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Vägar till Hankens kandidatutbildning i ekonomi 2023

Ansökan på basis av 
öppna universitetet

Högskolornas 
gemensamma 

ansökan II

Svenska gymnasiebetyg
Svenska meriter

Särskilda meriter 
Särskilda meriter

Betygsantagning 60 %

Urvalsprov 40 %

Snabbleden 26 sp 

Öppna universitetsstudier 60 sp 

Högskoleprovet

Ekonomiguru

En del av ekonomsamarbetet
(Kauppatieteen yhteisvalinta)

Överflyttning



När och hur ansöker man?

Alla Hankens ansökningsmål till 
kandidatutbildning följer tidtabellen för 
vårens andra gemensamma ansökan och har 
nu publicerats i Studieinfo.

Ansökningstid: 15.3–30.3.2023

Själva ansökan görs som vanligt via: 
www.studieinfo.fi / www.opintopolku.fi

https://beta.opintopolku.fi/konfo/sv/
http://www.studieinfo.fi/
http://www.opintopolku.fi/


Vägar till Hanken:

Högskolornas 
gemensamma ansökan II



I högskolornas gemensamma 
ansökan har Hanken 2023 två 
ansökningsmål

o Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie 
magister (3 år + 2 år), Helsingfors

o Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie 
magister (3 år + 2 år), Vasa

Ansökningsmålen ingår i antagningssamarbetet med 
alla andra ekonomutbildningar i Finland 
(Kauppatieteellinen ala yhteisvalinta)

https://www.kauppatieteet.fi/sv/


• Studerande antas på basis av betyg (60%) eller urvalsprov (40%) 

• Om sökande har tillräckligt med poäng för att bli antagen på basis av betyg får 
hen meddelande om detta i slutet av maj, dvs innan urvalsprovet och behöver då 
inte skriva provet. 

• För att kunna beaktas i betygsantagningen krävs att sökande: 

• har finländsk studentexamen (eller IB/EB/finländsk RP/DIA)

• är förstagångssökande

• har minimi 77 betygspoäng och godkänt vitsord i studentexamensprovet i matematik 
(lång/kort)

Poängtabellen för betygsantagning (gäller fram till antagningen 2025) finns här. 

Mera info om poängtabellernas nationella utvecklingsprojekt finns här.

Antagningen till utbildningen i Ekonomi 

https://yliopistovalinnat.fi/sv/poangsattningen-for-betygsantagningen-2023-2025/ekonomi-ekonomiutbildning-rattsvetenskap-och-foretagsekonomi-och-datavetenskap#_Ekonomiutbildning
https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/


• De som inte betygsantas deltar istället i urvalsprovet som baserar sig på läromålen för 
tre gymnasiekurser:

- Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)

- Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)

- Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet ordnas 6.6.2023 kl.12.00-15.00 

• Sökande väljer själv i ansökningsblanketten i Studieinfo var hen vill skriva provet.

• På Hankens och Åbo Akademis provställen (Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo) 
skrivs provet på svenska.

Mer info: hanken.fi eller kauppatieteet.fi

Antagningen till utbildningen i Ekonomi (forts.) 

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/sprakkrav-i-svenska
http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/poangsattning/


För vem?
Passar den som är ekonomi- och 
samhällsintresserad som vill ha en högklassig 
utbildning i en internationell miljö. 

Alla kandidatstuderande åker också på 
utlandstermin under sina studier för att få 
mera internationell erfarenhet. I utbildningen 
ingår också en hel del språkstudier.

Under första studieåret läser alla studerande 
grundkurserna i alla Hankens 
huvudämnen, och på våren väljer man sedan 
sitt huvudämne

 Chans att känna efter vilken inriktning som 
passar!



• Ekonomisk matematik 2 sp 

• Finansiering och investering 6 sp 

• Företagsledning och entreprenörskap 6 sp 

• Handelsrättens grunder 6 sp 

• Informationsbehandlingens grunder, del 1 teori 3 sp 

• Introduktion till ekonomisk analys 6 sp 

• Introduktion till företagets samhällsansvar 6 sp 

• Marknadsföringsstrategi 6 sp 

• Redovisningens grunder 6 sp 

• Statistisk analys 6 sp 

Mera information hittar du här.

