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lagar om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen samt 
av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret 
och studentexamensregistret 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att univer-
sitetslagen, yrkeshögskolelagen och lagen 
om antagningsregistret och studentexamens-
registret ändras. Ändringar föreslås i ansök-
ningsförfarandet och antagningen av stude-
rande till universitet och yrkeshögskolor i 
syfte att göra antagningen till högskolestudi-
er smidigare. Enligt propositionen ska antag-
ningen till utbildning som leder till examen 
från universitet och yrkeshögskolor ordnas 
med en riksomfattande gemensam ansökan 
till högskolorna så att yrkeshögskolornas fyra 
elektroniska ansökningssystem och universi-
tetens enda elektroniska ansökningssystem 
slås samman till ett gemensamt ansöknings-

system för högskolorna. Det föreslås att en 
bestämmelse fogas till universitetslagen och 
yrkeshögskolelagen som gör det möjligt att 
reservera en del av studieplatserna för perso-
ner som inte tidigare avlagt högskoleexamen 
inom utbildningssystemet i Finland eller 
mottagit en studieplats i en utbildning som 
leder till högskoleexamen. I lagen om antag-
ningsregistret och studentexamensregistret 
föreslås sådana bestämmelser om högskolor-
nas riksomfattande datalager som det nya sy-
stemet med gemensam ansökan och det nya 
antagningssystemet förutsätter. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2014.

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Antagningen av studerande till högskolor 

Bestämmelser om antagningen av stude-
rande till högskolor finns i 36 § i universi-
tetslagen (558/2009) och 22 § i yrkeshögsko-
lelagen (351/2003). Enligt 36 § 1 mom. i 
universitetslagen antas de studerande av uni-
versitetet. En studerande antas för att avlägga 
både lägre och högre högskoleexamen, nå-
gondera av dessa examina eller påbyggnads-
examen. Enligt 22 § 3 mom. i yrkeshögskole-
lagen antas de studerande av en yrkeshögsko-
la enligt vad som vid behov föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. Enligt 18 § i 
statsrådets förordning om yrkeshögskolor 
(352/2003) tas studerande in till ett utbild-
ningsprogram eller till ett inriktningsalterna-
tiv inom ett studieprogram vid en yrkeshög-
skola. 

Statsrådet godkänner vart fjärde år en plan 
för utvecklingen av utbildningen inom un-
dervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde och av forskningen vid univer-
sitet för det år då planen godkänns och de 
följande fem kalenderåren. I utvecklingspla-
nen presenteras också de kvantitativa mål för 
det branschspecifika utbildningsutbudet som 
grundar sig på prognostisering av utbild-
ningsbehovet. I styrprocessen mellan under-
visnings- och kulturministeriet och högsko-
lorna avtalas om riktandet av de kvantitativa 
målen i högskolorna och tidpunkten för detta 
under avtalsperioden. 

Utifrån de överenskomna målen beslutar 
universitet och yrkeshögskolor självständigt 
om det antal studerande som antas och grun-
derna för antagningen av studerande. Om alla 
sökande inte kan antas på grund av begräns-
ning av antalet studerande, ska likvärdiga an-
tagningsgrunder tillämpas på de sökande. För 
att trygga likabehandling av de sökande ska 
beslut om grunderna för antagningen fattas 
och information om dem ges innan antag-
ningen av studerande börjar. 

Universiteten och yrkeshögskolorna antar 
studerande vanligen enligt den sökandes tidi-
gare studieframgångar eller enligt urvalsprov 
eller bägge. Dessutom kan antagningen av 
studerande bl.a. påverkas av arbetserfarenhet 
eller en uppgift som utförs på förhand. Flera 
av universitetens utbildningsområden, t.ex. 
inom områdena för teknik, handelsvetenskap, 
medicin och datavetenskap samt delvis lärar-
utbildning, tillämpas gemensam antagning 
eller samarbete i fråga om urvalsprov enligt 
område. Också yrkeshögskolorna samarbetar 
i fråga om urvalsprov, vilket innebär att ut-
bildningsprogram inom samma urvalsprovs-
grupp godkänner urvalsprov som har avlagts 
vid en annan yrkeshögskola. 

De sökande får på grundval av olika ut-
bildningsbakgrund delas in i grupper vid an-
tagningen. Likvärdiga antagningsgrunder ska 
då tillämpas på alla sökande i samma grupp. 
I universitetslagen föreskrivs dessutom att 
universiteten får avvika från de likvärdiga 
antagningsgrunderna i begränsad utsträck-
ning för att utbildningsbehovet hos någon 
språkgrupp ska kunna tillgodoses. 

Indelningen av sökande i olika grupper en-
ligt utbildningsbakgrund grundar sig på att 
det varken är möjligt att tillämpa samma an-
tagningsgrunder på sökande med olika ut-
bildningsbakgrund eller ändamålsenligt med 
tanke på syftena med antagningen av stude-
rande. På grund av den grundlagsenliga lik-
värdighetsprincipen ska likvärdig behandling 
eftersträvas i antagningsgrunderna och i 
andra arrangemang som påverkar antagning-
en också mellan olika grupper av sökande. 
Antagningsförfaranden som baserar sig på att 
de sökande indelats i olika grupper får inte i 
fråga om kraven innebära att de sökande be-
handlas olika, och vid antagningen ska de 
sökande jämföras på lika grunder. 

Enligt motiveringen till universitetslagen 
(RP 7/2009 rd) kan grupper av sökande med 
olika utbildningsbakgrund som avses i be-
stämmelsen t.ex. utgöras av sökande som av-
lagt studentexamen, sökande som avlagt yr-
kesinriktad grundexamen, sökande som fått 
sin skolutbildning utomlands, sökande som 
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avlagt högskoleexamen, sökande som stude-
rat vid öppna universitet och sökande som 
söker till olika typer av examensinriktad 
fortbildning. Enligt motiveringen kan sökan-
de i sådana grupper inte vidare delas in i 
grupper. 

Bildandet av olika grupper kan också jäm-
ställas med beviljandet av extra poäng eller 
annan kompensation på särskilda grunder. Ett 
sådant förfarande tillämpas vanligen för att 
nå utbildningspolitiska mål och säkerställa 
faktisk jämlikhet. 

 
Personer som sökt till, antagits till och mot-
tagit en plats i högskoleutbildning 

Antalet personer som söker till högskolor 
har ökat med en dryg fjärdedel från läsåret 
2006—2007 till läsåret 2009—2010. Antalet 
personer som söker till yrkeshögskolor har 
ökat betydligt mer än antalet som söker till 
universitet, med ungefär en tredjedel. Detta 
beror t.ex. på att antalet sökande till utbild-
ning på främmande språk har ökat avsevärt. 
En del av ändringen förklaras av en ändring i 
statistikföringen. 

Antalet sökande till utbildningar som bör-
jade hösten 2011 och som ingick i yrkes-
högskolornas och universitetens gemensam-
ma ansökningar och separata antagningar 
uppgick till sammanlagt 157 739 personer. 
Av de sökande var 55 procent kvinnor. Drygt 
59 000 personer antogs till utbildning och av 
dem var 53 procent kvinnor. Något under 
56 000 personer tog emot en studieplats. 
Skillnaden i antalet som antagits till utbild-
ning och antalet som mottagit en studieplats 
kan delvis förklaras av att den sökande kan 
antas vid flera antagningar. Största delen av 

de sökande sökte enbart antingen till univer-
sitet eller till yrkeshögskola. Något under 
27 000 personer eller ca 17 procent av alla 
sökande sökte till både yrkeshögskola och 
universitet. Av dem som sökte till bägge sek-
torer erbjöds ca 10 procent (2 924 personer) 
plats vid såväl yrkeshögskola som universi-
tet. Av dessa tog en majoritet (82 procent) 
emot en studieplats vid ett universitet. (Stu-
dieinfo: Personer som ansökt om, antagits till 
och mottagit en studieplats i yrkeshögskola 
eller universitet, 5.4.2012.) 

Av de sökande i den gemensamma ansökan 
till universiteten våren 2011 var 88 procent 
studenter, medan 95 procent av de antagna 
var det. Antalet personer med yrkesexamen 
som ansökt om, antagits till och mottagit en 
studieplats är betydligt större i yrkeshögsko-
lor än i universitet. Av de sökande i den ge-
mensamma ansökan till yrkeshögskolorna till 
utbildning för unga hade 27 procent yrkesex-
amen, medan 25 procent av de antagna hade 
det. 

Till yrkeshögskoleutbildning som inleddes 
hösten 2011 sökte 788 personer på basis av 
sitt avgångsbetyg från gymnasiet. Av dessa 
antogs 160 till utbildning. Antalet personer 
som sökte på basis av en under treårig yrkes-
utbildning var 3 480. Av dessa antogs 972 
personer. Andelarna motsvarar ungefär 3 
procent av alla som sökte och antogs till ut-
bildning som leder till yrkeshögskoleexamen. 

Största delen av dem som i gemensam an-
sökan sökte och antogs till yrkeshögskolor 
och universitet våren 2011 var under 22 år 
gamla. I antagningen av studerande till hög-
skolorna våren 2011 hade sökande under 22 
år bättre möjligheter att antas till utbildning 
än sökande över 22 år. 

 
Åldersfördelning Sökande stu-

dentexamen % 
Antagna stu-
dentexamen % 

Sökande yrkes-
skola % 

Antagna yrkes-
examen % 

personer under 
21 år 

54 66 55 62 

22–24-åringar 19 16 21 19 
25–29-åringar 14 10 14,5 11,5 
över 30-åringar 12 8 9,5 7,5 
 

(Åldersfördelningen bland dem som sökte och antogs till utbildning som inleddes hösten 
2011. Källa: Utbildningsstyrelsen, registret för ansökan till yrkeshögskolorna, registret för an-
sökan till universiteten) 
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Antagningsgrunder 

Undervisnings- och kulturministeriet har 
följt hur de nya studenterna placerar sig i 
högskoleutbildning och kom under avtalspe-
rioderna 2004—2006 och 2007—2009 över-
ens med högskolorna om målet att de som 
samma år har avslutat sin utbildning på andra 
stadiet ska utgöra ungefär 50 procent av de 
nya studerandena. Som nya studenter betrak-
tas sådana sökande till högskolorna som har 
avlagt studentexamen samma eller föregåen-
de termin och som också har avgångsbetyg 
från gymnasiet. Detta mål har dock inte nåtts. 
Detta beror delvis på att samma antagnings-
grunder tillämpas också på dem som inte är 
nya studenter, vilka utgör två tredjedelar av 
de antagna vid universiteten och fyra femte-
delar av de antagna vid yrkeshögskolorna. 

Våren 2007 var andelen nya studenter 39 
procent av alla dem som tog emot en studie-
plats i universitetens s.k. huvudantagningar 
om våren och 30 procent av alla dem som tog 
emot en studieplats i yrkeshögskolornas ge-
mensamma ansökan för unga. För att förbätt-
ra de nya studenternas möjligheter gav uni-
versiteten de nya studenterna extra poäng 
inom vissa utbildningar. Vitsorden för stu-
dentexamina avlagda olika år poängsattes 
också på olika sätt. Riksdagens biträdande 
justitieombudsman ansåg att de extra poäng 
som ges nya studenter och den varierande 
poängsättningen av vitsorden för studentex-
amina avlagda olika år strider mot principen 
om likabehandling (BJO 24.10.2007). Efter 
avgörandet av riksdagens biträdande justitie-
ombudsman frångicks i stort sett de extra po-
ängen till nya studenter och poängen för stu-
dentexamina sågs över fr.o.m. antagningen 
2008. 

Andelen nya studenter av alla dem som tog 
emot en studieplats i den gemensamma ansö-
kan till universiteten våren 2011 var 35 pro-
cent. I den gemensamma ansökan till yrkes-
högskolorna till utbildning för unga utgjorde 
de nya studenterna 25 procent av alla som 
tog emot en plats. Effekterna av de förändra-
de antagningsgrunderna på andelen nya stu-
denter är inte möjliga att specificera när det 
gäller hela högskoleväsendet. Inom vissa 
branschspecifika strukturer som omfattas av 

antagningssamarbetet, såsom inom medicin 
och handelsvetenskap, har det bedömts att ef-
fekten av slopandet av de extra poängen var 
avgörande för valet av bransch och att det 
fördröjde de nya studenternas inträde i bran-
schen. Andelen nya studenter som antas vid 
de medicinska fakulteterna har minskat kraf-
tigt. År 2011 hade klart färre än 20 procent 
av dem som antogs vid de olika fakulteternas 
läkarutbildningar avlagt studenten samma år. 
Inom odontologi och veterinärmedicin var 
andelen under 10 procent. Vid gemensam an-
tagning till det ekonomiska utbildningsområ-
det hade 53,7 procent av de sökande och 59,5 
procent av de antagna avlagt studentexamen 
samma år eller året innan ansökan 2007, vil-
ket motsvaras av 52 procent av de sökande 
och 53,6 procent av de antagna 2008 och 
52,8 procent av de sökande och 52,9 procent 
av de antagna 2011. Åren 2005—2007 gavs 
vid antagning på basis av totalpoäng ett extra 
poäng till dem som avlagt studentexamen 
(studentexamen, IB, RP, EB) våren innan 
och två extra poäng till dem som avlagt stu-
dentexamen hösten innan eller samma vår. 
År 2007 antogs dessutom ungefär 10 procent 
av de studenter som avlagt studentexamen 
(studentexamen, IB, RP, EB) hösten innan 
eller samma vår direkt på basis av vitsorden i 
studentexamen. 

I samband med riksdagsbehandlingen av 
den nya universitetslagen våren 2009 konsta-
terade riksdagens grundlagsutskott i sitt utlå-
tande att universiteten för att nå sina utbild-
ningspolitiska mål i skälig utsträckning också 
kan gynna vissa, med allmänna kriterier de-
finierade kandidatgrupper, som färska stu-
denter (GrUU 11/2009 rd). Vissa universi-
tetsområden har övervägt att ge nya studenter 
extra poäng. Flera högskolor och områden 
har strävat efter att på andra sätt ändra grun-
derna för antagningen av studerande, så att 
nya studenter smidigare ska kunna påbörja 
sin högskoleutbildning. Det har t.ex. ansetts 
vara möjligt att publicera inträdesförhörslitte-
raturen först efter studentexamen eller att ur-
valsprovsfrågorna grundar sig på litteratur 
som delas ut i samband med provet (s.k. ma-
terialbaserat prov). 

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kul-
turministeriet som dryftat påbörjande och 
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avbrytande av studier föreslog i mars 2010 
att antagningen av studerande i högre grad 
ska grunda sig på betyg från andra stadiet 
och på s.k. direkt antagning, där man på basis 
av sådana vitsord från det tidigare utbild-
ningsstadiet som har en viss nivå och rele-
vans för branschen kan bli antagen direkt till 
utbildningen. Vid antagningen av studerande 
till yrkeshögskolor tillämpas direkt antagning 
knappast alls. Av dem som antas till universi-
teten på basis av betyg antas de flesta till na-
turvetenskapliga, teknisk-vetenskapliga och 
handelsvetenskapliga området. I den gemen-
samma ansökan och de separata antagningar-
na till universiteten våren 2011 antogs sam-
manlagt 10 175 sökande på basis av betyg. 
Av dem tog 7 226 emot en plats. (HAREK: 
Personer som antagits på basis av betyg och 
som tagit emot en plats 14.10.2011.) När ar-
betsgruppens förslag var på remiss konstate-
rade många remissinstanser att det inte är 
möjligt att öka den antagning som grundar 
sig på betyg, om studentexamen inte samti-
digt utvecklas. 

Helsingfors universitet har genomfört ett 
av undervisnings- och kulturministeriet fi-
nansierat forskningsprojekt om jämförbarhe-
ten i fråga om provvitsorden i studentexa-
men. I projektet har det konstaterats att krav-
nivån på provvitsorden varierar mellan olika 
ämnen och provomgångar och att somliga 
som skriver väljer kombinationer med enkla-
re ämnen medan andra är tvungna att på 
grund av sina studieplaner skriva flera svåra 
ämnen. Det har också konstaterats att det i 
fråga om de ämnen som skrivs och kombina-
tionerna av dem finns betydande skillnader 
mellan könen. Enligt forskarna leder de här 
omständigheterna till att det vid antagningen 
av studerande till universiteten är omöjligt att 
på basis av provvitsorden i studentexamen i 
något ämne på ett validitetsmässigt sätt rang-
ordna de sökande i förhållande till deras 
kunnande eller inlärningspotential eller något 
annat liknande. Med anledning av det här är 
beaktandet av provvitsorden i alla ämnen ett 
förfarande som kränker de sökandes rätts-
skydd. Enligt den uppfattning som forskarna 
framlägger för ministeriet strider skillnaderna 
mellan vitsordsnivåerna för de ämnen och 
ämneskombinationer som det är utmärkande 
att flickor respektive pojkar skriver klart mot 

lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män eftersom de medför en betydande och 
okontrollerbar fördel eller nackdel som är 
förenlig med könet i samband med antag-
ningen till fortsatta studier. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering ska studentexa-
men utvecklas så att den möjliggör bredare 
nyttiggörande av studentexamen genom att 
man förbättrar provvitsordens jämförbarhet 
och utvecklar studentexamen till ett prov som 
mäter graden av allmänbildning samt färdig-
heterna att behandla information och bedöma 
dess tillförlitlighet. 

De som söker till utbildning som leder till 
examen kan utifrån sina tidigare högskole-
studier delas in i tre grupper av sökande. Den 
största gruppen utgörs av sökande som var-
ken har någon tidigare examen på motsva-
rande nivå eller någon studierätt (personer 
som söker till sin första studieplats). För när-
varande utgör de som söker till sin första stu-
dieplats två tredjedelar och de övriga grup-
perna en tredjedel av dem som antas till stu-
dier. Storleken mellan grupperna när det gäl-
ler såväl sökande som antagna varierar 
mycket mellan olika högskolor, utbildnings-
områden och i synnerhet ansökningsobjekt. 

Den andra gruppen av sökande utgörs av 
dem som söker till ett utbildningsområde 
som inte motsvarar deras tidigare examen el-
ler deras pågående studier (de som byter om-
råde). En sådan sökande kan t.ex. vara en 
som studerar teknik vid en yrkeshögskola 
och som söker till juridisk utbildning vid ett 
universitet eller en som tidigare har avlagt en 
examen t.ex. inom det naturvetenskapliga 
området vid ett universitet och som söker till 
det handelsvetenskapliga området. De sö-
kande i gruppen antas i huvudsak enligt 
samma antagningsgrunder som de som söker 
sin första studieplats. 

Den tredje gruppen av sökande utgörs av 
dem som övergår till fortsatta studier inom 
en annan utbildning under sina studier eller 
efter det att de har avlagt sin examen (över-
flyttarna). Till skillnad från de två föregåen-
de grupperna innebär överflyttningen inte att 
den sökande börjar studera på nytt, utan att 
den sökande fortsätter sina studier så att de 
ursprungliga studierna avbryts till följd av 
överflyttningen och fortsätter inom den nya 
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utbildningen. Överflyttningen förutsätter att 
innehållet i de tidigare studierna uppvisar till-
räckliga likheter med den utbildning man sö-
ker till för att antagningen ska kunna göras 
på basis av delar i högskoleexamen och en-
skilda studieprestationer. 

Ett undantag från detta utgör den i Bolog-
naprocessen avsedda övergången till studier 
som leder till högre högskoleexamen efter 
avläggandet av lägre högskoleexamen. 

 
Behörighet för studier 

I 37 § i universitetslagen finns bestämmel-
ser om behörighet för studier som leder till 
högskoleexamen. Till studier som leder till 
enbart lägre högskoleexamen eller till både 
lägre och högre högskoleexamen kan antas 
den som har avlagt examen som avses i lagen 
om anordnande av studentexamen 
(672/2005), yrkesinriktad grundexamen som 
omfattar minst tre år eller motsvarande tidi-
gare studier, sådan yrkesinriktad grundexa-
men, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller 
motsvarande tidigare examen som avses i la-
gen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), eller utländsk utbildning som i 
landet i fråga ger behörighet för motsvarande 
högskolestudier. Enligt bestämmelsen får till 
studier antas också den som universitetet på 
annat sätt konstaterar ha tillräckliga kunska-
per och färdigheter för studierna. 

I 20 § i yrkeshögskolelagen finns bestäm-
melser om behörighet för yrkeshögskolestu-
dier. I samband med universitetsreformen har 
bestämmelsen i viss mån förenhetligats med 
den motsvarande bestämmelsen i universi-
tetslagen. Till skillnad från universiteten är 
också den som har fullgjort gymnasiets läro-
kurs och avlagt en under tre år lång yrkesin-
riktad grundexamen behörig att studera vid 
yrkeshögskolor enligt lagstiftningen. 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan enligt yrkeshögskolelagen antas 
den som har avlagt eller fullgjort gymnasiets 
lärokurs eller en examen som avses i lagen 
om anordnande av studentexamen, yrkesin-
riktad grundexamen eller motsvarande tidiga-
re studier och sådan yrkesinriktad grundexa-
men, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller 
motsvarande tidigare examen som avses i la-
gen om yrkesinriktad vuxenutbildning, enligt 

vad som närmare föreskrivs genom förord-
ning av undervisnings- och kulturministeriet. 
Som studerande kan också antas en person 
som har fullgjort utländsk utbildning som i 
landet i fråga ger behörighet för högskolestu-
dier. Till studier som leder till yrkeshögsko-
leexamen kan antas också andra än i lagen 
avsedda personer som yrkeshögskolan anser 
ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
studierna. 

I undervisningsministeriets förordning om 
den behörighet för yrkeshögskolestudier som 
vissa studier medför (1080/2009, nedan be-
hörighetsförordningen) finns närmare be-
stämmelser om vilken behörighet examina 
som avlagts inom grundläggande yrkesut-
bildning och examina som avlagts inom yr-
kesinriktad vuxenutbildning ger. Enligt behö-
righetsförordningen medför en sådan yrkes-
inriktad grundexamen som tar minst tre år i 
anspråk och som avlagts inom grundläggan-
de yrkesutbildning eller en motsvarande tidi-
gare examen allmän behörighet för yrkes-
högskolestudier. En till omfattningen mindre 
grundexamen eller en motsvarande tidigare 
examen medför behörighet för yrkeshögsko-
lestudier inom motsvarande område. En yr-
kesexamen och en specialyrkesexamen som 
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning medför allmän behörighet för yrkeshög-
skolestudier. 

Enligt behörighetsförordningen kan den 
som har behörighet för yrkeshögskolestudier 
inom motsvarande område utvidga denna till 
allmän behörighet för yrkeshögskolestudier 
genom att ytterligare slutföra allmänbildande 
eller yrkesinriktade tilläggsstudier av en så-
dan omfattning att de förlänger studierna ef-
ter den grundläggande utbildningen till tre år 
eller genom att skaffa sig minst tre års arbets-
livserfarenhet efter avlagd examen inom 
motsvarande område. 

 
Gemensam ansökan till högskolorna 

Till universitetens och yrkeshögskolornas 
utbildningar inom den första cykeln söks i 
regel vid riksomfattande gemensam ansökan. 
Försvarshögskolan omfattas av den riksom-
fattande gemensamma ansökan till universi-
teten. Polisyrkeshögskolan och Yrkeshögsko-
lan på Åland omfattas inte av gemensam an-
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sökan. Bestämmelserna och praxis när det 
gäller högskolesektorernas gemensamma an-
sökan skiljer sig från varandra. 

Enligt 36 § 3 mom. i universitetslagen ord-
nas antagningen av studerande vid huvudan-
tagningarna med hjälp av gemensam ansökan 
till universiteten och med utnyttjande av det 
antagningsregister som avses i lagen om an-
tagningsregistret och studentexamensregistret 
(1058/1998, nedan registerlagen). Närmare 
bestämmelser om genomförandet av antag-
ningen av studerande och om gemensam an-
sökan utfärdas genom statsrådets förordning 
om universiteten (770/2009). 

Med huvudantagning avses enligt motiver-
ingen till bestämmelsen (RP 7/2009 rd) elev-
antagningar av bestående karaktär vid uni-
versiteten, där merparten av sökandena ut-
görs av personer som har avlagt studentexa-
men och där behörighetskravet är allmän be-
hörighet för högskolestudier enligt universi-
tetslagen. Huvudantagningarna sker främst 
på våren eller sommaren, då man antar stude-
rande för utbildning som startar på hösten. 
Huvudantagningar kan dessutom ordnas på 
hösten då man antar studerande för utbild-
ning som startar på våren. 

Första gången antagningen till universite-
ten ordnades med riksomfattande gemensam 
ansökan var hösten 2008. Försvarshögskolan 
har omfattats av den riksomfattande gemen-
samma ansökan till universiteten fr.o.m. vå-
ren 2010. I gemensam ansökan till universi-
teten kan de sökande söka till alla utbild-
ningar som omfattas av gemensam ansökan 
via en ansökningsblankett i universitetens 
elektroniska ansökningssystem (YSHJ). Ge-
mensam ansökan ordnas två gånger om året, 
vår och höst. Enligt 2 § i statsrådets förord-
ning om universiteten kan den sökande välja 
högst nio ansökningsobjekt i gemensam an-
sökan. Ansökningsobjektens ordningsföljd 
inverkar inte på antagningen, vilket innebär 
att den sökande kan antas till flera utbild-
ningar. Den sökande avgör vilken av de stu-
dieplatser som erbjuds han eller hon tar emot. 
Om den sökande vill, kan han eller hon ta 
emot platsen villkorligt och vänta på ett mer 
tilltalande alternativ, där den sökande har fått 
en reservplats eller där antagningen ännu inte 
är avgjord. Den sökande kan också antas 
villkorligt till den utbildning som han eller 

hon har sökt till, varvid den sökande vanligen 
inom utsatt tid ska visa sig uppfylla det krav 
som är ett villkor för antagning, t.ex. efter det 
att resultaten för IB-examen fastställts.  

Enligt 2 § i statsrådets förordning om uni-
versiteten fastställer undervisnings- och kul-
turministeriet de tidtabeller som ska iakttas 
vid gemensam ansökan. Utbildningsstyrelsen 
svarar för administreringen och utvecklandet 
av universitetens ansökningssystem. Utbild-
ningsstyrelsen ger närmare anvisningar om 
gemensam ansökan samt bereder och genom-
för nödvändiga ändringar i universitetens an-
tagningsregister. Dessutom erbjuder Utbild-
ningsstyrelsen riksomfattande rådgivning för 
gemensam ansökan till universiteten. Univer-
siteten registrerar uppgifter som inverkar på 
utbildningsutbudet och ansökan i systemen 
samt svarar för behandlingen av ansökningar 
och bilagorna till dessa, den innehållsliga 
styrningen av ansökningar och antagningar 
samt genomförandet av antagningen inklusi-
ve antagningsbeslut och överföringen av re-
sultaten till Utbildningsstyrelsens system. 

Gemensam ansökan till universiteten till-
lämpas inte på sådana separata antagningar 
som riktas till vissa målgrupper (bl.a. antag-
ningen till magisterprogram, antagningen av 
internationella sökande samt antagningen av 
sökande som studerat vid öppna universite-
tet), som vanligen ordnas utanför de vanliga 
tiderna för gemensam ansökan och där uni-
versiteten särskilt har fastställt behörighets-
villkoren. Separata antagningar kan ordnas 
med hjälp av det elektroniska ansökningssy-
stemet. Många universitet använder sig ändå 
av särskilda ansöknings- och antagningssy-
stem, t.ex. vid antagningen av internationella 
studerande används University Admissions 
Finland UAF eller antagningssystemet Vals-
si. Uppgifterna från dessa förs också in i det 
riksomfattande registret för ansökan till uni-
versiteten. 

För universitetens del består den nuvarande 
datasystemhelheten av de samlade ansök-
ningssystem som Utbildningsstyrelsen pro-
ducerar samt av universitetens egna antag-
ningssystem. Utbildningsstyrelsens system-
helhet består av flera sinsemellan självstän-
diga datasystem. Mellan högskolornas elek-
troniska system för antagning av studerande 
och de ansökningsregister som Utbildnings-
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styrelsen tillhandahåller överförs information 
om sökande, antagna till utbildning och per-
soner som mottagit studieplatser. 

Systemet för gemensam ansökan till uni-
versiteten omfattar inget antagningssystem. 
Den poängräkning och de körningar som 
görs vid antagningen görs i högskolornas 
egna system. 

Ansökningen till yrkeshögskolor har under 
hela deras existens skett i en riksomfattande 
gemensam ansökan. När försöket med yrkes-
högskolor inleddes ordnades ansökan till yr-
keshögskolorna i samma system som ansö-
kan till yrkesutbildningen. Yrkeshögskolor-
nas egna gemensamma ansökan inleddes 
1996, efter det att yrkeshögskolorna blev or-
dinarie. Inom ramen för yrkeshögskolornas 
elektroniska ansökningssystem ordnas ge-
mensam ansökan åtta gånger per år. 

Enligt 22 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen 
ordnas antagningen av studerande till yrkes-
högskolorna med hjälp av gemensam ansö-
kan och med utnyttjande av det antagnings-
register som avses i registerlagen, om inte 
något annat föreskrivs genom förordning av 
statsrådet. Vid ansökningen till yrkeshögsko-
lor används inte termen huvudantagning. 

I statsrådets förordning om gemensam an-
sökan till yrkeshögskolorna (1044/2009) 
finns närmare bestämmelser om använd-
ningsområdet och tidtabellen för gemensam 
ansökan, ansöknings- och antagningsförfa-
randet samt ordnandet av gemensam ansö-
kan. 

Enligt 1 § i statsrådets förordning om ge-
mensam ansökan till yrkeshögskolorna an-
vänds gemensam ansökan vid antagning av 
studerande till studier som leder till yrkes-
högskoleexamen och högre yrkeshögskole-
examen samt sådan yrkespedagogisk lärarut-
bildning som avses i lagen om yrkespedago-
gisk lärarutbildning (356/2003). Gemensam 
ansökan används inte vid antagning av stude-
rande till arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning eller till utbildning som finansieras via 
Europeiska unionens strukturfonder. Gemen-
sam ansökan används inte heller för stude-
rande som byter från en yrkeshögskola till en 
annan eller avlägger dubbelexamen. En yr-
keshögskola kan dessutom fatta beslut om att 
vissa utbildningsprogram för vuxenutbild-
ning och utbildningsprogram på främmande 

språk inte ska ingå i systemet för gemensam 
ansökan. 

Enligt 2 § i förordningen fastställer under-
visningsministeriet årligen de tidtabeller som 
ska iakttas vid gemensam ansökan till utbild-
ning som börjar på hösten och våren. När det 
gäller yrkeshögskolor ska i beslutet särskilt 
fastställas tidtabeller för 1) utbildning på 
finska och svenska för unga, 2) utbildning på 
främmande språk för unga, 3) vuxenutbild-
ning på finska och svenska, och 4) utbildning 
på finska och svenska som leder till högre 
yrkeshögskoleexamen. Till yrkeshögskolorna 
ordnas således gemensam ansökan fyra sepa-
rata gånger med fyra separata antagningssy-
stem. Helheten av gemensam ansökan till yr-
keshögskolorna omfattar dessutom gemen-
sam ansökan till yrkespedagogisk lärarhög-
skola, där man söker till utbildning som leder 
till behörighet som yrkeslärare. 

Enligt 3 § i förordningen kan den sökande i 
gemensam ansökan som hänför sig till ut-
bildning som leder till yrkeshögskoleexamen 
eller högre yrkeshögskoleexamen välja högst 
fyra ansökningsobjekt och i gemensam ansö-
kan som hänför sig till yrkespedagogisk lä-
rarutbildning högst två ansökningsobjekt. 
Ansökningsobjekten beaktas vid antagningen 
av studerande i den ordning objekten har an-
tecknats i ansökan. Den sökande kan ändra 
sina ansökningsobjekt endast under ansök-
ningstiden. Yrkeshögskolan antar den sökan-
de till det högsta ansökningsobjekt som den 
sökandes antagningspoäng räcker till. Den 
sökande kan antas från reservplats endast till 
ansökningsobjekt som han eller hon har prio-
riterat högre. Om den sökande vill, kan han 
eller hon också ta emot platsen villkorligt 
och vänta på ett mer tilltalande alternativ, där 
den sökande har fått en reservplats. Antag-
ningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har 
kontrollerat de betyg som den sökande har 
använt vid ansökningen. 

