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Att visa kunskaper i examensspråket i studentantagningar 

 

Att visa kunskaper i finska i studentantagningar 

Kunskaper i finska kan visas med följande examina eller studier: 

 grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska 
som ger högskolebehörighet 

 högskoleexamen på finska 

 högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne 

 godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen 
om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller 
motsvarande studier. 

Kunskaper i finska kan också visas med följande prestationer (även utan att ha avlagt den examen 
som prestationen ingår i): 

 finländskt studentexamensprov i finska som modersmål avlagt med minst vitsordet 
approbatur 

 finländskt studentexamensprov i finska som andraspråk avlagt med minst vitsordet magna 
cum laude approbatur 

 skriftligt prov i finska i Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur-examen med minst 
vitsordet 4 

 muntligt prov i finska i Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur-examen med 
minst vitsordet 8 

 finska som A1-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller 
Career-related Programme) med minst vitsordet 2 

 finska som A2- eller B-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme 
eller Career-related Programme) med minst vitsordet 5 

 finska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) i 
International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related 
Programme) med minst vitsordet 2 

 finska som L1-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 4 

 finska som L2-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 7 

 minst vitsordet god i språkstudier som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att 
använda det andra inhemska språket finska i tal och skrift (eller motsvarande språkprov) 
(förordning 481/2003, 16 § 2 mom.) 

 minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng i finska språket (eller motsvarande studier i ett 
annat ämne som enligt intyg av högskolan motsvarar detta) (förordning 481/2003, 16 § 
2 mom.) 

 vitsordet cum laude approbatur i finska språket (eller motsvarande studier i ett annat ämne 
som enligt intyg av högskolan motsvarar detta) (förordning 481/2003, 16 § 3 mom.) 

 mognadsprov på finska vid en högskola. 

 

 

 

 



Kunskaper i finska kan också visas med språkproven i finska i följande tabell: 

Språkprov  Lägsta godkända färdighetsnivå 

Språkexamen för statsförvaltningen God färdighetsnivå i proven i muntlig 
och skriftlig färdighet 

Allmän språkexamen Färdighetsnivå 4 i alla delområden 
enligt en sexgradig skala, eller 
färdighetsnivå 5 enligt en niogradig 
skala 

Språkprov som ordnas av Språktjänster vid Helsingfors 
universitets språkcentrum: delområden läsförståelse, grammatik 
och ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter 

Medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på 
skalan 1–6  

 

Det är möjligt att avvika från bestämmelserna i detta kapitel i antagningsgrunderna för 
Humanistiska, Pedagogiska och Medicinska fakultetens utbildningsprogram samt i 
ämneslärarutbildningarnas antagningsgrunder. 

 

Att visa kunskaper i svenska i studentantagningar 

Kunskaper i svenska kan visas med följande examina eller studier: 

 grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska 
som ger högskolebehörighet 

 högskoleexamen på svenska. 

 högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne. 

 godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i 
lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller 
motsvarande studier. 

Kunskaper i svenska kan också visas med följande prestationer (även utan att ha avlagt den 
examen som prestationen ingår i): 

 finländskt studentexamensprov i svenska som modersmål avlagt med minst vitsordet 
approbatur 

 finländskt studentexamensprov i svenska som andraspråk avlagt med minst vitsordet 
magna cum laude approbatur 

 skriftligt prov i svenska i Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur-examen med 
minst vitsordet 4 

 muntligt prov i svenska i Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur-examen med 
minst vitsordet 8 

 svenska som A1-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller 
Career-related Programme) med minst vitsordet 2 

 svenska som A2- eller B-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme 
eller Career-related Programme) med minst vitsordet 5 

 svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) i 
International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related 
Programme) med minst vitsordet 2 

 svenska som L1-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 4 

 svenska som L2-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 7 

 minst vitsordet god i språkstudier som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att 
använda det andra inhemska språket svenska i tal och skrift (eller motsvarande språkprov) 
(förordning 481/2003, 16 § 2 mom.) 



 minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng i svenska språket (eller motsvarande studier i 
ett annat ämne som enligt intyg av högskolan motsvarar detta) (förordning 481/2003, 16 § 
4 mom.) 

 minst vitsordet cum laude approbatur i svenska språket (eller motsvarande studier i ett 
annat ämne som enligt intyg av högskolan motsvarar detta) (förordning 481/2003, 16 § 
4 mom.) 

 mognadsprov på svenska vid en högskola. 

