VÄLISRIIGIS SOORITATUD
EKSAMITE TUNNUSTAMINE
SOOMES
Eksami tunnustamise all mõistetakse otsust selle
kohta, millise sobivuse välisriigi eksam annab töö- või
õppimiskoha taotlemisel. Eksamite tunnustamise
eest vastutab haridusamet (Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen), tegevusala reguleeriv ametiasutus,
tööandja, õppeasutus või kõrgkool olenevalt sellest,
mis eesmärgil eksami tunnustamist taotletakse.
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Haridusamet otsustab, kas välisriigi eksamiga
saab hinnata sobivust tööks, milleks on vaja mingil
tasemel kõrgharidust või kindlat koolitust.
Tegevusala reguleerivad ametiasutused otsustavad
õiguse üle töötada teatud ametikohal või kasutada
mingit ametinimetust. Näiteks sotsiaal- ja
tervishoiuga seotud ametialade kohta teeb otsuse
Soome sotsiaal- ja tervishoiuala lubade ning järelevalve amet Valvira (www.valvira.fi).
Erasektori tööandjad hindavad töötajate valimise
üle otsustades üldjuhul ise välisriigi eksami
antavat sobivust.
Kõrgkoolid ja õppeasutused otsustavad, kas välisriigi eksam annab võimalusi Soomes edasi õppida
ja kas välisriigis läbitud õpinguid saab arvestada
ühe osana Soomes läbitavatest õpingutest. Kõrgkoolide kontaktandmed www.opintopolku.fi.

HARIDUSAMETI OTSUSED
VÄLISRIIGIS TEHTUD
EKSAMITE JA LÄBITUD ÕPINGUTE
TUNNUSTAMISE KOHTA
Välisriigis eksami sooritanu vajab tavaliselt tunnustamisotsust, kui ta kandideerib Soomes töökohale, kus on
sobivusnõudeks teatud tasemel kõrgkooliharidus või
mingi kindla koolituse läbimine.
Tunnustust taotleva isiku eksam peab olema lõplikult sooritatud. See peab kuuluma ka kõnealuse riigi
ametliku haridussüsteemi alla.
Otsus esitatakse vaid avalduse alusel. Iga avaldust
käsitletakse eraldi. Otsus eksami võrdsustamise kohta
ei muuda välisriigi eksamit Soome eksamiks.

Otsus kõrgkoolieksami taseme
võrdsustamise kohta
Välisriigi kõrgkoolieksami võib võrdsustada Soomes
sooritatava rakenduskõrgkooli bakalaureuse- või
magistrieksamiga, ülikooli bakalaureuse- või
magistrieksamiga, jätkueksamina tehtava litsentsiaadieksamiga või doktorieksamiga. Eksam peab oma
ulatuselt, tasemelt ja suunalt vastama Soomes
sooritatavale kõrgkoolieksamile, millega seda
võrdsustatakse.

Otsused ametikohale sobivuse kohta
Välisriigis eksami sooritanud isik vajab ametiasutuse otsust sobivuse kohta teatud ametikohale,
milleks on vaja läbida kindel koolitus. Haridusameti veebilehel on loend selliste ametikohtade ja
otsuseid tegevate asutuste kohta.
Haridusamet teeb otsuseid välisriigis läbitud
koolituse antava kvalifikatsiooni kohta ka näiteks
hariduse ja koolieelse kasvatuse tegevusalal.
Otsustes võrdsustatakse välisriigi kõrgkooliõpingud teatud Soomes läbitavate õpingutega või
tunnustatakse ametialale sobivust.
Kõrgkooliõpingute võrdsustamine konkreetsete
Soomes läbitavate õpingutega
Haridusamet võib võrdsustada välisriigi kõrgkoolieksami või välisriigi kõrgkooliõpingud teatud
kõrgkooliõpingutega, mida Soomes nõutakse
teatud ametis või töökohal tegutsemiseks. Õpingud
peavad oma ulatuselt, tasemelt, suunalt ja sisult
vastama Soomes nõutavatele õpingutele.
Otsuses võidakse määrata lisaõpingute läbimine.
Lisaõpingute läbimiseks taotleb otsuse saaja
õppimisõigust Soome kõrgkoolis.
Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine
ELi/EMÜ riigis või Šveitsis kutsekvalifikatsiooni
omandanud ELi/EMÜ riigi või Šveitsi kodanik võib
taotleda haridusametilt kvalifikatsiooni tunnustamist Soomes. Taotleja peab olema teises liikmesriigis saanud kvalifikatsiooni samale ametile,
millele sobivust ta Soomes taotleb. Teatud olukordades peab tal lisaks olema töökogemus.
Otsuses võidakse eeldada kohanemisajakatseaja
või sobivustestikutseeksami läbimist.

Otsuse taotlemine ja otsuse käsitlemine
Otsust saab taotleda, saates haridusametile täidetud
taotluse blanketi koos lisadega. Täpsemad juhised
esitatakse taotluse juhendis.
Taotluse blankett ja juhend on toodud haridusameti
veebilehel soome, rootsi ning inglise keeles.
Otsus esitatakse soome või rootsi keeles. Otsus on
tasuline. Otsuse võib edasi kaevata halduskohtusse.
Edasikaebamisjuhend esitatakse koos otsusega.

SEISUKOHAVÕTUD VÄLISRIIGIS
LÄBITUD KUTSEEKSAMITE KOHTA
Haridusamet esitab eksperdihinnanguid välisriigi
kutseeksamite kohta, mille kohta tunnustamisotsust
teha ei saa. Hinnangu võib koostada lõpuni sooritatud
eksami kohta, mis kuulub nimetatud riigi ametliku
haridussüsteemi alla. Hinnang ei tõenda sobivust
tööks, milleks nõutakse teatud liiki või teatud tasemel
haridust. Sellest võib siiski olla abi tööotsimisel või
õppimiskoha taotlemisel.

Hinnangut saab taotleda, saates täidetud avalduse
koos lisadega haridusametile. Taotluse blankett ja
juhend on toodud haridusameti veebilehel soome,
rootsi ning inglise keeles. Hinnang on tasuline.

Lisateave
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
www.oph.fi/examenserkannande
www.oph.fi/recognition
recognition@oph.fi

Haridusamet (Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen)
PL 380
(Hakaniemenranta 6)
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puh. +358 029 533 1000
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Hinnangus võidakse kirjeldada eksami taset ja sisu
ning seda, millisteks ametikohtadeks eksam teises
riigis kvalifikatsiooni annab. Hinnang esitatakse
soome või rootsi keeles.
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