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Esityksen sisältö

• Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta

• Tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa

• Päätöksen hakeminen

• Tilastotietoa päätöksenteosta

• Ajankohtaista
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Yleistä tutkintojen tunnustamisesta

• Tutkintojen tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden 
ulkomailla suoritettu koulutus antaa työmarkkinoilla tai jatko-opinnoissa

• Akateeminen tunnustaminen opiskelua varten

• Ammatillinen tunnustaminen työntekoa varten
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Läheisesti liittyviä sanoja: 
osaamisen tunnustaminen 

ja tunnistaminen, 
hyväksiluku, validointi jne.

Tunnustaminen ei tee 
tutkinnosta suomalaista 

eikä anna oikeutta käyttää 
suomalaista 

tutkintonimikettä
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Ulkomailla suoritettu 
tutkinto

Ammatillinen 
tunnustaminen

Ammatillinen 
tunnustaminen

Ulkomailla suoritettuja 
opintoja

Akateeminen 
tunnustaminen

VIRANOMAISET

TYÖNANTAJAT

OPPILAITOKSET JA 
KORKEAKOULUT



Akateeminen tunnustaminen: 
opiskelemaan ulkomaisen tutkinnon pohjalta

• Akateeminen tunnustaminen 

a) hakeutuminen koulutukseen ulkomaisen koulutuksen 
perusteella 

b) ulkomaisten opintojen hyväksilukeminen osaksi 
Suomessa suoritettavaa tutkintoa

• Päätökset tehdään aina korkeakouluissa/oppilaitoksissa

• Opetushallitus antaa tarvittaessa tietoa korkeakouluille ja 
oppilaitoksille ulkomaisesta koulutuksesta 
→ kysymykset osoitteeseen tunnustaminen@oph.fi
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Ammatillinen tunnustaminen: 
työhön ulkomaisen tutkinnon pohjalta

• Päätös ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta 
ammattipätevyydestä/kelpoisuudesta.

• Seuraavat asiat määrittävät, kuka tekee päätöksen ja millainen menettely on: 

• Onko tehtävään lainsäädännössä määritelty pätevyysvaatimus 
(ns. säännelty ammatti)?

• Missä maassa tutkinto on suoritettu?

• Minkä maan kansalainen henkilö on?

• Onko tutkinto korkeakoulututkinto vai toisen asteen tutkinto?
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Ammatillinen tunnustaminen: 
sääntelemättömät ammatit
• Tehtävät, joihin ei ole laissa tai asetuksessa määrättyjä 

yksilöityjä kelpoisuusvaatimuksia

• Työnantaja arvioi, onko koulutus sopiva kyseiseen 
tehtävään

• Kun kyseessä on ammatillinen tutkinto, voi henkilö hakea 
Opetushallituksen asiantuntijalausuntoa.
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Jos virkaan tai tehtävään on kuitenkin säädöspohjaisena vaatimuksena 
korkeakoulututkinto, ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee 

Opetushallituksen päätöksen korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta.



Ammatillinen tunnustaminen: säännellyt 
ammatit

• Suomessa noin 80, suuri osa terveydenhuoltoalalla.

• Luettelo Opetushallituksen verkkosivuilla.

• Ammattipätevyydestä päättävät eri toimivaltaiset 
viranomaiset, esimerkiksi

• Opetushallitus (opetusala, varhaiskasvatus…)

• Valvira (sosiaali- ja terveydenhuolto)

• Evira (eläinlääkärit)
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http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/patevyys_ammattiin


Tutkintojen tunnustaminen 
Opetushallituksessa
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Ulkomailla suoritettu koulutus

Päätös 
korkeakoulututkinnon 

tasosta

Päätös kelpoisuudesta 
tiettyyn ammattiin

Lausunto 
ammatillisesta 

tutkinnosta

Tutkintojen tunnustaminen -yksikkö
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Kun hakija haluaa 
virkaan tai tehtävään, 
johon säädöksessä 
määriteltynä 
vaatimuksena on 
korkeakoulututkinto.

Kun hakija haluaa 
virkaan tai tehtävään, 
johon on yksilöity 
säädöspohjainen 
kelpoisuusvaatimus.

Kun hakija haluaa 
asiantuntijalausunnon 
ulkomailla 
suorittamastaan 
ammatillisesta 
tutkinnosta



Päätöksenteon yleiset ehdot

• Tutkinto on loppuun suoritettu.

• Tutkinto kuului suoritushetkellä ko. maan viralliseen 
tutkintojärjestelmään.

• Oppilaitos tai korkeakoulu on virallinen.

• Hakija toimittaa kaikki tarvittavat liitteet.
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Jos nämä ehdot eivät täyty, 
asiakas voidaan ohjata osaamista tunnistaviin menettelyihin.