Vid gemensam ansökan till yrkeshögskolor 
till utbildning på finska och svenska för unga 
ordnas efter vårens ansökan en riksomfattan-
de kompletterande ansökningsomgång för de 
lediga nybörjarplatserna. Yrkeshögskolorna 
beslutar själva om de deltar i den komplette-
rande ansökningsomgången. Utanför gemen-
sam ansökan kan yrkeshögskolorna dessutom 
självständigt ordna tilläggsansökningsom-
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gångar för att fylla de lediga nybörjarplatser-
na. 

Utbildningsstyrelsen svarar för genomfö-
randet på riksplanet av gemensam ansökan 
till yrkeshögskolorna samt för ordnandet av 
riksomfattande information om ansökan och 
antagning till utbildning. Yrkeshögskolorna 
svarar för genomförandet av gemensam an-
sökan inom regionen. Yrkeshögskolorna sva-
rar för mottagande, behandling och förvaring 
av ansökningar, ordnande av allmän informa-
tion om ansökan och antagning samt andra 
praktiska arrangemang som hänför sig till 
gemensam ansökan. Yrkeshögskolorna skö-
ter också registrerandet av uppgifter om sö-
kande i ansökningsregistret. 

Yrkeshögskolornas vuxenutbildning på 
främmande språk, utbildning på främmande 
språk som leder till högre yrkeshögskoleex-
amen, utbildning som finansieras av Europe-
iska socialfonden och arbetskraftspolitisk ut-
bildning omfattas inte av gemensam ansökan, 
utan ansökan till dessa ordnas direkt till yr-
keshögskolan genom separat ansökan. 

 
Skyldigheten att söka sig till utbildning som 
villkor för arbetsmarknadsstöd 

I 8 kap. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002) finns bestämmelser om 
särskilda begränsningar för arbetsmarknads-
stöd. Enligt 2 § har den som är under 25 år 
och som efter grundskolan eller gymnasiet 
inte har genomgått någon utbildning som le-
der till examen och som ger yrkesfärdigheter 
inte rätt till arbetsmarknadsstöd vid arbets-
löshet. Berättigad till arbetsmarknadsstöd är 
däremot en ung person i åldern 18—24 som 
saknar yrkesutbildning och som trots aktivt 
sökande efter arbete och till utbildning inte 
har kunnat ordnas arbete, utbildning eller 
sysselsättningsfrämjande service. För att den 
unga ska bevara rätten till arbetsmarknads-
stöd förutsätts att han eller hon är villig att ta 
emot arbete och delta i utbildning och syssel-
sättningsfrämjande service, samt aktivt och 
fortlöpande söker sig till utbildning som le-
der till examen och som ger yrkesfärdigheter. 

I 3 § i statsrådets förordning om arbets-
kraftspolitiska förutsättningar för arbetslös-
hetsförmåner (1111/2008) finns närmare be-
stämmelser om sökande till yrkesutbildning. 

Den som är under 25 år och saknar yrkesut-
bildning anses söka till utbildning aktivt, om 
han eller hon vid varje gemensam ansökan 
söker till minst tre sådana yrkesutbildningar 
som leder till examen, i fråga om vilka han 
eller hon uppfyller kraven för att bli antagen 
som studerande. För att den som är under 25 
år ska få arbetsmarknadsstöd ska han eller 
hon efter att ha slutfört grundskolans lärokurs 
i gemensam ansökan söka till en yrkesutbild-
ning på andra stadiet eller efter att ha avlagt 
studentexamen söka till en utbildning som 
leder till yrkeshögskoleexamen eller till en 
yrkesutbildning på andra stadiet inom en 
kvot som reserverats för personer som avlagt 
studentexamen. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering ska ändamålsen-
ligheten i skyldigheten att söka sig till ut-
bildning utvärderas. Arbets- och näringsmi-
nisteriet samt undervisnings- och kulturmini-
steriet lät göra en undersökning, vars primära 
syfte var att utreda vilka styrande effekter 
den skyldighet att söka sig till utbildning som 
är förknippad med rätten till arbetsmarknads-
stöd för den som är under 25 år har och om 
den är ändamålsenlig samt eventuella behov 
av ändringar. Undersökningen offentliggjor-
des i februari 2012 (Arbets- och näringsmini-
steriets publikationer 3/2012). 

 
Mottagande av studieplats 

Enligt 38 § 1 mom. i universitetslagen och 
22 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen får en stu-
derande ta emot endast en studieplats i en ut-
bildning som leder till högskoleexamen 
bland de utbildningar som börjar samma ter-
min och som omfattas av universitetens eller 
yrkeshögskolornas riksomfattande gemen-
samma ansökningsförfarande (den s.k. prin-
cipen om en plats). Syftet med principen har 
varit att säkerställa en studieplats åt så många 
sökande som möjligt. Principen om en plats 
gäller endast utbildningar som omfattas av 
riksomfattande gemensam ansökan, vilket 
bl.a. innebär att universitetens separata an-
tagningar och yrkeshögskolornas vuxenut-
bildning på främmande språk samt utbildning 
på främmande språk som leder till högre yr-
keshögskoleexamen inte omfattas av be-
stämmelsens tillämpningsområde. Principen 
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utgör heller inget hinder för att ta emot en 
annan studieplats som leder till högskoleex-
amen i en utbildning som inleds en annan 
termin. 

 
1.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen utomlands och i 
EU 

För den internationella granskningen val-
des Norge, Sverige, Danmark och Holland. I 
de granskade länderna finns högskoleutbild-
ning med såväl yrkesinriktning som veten-
skaplig inriktning, centraliserade ansöknings-
system och högskoleväsen som är jämförbara 
till sin storlek. 

De granskade länderna skiljer sig från var-
andra t.ex. när det gäller vid vilken ålder 
högskoleutbildningen påbörjas och hur länge 
övergången från lämplig grundutbildning till 
högskoleutbildning tar. En långsam övergång 
till högskoleutbildning är vanlig såväl i Fin-
land som i de övriga nordiska länderna. En-
dast något under hälften av högskolestude-
randena inleder högskolestudier omedelbart 
efter avslutad utbildning på andra stadiet. 
Syftet med granskningen av de nordiska län-
derna är att utreda om länderna har försökt 
försnabba övergången till högskoleutbildning 
och vilka metoder de i så fall har tillämpat. 

Av de 23 länder som deltog i undersök-
ningen Eurostudent IV var det endast i Nor-
ge, Turkiet och Danmark som övergången till 
högskolestudier från det utbildningsstadium 
som föregår dem räckte längre än i Finland. 
Av de finländska högskolestuderandena hade 
54 procent mottagit sin studieplats inom ett 
år från det att de avlagt en examen på andra 
stadiet (Danmark 27 procent, Norge 46 pro-
cent, Holland 80 procent). Enligt undersök-
ningen Eurostudent hade 28 procent av de 
finländska högskolestuderandena inlett sina 
studier två år efter det att de avlagt en exa-
men på andra stadiet. Denna andel är den 
tredje högsta bland de länder som deltog i 
undersökningen; endast i Danmark och Ir-
land fanns det fler studerande som inledde 
sina studier först efter två år. 

De granskade länderna skiljer sig från var-
andra också när det gäller i vilken mån betyg 
från det föregående utbildningsstadiet eller 
andra betyg används som grund för antag-

ning. Ett syfte med granskningen är också att 
reda ut i vilken mån olika kvoter och antag-
ningar för olika grupper av sökande tillämpas 
vid antagningen av studerande. 

 
Danmark 

I Danmark ges forskningsbaserad under-
visning vid åtta universitet (universitetsud-
dannelser) i alla tre cykler i enlighet med Bo-
lognaprocessen. Universitetsexamina i den 
första cykeln är Bachelor-examina (180 
ECTS), examina i den andra cykeln är Kan-
didatus (Master)-examina (120 ECTS) och 
examina i den tredje cykeln är PhD-examina 
(180 ECTS). Det finns tio yrkesinriktade lä-
roanstalter (erhvervsakademier) som erbjuder 
tvååriga program (erhvervsakademiuddan-
nelser, 120 ECTS) som leder till en profes-
sion + AK-examen. Dessa korta program har 
införts bl.a. för att försnabba övergången till 
arbetslivet. Vidare finns det åtta yrkesinrik-
tade högskolor (professionshøjskoler) som 
erbjuder 3—4,5-åriga program (professions-
bacheloruddannelser, 180—270 ECTS) som 
leder till en professionsbachelor-examen. 

Enligt Eurostats statistik studerade sam-
manlagt ca 234 000 personer vid högskolor 
och det avlades ca 49 000 examina på olika 
nivåer 2009. Sammanlagt 186 000 sökande 
sökte till högskolorna vid gemensam ansökan 
våren 2011, av vilka ca 57 500 antogs. 

Undervisningsministeriet beslutar om den 
yrkesinriktade högskoleutbildningens och 
forskningsministeriet om universitetsutbild-
ningens allmänna antagningsgrunder. Kul-
turministeriet beslutar om de allmänna an-
tagningsgrunderna för utbildning inom bibli-
oteksområdet, design och arkitektur. Högsko-
lorna kan vid sidan av de allmänna antag-
ningsgrunderna också tillämpa andra antag-
ningsgrunder som dock ska fastställas av mi-
nisteriet. 

Ministeriet fastställer årligen ett maximian-
tal nybörjarplatser. Högskolan får dock själv 
besluta hur många nya studerande den antar. 
Om alla sökande inte kan antas till utbild-
ningen, ska de sökande ställas i företrädes-
ordning enligt antagningsgrunderna, varvid 
de sökande som har det högsta antalet poäng 
antas (numerus clausus). 
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Till utbildning som inleds i högskolornas 
första cykel ansöks i olika kvoter som grun-
dar sig på utbildningsbakgrund. 

I den första och största kvoten ansöker de 
som avlagt examen på andra stadiet i Dan-
mark (inkl. t.ex. IB och EB). Som antag-
ningsgrund används medeltalet av vitsorden 
på det avgångsbetyg som medför behörighet 
samt sökvillkor som varierar beroende på an-
sökningsobjekt. De som avlagt examen på 
andra stadiet för mindre än två år sedan drar 
nytta av att snabbt söka till högskoleutbild-
ning, eftersom koefficienten för deras medel-
tal är 1,08. Om den sökande inte av grundad 
anledning (t.ex. barnafödsel, beväringstjänst, 
långvarig sjukdom) har kunnat söka till hög-
skoleutbildning inom två år, kan den sökande 
ändå ansöka hos högskolan om att få använ-
da koefficienten, om det inte har gått mer än 
fyra år sedan han eller hon avlagt examen. 
Koefficienten tillämpas på samma grunder på 
vitsord för examina som avlagts även utanför 
Danmark. Den första kvoten kan indelas i två 
(1a och 1b). Högskolorna fastställer kvoter-
nas storlek på förhand. För vissa utbildningar 
meddelas på förhand med vilka vitsord man 
blir antagen (garantikvotiet). De sökande 
som inte antas direkt kan stanna på en re-
servplats och i vissa utbildningar även beak-
tas vid antagningen till andra kvoten. 

I den andra kvoten ansöker 1) sökande som 
avlagt en examen i ett annat land i EU/EES, 
2) sökande utan examensbetyg från andra 
stadiet, och 3) sökande som har avlagt exa-
men på andra stadiet, har arbetserfarenhet 
och tidigare utbildning, inkl. högskolestudier. 

Den tredje kvoten utgörs av sökande som 
kommer från en stat utanför EU/EES, som 
söker till program på främmande språk och 
som behöver uppehållstillstånd. I den andra 
och tredje kvoten kan som antagningsgrund 
användas vitsorden på examensbetyget, ur-
valsprov, arbetserfarenhet eller t.ex. motiva-
tionsbrev. 

Den sökande kan söka till högst åtta an-
sökningsobjekt. Den sökande ska dessutom 
lämna in ett s.k. prioriteringsschema (priori-
teringsskema) till det ansökningsobjekt som 
satts på första plats. Den sökande kan ändra 
prioritetsordningen mellan objekten tills an-
sökningstiden går ut. Prioritetsordningen in-

verkar inte på bedömningen av sökanden och 
ger t.ex. inga extra poäng. 

Vid ansökningen till högskolor tillämpas 
också en s.k. tredjegångsregel (3-
gangsreglen). Enligt den placeras en sökande 
som redan två gånger tidigare har tagit emot 
en studieplats i en utbildning som leder till 
examen, utan att avlägga examen, sist bland 
de sökande och kan antas endast om det inte 
finns andra sökande. Enligt den s.k. magis-
terregeln (kandidatreglen) kan en studerande 
som avlagt högskoleexamen i den andra cy-
keln antas till en utbildning som inleds i den 
första cykeln, om inte alla nybörjarplatser 
fyllts. 

Den sökande kan ta emot endast en plats 
per gemensam ansökan, och den studerande 
kan endast ha en rätt till att avlägga högsko-
leexamen åt gången. 

De som har avlagt examen i universitetens 
första cykel kan söka till utbildning i andra 
cykeln antingen inom sitt eget huvudämne el-
ler inom andra program på magisternivå som 
antingen högskolan eller högskolorna till-
sammans fastställt. Högskolorna antar också 
nya studerande för att avlägga examen i 
andra cykeln. Ansökan till dessa utbildningar 
görs i regel enligt enhetliga tidtabeller, men 
ansökan görs i enlighet med högskolornas 
egna anvisningar på deras egna blanketter di-
rekt till högskolorna. 

 
Sverige 

I Sverige finns det 52 universitet och hög-
skolor som beviljar svenska högskoleexami-
na (2010). Det finns 35 statliga högskolor. 
Det finns 14 universitet och 21 andra hög-
skolor. Sammanlagt 26 högskolor kan bevilja 
examina inom alla tre cykler i enlighet med 
Bolognaprocessen. Universitetsstudierna 
inom den första cykeln är högskoleexamen 
och kandidatexamen (120/180 ECTS), inom 
den andra cykeln magisterexamen och maste-
rexamen (60/120 ECTS) och inom den tredje 
cykeln licentiatexamen och doktorsexamen 
(120/240 ECTS). Andra högskolor beviljar 
examina vanligen inom de två första cykler-
na, en del bara inom vissa branscher. 

Högskoleexamen kan avläggas genom att 
sätta ihop examen av fristående kurser eller 
program. Vissa, särskilt yrkesexamina, kan 



 RP 44/2012 rd  
  

 

14 

dock avläggas endast inom utbildningspro-
gram. 

Gemensam ansökan till svenskspråkiga ut-
bildningsprogram och kurser ordnas två 
gånger om året, vår och höst. Ansökan till 
högskolorna (till såväl utbildningsprogram 
som fristående kurser) sker genom ett sam-
ordnat elektroniskt ansökningssystem (Ver-
ket för Högskoleservice, VHS). Nästan alla 
högskolor sköter sina ansökningar via VHS, 
men till vissa utbildningar ansöks via hög-
skolornas egna ansökningssystem. 

I gemensam ansökan kan man samtidigt 
söka till högst 20 utbildningar. Den sökande 
ska lägga ansökningsobjekten i prioritetsord-
ning. Prioritetsordningen mellan objekten 
kan ändras tills ansökningstiden går ut. Efter 
det att ansökningstiden gått ut kan enskilda 
ansökningsobjekt ännu slopas. 

Enligt Eurostat studerade sammanlagt ca 
423 000 personer vid högskolor och det av-
lades ca 59 000 examina på olika nivåer 
2009. Våren 2011 sökte ca 335 000 personer 
till högskoleutbildning via VHS. Cirka 
270 000 personer fick en utbildningsplats. 
Av dem var mer än 100 000 nya studerande 
som varken har avlagt examen tidigare eller 
har studierätt vid en högskola. De allmänna 
behörighetsvillkoren och de grundläggande 
bestämmelserna om antagningen av stude-
rande fastställs i lagen. Högskoleverket fast-
ställer antagningsgrunderna för den yrkesin-
riktade högskoleutbildningen. Högskolorna 
fastställer antagningsgrunderna i fråga om 
övrig utbildning. 

Från och med våren 2010 delas de sökande 
till utbildning inom första cykeln in i fyra 
grupper enligt sin tidigare utbildningsbak-
grund (betygsurval). I urvalsgrupperna I och 
II finns sökande som genomgått svenskt 
gymnasium, ålänningar och de som har av-
lagt IB/EB-examen. I den första urvalsgrup-
pen finns de som söker på endast gymnasie-
betyg och i den andra urvalsgruppen de sö-
kande som också avlagt andra kompletteran-
de kurser som påverkar deras meritpoäng. I 
urvalsgrupp III finns sökande med utländska 
betyg som söker till svenskspråkiga program. 
Urvalsgrupp III slopas fr.o.m. antagningen 
till utbildning som börjar hösten 2012. Till 
urvalsgrupp IV hör de som söker till utbild-

ning på folkskoleutbildning (den s.k. folk-
högskolegruppen). 

Antagningskvoterna utformas per utbild-
ningsprogram, bl.a. enligt antalet behöriga 
sökande. Högskolorna beslutar själva om an-
talet studerande som antas till utbildningen. 
Staten styr dock indirekt antalet nybörjarplat-
ser genom att sätta ett tak för den statliga fi-
nansiering som grundar sig på antalet stude-
rande. 

I lagen föreskrivs att en tredjedel av hög-
skolestuderandena ska antas på basis av vits-
orden på tidigare betyg. För de sökande räk-
nar man ut ett meritvärde som i regel grundar 
sig på vitsorden på betyget från andra stadiet. 
De poäng som beviljas för examen graderas 
enligt när examen är avlagd. Den sökande 
kan få olika meritvärde beroende på antag-
ningsgrunderna till de olika ansökningsob-
jekten. 

Även om en stor del av de studerande väljs 
enligt vitsorden på betyget från andra stadiet, 
används också högskoleprovet ofta som 
grund för antagningen av studerande. Årligen 
tillsätts ungefär en tredjedel av alla studie-
platser enligt resultaten i högskoleprovet. 
Inom konstbranschen grundar sig antagning-
en till utbildning vanligen på annat än på be-
tygsvitsord eller lämplighetstest. 

Högskoleprovet är ett allmänt, avgiftsbe-
lagt test som prövar kunskaper och färdighe-
ter som behövs vid högskolestudier. Provet 
ordnas endast på svenska och i huvudsak i 
Sverige, men det ordnas även i Mariehamn 
och Vasa. Efter genomfört högskoleprov kan 
man ansöka om studieplats både enligt be-
tygsurval och enligt provurval på basis av re-
sultaten av högskoleprovet. 

Från och med hösten 2010 har fullföljandet 
av lång lärokurs i matematik och språk gett 
extra poäng i antagningsgrunderna. 

 
Norge 

I Norge ges forskningsbaserad undervis-
ning i alla tre cykler i enlighet med Bologna-
processen vid åtta statliga universitet och nio 
vetenskapliga högskolor specialiserade på 
olika områden (vitenskapelige høyskoler). 
Det finns 22 statliga yrkesinriktade högsko-
lor (statlige høyskoler) och 3 privata yrkesin-
riktade högskolor som erbjuder i huvudsak 
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treåriga utbildningar som leder till lägre hög-
skoleexamen. I Norge finns dessutom över 
trettio privata högskolor (private høyskoler) 
och sex högskolor som lyder under andra de-
partement. Läsåret 2010—2011 studerade ca 
207 000 studerande vid högskolorna. Unge-
fär 90 procent av de studerande studerar vid 
de statliga högskolorna. 

Högskolorna beslutar om antalet studeran-
de i enlighet med kunskapsdepartementets 
kvantitativa mål. Våren 2011 deltog ca 107 
800 sökande i den gemensamma ansökan till 
högskolorna. Av ca 88 400 behöriga sökande 
erbjöds 85 procent en studieplats, och av des-
sa erbjöds ca 60 procent den studieplats de 
hade som första val. Ungefär 41 300 av de 
studerande som antogs i vårens gemensamma 
ansökan inledde sina studier hösten 2011. 

Godkänt avlagd treårig allmänbildande ut-
bildning på andra stadiet ger allmän behörig-
het för studier som inleds i första cykeln, om 
utbildningen omfattar en bestämd mängd un-
dervisning i norska, engelska, historia, sam-
hällslära, matematik och naturvetenskap. Till 
en högskola kan också ansöka en sökande 
som fyllt 23 år, som har minst fem års erfa-
renhet av utbildning eller arbete och som kan 
visa att han eller hon har avlagt de nämnda 
lärokurserna inom olika ämnesområden. 
Högskolan kan efter egen prövning också 
anta sökande som fyllt 25 år, men som inte 
uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Antagningen till högskolorna grundar sig i 
första hand på betygsvitsord. Departementet 
beslutar om minimikraven och rätten att an-
vända urvalsprov. Högskolorna kan hos de-
partementet ansöka om att få ställa tilläggs-
krav. De kvoter som används vid antagning-
en och de grunder som används för dessa, in-
klusive extra poäng, fastställs i författningar. 
Det finns t.ex. en egen kvot (førstegangsvit-
nemålskvoten) för dem som fyller högst 21 
år under antagningsåret, som ansöker om att 
avlägga sin första högskoleexamen och som 
har avlagt en treårig examen på andra stadiet 
(videregående opplaerning). Från denna kvot 
ska 50 procent av de nya studerandena till 
alla utbildningar antas enligt betygsvitsord. 
De sökande som inte antas i denna kvot kon-
kurrerar om platserna med de andra sökande-
na (50 procent av nybörjarplatserna). 

Dessutom tillämpas t.ex. könskvoter (bl.a. 
en kvot för kvinnor inom vissa tekniska ut-
bildningar), regionala kvoter (en kvot för 
nordnorska sökande) samt kvoter som grun-
dar sig på språk- och kulturgrupper (same-
kvoten). Departementet kan också besluta om 
extra poäng till sökande av det kön som är 
underrepresenterat inom ett visst utbild-
ningsområde eller ett visst område på ar-
betsmarknaden (t.ex. för män inom veteri-
närmedicin, för kvinnor inom naturveten-
skap) eller åldersbaserade extra poäng. 

NUCAS (Norwegian Universities and Col-
leges Admission Service) upprätthåller ett 
elektroniskt ansökningssystem för högsko-
lorna och samordnar den gemensamma ansö-
kan. I den gemensamma ansökan sker ansö-
kan till högskolorna med en gemensam an-
sökningsblankett. I den gemensamma ansö-
kan tillämpas olika ansökningstider. Den för-
sta ansökningstiden gäller endast vissa hög-
skolor och utbildningar samt sådana sökande 
som ansöker om att bli antagna på basis av 
erkänd tidigare inhämtad kunskap, IB-
examen och en examen på andra stadiet som 
avlagts utomlands. 

Den sökande kan i den gemensamma ansö-
kan ställa högst 10 utbildningar i prioritets-
ordning. Den sökande får inte ta med nya an-
sökningsönskemål efter det att ansökningsti-
den gått ut, men den sökande får ändra prio-
ritetsordningen mellan utbildningarna fram 
till början av juli.  

I samband med att resultaten av antagning-
en av studerande i den gemensamma ansökan 
offentliggörs kommer de lediga studieplat-
serna ut på ett s.k. resttorg (restetorget). För 
de lediga platserna ordnas omedelbart efter 
det att resultaten från den gemensamma an-
sökan offentliggjorts en riksomfattande an-
sökningsomgång och tilläggsansökningsom-
gångar. 

Ansökningar för utländska sökande ordnas 
separat. Organet för kvalitetssäkring i utbild-
ningen, NOKUT, sammanställer landsspeci-
fika minimikrav gällande behörighet för stu-
dier för utländska sökande (GSU-list, Higher 
Education Entrance Qualification for foreign 
applicants). Högskolorna kan dessutom ställa 
egna utbildningsspecifika inträdeskrav. Hög-
skolorna beslutar om grunderna för antag-
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ningen av studerande till magisterutbildning-
ar. 

 
Holland 

Det holländska högskolesystemet består av 
14 statsfinansierade universitet som erbjuder 
universitetsutbildning (wetenschappelijk on-
derwijs, WO) och av 39 statsfinansierade yr-
kesinriktade högskolor (hogescholen) som 
erbjuder högskoleutbildning (hoger beroep-
sonderwijs, HBO. Ett av universiteten är ett 
öppet universitet. I Holland finns dessutom 
tiotals privata läroanstalter som erbjuder ut-
bildning på högskolenivå. 

Vid universiteten studerar ca 240 000 stu-
derande och vid de yrkesinriktade högsko-
lorna ca 420 000 studerande (2011). I Hol-
land har andelen utländska examensstude-
rande av alla högskolestuderande ökat kraf-
tigt. I magisterprogrammen är närmare en 
femtedel av alla studerande utländska. 

Universiteten kan bevilja examina inom 
alla tre cykler i enlighet med Bolognaproces-
sen (Bachelor 180 ECTS, Master 60-120 
ECTS och PhD). I de yrkesinriktade högsko-
lorna erbjuds program som leder till examen 
inom den första cykeln (240 ECTS) och till 
examen inom den andra cykeln (60—120 
ECTS) samt ytterligare tvååriga program 
inom första cykeln som leder till associate 
degree (AD)-examen. 

Den tidigare utbildningen styr i hög grad 
placeringen i högskoleutbildning. Avlagd 
allmänbildande utbildning på andra stadiet 
(wetenschappelijk onderwijs VWO) medför 
behörighet för universitetsstudier. Universi-
tetsstudier kan också inledas om man god-
känt har klarat av det första året i en yrkesin-
riktad högskola (propedeuse). VWO samt ut-
bildning på andra stadiet (HAVO och MBO) 
medför behörighet för yrkesinriktade högsko-
lor. Personer som fyllt 21 men som saknar 
avgångsbetyg från andra stadiet kan skriva 
ett inträdesprov (colloquium doctum) eller 
bevisa sin kompetens på annat sätt. Det finns 
inga inträdeskrav för studier vid öppna uni-
versitetet. 

De som avlagt examen på andra stadiet på 
en viss betygsnivå får välja vid vilken hög-
skola och vilket program de vill inleda sina 
studier. Universiteten kan fastställa villkor 

för övriga sökande. Högst hälften av de åter-
stående platserna kan fyllas enligt universite-
tens egna antagningsgrunder. Om ett univer-
sitet inte tillämpar egna antagningsgrunder, 
antas de studerande som är behöriga genom 
lottdragning. Goda studieframgångar på det 
föregående stadiet förbättrar chanserna till 
antagning också i lottdragningen. Antalet ny-
börjarplatser regleras inom vissa områden, 
såsom inom medicin, veterinärmedicin, 
odontologi, livsvetenskaper, journalism och 
fysioterapi. I de yrkesinriktade högskolorna 
tillämpas utöver de allmänna behörighets-
villkoren andra urvalskriterier som fastställts 
genom beslut av ministeriet eller som hög-
skolorna ställt. 

Antagningen till högskolorna har sedan 
2009 skett genom gemensam ansökan. Den 
gemensamma ansökan samordnas av organi-
sationen Studielink, som inrättats och upp-
rätthålls av högskolorna. 

Holland vill dessutom främja antagningen 
av internationella studerande till högskoleut-
bildning genom ett s.k. röda mattan-initiativ. 
Utländska sökande deltar i samma gemen-
samma ansökan som holländska sökande.  

 
1.3 Bedömning av nuläget 

Övergången till högskolestudier 

För att säkerställa den ekonomiska tillväx-
ten och välfärden krävs det att sysselsätt-
ningsgraden för befolkningen i arbetsför ål-
der ökar. Det har inte skett någon positiv ut-
veckling i det inledande skedet av yrkeskar-
riärerna, trots att utbildningssystemet under 
2000-talet har genomgått flera reformer för 
att förkorta tiden för att avlägga examen, så-
som examensreformen, granskningen av di-
mensioneringen av studierna, begränsandet 
av studietiden, ibruktagandet av en personlig 
studieplan, åtgärderna för erkännande av ti-
digare inhämtade kunskaper samt studie-
stödsreformerna. Inte heller tiden för över-
gången mellan andra stadiet och högskoleut-
bildningen har förkortats, trots att man vidta-
git många åtgärder för att nå också detta mål. 
Reformerna är visserligen rätt nya, så resulta-
ten av dem kan komma att visa sig först se-
nare. Också rådet för utvärdering av högsko-
lorna konstaterade 2010 i sin utvärdering av 



 RP 44/2012 rd  
  

 

17

examensreformen att det ännu är för tidigt att 
bedöma hur delmålen i examensreformen har 
förverkligats. 

I Finland fördröjs övergången till arbetsli-
vet för dem som avlägger examen inte bara 
av de i genomsnitt långa studietiderna utan 
också av det internationellt sett sena inledan-
det av studierna. Medianen för inledandet av 
högskolestudier ligger i Finland på 21,4 år, 
vilket är fjärde högst bland OECD-länderna. 
Av finländska 20—29-åringar studerar över 
40 procent, vilket är den högsta andelen i 
hela OECD, när medeltalet i OECD ligger på 
25 procent. När det beaktas att Finland i de 
yngre årsklasserna placerar sig på medelnivå 
i OECD:s jämförelse i fråga om andelen i 
årsklassen som avlagt högskoleexamen är 
andelen mycket betydande. År 2009 hade 39 
procent av årsklassen i åldern 25—34-åringar 
avlagt högskoleexamen, vilket renderade en 
artondeplats i jämförelsen mellan OECD-
länderna. 

Undervisnings- och kulturministeriet har 
följt hur de nya studenterna placerar sig i 
högskoleutbildning. Av dem som avlagt stu-
dentexamen söker ungefär tre fjärdedelar ge-
nast till högskoleutbildning. Av dem antas 
under 40 procent. Av de nya studerandena 
vid universiteten är endast en dryg tredjedel 
och vid yrkeshögskolorna en knapp femtedel 
nya studenter. OECD gav 2008 Finland en 
rekommendation om att antagningen av stu-
derande i högre grad bör grunda sig på be-
tygsurval och att tillgängligheten till utbild-
ning via öppna högskolestudier bör främjas. 
OECD föreslog dessutom att Finland tempo-
rärt ökar antalet nybörjarplatser vid de sekto-
rer inom högskolorna där efterfrågan är störst 
och att Finland stöder studier vid utländska 
universitet för dem som avslutar sina studier 
på andra stadiet. 

Årligen utexamineras drygt 33 000 nya 
studenter, medan drygt 56 000 studerande in-
leder sina studier vid yrkeshögskolor och 
universitet. Det finns alltså nybörjarplatser 
för ungefär en och en halv årskull nya stu-
denter. Antalet nybörjarplatser kan inte ökas 
med beaktande av hur årskullarna utvecklas. 
Det finns ett tryck på att minska antalet ny-

börjarplatser inom vissa branscher, i synner-
het i yrkeshögskolorna. Trots minskningarna 
förändras inte antalet nybörjarplatser i förhål-
lande till åldersklassens storlek. 

 
Nya högskolestuderande 

I den gemensamma ansökan till högskolor-
na deltar både de som söker sin första hög-
skoleplats och de som redan har erfarenhet 
av högskolestudier. Situationen framgår t.ex. 
av en utredning gjord vid Helsingfors univer-
sitet: av dem som antogs som studerande 
2009 var ca 60 procent helt nya studerande, 
27 procent hade studierätt vid en högskola 
och ca 13 procent hade redan avlagt en hög-
skoleexamen. Enligt statistikuppgifter från 
Tammerfors universitet för 2006 var andelen 
sådana nya sökande som vid ansökningstid-
punkten inte hade någon tidigare högskole-
examen eller studieplats vid en högskola ca 
70 procent. Mindre än 60 procent av de nya 
studerande som skrivits in vid universitetet 
vid huvudantagningarna var helt nya stude-
rande. När de separata antagningarna beaktas 
minskade andelen helt nya studerande till 
ungefär 50 procent. Samma situation avspeg-
las i en undersökning som nyligen gjorts vid 
Östra Finlands universitet, enligt vilken 30 
procent av dem som 2009 inledde sina studi-
er vid Joensuu universitet och Kuopio uni-
versitet hade erfarenhet av universitetsstudier 
före inledandet av den nuvarande utbildning-
en. 

