ULKOMAILLA SUORITETTUJEN
TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN
SUOMESSA
Tutkinnon tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä,
millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä
tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaa Opetushallitus, alakohtainen viranomainen, työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu sen
mukaan, mihin tarkoitukseen tutkinnon tunnustamista
haetaan.
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Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon
antamasta kelpoisuudesta tehtävään, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto tai tietty
koulutus.
Alakohtaiset viranomaiset päättävät oikeudesta
harjoittaa ammattia tai käyttää ammattinimikettä.
Esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
ammattien osalta päätökset tekee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (www.valvira.
fi).
Yksityisen sektorin työnantajat arvioivat yleensä
itse ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä
päättäessään työntekijöidensä valinnasta.
Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta ja ulkomailla suoritettujen opintojen
hyväksilukemisesta osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa. Korkeakoulujen yhteystiedot:
opintopolku.fi.

OPETUSHALLITUKSEN
PÄÄTÖKSET ULKOMAILLA
SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA
OPINTOJEN TUNNUSTAMISESTA
Ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee tavallisesti
tunnustamispäätöksen, jos hän hakee Suomessa
tehtävää, johon on kelpoisuusvaatimuksena tietyntasoinen korkeakoulututkinto tai tietty koulutus.
Tunnustettavan tutkinnon on oltava loppuun suoritettu.
Sen on myös kuuluttava lähtömaan viralliseen koulutusjärjestelmään.
Päätöksen voi saada vain hakemuksesta. Jokainen
hakemus käsitellään erikseen. Päätös tutkinnon
rinnastamisesta ei muuta ulkomaista tutkintoa
suomalaiseksi.

Päätökset korkeakoulututkinnon tason
rinnastamisesta
Ulkomainen korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa
Suomessa suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon
tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, alempaan
tai ylempään korkeakoulututkintoon, jatkotutkintona
suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon tai tohtorin
tutkintoon. Tutkinnon tulee vastata laajuudeltaan,
vaativuudeltaan ja suuntautumiseltaan Suomessa
suoritettavaa korkeakoulututkintoa, johon se rinnastetaan.

Päätökset pätevyydestä ammattiin
Ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee viranomaisen päätöksen saadakseen pätevyyden
ammattiin, johon vaaditaan tietty koulutus.
Opetushallituksen verkkosivuilla on luettelo näistä
ammateista ja päätöksiä tekevistä viranomaisista.
Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomailla suoritetun koulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta
muun muassa opetusalan ja varhaiskasvatuksen tehtäviin. Päätöksissä joko rinnastetaan ulkomaiset korkeakouluopinnot tiettyihin
Suomessa suoritettaviin opintoihin tai tunnustetaan ammattipätevyys.
Korkeakouluopintojen rinnastaminen tiettyihin
Suomessa suoritettaviin opintoihin
Opetushallitus voi rinnastaa ulkomaisen korkeakoulututkinnon tai ulkomaiset korkeakouluopinnot
tiettyihin korkeakouluopintoihin, jotka Suomessa
vaaditaan ammatissa tai tehtävässä toimimiseen.
Opintojen tulee vastata laajuudeltaan, vaativuudeltaan, suuntautumiseltaan ja sisällöltään
Suomessa vaadittavia opintoja.
Päätöksessä voidaan määrätä täydentäviä
opintoja. Täydentävien opintojen suorittamiseksi
päätöksen saaja hakee opinto-oikeutta suomalaiselta korkeakoululta.
Ammattipätevyyden tunnustaminen
EU/ETA-maassa tai Sveitsissä ammattiin
pätevöitynyt EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen voi hakea Opetushallitukselta ammattipätevyytensä tunnustamista Suomessa. Hakijan
tulee olla toisessa jäsenmaassa pätevöitynyt
samaan ammattiin, johon hän hakee kelpoisuutta
Suomessa. Joissain tilanteissa hänellä tulee
lisäksi olla ammattikokemusta.
Päätöksessä voidaan edellyttää sopeutumisajan
tai kelpoisuuskokeen suorittamista.

Päätöksen hakeminen ja hakemuksen käsittely
Päätöstä haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen
Opetushallitukselle. Tarkat ohjeet annetaan hakuohjeessa.
Hakulomake ja -ohje ovat Opetushallituksen verkkosivuilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.
Päätös annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Päätös on
maksullinen. Päätöksestä on valitusoikeus hallintooikeudelle. Valitusosoitus lähetetään päätöksen
liitteenä.

LAUSUNNOT ULKOMAILLA
SUORITETUISTA
AMMATILLISISTA TUTKINNOISTA
Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista, joista ei voida antaa
päätöstä. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetusta
tutkinnosta, joka kuuluu lähtömaan viralliseen
koulutusjärjestelmään. Lausunto ei anna kelpoisuutta
tehtävään, johon vaaditaan tietty tai tietyn tasoinen
koulutus. Siitä voi kuitenkin olla apua työnhaussa tai
opiskelemaan hakeutumisessa.

Lisätietoa

Lausuntoa haetaan lähettämällä täytetty hakemus
liitteineen Opetushallitukseen. Hakulomake ja -ohje
ovat Opetushallituksen verkkosivuilla suomen-,
ruotsin- ja englanninkielisinä. Lausunto on maksullinen.
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Lausunnossa voidaan kuvata tutkinnon tasoa ja sisältöä
sekä sitä, millaisiin tehtäviin tutkinto on lähtömaassa
pätevöittänyt. Lausunto annetaan suomen tai ruotsin
kielellä.
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