Opetushallituksen päätökset tutkintojen 
tunnustamisesta

• Yhteistä päätöksenteolle

• Päätös tehdään henkilökohtaisesta hakemuksesta asiakirjojen perusteella.

• Päätökset perustuvat kolmeen eri säädökseen.

• Päätös antaa kelpoisuuden vaadittavan tutkinnon osalta; esim. virkaan 
nimitettäessä voi olla myös muita vaatimuksia (kielitaito).

• Päätökset kirjoitetaan voimassaolevien kelpoisuusvaatimusten mukaisina.
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Opetushallituksen päätökset tutkintojen 
tunnustamisesta

• Yhteistä päätöksenteolle (jatkuu)

• Päätökset annetaan suomeksi tai ruotsiksi.

• Päätöksestä on valitusoikeus.

• Kaikki Opetushallituksen ratkaisut ovat maksullisia. 
Päätöksen hinta: 234 € - 597 €

• Päätöksessä voidaan asettaa lisävaatimuksia, jos siinä annetaan 
kelpoisuus tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.
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Lisävaatimukset
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• Kun hakija on suorittanut lisävaatimukset, hän hakee lopullista päätöstä (lomake 
verkkosivulla)



Päätöksen hakeminen



Miten hakea Opetushallituksen päätöstä ja 
lausuntoa?

• Hakija toimittaa Opetushallitukseen 
täytetyn ja allekirjoitetun 
hakemuslomakkeen sekä tarvittavat 
liitteet.

• Hakemuksen käsittely aloitetaan, kun 
hakija on toimittanut 
Opetushallitukseen kaikki tarvittavat 
asiakirjat.

• Hakemuksen 
keskimääräinen 
käsittelyaika on 
keskimäärin 3-4 kk

• Hakemuksen 
käsittelyn päätyttyä 
asiakirjat jäävät 
Opetushallituksen 
kirjaamoon.
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http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/paatoksen_hakeminen


Hakemuksen täyttäminen

• Hakemus kannattaa täyttää hakijan asiointikielellä (suomi, ruotsi tai englanti)

• Hakemukseen täytetään se ammatti, johon hakijalla on koulutus
EI sitä ammattia, johon haluaa tai josta on vain työkokemusta.

• Hakemukseen kaikki korkeakoulututkinnot sekä liitteeksi 
tutkintotodistusten ja niiden liitteiden kopiot.

• Täyttöohjeita voi aina kysyä: tunnustaminen@oph.fi
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mailto:tunnustaminen@oph.fi


Hakemuksen liitteet

• Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina 
seuraavat asiakirjat:

• Jäljennökset tutkintotodistuksista ja 
niiden liitteistä

• Kansalaisuuden todistava asiakirja

Liitteeksi tarvitaan joissain tilanteissa myös 
muita asiakirjoja. Lisätietoa liitteistä löytyy 
hakulomakkeesta.
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• Kääntäjän tulee olla 
Suomessa auktorisoitu 
kääntäjä tai lähtömaassa 
virallinen kääntäjä kyseisessä 
kieliparissa. Asiakirjan 
antaneen tahon laatima 
käännös englannin kielelle 
hyväksytään.

• Käännökset tarvitaan, jos 
alkuperäiset asiakirjat on 
annettu muulla kuin 
suomen, ruotsin, norjan, 
tanskan, islannin, englannin, 
espanjan, ranskan tai saksan 
kielellä.



Tilastotietoa päätöksenteosta



Tilastotietoa päätöksistä

• Noin 1000 hakemusta 
vuosittain

• Yleisimmät tutkinnon 
suoritusmaat: Venäjä, Iso-
Britannia, Viro, Irak, Espanja, 
Intia, Ruotsi, Ukraina, 
Yhdysvallat
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Muut maat ; 
344

Venäjä; 170

Irak; 87

Iso-Britannia; 
59

Ruotsi; 37

Intia; 32

Yhdysvallat; 
28

Espanja; 24

Viro; 23 Syyria; 20 Ukraina; 20

Vuoden 2017 maajakauma



Tilastotietoa päätöksistä
2009 – 2017

• Yhteensä 7 830 hakemusta, 7806 päätöstä

• Päätöksistä 60 % päätös korkeakoulututkinnon tasosta ja 40 % 
kelpoisuudesta tiettyyn ammattiin

• Hakijoista 26 % Suomen kansalaisia, 
23 % EU-/ETA-maan tai Sveitsin kansalaisia ja 
50 % kolmansien maiden kansalaisia
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Päätökset kelpoisuudesta säänneltyyn 
ammattiin 2017

• Ammattiala

• Opetusala 239 (sisältää lastentarhanopettajat)

• Oikeustieteellinen ala 30

• Pelastusala 1
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Asiakastyytyväisyys ja päätöksen vaikutukset