Statistikcentralen har samlat information 
om sökande som redan har antingen högsko-
leexamen eller studieplats som leder till hög-
skoleexamen eller bägge. Undersökningen 
gjordes bland sökande och dem som tog 
emot en plats 2009 men så att materialet inte 
omfattar sökande till magisterprogram och 
högre yrkeshögskoleexamina. Enligt under-
sökningen verkar det som om denna grupp av 
sökande inte klarar sig bättre än dem som sö-
ker till sin första studieplats som leder till 
högskoleexamen. Ungefär 8 procent av de 
nya studerandena har åtminstone en högsko-
leexamen sedan tidigare. 
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Utbildning som leder 
till en examen och 
som inleds i första 
cykeln 

Andra sökande än de 
som söker in första 
gången % 

Andra mottagare av 
studieplats än de som 
tar emot sin första 
plats sammanlagt % 

Andelen av dem som 
tar emot en studie-
plats som redan har 
en högskoleexamen 
% 

Universitet 37,5 37,1 11,9 
Yrkeshögskolor 16,5 18,1 5,4 
Sammanlagt - 25,1 7,8 
 

(Källa: Utbildningsstyrelsen, registret för ansökan till yrkeshögskolorna och registret för an-
sökan till universiteten. Statistikcentralen, registret över examina samt studentårsmaterial) 
 

Hanna Nori visar i sin doktorsavhandling 
(Åbo universitet, 2011) att den sökandes ål-
der, oavsett andra bakgrundsfaktorer, inver-
kar på möjligheten att antas som studerande 
så att sannolikheten att antas minskar ju äldre 
sökanden är. Vid antagningen av studerande 
2003 var det lättast för de allra yngsta sökan-
dena, de som var under 20 år och som vanli-
gen hade avlagt studentexamen samma vår, 
att få en studieplats. För sökanden med tidi-
gare utbildning var det endast utbildning på 
högskolenivå som förbättrade möjligheterna 
till antagning. 

De som söker till högskola skiljer sig från 
varandra i fråga om ålder, mål och förvänt-
ningar, men för alla dessa studerande ska 
man finna rätta vägar att söka till utbildning 
och avlägga studier. Vissa av dem som söker 
till högskoleutbildning vill avlägga en hel 
högskoleexamen, medan andra vill byta ut-
bildningsområde, övergå från en högskola till 
en annan eller avlägga endast delar av en ex-
amen. Trots olika förutsättningar deltar dessa 
sökande i huvudsak i samma gemensamma 
ansökningar som siktar till en hel examen. 

Den största utmaningen med att utveckla 
antagningen av studerande är hur man ska 
kunna öka andelen nya studerande vid hög-
skolorna. Forskning och statistik ger vid 
handen att det inte med hänsyn till jämlikhe-
ten är motiverat att främja någon på grund av 
ålder. Utmaningen med att utveckla antag-
ningen av studerande är delvis strukturell, ef-
tersom endast två tredjedelar av dem som an-
tas till yrkeshögskolor och universitet har an-
tagits för att avlägga sin första högskoleexa-
men. En dryg tredjedel har redan tidigare av-
lagt en högskoleexamen eller har en eller fle-
ra studierätter vid högskolor, vilket minskar 

möjligheterna för dem som söker in första 
gången att antas till högskoleutbildning. 

Överflyttningen inom och mellan högsko-
lor bör i första hand skötas utanför den ge-
mensamma ansökan, varvid en överflyttning 
under studiernas gång inte tar upp nybörjar-
platser från dem som ansöker om att bli an-
tagna till sin första studieplats. Dessutom bör 
högskolornas utbildningsutbud utvecklas så 
att det finns mer lockande alternativ att upp-
datera sitt kunnande än att söka till studier 
som leder till examen. 

 
Behörighet för studier 

Den behörighet för yrkeshögskolestudier 
som föreskrivs i lag avviker i viss mån från 
behörighetsbestämmelsen i universitetslagen. 
Behöriga att studera vid yrkeshögskolor är 
enligt lag också de som fullgjort gymnasiets 
lärokurs. Dessutom är personer som avlagt 
en under tre år lång yrkesinriktad grundexa-
men behöriga att antas till studier som leder 
till yrkeshögskoleexamen inom samma om-
råde. Det finns inga särskilda grunder till att 
de två högskolesektorerna har olika behörig-
hetsbestämmelser. Det vore ändamålsenligt 
att förenhetliga behörighetsbestämmelserna 
för att säkerställa en tydlig utbildningsråd-
givning och även en fungerande gemensam 
ansökan till högskolorna. 

 
Gemensam ansökan till högskolorna 

I yrkeshögskolornas och universitetens 
elektroniska ansökningssystem ordnas ge-
mensam ansökan till utbildning som leder till 
examen sammanlagt tio gånger per år. Våren 
2009 ansöktes till yrkeshögskolornas utbild-
ning på främmande språk i januari, till finsk- 
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och svenskspråkig utbildning för unga sista 
veckan i mars och första veckan i april, till 
vuxenutbildning de två sista veckorna i april 
och till universiteten i en gemensam ansökan 
som varade från början av februari till slutet 
av april. 

Universitetens elektroniska ansökningssy-
stem togs i bruk hösten 2008. Ibruktagandet 
av den elektroniska gemensamma ansökan 
vid universiteten ökade såväl antalet ansök-
ningar som antalet sökande. Genomförandet 
av den riksomfattande gemensamma ansökan 
våren 2009 förenhetligade universitetens an-
sökningstider. Före detta hade alla gemen-
samma ansökningar en egen separat tidtabell. 
År 2010 samordnades dessutom yrkes-
högskolornas och universitetens ansöknings-
tider, så att tidtabellen för den gemensamma 
ansökningen till universitetens och yrkes-
högskolornas finsk- och svenskspråkiga ut-
bildning för unga och vuxna var densamma 
som för den utbildning som leder till högre 
yrkeshögskoleexamen. Elektroniska ansök-
ningssystem, de gemensamma ansökningar 
som genomförs med hjälp av dem och fören-
hetligandet av ansökningstiderna har gjort 
utbildningsutbudet synligare, klargjort praxis 
i samband med ansökan och förbättrat möj-
ligheterna till elektronisk kommunikation 
inom de olika gemensamma ansökningarna. 

Det faktum att det ordnas separata gemen-
samma ansökningar till universitet och yr-
keshögskolor leder emellertid till att den sö-
kande inte får en enhetlig bild av utbild-
ningsutbudet. De olika gemensamma ansök-
ningarna ordnas i regel via olika datasystem 
och information om utbildningsutbudet för-
medlas separat om dem. Olika praxis t.ex. 
när det gäller det maximala antalet ansök-
ningsobjekt och prioriteringen av ansök-
ningsönskemål kan skapa problem för de sö-
kande. 

Rådgivning om ansökningen ges i huvud-
sak av den högskola där ansökningsobjektet 
finns. Vid gemensam ansökan till yrkes-
högskolorna ges rådgivningen centraliserat 
av den högskola där det första ansöknings-
önskemålet finns. Vid gemensam ansökan till 
universiteten finns det dessutom en riksom-
fattande rådgivningstjänst om universitetsan-
sökan. Också övriga servicelösningar som är 
riktade till sökande och andra som använder 

systemen, såsom högskolornas personal och 
handledningspersonal, skiljer sig åt mellan 
olika sektorer och gemensamma ansökning-
ar, t.ex. i fråga om inlämnandet av bilagor till 
ansökningar, begäran om komplettering och 
kontrollerandet av högskolebehörighet samt 
meddelanden till de sökande. 

I samband med olika gemensamma ansök-
ningar samlas i stort sett samma uppgifter in. 
För att förenkla ansökningen bör ansök-
ningsblanketterna slås ihop och praxis, t.ex. i 
fråga om prioriteringar, förenhetligas. 

Utbildningsstyrelsen har svarat för de riks-
omfattande ansöknings- och antagningssy-
stemen sedan 1970-talet. Det rådande sättet 
att utveckla datasystemen har varit att skapa 
självständiga datasystem för de aktuella be-
hoven. Detta sätt att utveckla datasystem har 
lett till en situation där det för skötandet av 
likartade processer och behov har skapats fle-
ra överlappande datasystem för olika utbild-
ningsstadiers och utbildningsformers behov. 
Antagningen till yrkeshögskolorna sköts med 
fem olika system med mycket liknande funk-
tioner. Ett sådant sätt att utveckla datasystem 
har tillämpats fram till i dag. 

Högskolornas ansöknings- och antagnings-
system har utvecklats under en lång tid sedan 
1990-talet. Högskolornas antagningssystem 
består av separata helheter som tagits i bruk 
vid olika tidpunkter. 

Övergången till elektroniska ansöknings-
tjänster har lett till besparingar för såväl ut-
bildningsanordnare som sökande. För att 
produktiviteten ska kunna förbättras ytterli-
gare krävs väsentliga förändringar i verk-
samhetsrutinerna när det gäller processen, ett 
ibruktagande av enhetliga data- och be-
greppsmodeller och förnybara datasystem 
som stöder dessa val. 

Utbildningsstyrelsens nuvarande datasy-
stemhelhet bygger på ålderdomlig arkitektur 
där de nödvändiga funktionerna och proces-
serna har programmerats in i programmet så 
att det inte kan nås av andra system och så att 
de är svåra att ändra. Dessutom är den data-
modell som används systemspecifik. 

Slutresultatet har varit en datasystemhelhet 
med funktionella och arkitektoniska över-
lappningar, där alla ingående system i olika 
livscykler har genomgått separata integra-
tions-, underhållsservice-, utvecklings-, styr-
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nings- och datasäkerhetsåtgärder. Dessutom 
har för varje system skapats separata lager av 
användargränssnitt, program och databaser. 
Det är också ytterst svårt och ineffektivt att 
utveckla systemhelheten på ett kostnadsef-
fektivt, samordnat och smidigt sätt. Den nu-
varande helheten motsvarar heller inte de be-
hov och utmaningar som ställs på datasystem 
i dag. 

Underhållet och utvecklandet av separata 
ansökningssystem är inte motiverat varken 
högskolepolitiskt eller kostnadseffektivt sett. 
Tidpunkten för att förnya systemen är läglig. 
Utbildningsstyrelsens systemhelhet har nu 
nått ett läge där det inte längre är kostnadsef-
fektivt att i de nuvarande systemen skapa de 
funktioner som antagningsreformen kräver. 

Antagningen av studerande hänför sig till 
inte bara till de riksomfattande informations-
systemtjänsterna, utan också till högskolor-
nas egna informationssystem. Antagningen 
av studerande börjar med en presentation av 
utbildningsutbudet, där informationskällan är 
högskolornas datalager för verksamhetspla-
nering eller utbildningsutbud. Den viktigaste 
förbindningen är överföringen av information 
om nya studerande från det riksomfattande 
antagningsregistret till högskolornas student-
register. Dessutom behövs vid antagningen 
av studerande sådana uppgifter ur högskolor-
nas register som gäller de sökandes examina 
och andra studieprestationer. Högskolornas 
datasystem skiljer sig från varandra. 

Lagen om styrning av informationsförvalt-
ningen inom den offentliga förvaltningen 
(634/2011) trädde i kraft den 1 september 
2011. Enligt lagen ska informationssystemen 
inom den offentliga förvaltningen utvecklas 
så att man främjar och säkerställer informa-
tionens interoperabilitet. Med detta avses in-
formationssystemens tekniska och innehålls-
liga interoperabilitet med övriga myndighe-
ters informationssystem inom den offentliga 
förvaltningen när systemen utnyttjar samma 
information. Lagen om styrning av informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen gäller alla myndigheter, såsom 
undervisnings- och kulturministeriet och Ut-
bildningsstyrelsen, som är en central aktör 
vid antagningen av studerande. Högskolorna 
omfattas i regel inte av lagen om styrning av 
informationsförvaltningen inom den offentli-

ga förvaltningen, men eftersom myndigheter 
deltar i antagningen av studerande ska kraven 
i lagen beaktas också med tanke på interope-
rabiliteten mellan högskolornas informa-
tionssystem. 

Inom undervisningsväsendet pågår två be-
tydande projekt som kompletterar varandra: 
undervisnings- och kulturministeriets projekt 
Webbtjänst för lärande (Oppijan verkkopal-
velut), som ingår i programmet SADe, som 
koordineras av finansministeriet, och projek-
tet Raketti (IT-stödd strukturutveckling vid 
högskolorna) som är gemensamt för högsko-
lorna och undervisnings- och kulturministeri-
et och som riktas inte bara till undervisnings-
väsendet utan också till högskolornas verk-
samhet. Webbtjänsten för lärande skapar 
centraliserade webbtjänster för medborgarna 
när det gäller hela utbildningssystemet, men 
dess primära föremål för verksamheten gäller 
annat än högskoleutbildning. Raketti-
projektet hänför sig till utvecklandet av hög-
skolornas datasystem samt till interoperabili-
teten mellan högskolornas och myndigheter-
nas information. Raketti deltar också i att på 
högskolenivå utveckla och organisera sådan 
information och verksamhet som Webbtjäns-
ten för lärande kan utnyttja. 

 
Mottagande av studieplats 

Genom den princip om en ny studieplats 
som togs i bruk 2000 har man strävat efter en 
smidig urvalsprocess och ett effektivt utnytt-
jande av studieplatser. Enligt principen om 
en studieplats var det åren 2000—2008 möj-
ligt att ta emot endast en plats under läsåret. 
År 2009 kopplades principen om en studie-
plats samman med den gemensamma ansö-
kan. Via högskolornas elektroniska ansök-
nings- och antagningssystem är det endast 
möjligt att per läsår ta emot en studieplats 
som omfattas av den gemensamma ansökan. 
Den som har tagit emot en högskoleplats har 
dessutom kunnat ta emot platser via separata 
ansökningsvägar som inte omfattas av ge-
mensam ansökan. 

Mer än 10 procent av dem som antas som 
studerande väljer att inte ta emot sin studie-
plats. Orsaker till att studieplatser inte tas 
emot är t.ex. att den studerande i en annan 
gemensam ansökan och i andra antagningar 
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har antagits till flera studieplatser samtidigt. 
Av dem som tar emot en studieplats anmäler 
sig en del frånvarande under det första stu-
dieåret. Orsakerna till denna frånvaro är oli-
ka: avslutande av tidigare studier, familjele-
dighet och, i synnerhet när det gäller dem 
som precis avslutat andra stadiet, bevärings-
tjänst. I stället för dem som inte tar emot sin 
studieplats eller anmäler sig frånvarande an-
tas vanligen nya studerande från reservplats. 
 
Skyldigheten att söka sig till utbildning som 
villkor för arbetsmarknadsstöd 

Enligt den gällande lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa är ett villkor för rätten 
till arbetsmarknadsstöd för personer under 25 
år som saknar yrkesutbildning att de aktivt 
söker sig till utbildning. Bestämmelsen har 
kritiserats i synnerhet när det gäller ansökan 
till yrkeshögskolor, eftersom det har ansetts 
att den ökar antalet sådana deltagande i ur-
valsprov som inte vill bli antagna och som 
således förorsakar högskolorna arbete i onö-
dan. Det har dessutom ansetts att bestämmel-
sen ökar antalet omotiverade studerande och 
därigenom ökar antalet avbrutna studier. 

Enligt den utvärderingsundersökning som 
offentliggjordes i februari 2012 och som ar-
bets- och näringsministeriet och undervis-
nings- och kulturministeriet låtit göra väljer 
en stor del av de unga att inte söka sig till ut-
bildning trots skyldigheten. Undersökningen 
visar att det är vanligt att avbryta studierna i 
synnerhet i utbildning på andra stadiet, men 
skyldigheten anses inte i nämnvärd grad öka 
sannolikheten för avbrytande. Undersökning-
en visar allmän missnöjdhet med skyldighe-
tens form. Forskarna föreslår att de krav på 
att söka sig till utbildning som är ett villkor 
för arbetsmarknadsstöd ska lindras och att 
skyldigheten att söka sig till utbildning ska 
ändras så att den beaktar den ungas individu-
ella situation. Det ansågs också att de förfa-
randen för beviljande och uppföljning av ar-
betsmarknadsstödet som är förknippade med 
skyldigheten att söka sig till utbildning bör 
förenklas och att de resurser som frigörs bör 
användas på ett verkningsfullare sätt för råd-
givning och handledning för unga. Enligt 
förslagen bör fullgörandet av skyldigheten att 
söka sig till utbildning i enlighet med den 

ungas livssituation tillåta också andra alter-
nativ än de utbildningsalternativ som omfat-
tas av gemensam ansökan. Skyldigheten att 
söka till utbildning bör enligt undersökning-
en ändras så att man i fullgörandet av den i 
högre grad än tidigare använder sig av ut-
bildning som betonar inlärning i arbetet och 
andra tjänster som bättre passar de ungas si-
tuation. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

2.1 Målsättning 

Målet med propositionen är att för sin del 
bidra till att sänka åldern för inledandet av 
högskolestudier och till ett bättre inriktande 
av studieplatser och härigenom till att effek-
tivisera utbildningssystemet, försnabba över-
gången från högskoleutbildning till arbets-
marknaden och höja sysselsättningsgraden. 

Man vill göra antagningen till högskolestu-
dier smidigare genom att främja möjligheter-
na för dem som saknar högskoleplats att söka 
och antas till utbildning som leder till hög-
skoleexamen. Målet är att så många som 
möjligt av dem som söker till sin första stu-
dieplats som leder till högskoleexamen ska 
antas av högskolan. Målet är således att bidra 
till en ökad likabehandling inom utbildning 
när högskoleutbildningen, som visat sig gå i 
arv, blir tillgänglig för allt fler. Ett mål är 
också att för sin del bidra till att genomföra 
den samhällsgaranti för unga som avses i re-
geringsprogrammet. 

Målet med förnyandet av datasystemen för 
antagningen av studerande till högskolorna är 
att förena ansökningssystemet med de upp-
gifter som gäller studier och utbildningsut-
bud till en tydlig helhet för den sökande och 
studiehandledningen. Genom förnyandet av 
datasystemen eftersträvas också en produkti-
vitetsvinst. 

 
2.2 Alternativ 

Förbättrande av ställningen för dem som sö-
ker sin första högskoleplats 

Ställningen för dem som söker sin första 
högskoleplats kan förbättras i antagningen av 
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studerande genom att man utvecklar högsko-
lornas antagningsgrunder och antagningsme-
toder, så att de inte längre automatiskt försät-
ter dem som söker sin första högskoleplats 
eller som precis slutfört sin utbildning på 
andra stadiet i en svagare ställning än andra. 

Högskolorna kan vidareutveckla sina an-
tagningsmetoder, t.ex. genom att betona an-
tagning som sker på basis av studentexamen, 
genom att årligen ändra urvalsprovskraven 
och urvalsprovsmaterialet och publicera des-
sa så sent som möjligt samt genom att gynna 
olika sådana antagningsmetoder som mäter 
lämplighet och motivation framför litteratur-
förhör. 

Som del av högskolornas antagningsgrun-
der har man använt, och använder man fort-
farande, extra poäng bl.a. för sådana som 
precis har slutfört sin utbildning på andra 
stadiet. Syftet med beviljandet av extra po-
äng har varit att förbättra den relativa ställ-
ningen för dem som precis har slutfört sin ut-
bildning på andra stadiet. De åtgärder som 
gäller antagningsmetoderna syftar däremot 
till att minimera de faktorer som försvagar 
den relativa ställningen för dem som söker in 
första gången. Högskolorna har beslutande-
rätten när det gäller antagningsgrunder och 
antagningsmetoder. 

Genom att utveckla antagningen av stude-
rande kan man inte nämnvärt påverka de pro-
blem som hänför sig till matchningen av ef-
terfrågan på och utbudet av studieplatser och 
som länge har stått i fokus inom vissa områ-
den. Man har strävat efter att minska på 
trycket av sökande till de ansökningsobjekt 
som tilltalar allra mest genom att i synnerhet 
på andra stadiet utveckla handledningen när 
det gäller inriktning och studier. I handled-
ningen är det inte enbart fråga om att kart-
lägga alla realistiska möjligheter, utan om att 
framhämta olika alternativ. 

Handlednings- och rådgivningstjänsterna i 
de olika läroanstaltsformerna och på de olika 
utbildningsstadierna påverkar hur väl elever-
na och de studerande kan göra realistiska ut-
bildningsval och övergå från ett utbildnings-
stadium till ett annat. Kontinuitet bör efter-
strävas i studiehandledningen, men särskilt 
också vid övergången från ett utbildningssta-
dium till ett annat. Genom en effektivisering 
av studiehandledningen på andra stadiet kan 

man stödja eleverna i att söka till fortsatta 
studier och i att träffa lyckade val samt i att 
förebygga problem med studieavancemang 
och fördröjning av studierna på högskoleni-
vå. För att stödja studiehandledningen på 
andra stadiet behövs ett tätare samarbete mel-
lan läroanstalterna på andra stadiet och hög-
skolorna. 

Också högskolorna utvecklar handledning-
en vid sidan av antagningen av studerande. I 
handledningen deltar instanser utanför hög-
skoleväsendet, bl.a. från undervisnings- och 
kulturministeriets och arbets- och näringsmi-
nisteriets ansvarsområden. 

Antagningen till högskolor för dem som 
söker sin första högskoleplats kan stödjas 
inte bara genom att utveckla antagningsme-
toderna och antagningsgrunderna samt hand-
ledningen utan också genom att utveckla 
smidiga förfaranden för överflyttning inom 
och mellan högskolorna för sådana studeran-
de som redan har en studieplats vid en hög-
skola och som under studiernas gång eller ef-
ter avlagd examen vill fortsätta studera i en 
annan utbildning med utgångspunkt i sina ti-
digare studieprestationer. Överflyttningen 
inom och mellan högskolor kräver i regel att 
det råder en tillräcklig innehållslig motsva-
righet mellan den sökandes tidigare utbild-
ning och den utbildning han eller hon söker 
till. 

Vid sidan av flexibla överflyttningsarran-
gemang kan vidare ansökningsobjekt än för 
närvarande minska sannolikheten att de som 
redan har en studieplats söker sig till en ny 
utbildning. Många universitet och yrkes-
högskolor utvecklar redan sina antagningar 
av studerande så att de studerande inte antas 
för att studera ett enskilt huvudämne eller vid 
ett enskilt utbildningsprogram utan till större 
helheter där inriktning väljs först under stu-
diernas gång. Högskolorna kommer även i 
framtiden att ha närmare specificerade an-
sökningsobjekt inom utbildningsområden där 
yrkena i arbetslivet kräver en examen med 
exakt fastställt innehåll. 

Utöver utvecklandet av det nuvarande ut-
budet av medel och de flexibla förfarandena 
för överflyttning kan situationen för dem som 
söker sin första högskoleplats förbättras ge-
nom att möjliggöra en gruppering av de sö-
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kande på grundval av tidigare avlagd högsko-
leexamen eller tidigare mottagen studieplats. 

Alternativt kan grupperingen basera sig en-
dast på gällande studierätt, varvid eftergivan-
de av studierätt skulle möjliggöra antagning 
från den grupp som söker till sin första stu-
dieplats. En gruppering som baserar sig på 
gällande studierätt utgör ändå inget hinder 
för mottagande av en studieplats i en situa-
tion där avsikten inte ens är att avlägga hela 
examen och bidrar således inte till att uppnå 
propositionens syfte. 

Högskolan kan besluta att reservera ett mi-
nimiantal nybörjarplatser i ett ansökningsob-
jekt som omfattas av gemensam ansökan en-
bart för dem som söker sin första studieplats, 
medan resten av nybörjarplatserna i ansök-
ningsobjektet på likvärdiga antagningsgrun-
der är öppna även för andra sökande. Ansö-
kan till högskoleutbildning som leder till ex-
amen är en helhet och ansökan till högskolor 
är en tydlig process ur de sökandes synvin-
kel. Undervisnings- och kulturministeriet 
strävar i samarbete med högskolorna efter att 
främja utvecklandet av och ett mer omfattan-
de ibruktagande av olika överflyttningsvägar, 
så att så många nybörjarplatser som möjligt 
blir lediga för dem som söker sin första stu-
dieplats. 

Alternativt kan det i lagen föreskrivas att 
de studieplatser som omfattas av gemensam 
ansökan reserveras enbart för dem som söker 
sin första studieplats. För att säkerställa att 
grundlagens bestämmelser om kulturella rät-
tigheter och jämlikhet följs får högskolorna 
bära ansvar för att ordna branschbyten med 
hjälp av olika överflyttningsförfaranden och 
andra separata praxis för antagning. Högsko-
lorna fattar då beslut om ordnandet av ge-
mensam ansökan, överflyttningsförfaranden 
och andra separata praxis för antagning, samt 
om dessas omfattning och inbördes förhål-
lande. 

Det föreslås att man överväger att i lag fö-
reskriva om användningen av och storleken 
på de kvoter som reserveras för dem som sö-
ker sin första studieplats såsom i Norge. Då 
föreskrivs nationellt och per högskola en hur 
stor andel av platserna i ansökningsobjekten 
som ska kvoteras för dem som söker sin för-
sta studieplats. Det kan emellertid vara pro-
blematiskt att fastställa kvoternas storlek i 

lag med tanke på de bestämmelser i grundla-
gen som gäller universitetens akademiska 
självstyrelse. Ibruktagandet och ändamålsen-
ligheten av kvoter kan också främjas och föl-
jas som en del av resultatstyrningsprocessen 
mellan undervisnings- och kulturministeriet 
och högskolorna. 

Alternativet till att gruppera dem som söker 
sin första studieplats är att tillämpa den 
danska modellen med en s.k. tredjegångsre-
gel. Enligt den placeras en sökande som re-
dan två gånger tidigare har tagit emot en stu-
dieplats i en utbildning som leder till exa-
men, utan att avlägga examen, sist bland de 
sökande och kan antas endast om det inte 
finns andra sökande. Denna modell möjlig-
gör dock mottagandet av flera högskoleplat-
ser och främjar inte i sig en tillräckligt effek-
tiv användning av nybörjarplatser som inleds 
i första cykeln. Enligt den s.k. magisterregeln 
kan en studerande som avlagt högskoleexa-
men i den andra cykeln antas till en utbild-
ning som inleds i den första cykeln, om inte 
alla nybörjarplatser fylls. I modellen erbjuds 
ändå de som byter bransch endast sådana 
studieplatser som tilltalar minst, vilket i prak-
tiken omöjliggör ett branschbyte inom många 
branscher. 

Det är inte nödvändigtvis möjligt att till-
lämpa den svenska modellen inom det fin-
ländska högskoleväsendet eftersom man i 
Sverige inte alltid söker in för att avlägga en 
hel examen som man gör inom det finländska 
högskoleväsendet. 

I Holland är universitetsstudierna öppna för 
alla som har fullgjort studier på lägre nivå 
som lämpar sig för utbildningen i fråga. 
Denna modell gör det i princip möjligt för 
alla som söker sin första studieplats att inleda 
en utbildning genast efter det att utbildningen 
på andra stadiet avslutats. Modellen kräver 
dock bestämmelser om nybörjarplatser inom 
de områden som tilltalar allra mest eller en 
sträng gallring av studerande under studier-
nas gång, särskilt i början av studierna, för att 
säkerställa förhållandet mellan utbud och ef-
terfrågan på arbetskraft. Modellen kräver 
också att högskoleutbildningen anvisas om-
fattande resurser. 
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Högskolornas ansökningssystem 

Antagningen till högskolestudier kan göras 
smidigare också genom att utveckla enhetliga 
elektroniska tjänster som bättre gagnar den 
sökande och genom att sammanföra ansök-
ningen till utbildning som leder till högskole-
examen till en enda gemensam ansökan. 
Högskolornas övriga utbildningsutbud kan 
också stegvis sammanföras till samma ut-
bildningsutbudstjänst som en del av projektet 
Webbtjänst för lärande inom SADe. 

Ett alternativ till att sammanföra högsko-
lornas utbildningsutbud i samlade informa-
tionssystemtjänster som stöder en gemensam 
ansökan är att fortsätta producera ansök-
nings- och antagningstjänsterna helt eller 
delvis decentraliserat. Alternativet går ut på 
att endast förnya presentationen av utbild-
ningsutbudet så att den sökande lätt kan hitta 
alla möjligheter till högskoleutbildning. Det-
ta leder emellertid varken till enhetliga elek-
troniska tjänster som bättre gagnar den sö-
kande eller till produktivitetsvinster för verk-
samheten inom högskoleväsendet och inom 
de riksomfattande tjänster som stöder hög-
skoleväsendet. 

Att behandla dem som söker till sin första 
studieplats som en separat grupp i högsko-
lornas gemensamma elektroniska ansök-
ningssystem förutsätter en omfattande till-
gång till uppgifter om examina och studierät-
ter. Därför kan registerlagen samt universi-
tetslagen och yrkeshögskolelagen i anslut-
ning till den revideras så att man vid sidan av 
det nuvarande antagningsregistret skapar ett 
datalager av sådana uppgifter om studerande, 
studierätter, avlagda examina och andra stu-
dieprestationer som högskolorna svarar för 
och använder i sin verksamhet och som gag-
nar ansökningssystemet. 

Alternativt kan de uppgifter som behövs 
för genomförandet av den gemensamma an-
sökan samlas in separat från högskolorna ef-
ter det att ansökningstiden gått ut. Då sänds 
uppgifterna om alla sökande från antagnings-
registret till alla högskolor, så att de kan kon-
trollera gällande studierätter. Detta är ändå 
svårt att genomföra tidsmässigt och innebär 
överföringar av mycket omfattande data-
mängder till alla högskolor. De sökande kan 
heller inte informeras om möjligheten att 

söka via en egen kvot för dem som söker sin 
första studieplats. 

Det tredje alternativet är att samla in de 
uppgifter som behövs för genomförandet av 
den gemensamma ansökan i antagningsre-
gistret enligt den gällande lagen och att ut-
vidga det med nytt datainnehåll. De uppgifter 
som behövs för den gemensamma ansökan 
och som gäller studierätter och anmälning till 
högskolan (anmälan om närvaro eller frånva-
ro under läsåret) behandlas i högskolorna och 
i de under uppbyggnad varande riksomfat-
tande tjänster som är gemensamma för alla 
högskolor, så en överföring av information 
till ett register avsett enbart för antagningen 
av studerande vore oändamålsenlig. Enligt 
denna modell är det inte möjligt att avvikan-
de från antagningsregistrets ändamål vare sig 
erbjuda sökande och studerande bättre elek-
troniska tjänster eller skapa produktivitets-
vinster i högskolornas verksamhet och i myn-
digheternas insamling av uppgifter. 

 
2.3 De viktigaste förslagen 

I enlighet med regeringsprogrammet för 
statsminister Jyrki Katainens regering ska an-
tagningen till högskolestudier göras smidiga-
re och huvudantagningarna vid antagningen 
av studerande reserveras för studerande som 
inte har en examen på motsvarande nivå eller 
studierätt. Det föreslås att skrivningen i re-
geringsprogrammet genomförs stegvis. 

I det första steget, som nu föreslås, ska an-
sökningen till högskolestudier göras smidiga-
re genom att ansökan till utbildning som le-
der till universitets- eller yrkeshögskoleexa-
men genomförs genom en riksomfattande 
gemensam ansökan till högskolorna. Det fö-
reslås att bestämmelserna om gemensam an-
sökan och behörighetsvillkor ska förenhetli-
gas inom bägge högskolesektorer och att de 
elektroniska ansökningssystemen ska förenas 
till en enda helhet. Universiteten och yrkes-
högskolorna ska även i framtiden fatta beslu-
ten om antagning och självständigt besluta 
om grunderna för antagningen av studerande. 

Det föreslås att man i den gemensamma 
ansökan tar i bruk ett förfarande där den sö-
kande ställer sina ansökningsobjekt vid yr-
keshögskolor och universitet i prioritetsord-
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ning och kan ta emot en plats endast i ett an-
sökningsobjekt. 

För att förbättra ställningen för dem som 
söker till sin första studieplats föreslås det att 
en ny bestämmelse tas in i universitetslagen 
och yrkeshögskolelagen som gör det möjligt 
att reservera en del av de studieplatser som 
ansökan gäller för personer som inte tidigare 
har avlagt högskoleexamen inom utbild-
ningssystemet i Finland eller mottagit en stu-
dieplats i en utbildning som leder till högsko-
leexamen. De sökande får i kvoter förknip-
pade med reserveringen av nybörjarplatser 
delas in i grupper enligt sin utbildningsbak-
grund. Högskolorna får självständigt besluta 
om huruvida de vill använda sig av kvoter 
och hur de fördelar nybörjarplatserna mellan 
de olika kvoterna. 