Grundkurser i ekonomiska vetenskaper

https://www.hanken.fi/sv/studerande/program-och-studier/kandidatstudier/struktur-och-larandemal/de-obligatoriska


Vägar till Hanken:

Andra vägar



Särskilda meriter

• Sökande ska ha utmärkt sig på en 
exceptionellt hög nivå inom ett 
område utanför sina studier och 
samtidigt klarat av att avlägga goda 
vitsord inom sina studier 

• Vad som kan anses vara särskilda meriter 
varierar från fall till fall, men ska vara 
exceptionella 

 Också finalplats i Ekonomiguru-
tävlingen räknas som Särskild merit



För att vara behörig att ansöka inom denna antagning ska sökande: 

• Ha avlagt en andra stadiets examen inom de tre senaste åren med minst
goda vitsord 

• bevisa särskilda meriter inom till exempel entreprenörskap, ledarskap, 
vetenskaper, teknik, idrott, musik, konst, frivilligverksamhet eller annan 
allmännyttig verksamhet på en nivå som är klart högre än jämnårigas 
prestationer i medeltal

• dessa meriter ska vara uppnådda under studietiden på andra stadiet

• uppfylla språkkravet i svenska

Särskilda meriter, antagningskriterier



Svenska meriter
Sökande med svensk skolbakgrund, dvs
avlagt gymnasiet i Sverige, kan antas vi 
antagningen Svenska meriter. 

Ansökningstid: 15.3-20.4.2023.

Sökande kan antas på basis av endera

• Svenska betyg (betygspoäng)

ELLER

• Högskoleprovet

Mera information finns här och här. Obs! 
Kraven för 2023 uppdateras som bäst och
publiceras inom november 2022. 

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/svenska-gymnasiebetyg
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/hogskoleprovet


Öppna universitetsstudier

• Om en sökande inte blir antagen i år kan 
hen läsa kurser via öppna universitetet 
och istället antas den vägen nästa år

• Två olika vägar: Snabbleden och 60 sp

o Snabbleden avläggs vid Hankens 
öppna universitet, 26 sp under ett läsår

o 60 sp avläggs under längre tid vid vilket 
öppet universitet som helst i Finland, 
kurser inom ekonomiska vetenskaper 
och matematisklogiska ämnen

Mer info på hanken.fi 

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/sprakkrav-i-svenska


Överflyttning - Siirtohaku

• För de som senare ångrar att de inte valde
Hanken och vill byta

• Studerande vid ett annat universitet kan ansöka
om överflyttning till Hanken efter högst tre
närvaroterminer. 

• För att kunna antas via överflyttning krävs att
sökande:

• har en studierätt för bade kandidat- och
magisterexamen vid sitt nuvarande universitet

• avlagt minst 40 sp ekonomiska vetenskaper
med minst vitsordet god (3) i alla kurser under 
max 3 närvaroterminer

• uppfyller Hankens språkkrav i Svenska

Mera information här. 

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/overflyttande-studerande


Språkkrav i svenska
Kielitaitovaatimukset



Språkkrav i svenska
Kandidatstudierna på Hanken kräver 
kunskaper på minst B2-nivå i svenska 
(CEFR-skalan).

Kaikkien hakijoiden pitää todentaa ruotsin 
kielen taitonsa (vähintään B2-taso). 

Tumregeln:

• De som har avlagt grundskolan, 
yrkesskola eller gymnasium på svenska 
uppfyller Hankens språkkrav

• De som inte gått svenskspråkig skola 
måste intyga sina språkkunskaper på 
något annat sätt...