• Tutkintojen tunnustaminen –yksikkö on selvittänyt 
asiakastyytyväisyyttä kyselyillä 2005-2018 neljä kertaa

• Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä henkilökohtaiseen ja nopeaan 
palveluun sekä ripeään päätöksentekoon

• Palautteen perusteella päätös parantaa erityisesti 
työllistymismahdollisuuksia ja itseluottamusta
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Ajankohtaista tutkintojen 
tunnustamisesta
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Vuoden 2018 uudistuksia

• Kaaviot ulkomaisista koulutusjärjestelmistä

• Ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen tunnustaminen –opas

• Koulutukset ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja tutkintojen 
tunnustamisesta

• 1.11. seminaari (myös etäosallistuminen mahdollista)

• Opetushallituksen verkkosivu-uudistus

• Sähköinen hakulomake valmisteilla
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https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tukea_ulkomaisten_tutkintojen_tunnustamiseen
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_1_11_2018_tutkintojen_tunnustaminen_ja_tietoa_ulkomaisista_koulutusjarjestelmista


29/10/2018 Opetushallitus 26



Tutkintojen 
viitekehykset

www.oph.fi/tutkintojenviitekehys

http://www.oph.fi/tutkintojenviitekehys


Lisätietoa

• Suomeksi: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

• Ruotsiksi: www.oph.fi/examenserkannande

• Englanniksi: www.oph.fi/recognition

Sivuilla on mm. hakulomakkeet ja ohjeet tutkintojen tunnustamista sekä lausuntoja varten, tietoa säännellyistä 
ammateista ja yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä. 
Lisäksi sivuilla on venäjän- ja arabiankieliset ohjeet päätöksen hakemiseksi sekä esitteet ja vuokaaviot 
tutkintojen tunnustamisesta eri kielillä.

• Tiedustelut: tunnustaminen@oph.fi

• Muut maat: www.enic-naric.net
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http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
http://www.oph.fi/examenserkannande
http://www.oph.fi/recognition
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/


Kiitos! Kysymyksiä?
Kommentteja?
Antti Kanniainen
tunnustaminen@oph.fi



Esimerkkitilanteita:  miten ohjaan eteenpäin?

• Irakissa Bachelor-tutkinnon suorittanut matematiikan opettaja, joka haluaa 
pätevöityä matematiikan aineenopettajaksi

• Hakeutuminen suomalaiseen korkeakouluun suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa 
ja muita aineenopettajalta vaadittavia opintoja

• (Hakemus Opetushallitukselle: tutkinnon tason rinnastaminen sekä opintojen 
rinnastaminen opettajan pedagogisiin opintoihin)

• EU-kansalainen, joka on suorittanut Espanjassa alemman korkeakoulututkinnon 
ja pätevöitynyt luokanopettajaksi. Haluaa toimia luokanopettajana Suomessa.

• Hakemus Opetushallitukselle: luokanopettajan ammattipätevyyden tunnustaminen
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Esimerkkitilanteita:  miten ohjaan eteenpäin?

• Yhdysvalloissa Bachelor-tason suorittanut luokanopettaja, joka haluaa Suomessa 
opettaa englanninkielisessä luokanopetuksessa

• Hakemus Opetushallitukselle: riittävät opinnot vieraskieliseen opetukseen

• Kuubassa viisivuotisen korkeakoulututkinnon suorittanut englannin kielen 
opettaja, joka haluaa pätevöityä espanjan kielen aineenopettajaksi 

• Hakemus Opetushallitukselle: tutkinnon tason rinnastaminen, tutkintoon sisältyvien 
opintojen rinnastamisesta opettajan pedagogisiin opintoihin (ja opintojen rinnastaminen 
englannin kielen opetettavan aineen opintoihin)

• Espanjan kielen opetettavan aineen opintojen suorittaminen Suomessa
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Esimerkkitilanteita:  miten ohjaan eteenpäin?

• Puolassa viisivuotisen museoalan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka 
haluaa myös Suomessa kulttuurialan asiantuntijatehtäviin.

• Kulttuurialalla ei ole säänneltyjä ammatteja (paitsi kulttuurialan opettajat)

• Museoalalla hyötyä voi olla korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta → Hakemus 
Opetushallitukseen

• Venäjällä viisivuotisen oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, joka haluaa toimia juristina Suomessa.

• Hakemus Opetushallitukseen korkeakouluopintojen rinnastamiseksi Suomessa 
suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon
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Esimerkkitilanteita:  miten ohjaan eteenpäin?

• Insinöörit

• Insinööri ei ole Suomessa säännelty ammatti, joten Opetushallituksen päätöstä ei tarvita. 
Työnantaja arvioi pätevyyttä työnhakutilanteessa

• Insinöörin tutkinnon ulkomaisessa korkeakoulussa suorittanut voi kuitenkin halutessaan 
hakea päätöstä korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta
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