Kunskaper i svenska kan också visas med språkproven i svenska i följande tabell: 

Språkprov  Lägsta godkända färdighetsnivå 

Språkexamen för statsförvaltningen God färdighetsnivå i proven i muntlig 
och skriftlig färdighet 

Allmän språkexamen Färdighetsnivå 4 i alla delområden 
enligt en sexgradig skala, eller 
färdighetsnivå 5 enligt en niogradig 
skala 

Språkprov som ordnas av Språktjänster vid Helsingfors 
universitets språkcentrum: delområden läsförståelse, grammatik 
och ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter 

Medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på 
skalan 1–6 

Test in Swedish for University Studies (TISUS) Godkänt prov 

 

Avvikelser från dessa bestämmelser kan förekomma i antagningsgrunderna för Humanistiska, 
Pedagogiska och Medicinska fakultetens utbildningsprogram samt i ämneslärarutbildningarnas 
antagningsgrunder. 

 

Att visa kunskaper i engelska i studentantagningar 

Kunskaper i engelska kan visas med följande examina eller studier: 

 studier på andra stadiet genomförda på engelska i Finland, Sverige, Norge, Danmark, 
Island, Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien eller Nya Zeeland 

 International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related 
Programme) på engelska 

 examen med huvudämnet engelska som avlagts vid ett finländskt universitet 

 högskoleexamen som avlagts med engelska som examensspråk i något av följande länder: 
ett EU- eller EES-land, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA, Australien eller Nya 
Zeeland. Examensspråket ska tydligt framgå av examensbeviset 

Kunskaper i engelska kan också visas med följande prestationer (även utan att ha avlagt den 
examen som prestationen ingår i): 

 engelska som A1-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller 
Career-related Programme) med minst vitsordet 2 

 engelska som A2-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller 
Career-related Programme) med minst vitsordet 5 

 engelska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) i 
International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related 
Programme) med minst vitsordet 2 

 engelska som L1-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 4 

 engelska som L2-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 7 



 studier i engelska som främmande språk som ingår i en finländsk högskoleexamen som 
den studerande avlägger i Finland (förordning 794/2004, 6 § 1 mom.). 

Kunskaper i engelska kan också visas med språkproven i engelska i följande tabell: 
Prov Lägsta godkända 

färdighetsnivå eller poängtal 
Provet avlagt 

Allmän språkexamen Färdighetsnivå 5 i följande 
delområden: textförståelse, 
skriftlig framställning, muntlig 
framställning 

 

Språkprov som ordnas av Språktjänster vid 
Helsingfors universitets språkcentrum: 
delområden läsförståelse, grammatik och 
ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter 

Medeltal färdighetsnivå 5 (C1) 
på skalan 1–6 

 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 
Paper Based Test 

580 Högst 2 år före 
ansökningstidens 
utgång 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 
Internet Based Test 

92, i den skriftliga delen minst 
22 

Högst 2 år före 
ansökningstidens 
utgång 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 
Paper Delivered Test 

Delområden enligt följande: 
läsning minst 20, hörförståelse 
minst 20 och skriftliga 
färdigheter minst 22 

Högst 2 år före 
ansökningstidens 
utgång 

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) Nivåerna A, B, C eller intyg 
över nivå C1/Level C1 
Certificate 

År 2005 eller senare 

Cambridge English: C1 Advanced (CAE) Nivå A, B eller C År 2005 eller senare 

International English Language Testing System 
(IELTS) Academic 

6,5, i den skriftliga delen minst 
6,0 

Högst 2 år före 
ansökningstidens 
utgång 

Pearson Test of English (PTE) Academic 62, minst 54 i varje delområde 
som ingår i communicative 
skills (listening, reading, 
speaking & writing) 

Högst 2 år före 
ansökningstidens 
utgång 

 

Vid ansökan till en engelskspråkig utbildning som leder till antingen lägre högskoleexamen eller 
både lägre och högre högskoleexamen kan kunskaper i engelska dessutom visas med följande 
prestationer (även utan att ha avlagt den examen som prestationen ingår i): 

 prov i engelska som främmande språk i en finländsk studentexamen, lång lärokurs, med 
minst vitsordet magna cum laude approbatur 

 prov i engelska som främmande språk i en finländsk studentexamen, kort lärokurs, med 
minst vitsordet eximia cum laude approbatur 

 muntligt eller skriftligt prov i engelska i Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur-
examen med minst vitsordet 8. 

Det är möjligt att avvika från bestämmelserna i detta kapitel i antagningsgrunderna för 
Humanistiska fakultetens utbildningsprogram och i antagningsgrunderna för internationella 
program för gemensamma examina (eller motsvarande internationellt utbildningssamarbete). 