I lagen om antagningsregistret och student-
examensregistret finns en bestämmelse enligt 
vilken det är tillåtet att i registret föra in upp-
gifter om de sökande. Det föreslås att lagen 
ändras så att uppgifter om dem som studerar 
vid en högskola, som tagit emot en studie-
plats vid en högskola och som avlagt en hög-
skoleexamen ska vara tillgängliga i ansök-
ningssystemet. Det föreslås vidare att lagen 
ändras så att högskolorna efter egen prövning 
får använda registret även vid antagning av 
studerande till annan utbildning än sådan 
som leder till examen. Det föreslås att ett nytt 
kapitel om högskolornas riksomfattande da-
talager fogas till lagen. Datalagret är ett data-
system där högskolorna förvarar kopior av en 
del av datainnehållet i sina studieregister och 
andra personregister. Datalagret bildar inte 
ett personregister som är logiskt avskiljt från 
högskolornas egna personregister, och varje 
högskola är registeransvarig för det egna da-
tainnehållet i datalagret. Syftet med datalag-
ret är att med hjälp av uppgifterna i högsko-
lornas register pålitligt och effektivt produce-
ra information i synnerhet för antagningsre-
gistret men också för andra riksomfattande 
tjänster, högskolornas inbördes tjänster och 
högskolornas egna tjänster inom gränserna 
för lagstiftningen om behandlingen och ut-
lämnandet av personuppgifter och säkerstäl-
landet av dataskyddet för personuppgifter. 
Undervisnings- och kulturministeriet sköter 
för högskolornas räkning den tekniska driften 
av högskolornas riksomfattande datalager. 

Avsikten är att under den pågående man-
datperioden bereda en separat regeringspro-
position om det andra skedet i reformen av 
universitetens och yrkeshögskolornas ansök-
nings- och antagningssystem som ska ge-
nomföras 2015. Det föreslås att universitets-
lagen och yrkeshögskolelagen ändras så att 
vid antagning av studerande till studier som 
leder till enbart lägre högskoleexamen eller 
till både lägre och högre högskoleexamen 
med gemensam ansökan till högskolorna an-
tas endast personer som inte tidigare har av-
lagt högskoleexamen inom utbildningssy-
stemet i Finland eller mottagit en studieplats 
i en utbildning som leder till högskoleexa-
men. I det andra skedet av reformen ska man, 
genom åtgärder som vidtas av undervisnings- 
och kulturministeriet samt högskolorna, sä-
kerställa de faktiska och jämlika möjlighe-
terna till branschbyte också för dem som av-
lagt examen och som tidigare tagit emot en 
högskoleplats. I det andra skedet ska perso-
ner som avlagt högskoleexamen och som ti-
digare mottagit en studieplats väljas utanför 
den gemensamma ansökan i separata antag-
ningar till högskolorna. De antagningar som 
sker utanför den gemensamma ansökan di-
mensioneras så att en faktisk möjlighet till 
byte av bransch eller högskola säkerställs. I 
de antagningar som sker utanför den gemen-
samma ansökan kan det elektroniska ansök-
ningssystemet för gemensam ansökan utnytt-
jas. 

Sysselsättningsmöjligheterna, den per-
sonliga lämpligheten för branschen och de 
egna yrkes- och karriärmässiga önskemålen 
kan utgöra vägande skäl för behovet att byta 
bransch. Reformen försvårar inte bytet av 
studieområde, men sättet för byte förändras. 
Utvecklandet och ibruktagandet av flexibla 
övergångsmöjligheter säkerställer att de som 
byter bransch be-handlas jämlikt. Ett stegvis 
genomförande av reformen säkerställer hög-
skolornas möjligheter att genomföra en sådan 
modell som avses i regeringsprogrammet ge-
nom att tillräckligt med tid reserveras för 
skapandet av ansökningsvägar utanför den 
gemensamma ansökan och fattandet av be-
slut om dem i högskolorna samt produceran-
det av information om ansökningsvägar och 
övergångsmöjligheter. De utbildningsmässi-
ga återvändsgränderna undviks och rätts-
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skyddet och de faktiska övergångsmöjlighe-
terna för dem som tagit emot en studieplats 
säkerställs genom informations- och resurs-
styrning samt vid behov genom författningar. 
Ansökningsvägarna utanför den gemensam-
ma ansökan utvecklas redan under förbere-
delserna inför det första skedet av reformen 
och det ska säkerställas att de tas i bruk fullt 
ut när det andra skedet av reformen inleds. 
Behovet av ansökningsvägar utanför den 
gemensamma ansökan ökar gradvis under det 
andra skedet av reformen när mottagna stu-
dierätter påverkar allt fler som byter område. 
Utvecklingen av de faktiska övergångsmöj-
ligheterna ska utvärderas årligen och under-
visnings- och kul-turministeriet vidtar vid 
behov åtgärder för att utöka övergångsmöj-
ligheterna. 

Att dessa omfattande förändringar görs 
stegvis säkerställer också att högskolornas 
elektroniska ansökningssystem kan tas i bruk 
enligt den planerade tidtabellen och att an-
hopningen av ansökningar minskar före ut-
gången av årtiondet. 

I den undersökning som arbets- och när-
ingsministeriet och undervisnings- och kul-
turministeriet låtit göra om skyldigheten att 
söka sig till utbildning framställdes flera för-
slag till att reformera skyldigheten, bland an-
nat att bredda skyldigheten så att den också 
omfattar andra utbildningsalternativ än de 
som omfattas av den gemensamma ansökan. 
Avsikten är att de författningsändringar som 
behövs ska beredas under den pågående val-
perioden. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna ändringarna i ansöknings- 
och antagningsprocessen kräver så omfattan-
de ändringar i de nuvarande datasystemen att 
ändringarna, med tanke på utvecklandet av 
datasystemen, inte låter sig göras utifrån de 
nuvarande datasystemen. En omarbetning av 
de gamla datasystemen blir dyr och dessutom 
är det motiverat att göra en övergripande 
modernisering för att kunna säkerställa den 
kompatibilitet och interoperabilitet med 
andra samtidiga projekt som ingår i helheten 
som förutsätts enligt den lag som gäller in-

formationsförvaltningen. Den centraliserade 
Webbtjänsten för lärande förnyas inom hela 
undervisningsväsendet under ledning av un-
dervisnings- och kulturministeriet inom ra-
men för programmet SADe. Dessutom för-
nyar högskolornas och undervisnings- och 
kulturministeriets gemensamma projekt Ra-
ketti (IT-stödd strukturutveckling vid hög-
skolorna) på ett övergripande sätt möjlighe-
terna att införa datasystem som stöder hög-
skolornas verksamhet. Webbtjänsten för lä-
rande och projektet Raketti bildar en funktio-
nell helhet som hör nära samman med den 
gemensamma ansökan till högskolorna. 

Införandet av de nya datasystemen förutsät-
ter avsevärda investeringar. Kostnaderna för 
utveckling av högskolornas elektroniska an-
sökningssystem uppgår till sammanlagt ca 
5 miljoner euro 2010—2013 (2010: 500 000 
euro, 2011—2013: 1,5 miljoner euro per år). 
Tillsammans med högskolornas elektroniska 
ansökningssystem genomförs tjänster som 
delvis stöder systemet och som gäller presen-
tationen av det nationella utbildningsutbudet 
och tjänster för elektronisk kommunikation 
samt ett nationellt register för konstaterad 
kompetens inom projektet Webbtjänst för lä-
rande. Webbtjänsten för lärande är en del av 
den separata finansieringen av programmet 
SADe, som samordnas av finansministeriet. 
Högskolornas elektroniska ansökningssystem 
och den centraliserade Webbtjänsten för lä-
rande genomförs på ett gemensamt underlag 
med användande av samma informationssy-
stemtjänster. Vid bedömningen av de eko-
nomiska konsekvenserna ska man därför, när 
det gäller den totala omfattningen av inve-
steringen, också beakta de totala kostnaderna 
för genomförandet av Webbtjänsten för lä-
rande: kostnaderna för genomförandet av 
tjänster för dem som söker till utbildning och 
registret för konstaterad kompetens uppskatt-
tas för andra än för högskolorna uppgå till 
sammanlagt ca 10 miljoner euro 2010—
2014. 

För att systemet ska fungera krävs det att 
informationen om utbildningsutbudet är mer 
övergripande än för närvarande samt även att 
uppgifter om examina, studieprestationer och 
studierätter är tillgängliga. Insamlandet och 
hanteringen av dessa uppgifter medför cent-
raliserat kostnader för Utbildningsstyrelsen 
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och undervisnings- och kulturministeriet, 
som för högskolornas räkning sköter högsko-
lornas riksomfattande datalager, samt separat 
för högskolorna. 

Kostnaderna för genomförandet av högsko-
lornas riksomfattande datalager i enlighet 
med vad som föreslås i propositionen uppgår 
uppskattningsvis till 200 000 euro 2012 och 
till 300 000 euro 2013. Denna kostnad täcker 
utgifterna för genomförandet till den del det 
datainnehåll som avses i 6 c § 1 mom. i den 
föreslagna lagen om antagningsregistret, 
högskolornas riksomfattande datalager och 
studentexamensregistret förs in i datalagret 
och tillhandahålls antagningsregistret enligt 
6 d §. De årliga kostnaderna för driften av 
datalagret uppgår till ca 150 000 euro. Ge-
nomförandet och förvaltningen kan täckas 
med de anslag som reserverats för syftet. 

Att utvidga användningen av datalagret så 
att myndigheterna kan göra datainsamling i 
det ökar kostnaderna beroende på omfatt-
ningen, men däremot minskar det årliga arbe-
tet med att kontrollera och samla in uppgif-
ter. 

Även andra åtgärder för att utvidga data-
lagrets funktioner och användning för hög-
skoleväsendets gemensamma syften och för 
att utveckla högskoleväsendets övergripande 
arkitektur och interoperabilitet kan finansie-
ras med befintliga anslag i enlighet med de 
utbildnings- och vetenskapspolitiska målen. 
Om högskolorna anser det vara ändamålsen-
ligt att utvidga datalagrets användningssätt i 
sin egen verksamhet, ska högskolorna finan-
siera utvecklandet och driften av systemet till 
denna del. 

Fram till det att högskolornas elektroniska 
ansöknings- och antagningssystem tas i bruk 
upprätthålls även de nuvarande datasystem 
som stöder ansökan till studier och antag-
ningen av studerande. När det gäller de cent-
raliserade tjänster som Utbildningsstyrelsen 
sköter görs endast nödvändiga reparationer 
vid sidan av upprätthållandet av datasyste-
men. 

Efter ibruktagandet av de nya informa-
tionssystemtjänsterna föranleds Utbildnings-
styrelsens underhållskostnader av uppgiften 
som systemadministratör samt av driftskost-
nader och sådant nödvändigt utvecklingsar-
bete med vilket de operativa förändringarna 

kontrolleras. När högskolornas elektroniska 
ansöknings- och antagningssystem nått un-
derhållsfasen överstiger de centraliserade 
kostnaderna för systemet inte Utbildningssty-
relsens nuvarande totala kostnader för upp-
rätthållandet av yrkeshögskolornas ansök-
ningssystem och universitetens ansöknings-
system med andra tillhörande datasystem. 
Inom hela undervisningsväsendet kan man 
genom den centraliserade Webbtjänsten för 
lärande med ungefär de nuvarande kostna-
derna nå en helhet som håller betydligt högre 
kvalitet, som tjänar medborgarna bättre och 
som erbjuder helt nya tjänster för såväl nuva-
rande som nya grupper av sökande. 

Utvecklandet och ibruktagandet av nya da-
tasystem leder till kostnader för högskolorna. 
Fastställandet av de centraliserade och ge-
mensamma tjänster som Utbildningsstyrelsen 
och projektet Raketti producerar kräver en 
insats från experter vid högskolorna. De 
största kostnaderna uppkommer ändå av 
ibruktagandet av de nya datasystemen. Alla 
högskolor föranleds kostnader av att organi-
sera överföringen av de uppgifter om exami-
na, studieprestationer och studierätter som 
förutsätts i de riksomfattande tjänsterna. I 
praktiken behövs investeringar för högsko-
lornas register över uppgifter om studerande, 
examina, studieprestationer och studierätter 
för att informationen i dem ska kunna över-
föras i en kompatibel form. Dessutom behövs 
investeringar i informationssystemlösningar 
med hjälp av vilka informationen i högsko-
lornas riksomfattande datalager kan samman-
föras. Kostnaderna för investeringarna kan 
beroende på högskola beräknas uppgå till 
5 000—25 000 euro per högskola, beroende 
på om högskolan använder ett registersystem 
som den själv skapat och förvaltar eller om 
systemet är en produkt som används av flera 
högskolor, varvid kostnaderna kan fördelas 
på flera högskolor. Vid utnyttjandet av upp-
gifter som samlas in i datalagret för Statistik-
centralens och undervisnings- och kulturmi-
nisteriets datainsamling minskar däremot den 
totala arbetstiden för insamlandet. 

I projektet Raketti organiseras och genom-
förs på en gemensam nivå sammanställandet 
av de uppgifter som krävs för högskolornas 
elektroniska ansökningssystem till högsko-
lornas riksomfattande datalager. Dessutom 
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kan högskolorna inom ramen för projektet 
Raketti genomföra tjänster som möjliggör en 
elektronisk anmälan för nya studerande, var-
vid de elektroniska tjänster som är avsedda 
för de lärande utgör en smidig helhet från an-
sökan till inledande av studier. En övergång 
till elektronisk anmälan medför besparingar 
för högskolorna i fråga om kundservice, men 
däremot föranleder utvecklandet och under-
hållet av anmälningstjänsten kostnader för 
högskolorna. 

Universiteten använder numera egna data-
system för att sköta den poängräkning och 
den behandling av antagningsköer som hän-
för sig till antagningen av studerande. I fram-
tiden erbjuds denna funktion i det centralise-
rade systemet också för universiteten, och så-
ledes kan upprätthållandet och utvecklandet 
av universitetens egna datasystem som an-
vänts i detta syfte frångås. Bedömningen är 
att kostnadsbesparingen för upprätthållandet 
av de egna systemen är 0—20 000 euro per 
år beroende på universitet. Att avsluta an-
vändningen av de separata datasystemen och 
att ta i bruk de tjänster som Utbildningssty-
relsen tillhandahåller förutsätter arbetsinsat-
ser från högskolornas experter, då antag-
ningsgrunderna måste förändras och överfö-
ras i en form som är kompatibel med de nya 
datasystemen. 

Enligt 2 § 1 mom. 1 punkten i den före-
slagna lagen om antagningsregistret, högsko-
lornas riksomfattande datalager och student-
examensregistret kan högskolornas antag-
ningsregister, efter universitetets och yrkes-
högskolans prövning, användas vid antag-
ning av studerande till högskoleutbildning 
som inte omfattas av den gemensamma an-
sökan. Om en sådan funktion i framtiden 
kräver ett vidareutvecklande av systemhelhe-
ten enligt enskilda högskolors specialbehov, 
ska kostnaderna för denna vidareutveckling 
riktas till högskolorna. 

Utnyttjandet av de nya informationssy-
stemtjänster som Utbildningsstyrelsen till-
handahåller och högskolornas riksomfattande 
datalager även till annan antagning av stude-
rande leder till betydande besparingar för 
högskolorna, när de kan frångå de nuvarande, 
separata informationssystemtjänsterna. Till 
exempel när det gäller tjänster för ansökan 
till utbildning inom öppna universitetet och 

öppna yrkeshögskolan och studerandes rör-
lighet mellan högskolorna är effektiviserings- 
och sparpotentialen hög. I och med reformen 
kommer totalkostnaderna såväl för informa-
tionssystemtjänsterna i anslutning till hög-
skolornas ansökning och antagning som för 
tillhandahållandet av tjänsterna att förbli på 
samma nivå samtidigt som tjänsternas om-
fattning och kvalitet förbättras betydligt. 

Inlämnandet av bilagor som bevisar behö-
righet för högskolestudier görs t.ex. bara en 
gång, vilket minskar kostnaderna för de sö-
kande. Spridandet av information om grund-
utbildning medför produktivitetsvinster i 
ordnandet av antagningen av studerande. De 
nya informationssystemtjänsterna och de för-
enhetligade bestämmelserna om allmän hög-
skolebehörighet gör det möjligt att sprida in-
formation om sökandena till olika ansök-
ningsobjekt och att utnyttja informationen 
vid antagningen av studerande och, med den 
sökandes tillstånd, även i annan högskole-
verksamhet. 

Att effektivisera beläggningen av utbild-
ningsplatser till följd av placeringen inom 
den gemensamma ansökan, att minska den 
utbildningspolitiskt sett oändamålsenliga an-
vändningen av utbildning som leder till exa-
men och att minska de onödiga överlappande 
studierna frigör högskolornas resurser för 
annan verksamhet. Med tanke på högskolor-
na och samhället kan en effektivare använd-
ning av utbildningssystemets resurser ha en 
betydande ekonomisk effekt, som dock är 
omöjlig att specificera. 

I propositionen föreslås inte bara en riks-
omfattande gemensam ansökan för högsko-
lorna utan också en möjlighet att reservera 
nybörjarplatser i högskolorna för dem som 
söker till sin första studieplats som leder till 
högskoleexamen. Om man genomför de re-
former som under denna regeringsperiod fö-
reslås i antagningen av studerande och andra 
sådana åtgärder för att förlänga den yrkes-
verksamma tiden som riktas mot utbildning, 
som t.ex. att förbättra tillgången på informa-
tion om utbildningsutbudet, att utveckla 
handledningen på andra stadiet samt att ut-
veckla utbildningsstrukturen, utbildningsut-
budet och studieprocesserna, innebär de 
sammanlagda effekterna av att antagningen 
till högskolestudier blir smidigare och de ge-
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nomsnittliga utexamineringstiderna förkortas 
att de studerande kan komma ut på arbets-
marknaden ett år tidigare efter det att de ut-
examinerats. Genom att förlänga tiden i ar-
betslivet förbättras hållbarheten inom den of-
fentliga ekonomin betydligt. 

 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

I och med ibruktagandet av en riksomfat-
tande gemensam ansökan till högskolorna 
och reserveringen av nybörjarplatser för dem 
som söker sin första högskoleplats ställs i 
övergångsskedet höga krav på utbildningsin-
formationen. Högskolorna ska erbjuda egen 
information för de sökande samt för dem 
som deltar i handledning om studier och an-
sökning, så att de sökande får en korrekt bild 
av vad som avses med ansökning, placering 
och mottagande av en studieplats med tanke 
på de framtida ansökningsmöjligheterna och 
ansökningsvägarna. För sökande som redan 
har avlagt en examen och som överväger att 
byta bransch förutsätts utbildningsinforma-
tion för att klarlägga den nya situationen. Ef-
ter övergångsskedet kan tillhandahållandet av 
samlad och enhetlig utbildningsinformation 
och en gemensam ansökningsväg friställa 
högskolornas informations- och rådgivnings-
resurser från information om ansökningsvä-
gar till marknadsföring av utbildning och 
studentrekrytering samt till rådgivning om 
studieinnehåll. 

Genom bestämmelsen om reservering av 
nybörjarplatser för dem som söker till sin 
första högskoleexamen ska högskolorna i 
syfte att säkerställa en jämlik behandling av 
alla grupper av sökande utveckla flexibla 
övergångsförfaranden och separata ansök-
ningsvägar som möjliggör branschbyte. Hög-
skolorna bör utöka möjligheterna att avlägga 
delar av en examen för dem som inte har be-
hov av att avlägga en hel examen. 

Processerna för antagningen av studerande 
till högskolorna förenhetligas och strömlinje-
formas. En följd av förnyandet av datasyste-
men är att interoperabiliteten mellan de cent-
raliserade systemen och högskolornas egna 
system förbättras och att det administrativa 
arbetet blir mer flexibelt. Exempelvis kan 
mottagandet av en studieplats, som för närva-
rande sköts manuellt i vissa ansökningssy-

stem, och den efterföljande anmälningen om 
närvaro och betalningen av studentkårsavgif-
ten överföras till den elektroniska tjänsten 
också för dem som anmäler sig för första 
gången. En effektivare verksamhet främjas 
också av att dels den övergripande arkitektu-
ren för stödtjänsterna för studier och under-
visning (projektet Raketti), dels helheten av 
datasystem som koncentrerats till Utbild-
ningsstyrelsen förnyas enligt principen att in-
formationen behöver registreras endast på ett 
ställe och efter det kan användas såväl i hög-
skolans egna tjänster som i centraliserade 
tjänster. 

För att de sökandes alla studierätter för 
högskoleexamen och alla avlagda examina 
ska kunna beaktas vid skapandet av de grup-
per av sökande som avses i denna regerings-
proposition, ska högskolorna i framtiden re-
gistrera alla studierätter för högskoleexamen 
och alla avlagda examina i högskolornas 
riksomfattande datalager. Undervisnings- och 
kulturministeriet får en ny uppgift i och med 
att det ska administrera högskolornas riksom-
fattande datalager. Avsikten är att det teknis-
ka ansvaret för datalagret ska bäras av aktie-
bolaget CSC-Tieteen tietotekniikan keskus 
Oy, som helt och hållet ägs av staten. Det or-
ganiseringsarbete som ministeriet ska sköta 
utförs som en del av de skyldigheter som 
hänför sig till lagen om styrning av informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen och förvaltningen av den övergri-
pande arkitekturen för ministeriets ansvars-
område. 

Högskolorna ska enligt lagstiftningen läm-
na ut uppgifter till olika myndigheter. För det 
första kräver myndigheterna information för 
uppföljning av högskolans verksamhet och 
styrningen av högskoleväsendet. För det 
andra kräver myndigheterna information av 
högskolorna bl.a. för förvaltningsåtgärder 
som riktas mot enskilda personer, t.ex. för 
övervakning av studiestödet och i anslutning 
till arbetskraftspolitiska beslut. För det tredje 
kan högskolorna i samband med sin egentliga 
verksamhet utbyta information med olika 
myndigheter. Högskolorna och undervis-
nings- och kulturministeriet strävar i sitt ge-
mensamma projekt Raketti efter att möjlig-
göra informationsöverföring direkt till myn-
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digheterna från högskolornas riksomfattande 
datalager. 

Genom en riksomfattande gemensam ansö-
kan till högskoleutbildning fås en klar hel-
hetsbild av antalet sökande, som för närva-
rande fördunklas av att samma personer sö-
ker in via olika ansökningsvägar som alla 
tillämpar olika statistikföring. Denna föränd-
ring lyfter på ett ännu bättre sätt fram drag-
ningskraften i högskolornas olika områden 
och utbildningar. 

Då man samtidigt förnyar högskolornas an-
sökningssystem och ansökningssystemen på 
andra stadiet försvinner överlappningar i 
programmens funktioner. Tjänsterna pro-
grammeras dessutom i enlighet med service-
inriktade arkitekturprinciper, vilket bidrar till 
att de är smidiga att omarbeta och använda. 
Systemet görs modulariskt så att helheten i 
framtiden inte behöver förnyas genom stora 
investeringar, utan att behovet av förnyelse 
gäller enskilda tjänster, vilket bidrar till att ge 
helheten en avsevärt längre livscykel än tidi-
gare. I utvecklandet av datasystemen kan 
man i framtiden koncentrera sig på att ut-
veckla funktioner som betjänar kunden be-
tydligt smidigare, snabbare och kostnadsef-
fektivare än tidigare. 

 
3.3 Samhälleliga konsekvenser 

Enligt propositionen ska ansökan till ut-
bildning som leder till universitets- eller yr-
keshögskoleexamen genomföras som en 
riksomfattande gemensam ansökan till hög-
skolorna. Inledandet av högskolestudierna 
försnabbas när informationen om utbild-
ningsutbudet är tillgänglig som en tydlig hel-
het för både de sökande och studiehandled-
ningen. Att ansökan till högskolestudier görs 
smidigare bedöms ha stor betydelse för de 
sökande då tjänsterna förbättras. För närva-
rande finns det fem separata riksomfattande 
ansökningsvägar enbart för högskoleutbild-
ning som leder till examen och dessutom en 
mängd ansökningsvägar i synnerhet för uni-
versitetsstudier på magisternivå uppdelade på 
högskolor, fakulteter och t.o.m. ansöknings-
objekt (undantaget utgörs av University Ad-
missions Finland, som samlar ansökningar 
till magisterutbildningar på främmande språk 
vid tio universitet). Det erbjuds ingen infor-

mation som förenar högskolesektorerna. En 
återkommande ansökan till studier minskar 
när förutsättningarna för att hitta det subjek-
tivt sett bästa utbildningsalternativet ökar 
jämfört med om man använder sig av separa-
ta ansökningsvägar. 

Att koncentrera det utbildningsutbud som 
leder till högskoleexamen till samma gemen-
samma ansökan stärker också dualmodellen 
eftersom de sökande ges en bättre helhetsbild 
av utbudet av högskolestudier. Alla högsko-
lors ansökningsobjekt presenteras enhetligt 
inom samma tjänst, varvid yrkeshögskolorna 
bättre jämställs med universiteten som en 
högskoleutbildning på samma nivå, men med 
andra syften. En utbildning som motsvarar 
sökandens behov och situation kan i framti-
den hittas lättare inom hela högskolesektorn. 

Vid sidan av den gemensamma ansökan till 
utbildning som leder till examen erbjuds 
högskolor och andra utbildningsanordnare en 
möjlighet att också presentera annat utbild-
ningsutbud i samma centraliserade webb-
tjänst. En mer ändamålsenlig presentation av 
möjligheterna att delta i sådan utbildning 
som inte leder till examen och som är avsedd 
för uppdatering av kunnandet och för livs-
långt lärande minskar antalet sökande som 
konkurrerar om studieplatser i den gemen-
samma ansökan. 

Enligt den föreslagna lagen kan den sökan-
de antas endast till ett ansökningsobjekt inom 
ramen för den gemensamma ansökan, vilket 
skulle försnabba tillkännagivandet av resulta-
tet av antagningen och effektivisera fördel-
ningen av studieplatser. Tack vare den ge-
mensamma ansökan och den tillhörande pla-
ceringen blir inga studieplatser längre oemot-
tagna bara för att den studerande har erbju-
dits flera studieplatser av vilka han eller hon 
endast kan välja en. Det är dock möjligt att 
det i och med den gemensamma ansökan 
som föreslås i lagen bildas en grupp av sö-
kande som beslutar att inte ta emot en erbju-
den studieplats för att förbli i den grupp som 
söker till sin första studieplats i en senare an-
tagning av studerande. 

Att reservera nybörjarplatser i högskolorna 
för dem som söker till sin första studieplats 
som leder till högskoleexamen försnabbar in-
ledandet av högskolestudier. Tidigare har 
man strävat efter att försnabba inledandet av 
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högskolestudier bl.a. genom att ge extra po-
äng till nyutexaminerade studenter, vilket 
endast har gällt en viss grupp av dem som 
avslutat sin utbildning på andra stadiet. I och 
med reformen försnabbas inledandet av hög-
skolestudier genom effektivare åtgärder som 
riktas till alla dem som söker till sin första 
högskoleplats och åtgärderna är således inte 
problematiska med tanke på kravet på lika-
behandling. 

Att reservera nybörjarplatser för personer 
som söker till sin första studieplats som leder 
till högskoleexamen försnabbar inledandet av 
högskolestudier när de studieplatser som le-
der till examen inte upptas av personer som 
tar ett mellanår tills de igen kan söka till den 
studieplats de verkligen vill ha. Antagningen 
till högskolestudier blir smidigare samtidigt 
som tiderna för utexaminering kan antas bli 
förkortade när det i sådan utbildning som le-
der till examen finns färre sådana som inte 
har som mål att avlägga en examen. 

Att reservera platser för dem som söker till 
sin första högskoleplats som leder till hög-
skoleexamen kan inverka på vissa sökandes 
beslut att ta emot en studieplats i en högsko-
la. Om den sökande inte antas till det primära 
ansökningsobjektet, kan den sökande låta bli 
att ta emot en annan plats för att säkerställa 
sin möjlighet att även i följande gemensam-
ma ansökan få söka i den grupp av sökande 
som söker till sin första högskoleplats. Den 
ökade betydelsen av att ta emot en studie-
plats kan också leda till att studerande inte 
inleder sådana utbildningar som de inte har 
för avsikt att slutföra. 

När en återkommande ansökan till studier 
minskar, fördelningen av studieplatser effek-
tiviseras och andra utbildningsmöjligheter 
tillhandahålls effektivare minskar antalet sö-
kande i den gemensamma ansökan i sin hel-
het, i synnerhet när det gäller andra än dem 
som söker sin första högskoleplats och detta 
bidrar således till att avhjälpa den s.k. an-
hopningen av ansökningar. 

Den skyldighet att söka sig till utbildning 
som är ett villkor för arbetsmarknadsstöd gäl-
ler för närvarande även gemensam ansökan 
till yrkeshögskolor. Eftersom man enligt för-
slaget ska ordna en gemensam ansökan till 
yrkeshögskolor och universitet bör det sär-
skilt bedömas hur bestämmelserna om skyl-

digheten att söka sig till utbildning ska änd-
ras med beaktande av den lagstiftning som 
föreslås. Det vore problematiskt med tanke 
på ansökningsobjekt som ingår i samma ge-
mensamma ansökan och som ställs i priori-
tetsordning, om ansökan till vissa objekt upp-
fyller skyldigheten att söka till utbildning 
medan andra inte gör det. Den skyldighet att 
söka sig till utbildning som är ett villkor för 
arbetsmarknadsstöd ska också bedömas med 
tanke på hur den reservering av nybörjarplat-
ser som nu föreslås i lagen inverkar på den 
sökandes rättigheter och eventuella risk för 
marginalisering. 

Utredningar visar att det finns fler kvinnli-
ga än manliga studerande vid högskolorna i 
de flesta europeiska länder inom alla tre cyk-
ler. Enligt undersökningen Eurostudent IV, 
som omfattade 24 länder, var könsfördel-
ningen jämn endast i Tyskland, Turkiet och 
Schweiz. 

I Finland är över hälften av dem som ansö-
ker och antas till högskolor kvinnor. Ibrukta-
gandet av elektroniska system eller tidigare 
gjorda ändringar i dessa system har inte sta-
tistiskt sett inverkat på könsfördelningen 
mellan de sökande och de antagna. En över-
gång till en gemensam ansökan till yrkes-
högskolor och universitet beräknas inte in-
verka på könsfördelningen mellan de hög-
skolestuderande. Genom att effektivisera ut-
nyttjandet av nybörjarplatser främjas till-
gängligheten till högskoleutbildning också 
för underrepresenterade grupper. 

De ändringar som gäller behörighetsvillkor 
och som föreslås i yrkeshögskolelagen utgör 
inget hinder för dem som fullgjort gymnasi-
ets lärokurs och en under tre år lång yrkesin-
riktad utbildning att söka till högskoleutbild-
ning. Yrkeshögskolorna har fortfarande med 
stöd av 20 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen 
möjlighet att till studier som leder till yrkes-
högskoleexamen anta personer som den an-
ser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter 
för studierna. 

Som en del av reformen möjliggör högsko-
lornas riksomfattande datalager, som skapas 
med tanke på antagningen av studerande, en 
effektivisering av högskolornas interna pro-
cesser i skapandet av informationssystem-
tjänster som gagnar datalagret. Att identifiera 
och erkänna kunskaper som förvärvats tidi-
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gare inom högskoleutbildning med hjälp av 
information om examina och andra studier 
som tidigare har avlagts vid en högskola 
minskar onödiga, överlappande studier. Ett 
effektivare beaktande av studier som avlagts 
vid andra högskolor före studierna och under 
studiernas gång förkortar utexamineringsti-
derna. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Bakgrunden till utvecklandet av antagning-
en av studerande till högskolorna är ett sedan 
länge konstaterat behov av att förenkla och 
effektivisera antagningen av studerande till 
högskolorna och därigenom försnabba över-
gången till högskolestudier. Förslag till hur 
antagningen av studerande och den gemen-
samma ansökan till högskolorna kunde ut-
vecklas har behandlats i olika utrednings-
manna- och arbetsgruppspromemorior i syn-
nerhet vid undervisnings- och kulturministe-
riet (t.ex. Undervisningsministeriets arbets-
gruppspromemorior och utredningar 
2007:12, 2005:17, 2004:9, 2003:29, 
2003:26). Universitetens nuvarande elektro-
niska ansökningssystem och gemensamma 
ansökan samt yrkeshögskolornas elektronis-
ka ansökningssystem och de gemensamma 
ansökningar som genomförs med hjälp av 
dem grundar sig på förslagen i nämnda pro-
memorior. 

