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Studiehandledning 2: verktyg för livet som ung vuxen

Mål: verktyg för livet som ung vuxen

● bredda perspektiv, plan för ansökan
● avdramatisera nästa steg
● hur söker jag i Finland och utomlands
● Fpa 💗studiestöd och boende, militärtjänst och utkomststöd…
● rättigheter och skyldigheter som ung arbetstagare RFV
● ekonomi Marthorna
● framtidens arbetsliv
● läget på arbetsmarknaden, löner
● positivt CV, bli bättre på att söka jobb
● aktivt mellanår



You name it...
• Asiatiska språk
• Stadsgeografi
• Kulturantropologi
• Estetik
• Kognitionsvetenskap
• Livsmedelsvetenskaper
• Musikteknologi
• Logopedi
• Näringslära

• Iktyonom
• Optometriker
• Bioanalytiker
• Ergoterapeut
• Osteopat
• Fotterapeut
• Akutvårdare
• Naprapat
• Dramainstruktör



Universitet och högskolor
Doktor

Magister: högre
högskoleexamen:

120 sp: 2 år

Kandidat: lägre högskoleexamen: 180 sp: 3 år

Högre yrkeshögskole-
examen:
60-90 sp: 1 - 2 år
Jobba samtidigt!



Yrkeshögskola

Högre yrkeshögskoleexamenMagister/uni, 2 år

Yrkeshögskola 3,5-4,5 år

Jobba tre år

Doktor



Andra alternativ:

Studentlinjer vid yrkesskolor

Folkhögskolor https://vnf.fi/

Öppna uni

Aktivt mellanår



Så här fungerar ansökan 2022



Våren 2022:1:a ansökan: 5.1.2022 kl 08:00—19.1.2022 kl 15:00

max. 6 utbildningar (utb. på främmande språk, Konstuniversitetet (Bildkonst-

akademin,Teaterhögskolan, Sibeliusakademin) och teaterarbete vid Tammerfors uni)

Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse. Den sökande kan erbjudas flera studieplatser. Det är
möjligt att ta emot bara en studieplats inom utbildning som startar under samma termin.

Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 3.6.2022.

Sökande bör ta emot sin studieplats före 15.7.2022 kl. 15.

Sökande kan godkännas från reservplats fram till 2.8.2022 kl. 15.
Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 2.8. – 25.8.2021. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för
tilläggsansökan.



Våren 2022: 2:a ansökan: 16.3.2022 kl 08:00—30.3.2022 kl 15:00

max. 6 utbildningar (utbildningar på svenska och finska)
Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds endast en
studieplats. Det är möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under
samma termin.
Spara i Studieinfo eller skicka till högskolan eventuella bilagor till ansökan 6.4.2022 kl 15.00
Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 30.5.2022.
För övriga antagningar får du meddelande om resultatet senast 8.7.2022.
Sökande bör ta emot sin studieplats före 15.7.2022 kl. 15.00
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 2.8.2022 kl. 15.00
Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 2.8. – 25.8.2021. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för
tilläggsansökan.



3:e ansökan: Ansökan hösten 2022

(max 6 utbildningar) obs! färre ansökningsmål

Studierna inleds vårterminen 2023
Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds i regel endast en studieplats. Det är
möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under samma termin.

Ansökningstiden är 1.9. – 15.9.2021.Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 26.11.2021.

Sökande bör ta emot sin studieplats senast 3.12.2021 kl. 15.

Sökande kan godkännas från reservplats fram till 14.12.2021 kl. 15.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 29.11. – 10.12.2021. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för
tilläggsansökan.



Man kan bli antagen till en utbildning på olika sätt:

● en majoritet av de studerande antas på basis av studentvitsord
● urvalsprov
● urvalsprov och betygsantagning
● studier vid Öppna uni
● tävlingar



Bra att ha koll på:

Förstagångssökande; en kvot för de som inte ännu har tagit emot en studieplats
vid ett finländskt universitet eller yrkeshögskola.

Bestämmelsen om en högskoleplats: Kom ihåg att man kan ta emot bara en studieplats i
en utbildning som inleds under samma termin.

Man kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder
till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.



Frånvaroanmäld första läsåret?

Enligt universitetslagen (39 §) kan en ny studerande anmäla sig som
frånvarande under sitt första läsår endast av följande skäl:

Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007),
civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
(194/1995)

Den studerande är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig.

Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier. Ansökan om
frånvarorätt lämnas in skriftligen till universitetet inom den utsatta tid som fastställs årligen.



Arbetslöshetsförmån

Under 25 år gamla personer är skyldiga att söka utbildning
Gör så här om du är under 25 år och inte har slutfört utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller
gymnasiet:

● Sök alltid på våren till en utbildning som börjar på hösten och som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
● Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan. Du kan t.ex. också söka till universitet eller yrkeshögskola
● Sök minst två studieplatser
● Delta till exempel i inträdesprov och andra tillfällen för ansökan till utbildning
● Om du får en studieplats, ta emot den och inled studierna.



Studieinfo

Min studieinfo

● Ändra ansökan
● Se dina antagningsresultat
● Ta emot studieplatsen

Maailmalle.net etusivu - Maailmalle.net



Efterhandledning

Rätt till efterhandledning i det egna gymnasiet ett år efter att man blivit student om
man inte fått studieplats.


