
Har du avlagt en examen utomlands? Har du för avsikt att skaffa behörighet för ett yrke inom småbarnspedagogiken i Finland? 
Med det här diagrammet kan du reda ut vad du behöver göra och vem du ska kontakta.
Mer information: http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina, recognition@oph.fi 

BEHÖRIGHET FÖR ETT YRKE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN MED UTLÄNDSK EXAMEN

HAR DU FÅTT BEHÖRIGHET FÖR ETT YRKE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK UTOMLANDS?

Ja Nej. Jag vill avlägga studier som ger behörighet för yrket i Finland

JaJa

Nej

Ja NejJa Nej

Har du fått behörighet för yrket i ett EU- eller EES-land eller 
Schweiz?

Har du en högskoleexamen inom det pedagogiska eller det sociala 
området?

Är du EU/EES-medborgare eller har du ett 
dokument enligt vilket du borde behandlas som 

en EU-medborgare?

Ansök om en studieplats för att avlägga den 
examen som krävs för att bli behörig.

Är din examen inom 
småbarnspedagogik en 

högskoleexamen?

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om ansökan.
Beslutet kan innehålla tilläggskrav.

Ansök om Utbildningsstyrelsens beslut om behörighet för ett 
yrke inom småbarnspedagogik: 

https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-bfb2-
2547778fe554?lang=sv

Fullgör eventuella tilläggskrav 
Ansök om ett slutligt beslut hos Utbildningsstyrelsen.

https://studieinfo.fi/wp/sv/

Ansök om en studieplats för att 
avlägga de studier och den examen som 

krävs för att bli behörig i Finland.  

Läroanstalten eller högskolan beslutar 
om antagningen av studerande och om 

tillgodoräknande av dina tidigare 
studier i examen. 

Ansök om Utbildningsstyrelsens beslut om 
jämställande av din examen med en högskoleexamen 

inom pedagogik eller socialområdet: 
https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-

bfb2-2547778fe554?lang=sv

Ansök om att avlägga studier som ger behörighet 
inom småbarnspedagogiken i Finland

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om ansökan.
Beslutet kan innehålla tilläggskrav.

Nej

http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina
http://oph.fi/examenserkannande
https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-bfb2-2547778fe554?lang=sv
https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-bfb2-2547778fe554?lang=sv
https://studieinfo.fi/wp/sv/
https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-bfb2-2547778fe554?lang=sv
https://opintopolku.fi/hakemus/cc890a90-026a-4667-bfb2-2547778fe554?lang=sv
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