Enligt skrivelsen i politikprogrammet för 
arbete, företagande och arbetsliv, som ingick 
i regeringsprogrammet för statsminister Matti 
Vanhanens andra regering 2007, ska åtgärder 
som bl.a. siktar till att förkorta studietiderna 
och förlänga tiden i arbetslivet främjas för att 
förbättra tillgången på arbetskraft. 

Undervisningsministeriet tillsatte i novem-
ber 2008 en ännu aktiv grupp för att utveckla 
antagningen av studerande till yrkeshögsko-
lor och universitet, de elektroniska ansök-
ningssystemen och de riksomfattande ge-
mensamma ansökningarna. Utvecklings-
gruppens uppgift har varit att samordna och 
stödja utvecklandet av antagningen av stude-
rande till yrkeshögskolor och universitet och 
att fastställa riktlinjerna för utvecklandet av 

yrkeshögskolornas och universitetens elek-
troniska ansökningssystem och riksomfattan-
de gemensamma ansökningar. 

Enligt ställningstagandet efter de politiska 
överläggningarna (24.2.2009) av Matti Van-
hanens andra regering ska nya studenters 
övergång till studier på högskolenivå på-
skyndas och systemet med inträdesförhör 
förnyas i samarbete med universiteten och 
yrkeshögskolorna så att elektroniska ansök-
ningssystem och studentexamen utnyttjas 
mer effektivt än tidigare. 

För förverkligandet av målen i ställnings-
tagandet tillsatte undervisningsministeriet i 
april 2009 en arbetsgrupp som hade i uppgift 
att bl.a. kartlägga den aktuella situationen 
och problemområdena i fråga om övergången 
från andra stadiet till högskolestudier och 
lägga fram förslag till hur man snabbare kan 
få de unga från utbildning ut i arbetslivet. 
Promemorian från den arbetsgrupp som utrett 
övergången till studier och avläggandet av 
examen (Undervisningsministeriets arbets-
gruppspromemorior och utredningar 
2010:11) innehåller bl.a. förslag på en över-
gång till en riksomfattande gemensam ansö-
kan för högskolorna och ibruktagandet av en 
särskild kvot för dem som söker till sin första 
högskoleplats i samband med antagningen av 
studerande. 

I regeringens proposition om statsbudgeten 
för 2011 (RP 126/2010 rd) konstateras det att 
ett gemensamt elektroniskt ansökningssy-
stem för högskolorna förbereds så att det kan 
tas i bruk 2013. 

Reformen av antagningen av studerande 
har beretts i nära samarbete med högskolor, 
studentorganisationer och andra intressent-
grupper, bl.a. i grupper tillsatta av undervis-
nings- och kulturministeriet samt i seminarier 
som ordnats av grupperna, undervisnings- 
och kulturministeriet och Utbildningsstyrel-
sen. Undervisnings- och kulturministeriet 
ordnade våren 2011 för universitetens och 
yrkeshögskolornas representanter evenemang 
riktade till olika utbildningsområden för att 
informera om reformerna av bestämmelserna 
om examina och utbildningsansvar och ut-
vecklandet av antagningen av studerande. 

Högskolor och studentorganisationer har 
beretts möjlighet att delta i förnyandet av det 
elektroniska ansökningssystemet. Utbild-
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ningsstyrelsen gjorde en förhandsutredning 
om det elektroniska ansökningssystemet och 
utlåtanden om utredningen begärdes av hög-
skolor och studentorganisationer i maj 2011. 
Målbilden för systemet och den gemensam-
ma ansökan som ordnas med hjälp av det har 
preciserats, bl.a. utifrån utlåtandena om för-
handsutredningen och under det pågående 
definierandet av målbilden. Högskolorna har 
kunnat delta i utvecklingsarbetet genom ar-
bete i workshoppar också när högskolornas 
elektroniska antagnings- och ansökningssy-
stem fastställts. Utvecklandet av antagnings- 
och ansökningssystemet leds av en styrgrupp 
som tillsatts av undervisnings- och kulturmi-
nisteriet och i vilken ingår representanter för 
både högskolor och studentorganisationer. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering (22.6.2011) ska 
antagningen till högskolestudier göras smidi-
gare och huvudantagningarna vid antagning-
en av studerande reserveras för studerande 
som inte har en examen på motsvarande nivå 
eller studierätt. Enligt regeringsprogrammet 
ska de studerande i regel antas till mer omfat-
tande utbildningsområdeshelheter än för när-
varande, med beaktande av branschvisa 
skillnader. Dessutom skapas flexibla möjlig-
heter till övergång mellan och inom högsko-
lorna, bl.a. genom utvecklande av de separata 
antagningarna. På detta sätt kan man avhjäl-
pa anhopningen av ansökningar före utgång-
en av årtiondet. 

Enligt den plan för utveckling av utbild-
ningen och forskningen för 2011—2016 som 
statsrådet godkänt svarar undervisnings- och 
kulturministeriet tillsammans med högsko-
lorna för att antagningen av studerande till 
högskolorna och högskolestudiernas struktu-
rer har förnyats vid utgången av 2015 i syfte 
att möjliggöra snabbare inträde till högskole-
utbildning. Enligt planen kommer man, i syf-
te att förbättra ställningen för dem som ansö-
ker om en studieplats vid en högskola för 
första gången, i det första skedet att möjlig-
göra antagning av dem i en egen kvot, om 
vars ibruktagande och omfattning högskolan 
beslutar. I det andra skedet reformeras antag-
ningssystemet så att man vid den gemen-
samma ansökan endast antar personer som 
ansöker om sin första studieplats vid en hög-
skola. För antagning av övriga sökande tas 

särskilda ansöknings- och antagningsvägar i 
bruk, så att möjligheten till flexibelt byte av 
bransch säkerställs. I samband med reformen 
av antagningen av studerande utvärderas det 
ändamålsenliga med en s.k. obligatorisk an-
sökan. 

Statsrådet har i sitt strukturpolitiska ställ-
ningstagande i mars 2012 dragit upp riktlin-
jer för utvecklandet av antagningen av stude-
rande till högskolorna. Enligt riktlinjerna ska 
antagningen av studerande till högskolorna 
reformeras i två skeden 2014—2015. I syfte 
att förbättra ställningen för dem som ansöker 
om sin första studieplats vid en högskola 
kommer man i det första skedet att möjliggö-
ra antagning av dem i en egen kvot, om vars 
ibruktagande och omfattning högskolan be-
slutar. I det andra skedet reformeras antag-
ningssystemet så att man vid den gemen-
samma ansökan endast antar personer som 
ansöker om sin första studieplats vid en hög-
skola. Målet med reformen är att komma till 
rätta med den stora mängd sökande som le-
der till att inledandet av studierna fördröjs. 
Genom separata ansöknings- och antag-
ningsvägar tryggar man ett flexibelt byte av 
bransch. 

På uppdrag av en arbetsgrupp som tillsatts 
av undervisnings- och kulturministeriet för 
att utveckla antagningen av studerande pågår 
ett utredningsarbete som ska resultera i en 
beskrivning av vilka förfaranden för över-
flyttning utanför huvudantagningarna som 
för närvarande tillämpas vid yrkeshögskolor-
na och universiteten. Arbetet färdigställs före 
juni 2012. Avsikten är att gruppen utifrån be-
skrivningen av nuläget ska dryfta och föreslå 
förfaranden med hjälp av vilka studerande 
som redan har en studierätt kan flytta över 
som studerande i ett annat huvudämne eller 
ett annat utbildningsprogram mellan och 
inom högskolorna. Avsikten är att allt flexib-
lare förfaranden för byte av utbildningspro-
gram och högskola ska genomföras i alla 
högskolor på ett så klart och enhetligt sätt 
som möjligt, så att det kan säkerställas att sy-
stemet är genomskådligt för den sökande. I 
beredningsarbetet har utgångspunkten varit 
den att högskolorna vid skapandet av flexib-
la, klara och enhetliga förfaranden kan ut-
nyttja det elektroniska ansökningssystemet 
också i sådana antagningar av studerande 
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som inte omfattas av gemensam ansökan. 
Också när det gäller sådan antagning av stu-
derande som inte omfattas av gemensam an-
sökan har högskolorna tillgång till alla de sätt 
som för närvarande används för antagning av 
studerande, t.ex. antagning på basis av tidiga-
re studieprestationer eller urvalsprov. 

Undervisnings- och kulturministeriet bad 
högskolorna rapportera om åtgärder för att 
förlänga tiden i arbetslivet som en del av för-
beredelserna inför avtalsförhandlingarna 
2012. Högskolorna har förbundit sig till att 
förlänga tiden i arbetslivet, men de anser inte 
att de åtgärder som genomförts hittills är till-
räckliga för att målen ska kunna nås. Hög-
skolorna har förnyat utbildningsinnehållet 
och genomfört strukturreformer samt utveck-
lat den antagning av studerande som är för-
knippad med dessa i syfte att förlänga tiden i 
arbetslivet. Högskolorna rapporterar att de 
inlett flera reformer som har som mål att ut-
veckla högskoleexamina, antagningen av 
studerande och studieprocesserna. Flera hög-
skolor meddelade att de har beredskap för el-
ler redan har vidtagit långtgående förberedel-
ser för införandet av högskolornas elektro-
niska ansökningssystem och den gemen-
samma ansökan som genomförs med hjälp av 
det. 

Regeringens proposition har beretts som 
tjänsteuppdrag vid undervisnings- och kul-
turministeriet i enlighet med de ovan avsedda 
riktlinjerna och utifrån samarbetet med in-
tressentgrupperna. Propositionen har också 
behandlats i kulturpolitiska ministerarbets-
gruppen. 
 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Yttrande om utkastet till proposition har 
begärts av universiteten och yrkeshögskolor-
na samt av andra viktiga intressentgrupper. 

Remissinstanserna ansåg att propositionens 
allmänna syften att sänka åldern för inledan-
det av högskolestudier, att effektivisera ut-
bildningssystemet och att försnabba över-
gången till arbetslivet allmänt taget är goda 
och värda att understödas. 

De flesta remissinstanser understödde en 
övergång till en riksomfattande gemensam 
ansökan till högskolorna. Många högskolor 

betonade i sina yttranden att det är viktigt att 
högskolorna även i framtiden får besluta om 
grunderna för antagningen av studerande och 
fatta besluten om antagning. Bestämmelsen 
om användningsområdet för den gemensam-
ma ansökan har preciserats i synnerhet ut-
ifrån justitieministeriets yttrande. De kom-
mentarer som framförts om det utkast till 
förordning som finns som bilaga till proposi-
tionen beaktas i möjligaste mån vid bered-
ningen av förordningen. 

I många yttranden ansågs tidtabellen för 
genomförandet av den gemensamma ansökan 
vara alltför snäv. Undervisnings- och kultur-
ministeriet och Utbildningsstyrelsen har 
enats om att förlänga tidtabellen för projektet 
med högskolornas elektroniska ansöknings-
system med ett år jämfört med den ursprung-
liga planen, så att ibruktagandet av datasy-
stemet och de förändringar i antagningen av 
studerande som är förenade med det görs i 
samband med den gemensamma ansökan vå-
ren 2014 vid antagningen av studerande till 
utbildning som börjar hösten 2014. Tidta-
bellsförändringen har beaktats i ikraftträdan-
debestämmelserna i de föreslagna lagarna. 

När utkastet till proposition var ute på re-
miss föreslogs det i utkastet kvoter för sö-
kande som tidigare har avlagt högskoleexa-
men eller mottagit en studieplats i en utbild-
ning som leder till högskoleexamen. De fles-
ta remissinstanser understödde möjligheten 
till kvotering. Samtidigt betonades i många 
av yttrandena att högskolorna bör ha beslu-
tanderätt när det gäller användningen av kvo-
ter och fördelningen av nybörjarplatser mel-
lan kvoterna. Inom det konstnärliga området 
ansågs det däremot inte ändamålsenligt att ta 
i bruk kvoter. I många yttranden var man 
också tveksam till om ibruktagandet av kvo-
ter på ett avgörande sätt kan försnabba över-
gången från studier på andra stadiet till hög-
skoleutbildning. 

Efter remissen har ordalydelsen i fråga om 
kvotbestämmelsen ändrats så att den bättre 
motsvarar skrivningen i regeringsprogram-
met om att huvudantagningarna reserveras 
för sökande som inte har en examen på mot-
svarande nivå eller studierätt. 

I många yttranden ansågs även tidtabellen 
för ibruktagandet av kvotbestämmelsen vara 
oroväckande snäv med hänsyn till ett kon-
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trollerat genomförande av projektet och råd-
givningen till de sökande. Ikraftträdandet av 
förslaget har efter remissen skjutits fram med 
ett år i enlighet med förklaringen ovan. 

I utkastet till proposition ingick en beskriv-
ning av det andra skedet i reformen av an-
sökningssystemet som kritiserades hårt i alla 
yttranden med ett par undantag. Remissin-
stanserna ansåg inte att det föreslagna andra 
skedet i reformen var ändamålsenligt eller 
stod i rätt proportion till målen med proposi-
tionen. Det kommer att ordnas ett separat 
remissförfarande om det andra skedet i re-
formen. 

Inställningen till att förenhetliga grunderna 
för behörighet för studier mellan högskole-
sektorerna var positiv över lag, men en del 
yrkeshögskolor understödde inte förslaget att 
de som avlagt en tvåårig examen enligt det 

gamla systemet hänförs till dem som är be-
hovsprövat behöriga för studier. 

I yttrandena konstaterades i huvudsak att 
det förnyade ansökningssystemet förutsätter 
att den skyldighet att söka sig till utbildning 
vid yrkeshögskola som enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa är ett villkor för 
arbetsmarknadsstöd ska slopas för att säker-
ställa en jämlik behandling av dem som sö-
ker till olika högskolesektorer. 

I de flesta yttranden ansågs högskolornas 
riksomfattande datalager vara en viktig och 
nödvändig reform. Flera förslag till precise-
ringar av bestämmelserna om datalagret la-
des ändå fram i synnerhet av dataombuds-
mannen och justitieministeriet och dessa pre-
ciseringar har beaktats vid den fortsatta be-
redningen av propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Universitetslagen 

36 §. Antagning av studerande. Det före-
slås inga ändringar av 1 mom. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om ge-
mensam ansökan till universitet och yrkes-
högskolor, med hjälp av vilken universiteten 
antar studerande till studier som leder till en-
bart lägre högskoleexamen, till både lägre 
och högre högskoleexamen och till enbart 
högre högskoleexamen. Vid den gemensam-
ma ansökan används precis som för närva-
rande det antagningsregister som avses i re-
gisterlagen.  

I praktiken lämpar sig gemensam ansökan 
inte för all ansökan till utbildning som leder 
till examen. Därför föreslås att det i paragra-
fen föreskrivs att gemensam ansökan till 
högskolorna inte används vid antagning av 
studerande till annan utbildning än sådan 
som finansieras med stöd av universitetsla-
gen, t.ex. vid arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning eller utbildning som finansieras via 
Europeiska unionens strukturfonder eller vid 
antagning av överflyttande studerande. Med 
överflyttande studerande avses en person 
vars studierätt överförs från ett universitet till 
ett annat till motsvarande eller nära ankny-
tande studier samt en person vars studierätt 
överförs inom ett universitet från ett huvud-
ämne eller utbildningsprogram till ett annat 
eller till ett annat utbildningsområde. Univer-
sitetet beslutar om förutsättningarna för över-
flyttandet och de kan t.ex. hänföra sig till den 
studerandes studieprestationer eller studie-
framgång. Överflyttningen förutsätter att 
man avstår från en gällande studierätt. Be-
stämmelsen är inget hinder för studerande 
som också vill söka till utbildning i en ge-
mensam ansökan. När universiteten förbere-
der sig för det andra skedet i reformen av an-
tagningen av studerande bör de ändå utveckla 

sina förfaranden i anslutning till överflytt-
ning och göra dem mer kända för de stude-
rande så att överflyttning med hjälp av dem 
blir det primära alternativet för de studerande 
redan under det första skedet av reformen. 

Universitetet kan dessutom fatta beslut om 
att den gemensamma ansökan inte omfattar 
utbildning på främmande språk samt sådan 
utbildning som riktas till en specifik mål-
grupp och i fråga om vilken högskolan har 
bestämt de sökandes behörighet separat, t.ex. 
om tidtabeller som avviker från den gemen-
samma ansökan måste användas med beak-
tande av situationen för gruppen av sökande. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 
fråga om utbildning som leder till examen 
innehållsligt de gällande bestämmelserna om 
användningsområdet för gemensam ansökan 
till yrkeshögskola. I bestämmelserna om an-
tagningen av studerande till universitet an-
vänds inte längre termerna huvudantagning 
och separat antagning. 

Syftet med systemet för gemensam ansö-
kan är att erbjuda den sökande endast en stu-
dieplats som leder till högskoleexamen. Det 
föreslås därför i 2 mom. att den sökande kan 
antas endast till ett ansökningsobjekt i den 
gemensamma ansökan. Bestämmelsen ersät-
ter också den s.k. principen om en studieplats 
som finns i 38 § 2 mom. i den gällande lagen. 

I 2 mom. finns också ett bemyndigande om 
att bestämmelser om genomförandet av den 
gemensamma ansökan och förfarandena i an-
slutning till genomförandet får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Genom förord-
ning av statsrådet kan man med stöd av be-
myndigandet föreskriva bl.a. om förfarandet 
för hur den sökande ska lägga de ansök-
ningsobjekt i yrkeshögskolor och universitet 
som omfattas av gemensam ansökan i priori-
tetsordning, samt om det maximala antalet 
ansökningsobjekt. Däremot finns det redan i 
lagen tillräckligt omfattande bestämmelser 
om användningsområdet för gemensam an-
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sökan. Detta är viktigt i synnerhet med tanke 
på att bestämmelserna gäller universitet som 
skyddas av självstyrelse. 

Enligt 3 mom. beslutar universiteten fortfa-
rande självständigt om grunderna för antag-
ningen av studerande och tillämpar likvärdi-
ga antagningsgrunder på de sökande. För att 
förbättra ställningen för dem som söker sin 
första studieplats föreslås det att en ny be-
stämmelse fogas till 3 mom. som gör det 
möjligt att reservera en del av de studieplat-
ser som ansökan gäller för personer som inte 
tidigare har avlagt högskoleexamen inom ut-
bildningssystemet i Finland eller mottagit en 
studieplats i en utbildning som leder till hög-
skoleexamen. Avsikten med bestämmelsen är 
att försnabba inledandet av högskolestudier 
och säkerställa en studieplats åt så många sö-
kande som möjligt samt att göra dem som 
söker sin första högskoleplats likställda med 
dem som redan har en studieplats och som 
kan klara sig bättre i urvalsproven än de som 
söker sin första studieplats för att de redan 
har studerat på högskolenivå. Eftersom syftet 
med propositionen är att försnabba inledan-
det av studier som leder till högskoleexamen 
inom ramen för utbildningssystemet i Fin-
land och eftersom det inte är möjligt att få 
någon heltäckande information om de stu-
dieplatser som tagits emot utanför utbild-
ningssystemet i Finland, har en kvotering 
som grundar sig på reservering av nybörjar-
platser betydelse endast i fråga om motta-
gande av sådana studieplatser som leder till 
högskoleexamen och som omfattas av ut-
bildningssystemet i Finland. Bestämmelser 
om de högskoleexamina som omfattas av ut-
bildningssystemet i Finland finns i förord-
ningen om högskolornas examenssystem 
(464/1998). Med stöd av den bestämmelse 
som föreslås kan universiteten fatta beslut 
om hur många nybörjarplatser till utbildning 
som leder till examen som reserveras för sö-
kande som inte har avlagt en examen inom 
en finländsk högskola och som inte tidigare 
har tagit emot en studieplats i en finländsk 
högskola. Inom ramen för denna kvot kan de 
sökande delas in i olika grupper på grundval 
av olika utbildningsbakgrund, precis som för 
närvarande. Universiteten beslutar med stöd 
av sin autonomi självständigt om huruvida de 
vill använda sig av den kvotering som avses i 

bestämmelsen och hur de fördelar nybörjar-
platserna mellan kvoterna när de tillämpar 
kvotering. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
ändå inte att försätta dem som tidigare har 
tagit emot en studieplats i en ojämlik situa-
tion jämfört med dem som söker sin första 
högskoleplats. Universiteten bör bättre än för 
närvarande göra det möjligt att inleda studier 
på basis av tidigare studier och delar av av-
lagda examina och skapa flexibla överflytt-
nings- och ansökningsmöjligheter för dessa 
studerande inom högskolorna och högskole-
systemet. Användningen av dessa överflytt-
nings- och ansökningsmöjligheter samt den 
föreslagna möjligheten till användning av ur-
valskvoter är en helhet som universiteten bör 
kontrollera att inte leder till att någon grupp 
av sökande försätts i en ojämlik situation. 
Det ska vara möjligt att också byta till ett så-
dant område, för vilket man inte kan utnyttja 
tidigare studier, utan studierna måste inledas 
från början. 

Enligt den föreslagna ikraftträdandebes-
tämmelsen ska bestämmelsen i 36 § 3 mom., 
som gäller reservering av nybörjarplatser för 
sökande som söker till sin första studieplats 
som leder till högskoleexamen, tillämpas för-
sta gången vid antagning av studerande till 
utbildning som börjar hösten 2014. Eftersom 
mottagandet av en studieplats enligt den fö-
reslagna lagen kan ha en avgörande betydelse 
för den sökandes framtida ansökningsvägar, 
ska den reservering av nybörjarplatser som 
avses i det föreslagna 3 mom. enligt ikraft-
trädandebestämmelsen tillämpas också på 
sökande som har tagit emot en studieplats i 
en utbildning som börjat våren 2014 eller ti-
digare, men som inte har avlagt högskoleex-
amen. På detta sätt säkerställs den sökandes 
möjligheter att bedöma betydelsen av motta-
gandet av en studieplats med tanke på pla-
nerna för egna studievägar. 

Enligt 36 § 2 mom. i den gällande universi-
tetslagen får de sökande på grundval av olika 
utbildningsbakgrund delas in i grupper vid 
antagningen. En sådan grupp som hänför sig 
till utbildningsbakgrund och som avses i be-
stämmelsen kan utgöras t.ex. av personer 
som avlagt högskoleexamen. Därför kan sö-
kande som avlagt högskoleexamen väljas ut-
anför kvoten för dem som söker till sin första 
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studieplats i en utbildning som leder till hög-
skoleexamen. 

38 §. Mottagande av studieplats. I 1 mom. 
i den gällande paragrafen finns en bestäm-
melse om principen om en studieplats med 
en tillhörande definition av termin. Principen 
om en studieplats mister sin betydelse i och 
med att en studerande enligt det föreslagna 
36 § 2 mom. endast kan antas till ett ansök-
ningsobjekt inom ramen för högskolornas 
nya system med gemensam ansökan. I para-
grafen föreskrivs i fortsättningen endast om 
de förfaranden som gäller mottagandet av en 
studieplats. 

Enligt bestämmelsen ska universitetet i det 
register för ansökan till högskolorna som av-
ses i 1 kap. i lagen om antagningsregistret, 
högskolornas riksomfattande datalager och 
studentexamensregistret utan dröjsmål göra 
en anteckning om att studieplatsen har tagits 
emot. Med tanke på att registret för ansökan 
till högskolorna ska fungera är det nödvän-
digt att informationen om mottagandet av en 
studieplats och det tillhörande meddelandet 
om närvaro snabbt förs in i registret för att 
reservplatserna ska kunna fyllas. Införandet 
av uppgifterna kan, beroende på hur registret 
för ansökan till högskolorna och högskolor-
nas egna datasystem har genomförts som 
helhet och vilka systemintegrationer de till-
lämpar, göras antingen när den sökande tar 
emot platsen elektroniskt via en funktion i 
registret eller när en anställd vid högskolan 
via ett användargränssnitt för in uppgifterna i 
registret. Informationen kan också föras in 
via det datalager som avses i 1 a kap. i lagen 
om antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret, om datainnehållet i datalagret uppfyl-
ler kraven på uppdatering. 

 
1.2 Yrkeshögskolelagen 

20 §. Behörighet för yrkeshögskolestudier. 
På grund av övergången till högskolornas 
gemensamma ansökningssystem föreslås det 
att den bestämmelse om behörighet för ut-
bildning som leder till yrkeshögskoleexamen 
ska förenhetligas med gällande 37 § 1 mom. i 
universitetslagen. Enligt det föreslagna 1 
mom. kan till studier som leder till yrkeshög-
skoleexamen antas den som har avlagt exa-

men som avses i lagen om anordnande av 
studentexamen, yrkesinriktad grundexamen 
som omfattar minst tre år eller motsvarande 
tidigare studier, sådan yrkesinriktad grund-
examen, yrkesexamen, specialyrkesexamen 
eller motsvarande tidigare examen som avses 
i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, el-
ler utländsk utbildning som i landet i fråga 
ger behörighet för högskolestudier. Enligt la-
gen är således en person som endast har av-
lagt gymnasiets lärokurs eller som har avlagt 
en examen som till sin omfattning är mindre 
än en yrkesinriktad grundexamen som omfat-
tar minst tre år inte behörig. I propositionen 
föreslås inga ändringar i 2 mom., enligt vil-
ket en yrkeshögskola till studier också kan 
anta andra än i 1 mom. avsedda personer som 
yrkeshögskolan anser ha tillräckliga kunska-
per och färdigheter för studierna. I proposi-
tionen föreslås heller inga ändringar i be-
stämmelsen i 3 mom. om behörighet för hög-
re yrkeshögskoleexamen. 

22 §. Antagning av studerande och motta-
gande av studieplats. I 1 mom. finns be-
stämmelser om att de studerande antas av yr-
keshögskolan. Enligt gällande 3 mom. antas 
de studerande av en yrkeshögskola enligt vad 
som vid behov föreskrivs genom förordning 
av statsrådet. Enligt 18 § 1 mom. i statsrådets 
förordning om yrkeshögskolor tas studerande 
in till ett utbildningsprogram eller till ett in-
riktningsalternativ inom ett studieprogram 
vid en yrkeshögskola. Det föreslås att denna 
begränsning av ansökningsobjekt ska slopas, 
så att yrkeshögskolorna i framtiden själva 
friare kan fastställa ansökningsobjekten. Det 
bör dock stå klart för den studerande i sam-
band med antagningen av studerande en hur-
dan examen han eller hon har rätt att avlägga. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om en ge-
mensam ansökan till yrkeshögskolor och 
universitet, med hjälp av vilken yrkeshögsko-
lan kan anta studerande till studier som leder 
till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkes-
högskoleexamen. Vid den gemensamma an-
sökan används precis som för närvarande det 
antagningsregister som avses i registerlagen. 

I praktiken lämpar sig gemensam ansökan 
inte för all ansökan till utbildning som leder 
till examen. Därför föreslås att det i paragra-
fen föreskrivs att gemensam ansökan till 
högskolorna inte används vid antagning av 
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studerande till annan utbildning än sådan 
som finansieras med stöd av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (635/1998), t.ex. på arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning eller utbildning som fi-
nansieras via Europeiska unionens struktur-
fonder, eller vid antagning av överflyttande 
studerande. Med överflyttande studerande 
avses en person vars studierätt överförs från 
en yrkeshögskola till ett annat motsvarande 
eller nära anknytande utbildningsprogram i 
en annan yrkeshögskola samt en person vars 
studierätt överförs inom en yrkeshögskola 
från ett utbildningsprogram till ett annat eller 
från ett inriktningsalternativ till ett annat. 
Yrkeshögskolan beslutar om förutsättningar-
na för överflyttandet och de kan t.ex. hänföra 
sig till den studerandes studieprestationer el-
ler studieframgång. Överflyttningen förutsät-
ter att man avstår från en gällande studierätt. 
Bestämmelsen är inget hinder för studerande 
som också vill söka till utbildning i en ge-
mensam ansökan. När yrkeshögskolorna för-
bereder sig för det andra skedet i reformen av 
antagningen av studerande bör de ändå ut-
veckla sina förfaranden i anslutning till över-
flyttning och göra dem mer kända för de stu-
derande så att överflyttning med hjälp av 
dem blir det primära alternativet för de stude-
rande redan under det första skedet av refor-
men. 

Yrkeshögskolan kan dessutom fatta beslut 
om att den gemensamma ansökan inte omfat-
tar utbildning på främmande språk samt så-
dan utbildning som riktas till en specifik 
målgrupp och i fråga om vilken högskolan 
har bestämt de sökandes behörighet separat, 
t.ex. om tidtabeller som avviker från den ge-
mensamma ansökan måste användas med be-
aktande av situationen för gruppen av sökan-
de. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 
fråga om utbildning som leder till examen 
innehållsligt de gällande bestämmelserna om 
användningsområdet för gemensam ansökan 
till yrkeshögskola. Enligt gällande lagstift-
ning tillämpas gemensam ansökan också vid 
antagning av studerande till sådan yrkespe-
dagogisk lärarutbildning som avses i lagen 
om yrkespedagogisk lärarutbildning. Trots 
att den yrkespedagogiska lärarutbildningen 
inte i framtiden kommer att omfattas av 
gemensam ansökan är avsikten ändå att ut-

nyttja högskolornas elektroniska ansöknings-
system vid antagningarna. 

Syftet med systemet för gemensam ansö-
kan är att erbjuda den sökande endast en stu-
dieplats som leder till högskoleexamen. Det 
föreslås därför i 2 mom. att den sökande kan 
antas endast till ett ansökningsobjekt i den 
gemensamma ansökan. Bestämmelsen ersät-
ter också den s.k. principen om en studieplats 
som finns i 22 § 3 mom. i den gällande lagen. 

I 2 mom. finns också ett bemyndigande om 
att bestämmelser om genomförandet av den 
gemensamma ansökan och förfarandena i an-
slutning till genomförandet får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Genom förord-
ning av statsrådet kan man med stöd av be-
myndigandet föreskriva bl.a. om förfarandet 
för hur den sökande ska lägga de ansök-
ningsobjekt i yrkeshögskolor och universitet 
som omfattas av gemensam ansökan i priori-
tetsordning, samt om det maximala antalet 
ansökningsobjekt. Däremot finns det redan i 
lagen tillräckligt omfattande bestämmelser 
om användningsområdet för gemensam an-
sökan. 

Enligt 3 mom. beslutar yrkeshögskolorna 
fortfarande självständigt om grunderna för 
antagningen av studerande och tillämpar lik-
värdiga antagningsgrunder på de sökande. 
För att förbättra ställningen för dem som sö-
ker sin första studieplats föreslås det att en ny 
bestämmelse fogas till 3 mom. som gör det 
möjligt att reservera en del av de studieplat-
ser som ansökan gäller för personer som inte 
tidigare har avlagt högskoleexamen inom ut-
bildningssystemet i Finland eller mottagit en 
studieplats i en utbildning som leder till hög-
skoleexamen. Avsikten med bestämmelsen är 
att försnabba inledandet av högskolestudier 
och säkerställa en studieplats åt så många sö-
kande som möjligt samt att göra dem som 
söker sin första högskoleplats likställda med 
dem som redan har en studieplats och som 
kan klara sig bättre i urvalsproven än de som 
söker sin första studieplats för att de redan 
har studerat på högskolenivå. Eftersom syftet 
med propositionen är att försnabba inledan-
det av studier som leder till högskoleexamen 
inom ramen för utbildningssystemet i Fin-
land och eftersom det inte är möjligt att få 
någon heltäckande information om de stu-
dieplatser som tagits emot utanför utbild-
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ningssystemet i Finland, har en kvotering 
som grundar sig på reservering av nybörjar-
platser betydelse endast i fråga om motta-
gande av sådana studieplatser som leder till 
högskoleexamen och som omfattas av ut-
bildningssystemet i Finland. Bestämmelser 
om de högskoleexamina som omfattas av ut-
bildningssystemet i Finland finns i förord-
ningen om högskolornas examenssystem. 
Med stöd av den bestämmelse som föreslås 
kan yrkeshögskolorna fatta beslut om hur 
många nybörjarplatser till utbildning som le-
der till examen som reserveras för sökande 
som inte har avlagt en examen inom en fin-
ländsk högskola och som inte tidigare har ta-
git emot en studieplats i en finländsk högsko-
la. Inom ramen för denna kvot kan de sökan-
de delas in i olika grupper på grundval av 
olika utbildningsbakgrund, precis som för 
närvarande. Yrkeshögskolorna beslutar själv-
ständigt om huruvida de vill använda sig av 
den kvotering som avses i bestämmelsen och 
hur de fördelar nybörjarplatserna mellan kvo-
terna när de tillämpar kvotering. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
ändå inte att försätta dem som tidigare har 
tagit emot en studieplats i en ojämlik situa-
tion jämfört med dem som söker sin första 
högskoleplats. Yrkeshögskolorna bör bättre 
än för närvarande göra det möjligt att inleda 
studier på basis av tidigare studier och delar 
av avlagda examina och skapa flexibla över-
flyttnings- och ansökningsmöjligheter för 
dessa studerande inom högskolorna och hög-
skolesystemet. Användningen av dessa över-
flyttnings- och ansökningsmöjligheter samt 
den föreslagna möjligheten till användning 
av urvalskvoter är en helhet som yrkes-
högskolorna bör kontrollera att inte leder till 
att någon grupp av sökande försätts i en 
ojämlik situation. Det ska vara möjligt att 
också byta till ett sådant område, för vilket 
man inte kan utnyttja tidigare studier, utan 
studierna måste inledas från början. 

