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Vem kan söka till Hankens 
kandidatutbildning?

Sökande ska:

 ha en treårig utbildning på andra 
stadiet (student, IB, yrkesskola etc.) 

OCH

 uppfylla Hankens språkkrav i 
svenska



Språkkrav i svenska



Språkkrav i svenska

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

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)   

o Lång lärokurs (A-språk) i svenska – minst eximia cum laude approbatur (E) 

o Medellång lärokurs (B-språk) i svenska – minst laudatur (L)

• Språkprov 

o ex. YKI, Språkexamen för statsförvaltningen, Hankens och Åbo Akademis 
gemensamma språkprov

Uttömmande lista finns på hanken.fi

Sätt att intyga kunskaper i svenska

https://www.hanken.fi/sv/node/472443/


• Ordnas i mitten av april i samarbete med Åbo Akademi (kan 
skrivas i Åbo, Vasa eller Helsingfors)

• Sökande måste anmäla sig till språkprovet redan i 
ansökningsskedet (gör 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, 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”

Mer info på hanken.fi

Hankens språkprov i svenska våren 2021

https://www.hanken.fi/sv/node/473229/


Ansökan



När och hur ansöker man?

Ansökningstid: 17.3–31.3.2021

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

https://studieinfo.fi/app/#!/haku/svenska%2520handelsh%25C3%25B6gskolan%2520%252B%2520kand?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/svenska%2520handelsh%25C3%25B6gskolan%2520%252B%2520kand?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los


Vilka vägar söker man in?

A) Gemensamma ansökan

• Ordinarie antagningen till kandidatnivån

o Är en del av ekonomsamarbetet 
(Kauppatieteellinen alan yhteisvalinta)

o Betyg ELLER inträdesprov

o ”Vanligaste” sättet att söka in

o Ca. 250/år antas

• Antagningen till ämnet nationalekonomi

o Nytt för 2021!

o Betyg

o 30/år antas

B) Övriga sätt

• Särskilda meriter (ny 2020!)

• Öppna universitetsstudier

• Högskoleprovet (för svenskar)

• Svenska betyg (för svenskar, ny 2021!)

• VIKSU/Ekonomiguru

• Överflyttare

Notera! Ansökan via B påverkar inte 
personens ansökan via A.



Vilka vägar söker man in:

Gemensamma ansökan



Gemensamma ansökan

• F.o.m. våren 2021 har Hanken 2 olika 
antagningar på kandidatnivå i gemensamma 
ansökan:

Ordinarie antagningen till 
kandidatnivån

och

Antagningen till ämnet 
nationalekonomi

 Dvs vill man söka till alla ansökningsmål i 
dessa två antagningar, så utgör dessa 3 av de 6 
möjliga ansökningsmålen man kan söka till i 
den gemensamma ansökan.



Vilka vägar söker man in:

Gemensamma ansökan
- Ordinarie antagningen



Ordinarie antagningen till 
kandidatnivån

• ”Vanliga” sättet att söka in till 
kandidatutbildningen

• Ingår i samarbetet med alla andra ekonom-
utbildningar i Finland (Kauppatieteellinen
ala yhteisvalinta)

o Gemensamma urvalskriterier och ett 
gemensamt inträdesprov

• 2 ansökningsmål på studieinfo.fi:

o Ansökan via gemensamma ansökan - Ekonomi, 
ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 
år + 2 år), Helsingfors

o Ansökan via gemensamma ansökan - Ekonomi, 
ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 
år + 2 år), Vasa



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

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

• Inträdesprovet ordnas 8.6.2021 kl.12.00-15.00 

Mer info på hanken.fi eller kauppatieteet.fi

Ordinarie antagningen till kandidatnivån (forts.)

https://www.hanken.fi/sv/node/51264/
http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/


• Perfekt för den som är ekonomi- och samhällsintresserad, 
men kanske inte vet exakt vilket huvudämne som intresserar

• Under första studieåret läser man grundkurserna i alla 
Hankens huvudämnen, och på våren väljer man sedan sitt 
huvudämne* – Chans att känna efter vilken inriktning som 
passar!

*OBS! Om man är intresserad av nationalekonomi 
rekommenderar vi att man söker via den separata 
antagningen till nationalekonomin 

För vem?



Vilka vägar söker man in:

Gemensamma ansökan
- Antagningen till nationalekonomi



Antagning till ämnet
nationalekonomi

• Fr.o.m. våren 2021 möjligt direktantas till 
ämnet nationalekonomi 

• 1 ansökningsmål på Studieinfo.fi:

o Ansökan via gemensamma ansökan -
Nationalekonomi, ekonomie kandidat och 
ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors

• Sökande bör ha avlagt finländsk 
studentexamen eller IB/EB/RP-DIA examen 
(senast under ansökningsvåren)

• Studerande antas på basis av betyg enligt 
samma poängsättning som används i den 
ordinarie antagningen till kandidatnivån, 
dock med andra tröskelvillkor och 
poänggränser



• Kriterier:

o Minst 120 av 154 betygspoäng 

o Tröskelkrav: Vitsord i lång matematik minst magna cum laude
approbatur (M) eller kort matematik minst eximia (E)

• ...om antagningskvoten (30 st) ej fylls på basen av dessa kriterier, så 
fylls de resterande platserna genom att rangordna resterande 
sökande på basis av betygspoäng, dock med dessa minimikrav:

o Minst 110 av 154 betygspoäng 

o Tröskelkravet i matematik (samma som ovan)

Dvs så länge som man uppfyller tröskelkravet och har minst 110 
betygspoäng lönar det sig att söka!

Mer info på hanken.fi

Antagning till ämnet nationalekonomi (forts.)

https://www.hanken.fi/sv/node/2415405/


• Perfekt för den som är analytiskt lagd, samt intresserad av 
matematik och språk

• Ämnet nationalekonomi på Hanken är en del av Helsinki
Graduate School of Economics (Helsinki GSE) – ett 
samarbete mellan Hanken, Aalto och Helsingfors universitet

• Studerande har möjlighet att välja intressanta kurser från 
alla dessa högskolor – utmärkt möjlighet att studera på tre 
språk (svenska, finska, engelska)

För vem?



Vilka vägar söker man in:

Övriga sätt



Särskilda meriter

• Infördes inför antagningen 2020 

• 13 platser i antagningen 2021

• 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

Se exempel på hanken.fi 

https://www.hanken.fi/sv/node/2404408/


• Kriterier:

• ha avlagt en andra stadiets examen inom de tre senaste 
kalenderåren med minst goda vitsord 

• bevisa särskilda meriter inom 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

Särskilda meriter (forts.)



Öppna universitetsstudier

• Om man inte blir antagen i år kan man 
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, 25 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/node/57848/


Var hittar man info?

• All info hittas på Hankens hemsida: 
www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning

• Sida för studiehandledare med sammanfattande information (inkl. denna presentation) : 
www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/studiehandledare

• Suomenkielisenä Hankenille:
www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/suomenkielisena-hankenille

• Ekonomsamarbetets hemsida: 
http://www.kauppatieteet.fi/

http://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning
http://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/studiehandledare
http://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/suomenkielisena-hankenille
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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