• Studentexamen eller motsvarande

o Svenska som modersmål/andraspråk (R2) – minst approbatur (A)
Ruotsi äidinkielenä/toisena kielenä (R2) – vähintään approbatur (A)

o Lång lärokurs (A-språk) i svenska – minst eximia cum laude approbatur (E)
Ruotsi pitkä oppimäärä (A-kieli) – vähintään eximia cum laude approbatur (E)

o Medellång lärokurs (B-språk) i svenska – minst laudatur (L)
Ruotsi keskipitkä oppimäärä (B-kieli) – vähintään laudatur (L)

• Språkprov

o ex. YKI, Språkexamen för statsförvaltningen, TISUS, Hankens språkprov

Hela listan finns på svenska på hanken.fi ja suomeksi täällä: kauppatieteet.fi

...till exempel på nåt av följande sätt:

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/sprakkrav-i-svenska
https://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintaperusteet/kielitaidon-osoittaminen/#ruotsi


• Ordnas 19.4.2023 (kan skrivas i Helsingfors eller Vasa)

• Sökande måste anmäla sig till språkprovet redan i 
ansökningsskedet, anmälan är bindande och kan 
inte göras i efterhand (görs via ansökningsblanketten på 
Studieinfo.fi)

• Språkprovet består oftast av en hörförståelse och 
en skriftlig uppgift men det kan variera – viktigast att 
peppa sökande som ska skriva språkprov att lyssna på svensk 
radio/tv/podcast, läsa nyheter m.m.

Tips! Språkprovet är helt gratis – för de sökande 
som är osäkra om de uppfyller språkkravet i 
svenska lönar det sig alltså att anmäla sig till 
språkprovet ”just in case”

Hankens språkprov i svenska våren 2023

• Järjestetään 19.4.2023 (koepaikat: Helsinki tai Vaasa) 

• Hakijan tulee ilmoittautua kielikokeeseen haun 
yhteydessä, ilmoittautuminen on sitova eikä sitä 
pysty tekemään jälkikäteen (ilmoittautuminen tehdään 
hakemuslomakkeella opintopolussa)

• Kielikoe koostuu useimmiten 
kuullonymmärtämisestä sekä kirjallisesta 
osuudesta mutta sisältö voi vaihdella vuodesta 
toiseen - tärkeintä on että hakijaa kannustetaan kuuntelemaan 
ruotsinkielistä radiota, podcasteja tai katsomaan ruotsinkielisiä 
sarjoja ja televisiota sekä lukemaan ruotsinkielisiä uutisia

Vinkki! Kielikoe on ilmainen! Kokeeseen kannattaa 
osallistua jos on edes hieman epävarma siitä  
täyttääkö kielivaatimuksen 



Antagningsstatistik 2022 



Sökande och antagna till Hankens 
kandidatutbildning 2022

Antagning Sökande Antagna Mottagit
Kandidatantagningen, Helsingfors 1447 190 190
Kandidatantagningen, Vasa 706 97 89
Kandidatantagningen till Nationalekonomi 105 21 14
Särskilda meriter 24 8 8
Svenska meriter 25 24 17
Öppna universitetsstudier 48 35 33
Överflyttning 10 5 5

totalt 2365 380 356



Internationella studerande på Hanken, 
antagna 2022 

Kandidat- och magisterstudier på svenska 2022: 
5% av de som tog emot studieplatsen (18 av 356)

Magisterstudier på engelska 2022: 
31 % av de som tog emot studieplatsen (33 av 108)



Var finns mera information?

• All information finns på Hankens hemsida.

• Hur blir jag antagen till Hanken 2023? 

• För finskspråkiga sökande: Suomenkielisenä
Hankenille.

• Hankens utbildningsutbud i Studieinfo
(sök på tex ”Hanken”).

• Ekonomsamarbetets hemsida.

http://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/ansokan-om-andring
http://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/suomenkielisena-hankenille
https://beta.opintopolku.fi/konfo/sv/
http://www.kauppatieteet.fi/


Ta gärna kontakt!
Hankens ansökningsservice
ansokan@hanken.fi
tfn 040 3521 388 (även WhatsApp)

Kolla alltid all info på

www.hanken.fi

mailto:ansokan@hanken.fi
http://www.hanken.fi/
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