Enligt den föreslagna ikraftträdandebes-
tämmelsen ska bestämmelsen i 22 § 3 mom., 
som gäller reservering av nybörjarplatser för 
sökande som söker till sin första studieplats 
som leder till högskoleexamen, tillämpas för-
sta gången vid antagning av studerande till 
utbildning som börjar hösten 2014. Eftersom 
mottagandet av en studieplats enligt den fö-

reslagna lagen kan ha en avgörande betydelse 
för den sökandes framtida ansökningsvägar, 
ska den reservering av nybörjarplatser som 
avses i det föreslagna 3 mom. enligt ikraft-
trädandebestämmelsen tillämpas också på 
sökande som har tagit emot en studieplats i 
en utbildning som börjat våren 2014 eller ti-
digare, men som inte har avlagt högskoleex-
amen. På detta sätt säkerställs den sökandes 
möjligheter att bedöma betydelsen av motta-
gandet av en studieplats med tanke på pla-
nerna för egna studievägar. 

Enligt 1 mom. i den gällande bestämmel-
sen får de sökande på grundval av olika ut-
bildningsbakgrund delas in i grupper vid an-
tagningen. En sådan grupp som hänför sig till 
utbildningsbakgrund och som avses i be-
stämmelsen kan utgöras t.ex. av personer 
som avlagt högskoleexamen. Därför kan sö-
kande som avlagt högskoleexamen väljas ut-
anför kvoten för dem som söker till sin första 
studieplats i en utbildning som leder till hög-
skoleexamen. 

I 3 mom. i den gällande paragrafen finns en 
bestämmelse om principen om en studieplats 
med en tillhörande definition av termin. 
Principen om en studieplats mister sin bety-
delse i och med att en studerande enligt det 
föreslagna 2 mom. endast kan antas till ett 
ansökningsobjekt inom ramen för högskolor-
nas nya system med gemensam ansökan. 

I 4 mom. föreskrivs i fortsättningen om de 
förfaranden som gäller mottagandet av en 
studieplats. Enligt bestämmelsen ska yrkes-
högskolan i det register för ansökan till hög-
skolorna som avses i 1 kap. i lagen om an-
tagningsregistret, högskolornas riksomfat-
tande datalager och studentexamensregistret 
utan dröjsmål dessutom göra en anteckning 
om att studieplatsen har tagits emot. Med 
tanke på att registret för ansökan till högsko-
lorna ska fungera är det nödvändigt att in-
formationen om mottagandet av en studie-
plats och det tillhörande meddelandet om 
närvaro snabbt förs in i registret för att re-
servplatserna ska kunna fyllas. Införandet av 
uppgifterna kan, beroende på hur registret för 
ansökan till högskolorna och högskolornas 
egna datasystem har genomförts som helhet 
och vilka systemintegrationer de tillämpar, 
göras antingen när den sökande tar emot 
platsen elektroniskt via en funktion i registret 
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eller när en anställd vid högskolan via ett an-
vändargränssnitt för in uppgifterna i registret. 
Informationen kan också föras in via det da-
talager som avses i 1 a kap. i lagen om an-
tagningsregistret, högskolornas riksomfat-
tande datalager och studentexamensregistret, 
om datainnehållet i datalagret uppfyller kra-
ven på uppdatering. 

Det gällande 4 mom., som gäller ompröv-
ning av antagningsbeslut, blir oförändrat 5 
mom. i paragrafen. 

26 a §. Uppdragsutbildning. Det föreslås 
att den bestämmelse i 2 mom. som hänvisar 
till 22 § 4 mom., som gäller antagning av 
studerande och mottagande av studieplats, 
ska bli en hänvisning till 22 § 5 mom. i vil-
ken i fortsättningen ska föreskrivas om om-
prövning av antagningsbeslut. 
 
1.3 Lagen om antagningsregistret och 

studentexamensregistret 

Det föreslås att lagens rubrik ändras till 
följd av det nya 1 a kap., så att lagens nya 
rubrik är lagen om antagningsregistret, hög-
skolornas riksomfattande datalager och stu-
dentexamensregistret. 

1 §. Register och registeransvarig. Enligt 
den gällande lagen består antagningsregistret 
av tre olika delregister: registret för ansökan 
till universiteten, registret för ansökan till yr-
keshögskolorna och registret för ansökan till 
yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Det 
föreslås att de två förstnämnda registren ska 
slås samman och bilda registret för ansökan 
till högskolorna. 

2 §. Ändamål. Det föreslås att de ändringar 
som behövs med tanke på sammanslagningen 
av två delregister och slopandet av bestäm-
melsen om en studieplats görs i paragrafen.  

Avsikten är att göra antagningen till hög-
skolestudier smidigare genom att hänvisa 
dem som konkurrerar om samma nybörjar-
platser som de som söker till sin första stu-
dieplats som leder till högskoleexamen till att 
utnyttja andra ansökningsmöjligheter som är 
avsedda för dem. För andra än dem som sö-
ker sin första högskoleplats kan erbjudas 
flexibla möjligheter till övergång mellan och 
inom högskolorna. Högskolorna erbjuder 
dessutom vid sidan av utbildning som leder 
till examen andra utbildningsvägar för upp-

datering av kunnandet i enlighet med princi-
pen om livslångt lärande. Avsikten är att er-
bjudandet av dessa utbildningsmöjligheter, 
sökandet till utbildning och antagningen av 
studerande ska stödas av de uppgifter som 
förts in i registret för ansökan till högskolor-
na och informationssystemtjänsterna i an-
slutning till det, om högskolan så önskar. 
Därför föreslås det att bestämmelsen dessut-
om kompletteras så att registret för ansökan 
till högskolorna kan användas inte bara för 
antagning av studerande till studier som leder 
till examen, utan också för annan utbildning 
som högskolan erbjuder, om högskolorna så 
önskar. Också antagningen till den yrkespe-
dagogiska lärarutbildningen kan ordnas med 
utnyttjande av registret för ansökan till hög-
skolorna och det elektroniska ansökningssy-
stemet, precis som för närvarande. 

För statistikföring ska man även i framti-
den i registret föra in uppgifter om dem som 
ansökt om, antagits till och mottagit en plats 
också när det gäller sådana antagningar av 
studerande som inte omfattas av gemensam 
ansökan, även om registret inte i övrigt an-
vänds för genomförandet av dessa antag-
ningar. Utbildningsstyrelsen ska se till att 
uppgifterna överförs från registret till Stati-
stikcentralen. 

I framtiden kan man informera bl.a. om så-
dana pedagogiska studier för lärare som uni-
versiteten erbjuder vid sidan av den yrkespe-
dagogiska lärarutbildningen, om högskolan 
så önskar. Universiteten kan, om de så öns-
kar, också utnyttja registret för ansökan till 
högskolorna genom att ordna en separat ge-
mensam antagning till pedagogiska studier 
för lärare samt använda de datalager och in-
formationssystemtjänster som finns i anslut-
ning till registret för antagningen av stude-
rande till studierna. 

 
1 a kap.  Högskolornas riksomfattande 

datalager 

Det föreslås att ett nytt kapitel om högsko-
lornas riksomfattande datalager fogas till la-
gen. Datalagret är ett datasystem där högsko-
lorna förvarar kopior av en del av datainne-
hållet i sina studieregister och andra person-
register. Datalagret bildar inte ett personre-
gister som är logiskt avskiljt från högskolor-
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nas egna personregister, och varje högskola 
är registeransvarig för det egna datainnehål-
let i datalagret. Syftet med datalagret är att av 
uppgifterna i högskolornas register pålitligt 
och effektivt producera information i synner-
het för antagningsregistret men också för 
andra riksomfattande tjänster, högskolornas 
inbördes tjänster och högskolornas egna 
tjänster inom gränserna för lagstiftningen om 
behandlingen och utlämnandet av person-
uppgifter och säkerställandet av dataskyddet 
för personuppgifter. 

I datalagret ska man för antagningsre-
gistrets behov registrera uppgifter om exami-
na samt om studieprestationer och vitsorden 
för dessa. Dessutom ska i datalagret registre-
ras uppgifter om studerande, alltså uppgifter 
om person och deras studierätter samt anmä-
lan som närvarande eller frånvarande stude-
rande. De uppgifter om examina och studie-
rätter som förs in i datalagret ska särskilt an-
vändas när högskolan reserverar en del av de 
studieplatser som ansökan gäller för dem 
som söker sin första högskoleplats i enlighet 
med det föreslagna 36 § 3 mom. i universi-
tetslagen och det föreslagna 22 § 3 mom. i 
yrkeshögskolelagen. 

6 a §. Datalagret. I paragrafen finns be-
stämmelser om det datalager som förvaltas 
av undervisnings- och kulturministeriet och 
vars syfte är att i första hand betjäna antag-
ningen av studerande till högskolorna och in-
formationssystemet för antagningen av stude-
rande (antagningsregistret) samt i framtiden 
möjligen andra centraliserade tjänster för sö-
kande och ett nationellt register för konstate-
rad kompetens, som Utbildningsstyrelsen 
genomför som en del av projektet Webbtjänst 
för lärande som hör till programmet för elek-
tronisk ärendehantering och elektronisk de-
mokrati (SADe-programmet). Dessutom får 
en högskola använda datalagret i sin egen 
verksamhet och vid utlämnande av uppgifter 
till myndigheter och andra högskolor. 

Avsikten är att datalagret ska främja ett 
bättre inriktande av studieplatser samt göra 
antagningen till högskolestudier och inledan-
det av studierna smidigare. Avsikten är också 
att datalagret ska främja elektronisk kommu-
nikation, interoperabilitet mellan högskolor-
nas och myndigheternas informationssystem 
och ett gemensamt utnyttjande av uppgifter. 

Med hjälp av datalagret kan informationen 
om de sökandes behörighet för studier tillför-
litligt konstateras i fråga om studieprestatio-
ner som avlagts inom utbildningssystemet i 
Finland. I samband med ansökningen kan 
den sökande med hjälp av systemet informe-
ras om hans eller hennes möjligheter i förhål-
lande till högskolornas kvoter av nybörjar-
platser. Den sökande kan också utifrån redan 
avlagda studier informeras t.ex. om möjlig-
heten att komplettera sin examen i stället för 
att ansöka om en ny studieplats. 

Datalagret kan användas vid antagningen 
av studerande till fortsatta studier och till an-
nan utbildning än sådan som leder till exa-
men samt vid antagning av överflyttande stu-
derande. Datalagret kan efter högskolans 
prövning utnyttjas bl.a. för att erbjuda flexib-
la möjligheter till överflyttning, varvid an-
tagningen av studerande grundar sig på till-
förlitligt tillgänglig information om den stu-
derandes framgång i sina högskolestudier. 

Dessutom kan datalagret möjliggöra tjäns-
ter som stöder ett smidigt inledande av studi-
erna. Det är ändamålsenligt att tjänsterna för 
t.ex. mottagandet av studieplatsen och anmä-
lan till högskolan tillhandahålls i elektronisk 
form. Inledandet av högskolestudier och ett 
effektivt utnyttjande av utbildningsplatser är 
t.ex. i fråga om antagning från reservplats be-
roende av hur fort de som har antagits som 
studerande kan meddela om mottagande av 
studieplats eller sitt beslut om anmälan om 
närvaro eller frånvaro. 

Med stöd av datalagret kan ett smidigt in-
ledande av studierna också underlättas med 
tjänster som stöder identifiering och erkän-
nande av tidigare inhämtade kunskaper. Iden-
tifiering och erkännande av tidigare inhämta-
de kunskaper är, med tanke på att studieti-
derna ska förkortas och övergången till ar-
betslivet försnabbas, viktigt för att minska 
onödiga överlappande studier. Efter högsko-
lans prövning kan man med hjälp av datalag-
ret identifiera och erkänna studieprestationer 
som avlagts vid andra högskolor. 

Datalagret effektiviserar också, i enlighet 
med syftet med lagen om styrning av infor-
mationsförvaltningen inom den offentliga 
förvaltningen, verksamheten inom den of-
fentliga förvaltningen samt förbättrar de of-
fentliga tjänsterna och deras tillgänglighet. 
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Enligt 2 § i lagen om styrning av informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen tillämpas den på yrkeshögskolor 
men inte på universitet. Varken lagen om 
styrning av informationsförvaltningen inom 
den offentliga förvaltningen eller andra gäl-
lande författningar ger undervisnings- och 
kulturministeriet behörighet att ålägga hög-
skolorna att föra in uppgifter i ett gemensamt 
datalager för antagningsregistrets behov, så 
bestämmelser om denna skyldighet finns i 6 
c §. 

6 b §. Teknisk administratör och register-
ansvariga. Enligt 1 mom. ska undervisnings- 
och kulturministeriet för högskolornas räk-
ning sköta datalagret och vara dess tekniska 
administratör. Datalagrets tekniska administ-
ratör svarar för datalagrets allmänna funktion 
och för den tekniska anslutning som behövs 
för att föra in, behandla och lämna ut uppgif-
ter. Ministeriet får delegera det tekniska an-
svaret för datalagret till ett ämbetsverk eller 
någon annan instans, t.ex. CSC–Tieteen tie-
totekniikan keskus Oy. 

Enligt 2 mom. är högskolorna registeran-
svariga för den införda information och sva-
rar för innehållet i och riktigheten av de upp-
gifter som förts in i systemet. Datalagret är 
ett datasystem där högskolorna förvarar ko-
pior av en del av datainnehållet i sina person-
register. Datalagret bildar således inte ett 
personregister som är logiskt avskiljt från 
högskolornas egna personregister, och det är 
inte ändamålsenligt att överlåta uppgiften 
som registeransvarig för sådana samlade 
uppgifter som förs in i hela tjänsten till un-
dervisnings- och kulturministeriet eller någon 
annan myndighet. 

När högskolorna är registeransvariga för 
sina egna uppgifter ska den registrerades rätt 
till insyn som avses i 26 § i personuppgifts-
lagen (523/1999) genomföras i enlighet med 
28 § i den lagen så att begäran om kontroll av 
uppgifter i registret ska riktas till högskolan. 

Om det visar sig finnas ett fel i datainne-
hållet i datalagret, bör begäran om rättelse av 
en uppgift enligt paragrafen riktas till den re-
gisteransvariga, alltså till den högskola som 
fört in uppgiften. Högskolan ska då i enlighet 
med 29 § i personuppgiftslagen utan dröjs-
mål rätta uppgiften i datainnehållet i datalag-
ret. Om det visar sig att felet beror på ett tek-

niskt fel i datalagret, svarar den registeran-
svariga för att systemfelet korrigeras. 

Enligt personuppgiftslagen ska den regis-
teransvariga underrätta den registrerade om 
behandlingen av personuppgifter. De uppgif-
ter som avses i 6 c § 1 mom. och som förts in 
i datalagret är uppgifter ur varje högskolas 
studieregister, och således är det inte nöd-
vändigt att föreskriva om den registrerades 
möjlighet att få se uppgifterna i datalagret. 

Enligt 32 § i personuppgiftslagen, som gäl-
ler skydd av uppgifter, och 18 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999, nedan offentlighetslagen), som 
gäller god informationshantering, ska för 
övervakning av användningen av datalagret 
registreras datalagrets behörighetsuppgifter 
och logguppgifter som används för att hante-
ra, följa, övervaka och skydda behandlingen 
av uppgifter, för att klarlägga hur ofta och i 
vilken omfattning uppgifterna i datalagret 
används och för att säkerställa och förbättra 
datalagrets funktion samt för att utreda pro-
blem som gäller användningen av uppgifter-
na. Av dessa uppgifter består det användar-
rättsregister som förs för hanteringen av åt-
komsträttigheterna till uppgifterna i datalag-
ret samt det loggregister som förs med hjälp 
av automatisk databehandling, i vilket man 
för in uppgifter om de personer som behand-
lat uppgifter i systemet och t.ex. om utläm-
nande av uppgifter på basis av behandlings-
händelser. Förandet av högskolespecifika an-
vändarrätts- och loggregister som en del av 
datalagret är nödvändigt för att säkerställa 
datasäkerheten. Dessutom ska datalagrets 
tekniska administratör skapa de logguppgif-
ter som datasäkerheten förutsätter för den 
behandling av personuppgifter som sker i 
samband med det tekniska upprätthållandet. 
Eftersom de ovan avsedda bestämmelserna i 
personuppgiftslagen och offentlighetslagen 
förpliktar till registrering av uppgifter om 
användarrätt och logguppgifter behöver i 
denna lag inte föreskrivas separat om använ-
darrätts- och loggregister. 

Enligt 5 § i personuppgiftslagen ska den 
registeransvariga behandla personuppgifter i 
enlighet med lag och samma skyldighet har 
den som i egenskap av självständig närings-
idkare eller företagare handlar för den regis-
teransvariges räkning. I egenskap av datalag-
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rets tekniska administratör svarar undervis-
nings- och kulturministeriet för att systemet 
tekniskt och funktionellt sett är sådant att den 
registeransvarigas skyldigheter kan uppfyl-
las. För att förvalta datalagret och avtala om 
praxis är det viktigt att skapa enhetliga till-
vägagångssätt mellan den tekniska administ-
ratören och högskolorna. När datalagret an-
vänds för förmedlande av information till an-
tagningsregistret och till undervisnings- och 
kulturministeriet med tanke på styrningen, 
till Statistikcentralen och eventuellt till andra 
myndigheter ska också Utbildningsstyrelsen, 
Statistikcentralen och eventuella andra myn-
digheter delta i skapandet av gemensamma 
tillvägagångssätt. 

6 c §. Datainnehåll och skyldighet att föra 
in uppgifter. I 1 mom. finns bestämmelser 
om högskolornas skyldighet att i datalagret 
föra in de uppgifter i antagningsregistret som 
avses i momentet. Förandet av högskolornas 
studentregister grundar sig på högskolans 
undervisningsuppgift och på den sakliga an-
knytning mellan studerande och högskola 
som avses i 8 § 1 mom. 5 punkten i person-
uppgiftslagen. Datainnehållet i högskolornas 
studentregister utgörs av identifikationsupp-
gifter för de studerande vid högskolan, 
adressuppgifter, uppgifter om studierätter, 
uppgifter om avlagda studier och examina 
samt eventuellt t.ex. uppgifter om anmälning 
till undervisning och andra sådana uppgifter 
som är nödvändiga för högskolans undervis-
ningsuppgift. När högskolan i sin verksamhet 
behandlar sådana personuppgifter om sina 
egna studerande som förts in i datalagret är 
det fråga om behandling av personuppgifter i 
högskolans egen verksamhet. 

Av dessa uppgifter ska enligt 1 mom. i da-
talagret föras in identifikationsuppgifter för 
personen, uppgifter om avlagda yrkeshög-
skoleexamina, högre yrkeshögskoleexamina, 
lägre och högre högskoleexamina samt upp-
gifter om studieprestationer och vitsorden för 
dem. Uppgifterna om studieprestationer är 
viktiga vid antagning olika vägar, t.ex. på ba-
sis av prestationer i öppna högskolan, vid 
ordnande av flexibla ansökningsvägar under 
studiernas gång samt i synnerhet vid ordnan-
de av övergångar mellan den första och den 
andra cykeln. Uppgifter om studieprestatio-
ner kan efter högskolans prövning också an-

vändas för identifiering och erkännande av 
tidigare inhämtade kunskaper inom annan 
högskoleutbildning och för undvikande av 
onödiga, överlappande studier. 

I datalagret förs också in uppgifter om stu-
dierätter och anmälan till utbildning som le-
der till yrkeshögskoleexamen, högre yrkes-
högskoleexamen, enbart lägre högskoleexa-
men, både lägre och högre högskoleexamen 
och enbart högre högskoleexamen. Uppgif-
terna om studierätter och mottagna studie-
platser behövs för att nybörjarplatser ska 
kunna reserveras för dem som söker sin för-
sta studieplats som leder till högskoleexa-
men. Uppgifterna om närvaro- eller frånva-
roanmälan till utbildning som leder till lägre 
eller högre högskoleexamen behövs för att 
placeringen i studier ska vara så effektiv som 
möjligt också när det gäller antagning från 
reservplats. 

De uppgifter i datalagret som avses i 1 
mom. har en central betydelse för de registre-
rades rättssäkerhet, eftersom uppgifterna an-
vänds i beslutsfattande som gäller de regi-
strerade, t.ex. vid reserveringen av nybörjar-
platser för dem som söker till sin första stu-
dieplats som leder till högskoleexamen. I 
planeringen av datalagret och dataöverfö-
ringen bör således extra uppmärksamhet fäs-
tas vid att uppgifterna är felfria och oförän-
derliga. 

Enligt 2 mom. förs uppgifterna in i datalag-
ret enligt den tidtabell som undervisnings- 
och kulturministeriet fastställt, dock med be-
aktande av de högskolespecifika tekniska 
förutsättningarna. Uppgifterna förs in i data-
lagret t.ex. i realtid direkt från högskolans 
register. Uppgifterna kan också föras in i da-
talagret så att högskolorna genom en separat, 
återkommande dataöverföring för in sina re-
gisteruppgifter i datalagret. Tidtabellerna och 
praxis bereds i samarbete med högskolorna. 

I lagens ikraftträdandebestämmelse före-
skrivs det särskilt att i datalagret inte behöver 
föras in de uppgifter om examina och studie-
prestationer som inte finns i elektronisk form 
vid ikraftträdandet av denna lag. I datalagret 
behöver heller inte föras in uppgifter om de 
studierätter som inte längre är i kraft när 
denna lag träder i kraft. Den information man 
fick vid förutredningen om reformen av an-
tagningen av studerande till högskolor våren 
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2011 visade att uppgifter om examina finns 
tillgängliga i elektronisk form fr.o.m. 2000. 
Uppgifterna om studierätter ska föras in i 
fråga om gällande studierätter, så att infor-
mationen finns tillhanda med tanke på flexib-
la ansöknings- och övergångsmöjligheter. 

Enligt 6 a § i lagförslaget får högskolorna 
också använda datalagret i sin övriga verk-
samhet och vid utlämnande av uppgifter till 
myndigheter och andra högskolor. I anslut-
ning till detta föreskrivs i 6 c § 3 mom. om 
högskolornas möjlighet att komma överens 
med huvudmannen för datalagret om att i da-
talagret föra in sådant datainnehåll ur ett re-
gister som högskolan svarar för som är mer 
omfattande än vad som avses i 1 mom. Av-
sikten med bestämmelsen är att utvidga hög-
skolornas möjligheter att utnyttja högskolor-
nas riksomfattande datalager och de tillhö-
rande datasystemlösningarna också för andra 
syften än dem som avses i denna lag när hög-
skolan med stöd av sina egna uppgifter anser 
det vara nödvändigt och kommer överens om 
det med huvudmannen för datalagret. Genom 
den föreslagna lagen skapas en modell där 
logiskt separata högskolespecifika register 
dels med stöd av författningar, dels med stöd 
av överenskommelser tas in för förvaring i 
ett centraliserat datasystem, alltså högskolor-
nas riksomfattande datalager. 

Det mer omfattande datainnehåll som avses 
i paragrafen kan t.ex. omfatta uppgifter om 
studierätter inom annan utbildning än sådan 
som leder till examen, t.ex. utbildning inom 
öppna högskolan, varvid högskolan efter 
egen prövning kan använda datalagret och 
antagningsregistret vid antagning av stude-
rande från dessa. Genom att komma överens 
om att föra in ett mer omfattande datainne-
håll kan högskolan använda det som sin pri-
mära informationskälla om studerande, exa-
mina och andra studieprestationer som en del 
av helheten av sina datasystem. 

Om högskolan så beslutar och kommer 
överens om detta med huvudmannen för da-
talagret, kan med ett mer omfattande datain-
nehåll även avses andra uppgifter högskolan 
förfogar över än dem som gäller studerande, 
t.ex. uppgifter om publikationer eller högsko-
lans personal som behövs för myndigheter-
nas datainsamling. I utredningar i ärendet i 
samband med projektet Raketti visade det sig 

finnas ett behov av både ett riksomfattande 
publikationsregister som samordnar alla hög-
skolepublikationer och ett forskarregister i 
anslutning till det. Ett sådant register kan in-
föras som en del av datalagret i enlighet med 
modellen för avtalsbaserad, decentraliserad 
registerföring. 

6 d §. Utlämnande av uppgifter via data-
lagret. 

I 1 mom. föreskrivs om överföringen av de 
uppgifter som avses i 6 c § 1 mom. till an-
tagningsregistret. Antagningsregistret ges 
med hjälp av en teknisk anslutning åtkomst 
till de uppgifter som förts in i datalagret när 
det gäller de uppgifter som enligt 3 § kan fö-
ras in i antagningsregistret. Uppgifterna över-
förs via datalagret från högskolornas register 
till antagningsregistret utan något särskilt 
överlåtelsebeslut eller en uttrycklig fullmakt 
från den vars uppgifter det gäller. 

I 2 mom. föreskrivs att högskolan i egen-
skap av registeransvarig beslutar om annat 
utlämnande av uppgifter via datalagret och 
svarar för att utlämnandet görs i enlighet med 
lag. De allmänna lagar som reglerar utläm-
nandet av högskolornas registeruppgifter i 
datalagret är offentlighetslagen och person-
uppgiftslagen. Vid utlämnandet av material 
som innehåller personuppgifter tillämpas 
16 § 3 mom. i offentlighetslagen enligt vilket 
mottagaren enligt bestämmelserna om skydd 
för personuppgifter ska ha rätt att registrera 
och använda personuppgifter. 

Högskolorna lämnar ut uppgifter med stöd 
av lagen till flera olika myndigheter. Utläm-
nandet av uppgifter med stöd av lag gäller 
bl.a. utlämnande av uppgifter om studerande 
och examina med stöd av statistiklagen 
(62/1994) till Statistikcentralen för framstäl-
lande av statistik över samhällsförhållandena 
och deras utveckling, utlämnande av uppgif-
ter om studerande och examina med stöd av 
lagen om studiestöd (65/1994) till Folkpen-
sionsanstalten för behandling av studiestöds-
ärenden, utlämnande av uppgifter om stude-
rande med stöd av lagen om pensionsersätt-
ning som skall betalas av statens medel för 
tiden för vård av barn under tre år eller för ti-
den för studier (644/2003) till Folkpensions-
anstalten för fastställande av förmån som 
tillväxer för tiden för studier samt utlämnan-
de av uppgifter med stöd av lagen om ut-
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komstskydd för arbetslösa (1290/2002) och 
lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002) till Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan för behandling av villko-
ren för arbetsmarknadsstöd och arbetslös-
hetsdagpenning. Universiteten lämnar också 
ut uppgifter om de studerande till Studenter-
nas hälsovårdsstiftelse med stöd av hälso- 
och sjukvårdslagen (1326/2010) för stude-
randehälsovård enligt 17 § i den lagen. 

Enligt 3 mom. kan undervisnings- och kul-
turministeriet med hjälp av de samlade hög-
skoleregister som förvaltas i datalagret pro-
ducera datamaterial som behövs för de syften 
som anges i lagen. Undervisnings- och kul-
turministeriet har enligt 51 § i universitetsla-
gen och 40 § i yrkeshögskolelagen rätt att få 
de uppgifter som det behöver för utvärdering, 
utveckling, statistikföring samt annan upp-
följning och styrning av utbildningen och 
forskningen. För närvarande samlar under-
visnings- och kulturministeriet in uppgifter 
från högskolorna om bl.a. universitetens och 
yrkeshögskolornas personal, avlagda studie-
poäng, publikationer, verksamhetsställen, 
universitetens kompletterande utbildningar, 
delar av examina som avlagts vid öppna uni-
versitetet och som fristående studier, stude-
rande som sökt till yrkeshögskolornas specia-
liseringsstudier, studerande vid öppna yrkes-
högskolan, lärar- och forskarbesök, lokaler, 
övningsskolornas verksamhet och ekonomi. 
För producerandet av datamaterial krävs ing-
et separat uppdrag från högskolan. Undervis-
nings- och kulturministeriet bör ändå infor-
mera högskolorna om hurdana material den 
producerar av datainnehållet i registren, t.ex. 
när det fattar beslut om de tidpunkter för 
uppdatering av datainnehållet i datalagret 
som avses i 6 c §. Ur datalagret kan man t.ex. 
ta fram information om studerande i utbild-
ning som leder till högskoleexamen, antalet 
studerande, examina och studieprestationer 
samt skapa statistik av dessa som kan använ-
das vid styrningen av högskoleväsendet. För 
närvarande samlar undervisnings- och kul-
turministeriet in sådana uppgifter med hjälp 
av sådana separata datainsamlingar som av-
ses ovan, men till en del kommer informatio-
nen från Statistikcentralen. 

Det datainnehåll som samlas in vid de ovan 
avsedda datainsamlingar som görs av myn-

digheter och undervisnings- och kulturmini-
steriet motsvarar till en del det datainnehåll i 
datalagret som avses i 6 c § 1 mom., men det 
kan också vara mer omfattande. Insamlingen 
av information grundar sig på gällande be-
stämmelser och myndigheterna kan sinsemel-
lan besluta om förfarandena för datainsam-
ling. I syfte att rationalisera olika datainsam-
lingar kan man vid sidan av det datalager 
som föreslås skapa ett delsystem som betjä-
nar datainsamling, varvid det föreslagna da-
talagret och dess eventuella delsystem kan 
tjäna många olika syften. Information kan 
förmedlas via det centraliserade datalagret 
till olika myndigheter, så att de myndigheter 
som samlar in information begär att få den 
information de vill ha via datalagret och be-
slut om detta fattas mellan det ministerium 
som svarar för datalagret och de myndigheter 
som samlar in information. Datainnehållet i 
datalagret utvidgas således i enlighet med 6 c 
§ 3 mom. genom avtal mellan högskolorna, 
undervisnings- och kulturministeriet och den 
myndighet som samlar in information. Hög-
skolorna är fortfarande registeransvariga för 
det mer omfattande datainnehållet. 

Det är sannolikt att det datamaterial som 
består av uppgifter i högskolornas register 
som förts in i datalagret inte bara gagnar 
myndigheternas informationsbehov, utan att 
det också intresserar t.ex. forskare att ta del 
av i forskningssyfte. I denna lag fastställs 
ändå inte en särskild instans till vilken begä-
ran om information kan lämnas, eftersom 
varje högskola är registeransvarig för sitt 
eget register. Högskolorna och den som sva-
rar för datalagret kan ändå skapa förfaranden, 
med hjälp av vilka material som innehåller 
uppgifter från alla högskolor kan samlas och 
produceras, när de villkor i 14 § i personupp-
giftslagen som gäller forskning uppfylls och 
varje högskola fattar ett giltigt beslut om ut-
lämnande av uppgifter. 

Informationen i datalagret kan också ut-
nyttjas vid utlämnande av uppgifter med den 
registrerades tillstånd. När en person planerar 
att börja studera kan han eller hon få skräd-
darsydd handledning om det utbildningsut-
bud som passar hans eller hennes egen situa-
tion efter att ha identifierat sig som använda-
re i en elektronisk tjänst (t.ex. i en tjänst som 
är gemensam för högskolorna) och tillåtit att 
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de uppgifter om honom eller henne som regi-
streras i datalagret får användas i tjänsten. 
Med stöd av tillståndet kan uppgifter om ex-
amina, prestationer och studierätter utnyttjas 
i en tjänst som tillhandahåller handledning 
om utbildningsutbudet. En sådan riksomfat-
tande tjänst som tillhandahåller handledning 
kan fungera utanför ansökningstiderna som 
en tjänst inom ramen för högskolornas elek-
troniska ansökningssystem, som en tjänst 
som är gemensam för högskolorna eller som 
en tjänst som produceras av högskolan eller 
någon annan. 

