
AFM- och AHM-prov genomförs digitalt: Fler provtillfällen och mer smidighet för provdeltagarna  

 

AFM- och AHM-examensproven kan avläggas digitalt från och med juni månad. Proven hanteras nu digitalt, 
vilket innebär att proven kan avläggas under flera dagar per år jämfört med de traditionella två 
provdagarna. I och med denna förändring kommer också resultaten av proven att offentliggöras oftare än 
tidigare, vilket medför att nya fastighetsmäklare kan kvalificera sig snabbare.  

Utöver det digitala provet är det också möjligt att delta i ett traditionellt prov på papper åtminstone en 
gång i år. Provdagen är den 21 augusti. Provet anordnas i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.  

”Provet har nu tagits fram i digital form som ett svar på provdeltagarnas önskemål. Istället för att erbjuda 
två provdagar har vi nu betydligt fler dagar då denna examen kan avläggas. Detta ger provdeltagarna 
möjlighet att välja precis den dag som passar dem bäst. Om man inte kan delta i provet av någon orsak, 
behöver man inte vänta i ett halvt år på följande tillfälle”, berättar Centralhandelskammarens chef Stina 
Winberg då hon kommenterar denna förändring.  

I år har man planerat att digitala provtillfällen ska anordnas sammanlagt 16 gånger, om 
sammankomstbegränsningarna medger detta. 

Enligt Wikberg har tiden med coronapandemin visat att två provdagar per år är ett alltför sårbart system. 
Eftersom coronasituationen varierar, ger ett digitalt prov betydligt mer flexibilitet än ett ”prov för de breda 
massorna” på papper. 

Första gången då provet kan utföras digitalt är den 10 juni. I juni finns det sammanlagt fyra prov (under tre 
provdagar). Följande provdagar anordnas i augusti, oktober och december. I den första fasen är det möjligt 
att avlägga det digitala provet enbart i Helsingfors, men i slutet av året är avsikten att det ska bli möjligt att 
avlägga provet även på andra håll i Finland. 

Anmälningsfristen för provdagarna i juni börjar i slutet av april och slutar den 27 maj. Provdagarna i juni har 
reserverats främst för de provdeltagare som har anmält sig till provomgången för de breda massorna i april, 
då denna provomgång måste ställas in på grund av coronavirussituationen. Länken och anvisningarna för 
anmälan skickas ut till provdeltagarna per e-post under andra halvan av april. 

Anmälningsfristen till de digitala provdagarna i augusti och provomgången den 21 augusti för de breda 
massorna inleds i början av juni. 

Tills vidare kan provet fortfarande inte avläggas hemifrån via distansuppkoppling. 

”Att ta fram ett prov i digital form utgör ett första steg. Vi utvecklar provet hela tiden baserat på 
kundupplevelserna”, säger Wikberg. 

 

Mer information: Stina Wikberg och Erkko Meri  

 

 