Datalagret kan också utnyttjas när en per-
son söker identifiering och erkännande av 
kunskaper som inhämtats i en annan högsko-
la. Utnyttjandet av uppgifter om examina och 
prestationer vid identifiering och erkännande 
av kunskaper som inhämtats tidigare grundar 
sig i första hand på personens egen begäran 
om användning av registeruppgifter om ho-
nom eller henne. Högskolorna kan också 
skapa förfaranden där en person ger tillstånd 
att lämna ut uppgifter om sina prestationer 
till en annan högskola eller tjänsteproducent. 

6 e §. Förvaringstid för uppgifter i data-
lagret. De personuppgifter som förts in i 
högskolornas riksomfattande datalager är lo-
giskt en del av de personregister som hög-
skolorna har i sina egna datasystem. En kopia 
som förts in i datalagret av uppgifterna i ett 
register som högskolan själv svarar för mot-
svarar alltid den ursprungliga informationen i 
högskolan egna (fysiska) register. Det är på 
högskolans ansvar att förvara och korrigera 
de uppgifter som förts in i datalagret så att de 
motsvarar den ursprungliga informationen. 
Förvaringstiden för uppgifter i datalagret 
fastställs således i första hand enligt hur de 
förvaras i högskolornas egna register i enlig-
het med högskolornas arkivbildningsplaner 
och andra skyldigheter som gäller förvaring 
av uppgifter. 

För att säkerställa tillgången till de uppgif-
ter som användningsändamålet för datalagret 
förutsätter ska uppgifter om examina och 
studierätter förvaras så att man säkerställer 
likabehandling av dem som söker sin första 
högskoleplats. 

Uppgifter om avlagda examina och studie-
rätter ska förvaras i datalagret permanent. 
Med detta avses ändå inte sådan varaktigt 

förvaring som avses i arkivlagen (831/1994) 
och i andra bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den, utan att uppgifterna förts in i da-
talagret i elektronisk form. 

Med hjälp av datalagrets tekniska lösningar 
kan man separat också genomföra en sådan 
elektronisk varaktig förvaring som avses i 
bestämmelserna i arkivlagen. Då erbjuder da-
talagrets tekniska administratör på uppdrag 
av högskolan arkiveringstjänster i enlighet 
med kraven i arkivverkets bestämmelser om 
elektronisk varaktig förvaring. 

Uppgifter om studieprestationer och vitsord 
inverkar inte på motsvarande sätt som upp-
gifter om studierätt och examina på perso-
nens ställning när han eller hon söker sin för-
sta studieplats. Förvaringstiden för uppgifter 
om prestationer och vitsord grundar sig 
främst på högskolans arkivbildningsplan eller 
på andra, av högskolan beslutade tider då 
prestationerna anses vara preskriberade. För 
att säkerställa likabehandling av personer fö-
reslås det att också uppgifter om prestationer 
och vitsord i likhet med uppgifter om exami-
na ska förvaras permanent i datalagret, så att 
den flexibla övergång mellan olika studier 
och det tillgodoräknande av studier som sker 
inom en rimlig tid med stöd av uppgifterna 
ska grunda sig på elektronisk information. 
Det är inte möjligt att fastställa en enhetlig 
preskriptionstid för dessa uppgifter, så att 
prestationer som är äldre än något visst da-
tum inte kan tillgodoräknas eller användas i 
antagningen av studerande. 

Den förvaringstid för uppgifter i datalagret 
som anges i denna lag kan inverka på hög-
skolornas nuvarande lösningar i arkivbild-
ningsplanen om förvaringstider för register-
uppgifter så att den tid som uppgifterna för-
varas i elektroniska system med tanke på ak-
tiv användning förlängs. 

10 §. Tillämpning av andra bestämmelser. 
Enligt bestämmelsen ska på högskolornas 
riksomfattande datalager tillämpas inte bara 
denna lag utan också vad som någon annan-
stans i lag bestäms om behandling av per-
sonuppgifter. 
 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  
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Avsikten är att med stöd av 36 § 2 mom. i 
universitetslagen och 22 § 2 mom. i yrkes-
högskolelagen utfärda en statsrådsförordning 
om gemensam ansökan till högskolorna. Ge-
nom förordningen utfärdas närmare bestäm-
melser om genomförandet av den gemen-
samma ansökan och förfarandena i anslut-
ning till genomförandet. 

I förordningen utfärdas bestämmelser om 
förfarandet för hur den sökande ska lägga de 
ansökningsobjekt i yrkeshögskolor och uni-
versitet som omfattas av gemensam ansökan 
i prioritetsordning. I gemensam ansökan kan 
den sökande välja högst sex ansökningsob-
jekt. Den sökande kan ändra prioritetsord-
ningen mellan sina ansökningsobjekt ända 
fram till den tidpunkt som undervisnings- 
och kulturministeriet fastställer. Den sökande 
antas till det högsta ansökningsobjekt som 
den sökandes antagningspoäng räcker till. 
Den sökande kan dock senare antas från re-
servplats till ansökningsobjekt som han eller 
hon har prioriterat högre. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer liksom för närvarande de tidtabeller 
som ska iakttas vid gemensam ansökan. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014, så att högskolornas gemensamma elek-
troniska ansökningssystem kan tas i bruk 
2014. Lagarna bör emellertid stadfästas se-
nast sommaren 2013, så att högskolorna hin-
ner fatta beslut om reservering av nybörjar-
platser i utbildning som börjar hösten 2014 
för sökande som inte tidigare har tagit emot 
en studieplats i en utbildning som leder till 
högskoleexamen. 

Våren 2011 gjordes en förstudie om hög-
skolornas gemensamma elektroniska ansök-
ningssystem och syftet var att ta i bruk sy-
stemet för gemensam ansökan fr.o.m. antag-
ningen våren 2013. Utifrån förstudien inled-
des ett specificeringsskede som fortsätter till 
hösten 2012. Anbudsförfarandet för projektet 
inleddes hösten 2011 och utifrån de anbud 
som lämnats in har man bättre kunnat bedö-
ma vad som är en realistisk tidsplan. Arbetet 
med definierandet av systemet har också vi-
sat sig vara mer tidskrävande än väntat. 

I syfte att säkerställa ett högklassigt ge-
nomförande och ibruktagande av tjänsterna i 
den gemensamma ansökan har undervis-
nings- och kulturministeriet och Utbildnings-
styrelsen enats om att förlänga tidtabellen för 
projektet med högskolornas elektroniska an-
sökningssystem med ett år jämfört med den 
ursprungliga planen, så att ibruktagandet av 
datasystemet och de förändringar i antag-
ningen av studerande som är förenade med 
det görs i samband med den gemensamma 
ansökan våren 2014 vid antagningen av stu-
derande till utbildning som börjar hösten 
2014. Delar av systemet testas ändå inom 
ramen för gällande bestämmelser redan hös-
ten 2013. 

Enligt den föreslagna ikraftträdandebes-
tämmelse ska lagen tillämpas första gången 
vid antagning av studerande till utbildning 
som börjar hösten 2014. Den möjlighet som 
avses i 36 § 3 mom. i universitetslagen och i 
22 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen att reser-
vera en del av nybörjarplatserna för sökande 
som inte tidigare har avlagt högskoleexamen 
inom utbildningssystemet i Finland eller 
mottagit en studieplats i en utbildning som 
leder till högskoleexamen tillämpas också på 
sökande som har tagit emot en studieplats i 
en utbildning som börjat våren 2014 eller ti-
digare, men som inte har avlagt högskoleex-
amen. Genom bestämmelsen vill man garan-
tera att det finns tillräckligt med tid att in-
formera om lagändringen, så att sökande har 
möjlighet att bedöma betydelsen av motta-
gandet av en studieplats med tanke på pla-
nerna för egna studievägar. Med tanke på en 
jämlik behandling av de studerande bör man 
i den gruppering av sökande som hänför sig 
till reserveringen av nybörjarplatser beakta 
endast sådana examina som avlagts och så-
dana studieplatser som tagits emot före an-
sökningstiden gått ut. 

Enligt 36 § 2 mom. i universitetslagen och 
22 § 1 mom. i yrkeshögskolelagen får sökan-
de på grundval av olika utbildningsbakgrund 
delas in i grupper vid antagningen. En sådan 
grupp som hänför sig till utbildningsbak-
grund och som avses i bestämmelsen kan ut-
göras t.ex. av personer som avlagt högskole-
examen. Därför kan sökande som avlagt hög-
skoleexamen väljas utanför kvoten för dem 
som söker till sin första studieplats i en ut-
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bildning som leder till högskoleexamen obe-
roende av när examen har avlagts. På detta 
sätt kan också rätten till likabehandling ga-
ranteras för dem som avlagt högskoleexa-
men. 

Avsikten är att det i lagens ikraftträdande-
bestämmelse också ska ingå en bestämmelse 
om möjligheten att vidta åtgärder som krävs 
för verkställigheten av lagen innan den trätt i 
kraft. Med stöd av bestämmelsen kan hög-
skolorna fatta de nödvändiga besluten i fråga 
om antagningen av studerande till utbildning 
som börjar hösten 2014. 

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Det föreslagna systemet för antagning av 
studerande ska särskilt granskas med tanke 
dels på de sökandes jämlikhet och kulturella 
rättigheter, dels på universitetens självstyrel-
se. 

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika 
inför lagen. I 6 § 2 mom. i grundlagen före-
skrivs att ingen utan godtagbart skäl får sär-
behandlas på grund av kön, ålder, ursprung, 
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotill-
stånd eller handikapp eller av någon annan 
orsak som gäller hans eller hennes person. 
De bestämmelser i grundlagen som gäller li-
kabehandling och förbud mot diskriminering 
hindrar inte all åtskillnad mellan människor. 
Det väsentliga är om det är möjligt att moti-
vera åtskillnaden mellan människor på ett 
sätt som är godtagbart med hänsyn till sy-
stemet för de grundläggande fri- och rättighe-
terna (t.ex. GrUU 44/2010 rd, GrUU 18/2010 
rd och GrUU 46/2006 rd). I ett grundlagsper-
spektiv tillåter ett godtagbart skäl särbehand-
ling när det gäller såväl direkt som indirekt 
diskriminering (GrUU 10/2003 rd). I grund-
lagsutskottets praxis har som godtagbar 
grund för åtskillnad ansetts tillgodoseendet 
av en annan grundläggande fri- och rättighet. 
Som godtagbara grunder har också ansetts 
andra betydande offentliga eller samhälleliga 
intressen. Vid bedömningen av särbehand-
ling måste uppmärksamhet fästas inte bara 
vid om en viss åtgärd är godtagbar för att nå 
ett visst mål, utan också vid om regleringen 
är rätt proportionerad. Riksdagens grund-
lagsutskott har i samband med detta påpekat 

att de godtagbara argumenten också måste 
stå i ett sakligt och nära samband med lagens 
syfte (GrUU 44/2010 rd). 

I enlighet med 6 § 2 mom. i grundlagen ska 
det också anses förbjudet att favorisera eller 
ge en individ eller en grupp en privilegierad 
ställning, om det samtidigt innebär faktisk 
diskriminering av andra personer (RP 
309/1993 rd). Tillgodoseendet av faktisk 
jämlikhet kan ändå innebära att man avviker 
från formell jämlikhet. Grundlagens be-
stämmelser om likabehandling och förbud 
mot diskriminering utgör därför inget hinder 
för s.k. positiv särbehandling för att trygga 
den faktiska jämlikheten, d.v.s. åtgärder som 
förbättrar ställningen och förhållandena för 
en viss grupp (RP 309/1993 rd). Den positiva 
särbehandlingen ska särskiljas från favorise-
ring där det är fråga om att ge en individ eller 
en grupp en privilegierad ställning som dis-
kriminerar andra. I grundlagsutskottets praxis 
har positiv särbehandling inte ansetts vara 
problematisk med hänsyn till 6 § i grundla-
gen, om det för särbehandlingen finns en 
godtagbar grund med hänsyn till systemet för 
de grundläggande fri- och rättigheterna och 
den med tanke på syftet är proportionerlig 
och tillfällig. I vissa lägen kan positiv särbe-
handling t.o.m. vara en skyldighet för det 
allmänna som i 22 § i grundlagen, enligt vil-
ken det allmänna ska se till att de grundläg-
gande fri- och rättigheterna och de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses. Ett godtagbart syfte 
berättigar ändå inte sådan positiv särbehand-
ling som innebär faktisk diskriminering av 
andra personer. 

Till de bestämmelser i 6 § i grundlagen 
som gäller jämlikhet hänför sig också kravet 
på att det ska utfärdas bestämmelser i lag, 
vilket innebär dels att bestämmelserna ska 
vara på lagnivå, dels att bestämmelserna ska 
vara noggrant avgränsade och exakt formule-
rade (GrUU 19/1997 rd, GrUU 58/2001 rd 
och GrUU 70/2002 rd). Innehållet och till-
lämpningsområdet för den tillåtna åtskillna-
den ska så entydigt som möjligt framgå di-
rekt av lagen, och de beslut som fattas av 
dem som tillämpar lagen ska även i övrigt 
vara knutna till tillräckligt exakta kriterier i 
lagen. 

Enligt den bestämmelse i 16 § 2 mom. i 
grundlagen som gäller kulturella rättigheter 
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ska det allmänna, enligt vad som närmare be-
stäms genom lag, säkerställa lika möjligheter 
för var och en att oavsett medellöshet enligt 
sin förmåga och sina särskilda behov få även 
annan än grundläggande utbildning samt ut-
veckla sig själv. Enligt förarbetena till grund-
lagen innebär bestämmelsen ett erkännande 
av principen om utbildning under hela livsti-
den (RP 309/1993 rd). Rättigheten tryggas 
ändå inte som en subjektiv rättighet utan en-
ligt vad som bestäms genom lag. 

Sådan annan än grundläggande utbildning 
som avses i 16 § 2 mom. i grundlagen inne-
bär också tillgång till den högsta utbildning-
en. Tillgodoseendet av jämlika möjligheter 
säkerställs också av den bestämmelse i 16 § 3 
mom. i grundlagen som gäller den högsta ut-
bildningens frihet, enligt vilken vetenska-
pens, konstens och den högsta utbildningens 
frihet är tryggad. Utbildningens frihet inne-
fattar friheten att studera och inhämta kun-
skap i frågor som intresserar en själv (RP 
309/1993 rd). Skyldigheten att säkerställa 
möjligheten till den högsta utbildningen gäll-
er främst staten, och för fullgörandet av skyl-
digheten förutsätts såväl preciserande lag-
stiftning som säkerställande av att den ge-
nomförs. Lika möjligheter till den högsta ut-
bildningen förutsätter att i synnerhet antag-
ningen till högskolestudier är jämlik. Faktisk 
jämlikhet till studiemöjligheter förverkligas 
inte bara genom bestämmelserna om jämlik 
antagning av studerande utan också av de be-
stämmelser i universitetslagen och yrkeshög-
skolelagen som gäller avgiftsfri utbildning 
som leder till högskoleexamen samt av stu-
diestödssystemet. 

Enligt det föreslagna 36 § 3 mom. i univer-
sitetslagen och det föreslagna 22 § 3 mom. i 
yrkeshögskolelagen kan en del av de studie-
platser som ansökan gäller reserveras för per-
soner som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland 
eller mottagit en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen. Inom ramen 
för de kvoter som hänför sig till reservering-
en av studieplatser kan de sökande delas in i 
olika grupper på grundval av olika utbild-
ningsbakgrund, precis som för närvarande. 
Högskolorna beslutar självständigt om de vill 
använda sig av den kvotering som avses i be-
stämmelsen och hur de fördelar nybörjarplat-

serna mellan kvoterna när de tillämpar kvote-
ring. 

Avsikten är att genom den reservering av 
nybörjarplatser som avses i bestämmelsen 
säkerställa tillgodoseendet av grundlagens 
bestämmelser i 16 § 2 mom. om kulturella 
rättigheter så att så många sökande som möj-
ligt får en studieplats. Syftet med bestämmel-
sen är också att säkerställa faktisk jämlikhet 
genom att göra dem som söker sin första 
högskoleplats jämlika med dem som redan 
har en studieplats, som i och med avlagda 
högskolestudier vanligen har en fördel i ur-
valsproven. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
ändå inte att försätta dem som tidigare har 
tagit emot en studieplats i en ojämlik situa-
tion jämfört med dem som söker sin första 
högskoleplats. Högskolorna bör bättre än för 
närvarande göra det möjligt att inleda studier 
på basis av tidigare studier och avlagda delar 
av examina och skapa flexibla överflytt-
nings- och ansökningsmöjligheter för dessa 
studerande inom och mellan högskolor. An-
vändningen av dessa överflyttnings- och an-
sökningsmöjligheter samt den föreslagna 
möjligheten till användning av urvalskvoter 
är en helhet som högskolorna bör kontrollera 
att inte leder till att någon grupp av sökande 
försätts i en ojämlik situation. Det ska vara 
möjligt att också byta till ett sådant område, 
för vilket man inte kan utnyttja tidigare stu-
dier, utan studierna måste inledas från början. 

Riksdagens grundlagsutskott har i sitt utlå-
tande om universitetslagen (GrUU 11/2009 
rd) konstaterat att universiteten för att nå sina 
utbildningspolitiska mål i skälig utsträckning 
också kan gynna vissa, med allmänna kriteri-
er definierade kandidatgrupper, som färska 
studenter. Tidigare har riksdagens biträdande 
justitieombudsman ansett att de extra poäng 
som ges nya studenter strider mot grundlagen 
(BJO 24.10.2007). De föreslagna bestämmel-
serna i 36 § i universitetslagen och 22 § i yr-
keshögskolelagen omfattar inte enbart dem 
som precis har slutfört sin utbildning på 
andra stadiet utan alla sökande som inte tidi-
gare har avlagt en högskoleexamen eller tagit 
emot en studieplats i en utbildning som leder 
till högskoleexamen. Frågan om möjligheten 
att bevilja extra poäng för exempelvis nya 
studenter är således inte längre central, men 
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högskolorna har även i framtiden möjlighet 
att tillämpa antagningsförfaranden som stö-
der faktisk jämlikhet där man beaktar situa-
tionen för nya studenter. Högskolorna bör 
främja de utbildningspolitiska mål som gäller 
övergången från andra stadiet till högskole-
utbildning i första hand genom att utveckla 
antagningarna av studerande så att de inte 
utan grund försätter dem som slutfört sin ut-
bildning på andra stadiet samma år i en säm-
re ställning än andra sökande. Enligt förarbe-
tena till universitetslagen (RP 7/2009 rd) kan 
behandlingen av de sökande bli likvärdigare 
t.ex. om man utvecklar inträdesprov som ba-
serar sig på material och prov som mäter 
lämpligheten, justerar tidtabellen för ansökan 
och inträdesprov och avpassar mängden litte-
ratur som ska läsas så att också de som avslu-
tat andra stadiet samma vår har möjligheter 
att lyckas i antagningarna. Vid tillämpningen 
av de kvotbestämmelser som föreslås kan ex-
tra poäng ges endast om kvoteringen av de 
sökande och de nämnda åtgärderna för att ut-
veckla antagningen av studerande inte kan 
säkerställa faktisk jämlikhet. 

Enligt 123 § i grundlagen har universiteten 
självstyrelse enligt vad som närmare bestäms 
genom lag. Bestämmelsen kompletterar den i 
16 § 3 mom. i grundlagen, enligt vilken ve-
tenskapens, konstens och den högsta utbild-
ningens frihet är tryggad. Det främsta målet 
med universitetens självstyrelse är att säker-
ställa universitetens primära uppgifter, forsk-
ning och undervisning. Detta framgår också 
av 3 § i universitetslagen, enligt vilken uni-
versiteten har självstyrelse genom vilken 
forskningens, konstens och den högsta ut-
bildningens frihet tryggas. Yrkeshögskolor-
nas självstyrelse har inte säkerställts i grund-
lagen utan bestämmelser om den finns i yr-
keshögskolelagen. 

I rättslitteraturen har universitetens själv-
styrelse ansetts vara tvådelad: den gäller dels 
forskning och undervisning, dels ekonomisk-
administrativ autonomi. Med ekonomisk-
administrativ självstyrelse avses i detta sam-
manhang framför allt att beslut om universi-
tetens interna administration fattas av univer-
sitets egna myndigheter, med de begräns-
ningar som bestäms i lag, och inte av statens 
allmänna förvaltningsmyndigheter (RP 
1/1998 rd). 

Vid behandlingen av den gällande universi-
tetslagen hänvisade riksdagens grundlagsut-
skott till rättslitteraturen och konstaterade att 
universiteten enligt den ekonomisk-
administrativa autonomin själva får tillsätta 
sina administrativa organ, som fattar beslut 
om universitetens interna administration. Till 
det här området av självstyrelsen hör också 
rätten till intern normgivning. Universitetens 
självstyrelse stärks enligt grundlagsutskottet 
när de förvandlas från statliga ämbetsverk till 
fristående juridiska personer (GrUU 11/2009 
rd). 

Grundlagsutskottet hänvisade till universi-
tetens ekonomisk-administrativa självstyrelse 
också vid behandlingen av lagen om styrning 
av informationsförvaltningen inom den of-
fentliga förvaltningen. Det föreslogs att lagen 
och förordningar som utfärdas med stöd av 
den skulle begränsa de offentliga förvalt-
ningsmyndigheternas behörighet att besluta 
om den del av informationsförvaltningen 
som med tanke på tjänsternas kvalitet och en 
effektivare förvaltning lämpligen bör genom-
föras samordnat. Grundlagsutskottet konsta-
terade vid behandlingen av lagförslaget att 
universiteten inte har något sådant samband 
med det statliga förvaltningsmaskineriet att 
det skulle finnas ens starka samhälleliga ar-
gument för att de ska omfattas av lagens till-
lämpning. Utskottets bedömning är att beho-
ven inom universitetens informationsförvalt-
ning framför allt gäller hur forskning och un-
dervisning och internationellt forsknings-
samarbete lämpligast kan genomföras. Ut-
skottet ansåg det därför av skäl som hänger 
samman med 123 § i grundlagen att det är 
nödvändigt att universiteten undantas från 
tillämpningen av lagen (GrUU 46/2010 rd). 

Universitetens akademiska självstyrelse 
som hänför sig till forskning och undervis-
ning omfattar forskningens, konstens och den 
högsta utbildningens frihet. Forskningens 
frihet innebär att universiteten har självstän-
dig beslutanderätt när det gäller att ordna 
forskningen och att välja forskningsteman 
och forskningsmetoder. Den högsta utbild-
ningens frihet säkerställer däremot universi-
tetens rätt att undervisa på det sätt som de 
själva väljer i fråga om både innehåll och 
metoder samt besluta om antagningen av stu-
derande. 
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Universitetens ekonomisk-administrativa 
självstyrelse eller självstyrelse i fråga om 
forskning och undervisning utgjorde inget 
hinder för att i samband med den nya univer-
sitetslagen föreskriva om ordnandet av an-
tagning av studerande i en gemensam ansö-
kan till universiteten. Avsikten med den ge-
mensamma ansökan till högskolorna som nu 
föreslås är att ytterligare underlätta ansök-
ningen till högskoleutbildning och således 
säkerställa lika möjligheter till den högsta ut-
bildningen. Universiteten och yrkeshögsko-
lorna ska även i framtiden fatta besluten om 
antagning och om grunderna för antagningen 
av studerande. Den föreslagna lagen ingriper 
således inte i den självstyrelse som gäller 
universitetens forskning och undervisning el-
ler deras ekonomisk-administrativa självsty-
relse. 

Enligt det utlåtande justitiekanslern i stats-
rådet gav i januari 2011 om undervisnings- 
och kulturministeriets planer på att utveckla 
antagningen av studerande till högskolorna 
och ta i bruk en gemensam ansökan till hög-
skolorna antas förenhetligandet av lagstift-
ningen om två högskolesektorer i viss mån 
minska universitetens möjligheter att själva 
besluta om antagningen av studerande efter 
systemets ibruktagande och således inskrän-
ka området för deras självstyrelse. Enligt ju-
stitiekanslerns preliminära bedömning är syf-
tet med ibruktagandet av ett gemensamt an-
sökningssystem ändå inte att ingripa i sådana 
sakkomplex som är en del av kärnan i uni-
versitetens självstyrelse. Förenhetligandet av 
ansökningssystemen ingriper t.ex. inte i uni-
versitetens rätt att besluta om grunderna för 
antagningen av studerande. Justitiekanslern 
ansåg således att de föreslagna ändringarna 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. I 
det utlåtande som justitiekanslern gav om ut-
kastet till proposition i december 2011 hade 
justitiekanslern ingenting att anmärka mot de 
föreslagna bestämmelser som gäller den 
riksomfattande gemensamma ansökan. 

I regeringspropositionen ingår även be-
stämmelser om högskolornas riksomfattande 
datalager. Datalagret är ett datasystem där 
högskolorna förvarar kopior av en del av da-
tainnehållet i sina studieregister och andra 
personregister. Datalagret utgör inte ett per-
sonregister som är logiskt avskiljt från hög-

skolornas egna personregister, och varje hög-
skola är registeransvarig för det egna datain-
nehållet i datalagret och tillämpar person-
uppgiftslagen på behandlingen av person-
uppgifter. 

Bestämmelserna i 10 § i grundlagen tryg-
gar vars och ens skydd för privatlivet som en 
grundläggande rättighet. Enligt paragrafen 
utfärdas närmare bestämmelser om skydd för 
personuppgifter genom lag. Hänvisningen till 
lag i grundlagens bestämmelse om skydd för 
personuppgifter kräver att lagstiftaren utfär-
dar bestämmelser om denna rättighet men att 
detaljerna i regleringen är beroende av lag-
stiftarens prövning. Lagstiftaren är i sin 
prövning bunden av att det med tanke på 
skyddet för personuppgifter i enlighet med 
utskottets tolkningspraxis vid en registrering 
är viktigt att reglera åtminstone registrering-
ens syfte, innehållet i de registrerade person-
uppgifterna, tillåtna användningsändamål, 
inbegripet uppgifternas tillförlitlighet och 
bevaringstiden för uppgifterna i personregist-
ren samt den registrerades rättsskydd (t.ex. 
GrUU 14/2002 rd). Den föreslagna lagen in-
nehåller de behövliga bestämmelserna om 
datalagrets användningsändamål, datainne-
håll, utlämnande av uppgifter samt förva-
ringstider. 

De föreslagna bestämmelserna i 36 § 2 
mom. i universitetslagen och 22 § 2 mom. i 
yrkeshögskolelagen innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordning som måste ses 
mot bakgrunden av 80 § 1 mom. i grundla-
gen. Enligt det bemyndigande som föreslås 
ska närmare bestämmelser om genomföran-
det av den gemensamma ansökan och förfa-
randena i anslutning till genomförandet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. De 
grundläggande bestämmelserna om systemet 
för gemensam ansökan och dess använd-
ningsområde finns i lagen, vilket är viktigt 
inte bara med tanke på 80 § 1 mom. i grund-
lagen utan också för att bestämmelsen också 
omfattar de universitet som skyddas av be-
stämmelserna om självstyrelse i 123 § i 
grundlagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan lag-
förslaget anses följa grundlagens bestämmel-
ser om jämlikhet, kulturella rättigheter, uni-
versitetens självstyrelse samt utfärdande av 
förordning. Eftersom frågan dock kan lämna 
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rum för tolkning är det önskvärt, att grund-
lagsutskottet ombes avge ett utlåtande om 
propositionen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 36 och 38 § som följer: 
 

36 § 

Antagning av studerande 

De studerande antas av universitetet. En 
studerande antas för att avlägga både lägre 
och högre högskoleexamen, någondera av 
dessa examina eller påbyggnadsexamen. 

Vid antagning av studerande till studier 
som leder till enbart lägre högskoleexamen, 
till både lägre och högre högskoleexamen 
och till enbart högre högskoleexamen ordnas 
antagningen av studerande med en gemen-
sam ansökan till högskolorna och med utnytt-
jande av det antagningsregister som avses i 
lagen om antagningsregistret, högskolornas 
riksomfattande datalager och studentexa-
mensregistret (1058/1998). Gemensam ansö-
kan till högskolorna används dock inte vid 
antagning av studerande till annan utbildning 
än sådan som finansieras med stöd av denna 
lag eller vid antagning av överflyttande stu-
derande. Ett universitet kan dessutom fatta 
beslut om att den gemensamma ansökan inte 
omfattar utbildning på främmande språk 
samt sådan utbildning som riktas till en spe-
cifik målgrupp och i fråga om vilken univer-
sitetet har bestämt de sökandes behörighet 
separat. I den gemensamma ansökan kan den 

sökande antas endast till ett ansökningsob-
jekt. Närmare bestämmelser om genomfö-
randet av den gemensamma ansökan och för-
farandena i anslutning till genomförandet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Universitetet beslutar om grunderna för an-
tagningen av studerande. En del av de stu-
dieplatser som ansökan gäller får reserveras 
för personer som inte tidigare har avlagt hög-
skoleexamen inom utbildningssystemet i Fin-
land eller mottagit en studieplats i en utbild-
ning som leder till högskoleexamen. Likvär-
diga antagningsgrunder ska tillämpas på de 
sökande. De sökande får på grundval av olika 
utbildningsbakgrund delas in i grupper vid 
antagningen. Likvärdiga antagningsgrunder 
ska då tillämpas på alla sökande i samma 
grupp. Avvikelse från de likvärdiga antag-
ningsgrunderna får i begränsad utsträckning 
göras för att utbildningsbehovet hos någon 
språkgrupp ska kunna tillgodoses. 

 
38 § 

Mottagande av studieplats 

Den som har antagits som studerande ska 
inom den tid som anges i universitetets an-
tagningsmeddelande meddela universitetet 
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att han eller hon tar emot studieplatsen. Om 
den som har antagits som studerande inte 
lämnar detta meddelande inom utsatt tid, går 
studieplatsen förlorad. I det register för ansö-
kan till högskolorna som avses i 1 kap. i la-
gen om antagningsregistret, högskolornas 
riksomfattande datalager och studentexa-
mensregistret ska universitetet utan dröjsmål 
göra en anteckning om att studieplatsen har 
tagits emot. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20.  
Lagen tillämpas första gången vid antag-

ning av studerande till utbildning som börjar 
hösten 2014. 

Den möjlighet som avses i 36 § 3 mom. att 
reservera en del av nybörjarplatserna för sö-
kande som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland 
eller mottagit en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen tillämpas ock-
så på sökande som har tagit emot en studie-
plats i en utbildning som börjat våren 2014 
eller tidigare, men som inte har avlagt hög-
skoleexamen. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av yrkeshögskolelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i yrkeshögskolelagen (351/2003) 20 § 1 mom., 22 § och 26 a § 2 mom., sådana de 

lyder, 20 § 1 mom. och 22 § i lag 564/2009 samt 26 a § 2 mom. i lag 1341/2011, som följer: 
 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) examen som avses i lagen om anordnan-
de av studentexamen (672/2005), 

2) yrkesinriktad grundexamen som omfat-
tar minst tre år eller motsvarande tidigare 
studier, 

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yr-
kesexamen, specialyrkesexamen eller mot-
svarande tidigare examen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), eller 

4) utländsk utbildning som i landet i fråga 
ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
22 § 

Antagning av studerande och mottagande av 
studieplats 

De studerande antas av yrkeshögskolan. De 
studerande antas för att avlägga yrkeshög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men. 

Vid antagning av studerande till studier 
som leder till yrkeshögskoleexamen eller 
högre yrkeshögskoleexamen ordnas antag-
ningen av studerande med en gemensam an-
sökan till högskolorna och med utnyttjande 
av det antagningsregister som avses i lagen 

om antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret (1058/1998). Gemensam ansökan till 
högskolorna används dock inte vid antagning 
av studerande till annan utbildning än sådan 
som finansieras med stöd av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (635/1998) eller vid antagning av 
överflyttande studerande. En yrkeshögskola 
kan dessutom fatta beslut om att den gemen-
samma ansökan inte omfattar utbildning på 
främmande språk samt sådan utbildning som 
riktas till en specifik målgrupp och i fråga 
om vilken yrkeshögskolan har bestämt de sö-
kandes behörighet separat. I gemensam an-
sökan kan den sökande antas endast till ett 
ansökningsobjekt. Närmare bestämmelser om 
genomförandet av den gemensamma ansökan 
och förfarandena i anslutning till genomfö-
randet utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Yrkeshögskolan beslutar om grunderna för 
antagningen av studerande. En del av de stu-
dieplatser som ansökan gäller får reserveras 
för personer som inte tidigare har avlagt hög-
skoleexamen inom utbildningssystemet i Fin-
land eller mottagit en studieplats i en utbild-
ning som leder till högskoleexamen. Likvär-
diga antagningsgrunder ska tillämpas på de 
sökande. De sökande får på grundval av olika 
utbildningsbakgrund delas in i grupper vid 
antagningen. Likvärdiga antagningsgrunder 
ska då tillämpas på de sökande i en och 
samma grupp. 

Den som har antagits som studerande ska 
inom den tid som anges i yrkeshögskolans 
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antagningsmeddelande meddela yrkeshög-
skolan att han eller hon tar emot studieplat-
sen. Om den som har antagits som studeran-
de inte lämnar ett sådant meddelande inom 
utsatt tid, går studieplatsen förlorad. I det re-
gister för ansökan till högskolorna som avses 
i 1 kap. i lagen om antagningsregistret, hög-
skolornas riksomfattande datalager och stu-
dentexamensregistret ska yrkeshögskolan 
utan dröjsmål göra en anteckning om att stu-
dieplatsen har tagits emot. 

Den som har ansökt om att bli antagen som 
studerande får hos yrkeshögskolans styrelse 
skriftligen begära omprövning av antag-
ningsbeslutet inom 14 dagar från delfåendet 
av beslutet. Resultatet av antagningen får inte 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning ändras till nackdel för den som har an-
tagits som studerande. Närmare bestämmel-
ser om förfarandet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
26 a § 

Uppdragsutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 

medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av ett avtal som Eu-

ropeiska unionen och dess medlemsstater har 
ingått med en annan avtalspart eller för såda-
na personers familjemedlemmar. Uppdrags-
utbildning kan inte heller ordnas för personer 
som har EU-blåkort enligt utlänningslagen 
(301/2004), kontinuerligt eller permanent 
uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd 
för varaktigt bosatta eller för sådana perso-
ners familjemedlemmar.  På studerande som 
deltar i uppdragsutbildning tillämpas 20, 20 a 
och 20 b § samt 22 § 5 mom., 25 a—25 d, 
27, 28, 28 a, 28 b och 42 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
Lagen tillämpas första gången vid antag-

ning av studerande till utbildning som börjar 
hösten 2014. 

Den möjlighet som avses i 22 § 3 mom. att 
reservera en del av nybörjarplatserna för sö-
kande som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland 
eller mottagit en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen tillämpas ock-
så på sökande som har tagit emot en studie-
plats i en utbildning som börjat våren 2014 
eller tidigare, men som inte har avlagt hög-
skoleexamen. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) lagens ru-

brik samt 1, 2 och 10 §, av dem 1 och 2 § sådana de lyder i lag 560/2009, samt 
fogas till lagen ett nytt 1 a kap. som följer: 

 

Lag 

om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret

1 § 

Register och registeransvarig 

Antagningsregistret består av 
1) registret för ansökan till högskolorna, 
2) registret för ansökan till yrkesutbildning 

och gymnasieutbildning. 
Registeransvarig för antagningsregistret är 

Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar 
universiteten och yrkeshögskolorna i fråga 
om det delregister som avses i 1 mom. 1 
punkten samt anordnarna av yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning i fråga om det delre-
gister som avses i 1 mom. 2 punkten. 

 
 

2 § 

Ändamål 

Av antagningsregistrets delregister används 
1) registret för ansökan till högskolorna vid 

antagning av studerande till studier som leder 
till sådana lägre och högre högskoleexamina 
som avses i universitetslagen (558/2009) och 
sådan yrkeshögskoleexamen och högre yr-

keshögskoleexamen som avses i yrkeshög-
skolelagen (351/2003) samt, enligt universi-
tetets och yrkeshögskolans prövning, även 
vid antagning av studerande till annan ut-
bildning som erbjuds av högskolan,  

2) registret för ansökan till yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning vid antagning av 
studerande till sådana utbildningar och exa-
mina som avses i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och 
i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998). 

Antagningsregistret används för att 
1) informera om studier och antagning, 
2) ordna ansökan till utbildning, antagning 

av studerande och mottagande av studieplats 
samt för att följa ansökan till utbildning och 
antagningen av studerande, 

3) ge universiteten och yrkeshögskolorna 
samt anordnarna av yrkesutbildning och 
gymnasieutbildning de uppgifter som behövs 
för antagningen av studerande och utveck-
landet av antagningen och ordnandet av stu-
dierna, 

4) informera sökande som blivit utan stu-
dieplats om utbildningsmöjligheter, 
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5) producera uppgifter om sökande och an-
tagna studerande för uppföljning och utvär-
dering av utbildningssystemet, samt för att 

6) genomföra andra funktioner som behövs 
för antagningen av studerande. 

 
 

1 a kap. 

Högskolornas riksomfattande datalager 

6 a § 

Datalagret 

För centraliserad förvaring och användning 
av högskolornas uppgifter om studierätter, 
anmälningar, examina och studieprestationer 
finns det ett riksomfattande datalager, i vilket 
datainnehållet i högskolornas register över 
uppgifter om studerande samlas och genom 
vilket detta innehåll datasäkert med hjälp av 
en teknisk anslutning görs åtkomligt för an-
tagningsregistret och högskolornas gemen-
samma antagningssystem. Högskolan får an-
vända datalagret också i sin övriga verksam-
het och vid utlämnande av uppgifter till 
myndigheter och andra högskolor. 

 
6 b § 

Teknisk administratör och registeransvariga 

I egenskap av teknisk administratör för da-
talagret svarar undervisnings- och kulturmi-
nisteriet för datalagrets allmänna funktion 
och för den tekniska anslutning som behövs 
för att föra in, behandla och lämna ut uppgif-
ter. Datalagrets tekniska administratörsvarar 
för datalagrets lättillgänglighet, integritet och 
oföränderlighet samt för dess skydd och för-
varing. Den tekniska administratören får var-
ken bestämma om uppgifterna i datalagret el-
ler lämna ut dem, om inte något annat före-
skrivs i denna lag. 

Högskolorna är registeransvariga för den 
information de fört in och svarar för innehål-
let i och riktigheten av de uppgifter som de 
fört in i systemet. 

 
 
 

6 c § 

Datainnehåll och skyldighet att föra in  
uppgifter 

Högskolorna ska föra in följande uppgifter 
i datalagret: 

1) personbeteckning eller någon annan 
motsvarande identifikationsuppgift för per-
sonen, 

2) uppgifter om yrkeshögskoleexamina, 
högre yrkeshögskoleexamina samt lägre och 
högre högskoleexamina som personen avlagt 
samt uppgifter om studieprestationer och 
vitsorden för dem, 

3) uppgifter om personens studierätt inom 
utbildning som leder till yrkeshögskoleexa-
men, högre yrkeshögskoleexamen, enbart 
lägre högskoleexamen, både lägre och högre 
högskoleexamen och enbart högre högskole-
examen samt information om mottagen stu-
dieplats och anmälan till utbildning som le-
der till dessa examina. 

Undervisnings- och kulturministeriet be-
stämmer hur varje universitet ska uppdatera 
innehållet i datalagret.  

Högskolorna kan komma överens med hu-
vudmannen för datalagret om att i datalagret 
föra in sådant datainnehåll ur ett register som 
högskolan svarar för som är mer omfattande 
än vad som avses i 1 mom. 

 
6 d § 

Utlämnande av uppgifter via datalagret 

Högskolan lämnar med hjälp av en teknisk 
anslutning till antagningsregistret ut de upp-
gifter ur datalagret som avses i 6 c § 1 mom. 
och som enligt 3 § kan införas i antagnings-
registret. 

Högskolan beslutar i egenskap av register-
ansvarig om annat utlämnande av uppgifter 
via datalagret och svarar för att utlämnandet 
görs i enlighet med lag. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
med hjälp av datalagret producera datamate-
rial som behövs för utvärdering, utveckling, 
statistikföring samt annan uppföljning och 
styrning av utbildningen och forskningen. 
 

6 e § 
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Förvaringstid för uppgifter i datalagret 

De uppgifter som avses i 6 c § 1 mom. ska 
förvaras i datalagret permanent. 

 
10 § 

Tillämpning av andra bestämmelser  

På antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret tillämpas utöver denna lag vad som 
någon annanstans i lag bestäms om behand-
ling av personuppgifter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20. 
I datalagret behöver inte föras in de exa-

mensuppgifter och uppgifter om studiepresta-
tioner som avses i 6 c § 1 mom. 2 punkten 
och som inte finns i elektronisk form när 
denna lag träder i kraft. I datalagret behöver 
inte heller föras in de uppgifter som avses i 3 
punkten i det momentet och som gäller stu-
dierättigheter som inte längre är i kraft vid 
lagens ikraftträdande. 

————— 
 

Helsingfors den 16 maj 2012 

 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 
 

Undervisningsminister Jukka Gustafsson 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 

Lag 

om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 36 och 38 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

36 § 

Antagning av studerande 

De studerande antas av universitetet. En 
studerande antas för att avlägga både lägre 
och högre högskoleexamen, någondera av 
dessa examina eller påbyggnadsexamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitetet beslutar om grunderna för an-

tagningen av studerande. Kan universitetet på 
grund av begränsning av antalet studerande 
inte anta alla sökande, ska likvärdiga antag-

36 § 

Antagning av studerande 

De studerande antas av universitetet. En 
studerande antas för att avlägga både lägre 
och högre högskoleexamen, någondera av 
dessa examina eller påbyggnadsexamen. 

Vid antagning av studerande till studier 
som leder till enbart lägre högskoleexamen, 
till både lägre och högre högskoleexamen 
och till enbart högre högskoleexamen ordnas 
antagningen av studerande med en gemen-
sam ansökan till högskolorna och med utnytt-
jande av det antagningsregister som avses i 
lagen om antagningsregistret, högskolornas 
riksomfattande datalager och studentexa-
mensregistret (1058/1998). Gemensam ansö-
kan till högskolorna används dock inte vid 
antagning av studerande till annan utbild-
ning än sådan som finansieras med stöd av 
denna lag eller vid antagning av överflyttan-
de studerande. Ett universitet kan dessutom 
fatta beslut om att den gemensamma ansökan 
inte omfattar utbildning på främmande språk 
samt sådan utbildning som riktas till en spe-
cifik målgrupp och i fråga om vilken univer-
sitetet har bestämt de sökandes behörighet 
separat. I den gemensamma ansökan kan den 
sökande antas endast till ett ansökningsob-
jekt. Närmare bestämmelser om genomfö-
randet av den gemensamma ansökan och för-
farandena i anslutning till genomförandet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Universitetet beslutar om grunderna för an-
tagningen av studerande. En del av de stu-
dieplatser som ansökan gäller får reserveras 
för personer som inte tidigare har avlagt 
högskoleexamen inom utbildningssystemet i 
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ningsgrunder tillämpas på de sökande. De sö-
kande får på grundval av olika utbildnings-
bakgrund delas in i grupper vid antagningen. 
Likvärdiga antagningsgrunder ska då tilläm-
pas på de sökande i en och samma grupp. 
Avvikelse från de likvärdiga antagningsgrun-
derna får i begränsad utsträckning göras för 
att utbildningsbehovet hos någon språkgrupp 
ska kunna tillgodoses. 

 
 
 
Antagningen av studerande ordnas vid hu-

vudantagningarna med hjälp av gemensam 
ansökan till universiteten och med utnyttjande 
av det antagningsregister som avses i lagen 
om antagningsregistret och studentexamens-
registret (1058/1998). Närmare bestämmelser 
om genomförandet av antagningen av stude-
rande och om gemensam ansökan utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

Finland eller mottagit en studieplats i en ut-
bildning som leder till högskoleexamen. Lik-
värdiga antagningsgrunder ska tillämpas på 
de sökande. De sökande får på grundval av 
olika utbildningsbakgrund delas in i grupper 
vid antagningen. Likvärdiga antagningsgrun-
der ska då tillämpas på alla sökande i samma 
grupp. Avvikelse från de likvärdiga antag-
ningsgrunderna får i begränsad utsträckning 
göras för att utbildningsbehovet hos någon 
språkgrupp ska kunna tillgodoses. 
 
 

 
38 §  

Mottagande av studieplats 

En studerande får ta emot endast en studie-
plats i en utbildning som leder till högskole-
examen bland de utbildningar som börjar 
samma termin och som omfattas av universi-
tetens eller yrkeshögskolornas riksomfattande 
gemensamma ansökningsförfarande. Med 
termin avses höstterminen och vårterminen. 
Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar 
den 31 december, och vårterminen börjar den 
1 januari och slutar den 31 juli. 

Den som har antagits som studerande ska 
inom den tid som anges i universitetets an-
tagningsmeddelande meddela universitetet att 
han eller hon tar emot studieplatsen. Om den 
som har antagits som studerande inte lämnar 
detta meddelande inom utsatt tid, går studie-
platsen förlorad. Den som har antagits till fler 
än en utbildning som leder till högskoleexa-
men vid universitet och yrkeshögskolor, ska 
lämna meddelande endast till den utbildning 
där han eller hon tar emot studieplatsen. 
Universitetet ska utan dröjsmål göra en an-
teckning i universitetens register över sökan-
de och studierätt om att studieplatsen har ta-
gits emot. 

38 § 

Mottagande av studieplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den som har antagits som studerande ska 
inom den tid som anges i universitetets an-
tagningsmeddelande meddela universitetet att 
han eller hon tar emot studieplatsen. Om den 
som har antagits som studerande inte lämnar 
detta meddelande inom utsatt tid, går studie-
platsen förlorad. I det register för ansökan 
till högskolorna som avses i 1 kap. i lagen 
om antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret ska universitetet utan dröjsmål göra 
en anteckning om att studieplatsen har tagits 
emot. 

——— 
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 Denna lag träder i kraft den  20.  
Lagen tillämpas första gången vid antag-

ning av studerande till utbildning som börjar 
hösten 2014. 

Den möjlighet som avses i 36 § 3 mom. att 
reservera en del av nybörjarplatserna för sö-
kande som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland 
eller mottagit en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen tillämpas ock-
så på sökande som har tagit emot en studie-
plats i en utbildning som börjat våren 2014 
eller tidigare, men som inte har avlagt hög-
skoleexamen. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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Lag 

om ändring av yrkeshögskolelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i yrkeshögskolelagen (351/2003) 20 § 1 mom., 22 § och 26 a § 2 mom., sådana de 

lyder, 20 § 1 mom. och 22 § i lag 564/2009 samt 26 a § 2 mom. i lag 1341/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) gymnasiets lärokurs eller en examen 
som avses i lagen om anordnande av student-
examen (672/2005), 

2) yrkesinriktad grundexamen eller motsva-
rande tidigare studier, enligt vad som närma-
re föreskrivs genom förordning av undervis-
nings- och kulturministeriet, 

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkes-
examen, specialyrkesexamen eller motsva-
rande tidigare examen som avses i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 
enligt vad som närmare föreskrivs genom 
förordning av undervisnings- och kulturmini-
steriet, eller 

4) utländsk utbildning som i landet i fråga 
ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — — 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) examen som avses i lagen om anordnan-
de av studentexamen (672/2005), 

 
2) yrkesinriktad grundexamen som omfat-

tar minst tre år eller motsvarande tidigare 
studier, 

 
3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yr-

kesexamen, specialyrkesexamen eller mot-
svarande tidigare examen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), eller 

 
 
4) utländsk utbildning som i landet i fråga 

ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
22 § 

Antagning av studerande och mottagande av 
studieplats 

Respektive yrkeshögskola beslutar om 
grunderna för antagning av studerande och 
om ordnande av urvalsprov. Likvärdiga an-
tagningsgrunder ska tillämpas på de sökande. 

22 § 

Antagning av studerande och mottagande av 
studieplats 

De studerande antas av yrkeshögskolan. De 
studerande antas för att avlägga yrkeshög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men. 
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De sökande får på grundval av olika utbild-
ningsbakgrund delas in i grupper vid antag-
ningen. Likvärdiga antagningsgrunder ska då 
tillämpas på de sökande i en och samma 
grupp. 

Antagningen av studerande till yrkes-
högskolorna ordnas med hjälp av gemensam 
ansökan och med utnyttjande av det antag-
ningsregister som avses i lagen om antag-
ningsregistret och studentexamensregistret 
(1058/1998), om inte något annat föreskrivs 
genom förordning av statsrådet. Närmare be-
stämmelser om genomförandet av antagning-
en av studerande och om gemensam ansökan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

De studerande antas av en yrkeshögskola 
enligt vad som vid behov föreskrivs genom 
förordning av statsrådet. En studerande får ta 
emot endast en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen bland de ut-
bildningar som börjar samma termin och som 
omfattas av universitetens och yrkeshögsko-
lornas riksomfattande gemensamma ansök-
ningsförfarande. Med termin avses höstter-
minen och vårterminen. Höstterminen börjar 
den 1 augusti och slutar den 31 december, 
och vårterminen börjar den 1 januari och slu-
tar den 31 juli. Den som har antagits som 
studerande ska inom den tid som anges i yr-
keshögskolans antagningsmeddelande med-
dela yrkeshögskolan att han eller hon tar emot 
studieplatsen. Om den som har antagits som 
studerande inte lämnar detta meddelande 
inom utsatt tid, går studieplatsen förlorad. 
Den som har antagits till fler än en utbildning 
som leder till högskoleexamen vid universitet 
och yrkeshögskolor, ska lämna meddelande 
endast till den utbildning där han eller hon 
tar emot studieplatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid antagning av studerande till studier 
som leder till yrkeshögskoleexamen eller 
högre yrkeshögskoleexamen ordnas antag-
ningen av studerande med en gemensam an-
sökan till högskolorna och med utnyttjande 
av det antagningsregister som avses i lagen 
om antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret (1058/1998). Gemensam ansökan till 
högskolorna används dock inte vid antagning 
av studerande till annan utbildning än sådan 
som finansieras med stöd av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (635/1998) eller vid antagning av 
överflyttande studerande. En yrkeshögskola 
kan dessutom fatta beslut om att den gemen-
samma ansökan inte omfattar utbildning på 
främmande språk samt sådan utbildning som 
riktas till en specifik målgrupp och i fråga 
om vilken yrkeshögskolan har bestämt de sö-
kandes behörighet separat. I gemensam an-
sökan kan den sökande antas endast till ett 
ansökningsobjekt. Närmare bestämmelser om 
genomförandet av den gemensamma ansökan 
och förfarandena i anslutning till genomfö-
randet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

Yrkeshögskolan beslutar om grunderna för 
antagningen av studerande. En del av de stu-
dieplatser som ansökan gäller får reserveras 
för personer som inte tidigare har avlagt 
högskoleexamen inom utbildningssystemet i 
Finland eller mottagit en studieplats i en ut-
bildning som leder till högskoleexamen. Lik-
värdiga antagningsgrunder ska tillämpas på 
de sökande. De sökande får på grundval av 
olika utbildningsbakgrund delas in i grupper 
vid antagningen. Likvärdiga antagnings-
grunder ska då tillämpas på de sökande i en 
och samma grupp. 

Den som har antagits som studerande ska 
inom den tid som anges i yrkeshögskolans 
antagningsmeddelande meddela yrkeshög-
skolan att han eller hon tar emot studieplat-
sen. Om den som har antagits som studeran-
de inte lämnar ett sådant meddelande inom 
utsatt tid, går studieplatsen förlorad. I det re-
gister för ansökan till högskolorna som avses 
i 1 kap. i lagen om antagningsregistret, hög-
skolornas riksomfattande datalager och stu-
dentexamensregistret ska yrkeshögskolan 
utan dröjsmål göra en anteckning om att stu-
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Den som har ansökt om att bli antagen som 

studerande får hos yrkeshögskolans styrelse 
skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Resultatet av antagningen får inte med anled-
ning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel 
för den som har antagits som studerande. 
Närmare bestämmelser om förfarandet utfär-
das genom förordning av statsrådet. 
 

dieplatsen har tagits emot. 
Den som har ansökt om att bli antagen som 

studerande får hos yrkeshögskolans styrelse 
skriftligen begära omprövning av antag-
ningsbeslutet inom 14 dagar från delfåendet 
av beslutet. Resultatet av antagningen får inte 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning ändras till nackdel för den som har an-
tagits som studerande. Närmare bestämmel-
ser om förfarandet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
26 a § 

Uppdragsutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 

medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av ett avtal som Eu-
ropeiska unionen och dess medlemsstater har 
ingått med en annan avtalspart, eller för såda-
na personers familjemedlemmar. Uppdrags-
utbildning kan inte heller ordnas för personer 
som har EU-blåkort enligt utlänningslagen 
(301/2004), kontinuerligt eller permanent up-
pehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd för 
varaktigt bosatta eller för sådana personers 
familjemedlemmar. I fråga om begreppet fa-
miljemedlem tillämpas definitionen i utlän-
ningslagen. På studerande som deltar i upp-
dragsutbildning tillämpas 20, 20 a och 20 b §, 
22 § 4 mom., 25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b 
och 42 § i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 a § 

Uppdragsutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 

medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av ett avtal som Eu-
ropeiska unionen och dess medlemsstater har 
ingått med en annan avtalspart eller för såda-
na personers familjemedlemmar. Uppdrags-
utbildning kan inte heller ordnas för personer 
som har EU-blåkort enligt utlänningslagen 
(301/2004), kontinuerligt eller permanent 
uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd 
för varaktigt bosatta eller för sådana perso-
ners familjemedlemmar. På studerande som 
deltar i uppdragsutbildning tillämpas 20, 20 a 
och 20 b § samt 22 § 5 mom., 25 a—25 d, 
27, 28, 28 a, 28 b och 42 §. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2014. 
Lagen tillämpas första gången vid antag-

ning av studerande till utbildning som börjar 
hösten 2014. 

Den möjlighet som avses i 22 § 3 mom. att 
reservera en del av nybörjarplatserna för sö-
kande som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland 
eller mottagit en studieplats i en utbildning 
som leder till högskoleexamen tillämpas ock-
så på sökande som har tagit emot en studie-
plats i en utbildning som börjat våren 2014 
eller tidigare, men som inte har avlagt hög-
skoleexamen. 
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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Lag 

om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) lagens ru-

brik samt 1, 2 och 10 §, av dem 1 och 2 § sådana de lyder i lag 560/2009, samt 
fogas till lagen ett nytt 1 a kap. som följer: 

 

Lag 

om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Register och registeransvarig 

Antagningsregistret består av 
1) registret för ansökan till universiteten, 
2) registret för ansökan till yrkeshögskolor-

na, 
3) registret för ansökan till yrkesutbildning 

och gymnasieutbildning. 
Registeransvarig för antagningsregistret är 

Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar 
för Utbildningsstyrelsens räkning dessutom 
universiteten i fråga om det delregister som 
avses i 1 mom. 1 punkten, yrkeshögskolorna i 
fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 
punkten samt anordnarna av yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning i fråga om det delre-
gister som avses i 1 mom. 3 punkten. 

1 § 

Register och registeransvarig 

Antagningsregistret består av 
1) registret för ansökan till högskolorna, 
2) registret för ansökan till yrkesutbildning 

och gymnasieutbildning. 
 
 
Registeransvarig för antagningsregistret är 

Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar 
universiteten och yrkeshögskolorna i fråga 
om det delregister som avses i 1 mom. 1 
punkten samt anordnarna av yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning i fråga om det delre-
gister som avses i 1 mom. 2 punkten. 
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2 §

Ändamål 

Av antagningsregistrets delregister används 
1) registret för ansökan till universiteten vid 

antagning av studerande till studier som leder 
till sådana lägre och högre högskoleexamina 
som avses i universitetslagen (558/2009), 

 
 
 
 
 
 
2) registret för ansökan till yrkeshögskolor-

na vid antagning av studerande till studier 
som leder till sådan yrkeshögskoleexamen 
och högre yrkeshögskoleexamen som avses i 
yrkeshögskolelagen (351/2003) samt sådan 
yrkespedagogisk lärarutbildning som avses i 
lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning 
(356/2003), 

3) registret för ansökan till yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning vid antagning av stu-
derande till sådana utbildningar och examina 
som avses i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998). 

Antagningsregistret används för att 
1) informera om studier och antagning, 
2) ordna ansökan till utbildning, antagning 

av studerande och mottagande av studieplats; 
ordnandet inbegriper i fråga om antagningen 
till universiteten och högskolorna också ar-
rangemangen kring mottagande av endast en 
studieplats som leder till högskoleexamen, 
samt för att följa ansökan till utbildning och 
antagningen av studerande, 

3) ge universiteten och yrkeshögskolorna 
samt anordnarna av yrkesutbildning och 
gymnasieutbildning de uppgifter som behövs 
för antagningen av studerande och utvecklan-
det av antagningen och ordnandet av studier-
na, 

4) informera sökande som blivit utan stu-
dieplats om utbildningsmöjligheter, 

5) producera uppgifter om sökande och an-
tagna studerande för uppföljning och utvärde-
ring av utbildningssystemet, samt för att 

6) genomföra andra funktioner som behövs 

2 §

Ändamål 

Av antagningsregistrets delregister används 
1) registret för ansökan till högskolorna vid 

antagning av studerande till studier som leder 
till sådana lägre och högre högskoleexamina 
som avses i universitetslagen (558/2009) och 
sådan yrkeshögskoleexamen och högre yr-
keshögskoleexamen som avses i yrkeshög-
skolelagen (351/2003) samt, enligt universi-
tetets och yrkeshögskolans prövning, även 
vid antagning av studerande till annan ut-
bildning som erbjuds av högskolan, 

2) registret för ansökan till yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning vid antagning av 
studerande till sådana utbildningar och exa-
mina som avses i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och 
i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antagningsregistret används för att 
1) informera om studier och antagning, 
2) ordna ansökan till utbildning, antagning 

av studerande och mottagande av studieplats 
samt för att följa ansökan till utbildning och 
antagningen av studerande, 

 
 
 
 
3) ge universiteten och yrkeshögskolorna 

samt anordnarna av yrkesutbildning och 
gymnasieutbildning de uppgifter som behövs 
för antagningen av studerande och utveck-
landet av antagningen och ordnandet av stu-
dierna, 

4) informera sökande som blivit utan stu-
dieplats om utbildningsmöjligheter, 

5) producera uppgifter om sökande och an-
tagna studerande för uppföljning och utvär-
dering av utbildningssystemet, samt för att 

6) genomföra andra funktioner som behövs 
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för antagningen av studerande. för antagningen av studerande. 
 
 1 a kap. 

Högskolornas riksomfattande datalager 

6 a § 

Datalagret 

För centraliserad förvaring och använd-
ning av högskolornas uppgifter om studierät-
ter, anmälningar, examina och studiepresta-
tioner finns det ett riksomfattande datalager, 
i vilket datainnehållet i högskolornas register 
över uppgifter om studerande samlas och ge-
nom vilket detta innehåll datasäkert med 
hjälp av en teknisk anslutning görs åtkomligt 
för antagningsregistret och högskolornas 
gemensamma antagningssystem. Högskolan 
får använda datalagret också i sin övriga 
verksamhet och vid utlämnande av uppgifter 
till myndigheter och andra högskolor. 

 
 6 b § 

Teknisk administratör och registeransvari-
ga 

I egenskap av teknisk administratör för da-
talagret svarar undervisnings- och kulturmi-
nisteriet för datalagrets allmänna funktion 
och för den tekniska anslutning som behövs 
för att föra in, behandla och lämna ut uppgif-
ter. Datalagrets tekniska administratörsvarar 
för datalagrets lättillgänglighet, integritet 
och oföränderlighet samt för dess skydd och 
förvaring. Den tekniska administratören får 
varken bestämma om uppgifterna i datalag-
ret eller lämna ut dem, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. 

Högskolorna är registeransvariga för den 
information de fört in och svarar för innehål-
let i och riktigheten av de uppgifter som de 
fört in i systemet. 

 
 6 c §

Datainnehåll och skyldighet att föra in upp-
gifter 

Högskolorna ska föra in följande uppgifter 
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i datalagret: 
1) personbeteckning eller någon annan 

motsvarande identifikationsuppgift för per-
sonen, 

2) uppgifter om yrkeshögskoleexamina, 
högre yrkeshögskoleexamina samt lägre och 
högre högskoleexamina som personen avlagt 
samt uppgifter om studieprestationer och 
vitsorden för dem, 

3) uppgifter om personens studierätt inom 
utbildning som leder till yrkeshögskoleexa-
men, högre yrkeshögskoleexamen, enbart 
lägre högskoleexamen, både lägre och högre 
högskoleexamen och enbart högre högskole-
examen samt information om mottagen stu-
dieplats och anmälan till utbildning som le-
der till dessa examina. 

Undervisnings- och kulturministeriet be-
stämmer hur varje universitet ska uppdatera 
innehållet i datalagret.  

Högskolorna kan komma överens med hu-
vudmannen för datalagret om att i datalagret 
föra in sådant datainnehåll ur ett register 
som högskolan svarar för som är mer omfat-
tande än vad som avses i 1 mom. 

 
 6 d § 

Utlämnande av uppgifter via datalagret 

Högskolan lämnar med hjälp av en teknisk 
anslutning till antagningsregistret ut de upp-
gifter ur datalagret som avses i 6 c § 1 mom. 
och som enligt 3 § kan införas i antagnings-
registret. 

Högskolan beslutar i egenskap av register-
ansvarig om annat utlämnande av uppgifter 
via datalagret och svarar för att utlämnandet 
görs i enlighet med lag. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
med hjälp av datalagret producera data-
material som behövs för utvärdering, utveck-
ling, statistikföring samt annan uppföljning 
och styrning av utbildningen och forskning-
en. 

 
 
 
 
 
 

6 e § 

Förvaringstid för uppgifter i datalagret 

De uppgifter som avses i 6 c § 1 mom. ska 
förvaras i datalagret permanent. 
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10 §  

Tillämpning av andra författningar 

I fråga om antagningsregistret och student-
examensregistret tillämpas utöver denna lag 
vad som bestäms om behandling av person-
uppgifter. 
 

 
10 § 

Tillämpning av andra bestämmelser 

På antagningsregistret, högskolornas riks-
omfattande datalager och studentexamensre-
gistret tillämpas utöver denna lag vad som 
någon annanstans i lag bestäms om behand-
ling av personuppgifter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20. 
I datalagret behöver inte föras in de exa-

mensuppgifter och uppgifter om studiepresta-
tioner som avses i 6 c § 1 mom. 2 punkten 
och som inte finns i elektronisk form när 
denna lag träder i kraft. I datalagret behöver 
inte heller föras in de uppgifter som avses i 3 
punkten i det momentet och som gäller stu-
dierättigheter som inte längre är i kraft vid 
lagens ikraftträdande. 

——— 
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Bilaga 
Utkast till förordning 

 
 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om gemensam ansökan till högskolorna 

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 36 § 2 mom. i universitetslagen 
(558/2009) och 22 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003): 
 

 
1 § 

Ändamål 

Denna förordning tillämpas på gemensam 
ansökan som avses i 36 § 2 mom. i universi-
tetslagen (558/2009) och i 22 § 2 mom. i yr-
keshögskolelagen (351/2003). 

 
2 § 

Ansökningsobjekt 

I gemensam ansökan kan den sökande välja 
högst sex ansökningsobjekt. Ansökningsob-
jekten beaktas i den ordning objekten har an-
tecknats i ansökan. Den sökande kan ändra 
prioritetsordningen mellan sina ansöknings-
objekt ända fram till den tidpunkt som un-
dervisnings- och kulturministeriet fastställer. 

 
3 § 

Antagning av studerande till  
ansökningsobjekt 

Den sökande antas till det högsta ansök-
ningsobjekt som den sökandes antagningspo-

äng räcker till. Den sökande kan dock senare 
antas från reservplats till ansökningsobjekt 
som han eller hon har prioriterat högre. 

 
4 § 

Tidtabell för gemensam ansökan 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer de tidtabeller som ska iakttas vid ge-
mensam ansökan. 

 
5 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den    20  . 
Denna förordning tillämpas första gången 

vid antagning av studerande till utbildning 
som börjar hösten 2014. 

Genom denna förordning upphävs 2 § i 
statsrådets förordning om universiteten 
(770/2009) och statsrådets förordning om 
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna 
(1044/2009). 

 
 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


