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Tiedotusmateriaali

Opetushallitus julkaisee materiaalia ulkomaisten tutkintojen 
tunnustamisesta:

• Esitteet – 11 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja, farsi, kiina, 
portugali, ranska, venäjä ja viro  

• Kaavio – 5 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia ja venäjä

• Opas opettajankoulutuksen tunnustamisesta – 3 kielellä: su, ru, en

Materiaali on ladattavissa sivulla oph.fi/tutkintojentunnustaminen

Materiaalia voi tilata paperisena osoitteesta tunnustaminen@oph.fi
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https://www.oph.fi/download/194235_Opettajaksi_Suomessa_ulkomaisen_koulutuksen_perusteella.pdf
oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
mailto:tunnustaminen@oph.fi


Kaaviot ulkomaisista koulutusjärjestelmistä

• Kaaviot ulkomaisista koulutusjärjestelmistä on tarkoitettu erityisesti 
ohjauskäyttöön.

• tarjoavat yleiskuvan ko. maan koulutus- ja tutkintojärjestelmästä

• sisältävät koulutuksen tai tutkinnon alkukielisen nimen sekä ko. 
maassa käytetyt englanninkieliset käännökset (vakiintuneita 
suomenkielisiä käännöksiä ei ole) 

• Tällä hetkellä koulutusjärjestelmäkaaviot on julkaistu 8 maasta (lisää 
tulossa): 
Intia, Irak, Kiina, Pakistan, Syyria, Turkki, Venäjä ja Viro 
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https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tukea_ulkomaisten_tutkintojen_tunnustamiseen
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Koulutusjärjestelmäkaaviota
on julkaistu esim. 
opiskelijavalinnan ja 
neuvontatyön tueksi.

Niistä saa yleiskäsityksen ko. 
maan koulutusjärjestelmästä
ja tutkintojen virallisista
nimekkeistä.

Irakin koulutusjärjestelmä 
ja tutkintojen ohjeelliset suoritusajat (2018)



Tietoa ohjaustyön tueksi 

• Usein kysytyt kysymykset

• Lista säännellyistä ammateista

• Ammattikohtaisia ohjeita, mm. opettajat

• Hakuohjeet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi

• Akateeminen tunnustaminen

• Europassi (mm. tutkintotodistusten liitteet ja muut asiakirjat)

• Tutkintojen viitekehykset
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https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/usein_kysyttya
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/patevyys_ammattiin
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/patevyys_ammattiin/opettajat
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_akateeminen_tunnustaminen
https://www.europass.fi/europass
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehys


Europassi
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• Europassi kokoaa henkilön osaamisen, työkokemuksen, opinnot ja tutkinnot 
selkeäksi kokonaisuudeksi.

• Sähköinen CV ja portfolio: kielipassi, todistusten liitteet ja muita tärkeitä asiakirjoja, 
kuten työtodistukset

• Hyödyllinen osaamisen osoittamiseen työ- tai opiskelupaikkaa haettaessa

https://europass.fi/

https://europass.fi/


Tutkintojen viitekehykset

24/05/2019 Opetushallitus 7

Esimerkki osaamistasokuvauksesta (taso 4):
• Hallitsee oman työ- tai opintoalansa tietoperustan laajoissa asiayhteyksissä 

sekä tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot sekä ilmaisukyvyn ja hyödyntää 
näitä tietoja ja taitoja ratkaistaessa oman alan erityisongelmia ja 
suorittaessaan alan tehtäviä. 

• Työskentelee itsenäisesti yleensä ennustettavissa, mutta mahdollisesti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä.

• Vastaa omien tehtäviensä loppuun suorittamisesta sekä toimii turvallisesti 
ja vastuullisesti työyhteisössä. 

• Toimii taloudellisesti, tuloksellisesti ja suunnitelmallisesti sekä järjestelee 
työnsä huomioiden muut toimijat. 

• Kykenee valvomaan muiden suorittamia rutiinitehtäviä. 
• Valmiudet toimia yrittäjämäisesti toisen palveluksessa tai alan itsenäisenä 

yrittäjänä. 
• Arvioi omaa osaamistaan ja tehtäväaluettaan ja parantaa työhön tai 

opintoihin liittyviä toimia. Kehittää itseään ja työtään.
• Valmius elinikäiseen oppimiseen. 
• Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa eettisten periaatteiden mukaisesti. 
• Viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti eri tilanteissa ja tuottaa 

monipuolisia, myös alaan liittyviä, tekstejä äidinkielellään. Viestii toisella 
kotimaisella kielellä ja on vuorovaikutuksessa omalla alallaan ainakin yhdellä 
vieraalla kielellä myös kansainvälisesti. 



Muita hyödyllisiä linkkejä sivuillamme 
• SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) 

(Opetushallitus osallistuu ohjausryhmiin.)

• Opintopolku.fi − Maahanmuuttajien koulutus

• EU:n taitoprofiilityökalu EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille

• Enic-naric.net 
Tutkintojen tunnustamisen tiedonvaihtoverkostojen sivusto, jossa on 
linkkejä kansallisiin tiedonlähteisiin (mm. Euroopan maat, Australia, 
Kanada ja Yhdysvallat).

• World Higher Education Database (IAU/UNESCO) ja muita 
kansainvälisiä tietolähteitä erit. korkeakoulutuksesta
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http://www.cimo.fi/korkeakoulut_tukemassa_maahanmuuttajia/simhe_palvelut
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://www.enic-naric.net/country-pages.aspx
https://whed.net/home.php


Tilaisuudet

• Tutkintojen tunnustaminen –yksikön asiantuntijat tulevat mielellään 
vierailemaan eri organisaatioissa ja kertomaan tunnustamisen 
periaatteista ja käytännöistä.

• Tilaisuudet suunnataan ammattilaisille; 
hakijat voivat kysyä tietoa puhelimitse tai sähköpostilla.

• Pyynnöt: tunnustaminen@oph.fi
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mailto:tunnustaminen@oph.fi


Neuvonta
• Opetushallituksesta voi aina kysyä neuvoa.

• Kannattaa lukea ensin esite, hakulomakkeen ohjeet, usein kysytyt 
kysymykset sekä muu verkkosivuilta löytyvä materiaali.

• Yhteystiedot
Sähköposti:  tunnustaminen@oph.fi

Puhelin: 029 533 1000 (vaihde)
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http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/paatoksen_hakeminen
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/usein_kysyttya
mailto:tunnustaminen@oph.fi


Verkkosivut

• Suomeksi: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

• Ruotsiksi: www.oph.fi/examenserkannande

• Englanniksi: www.oph.fi/recognition
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http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
http://www.oph.fi/examenserkannande
http://www.oph.fi/recognition


Tulossa 2019
• Sähköinen hakulomake tutkinnon tunnustamispäätöksen hakemiseen

• Opetushallituksen verkkopalveluiden uudistus: 
uusi kotisivu kesällä 2019

• Alueellisia seminaareja syksyllä 2019: 
tietoa eri maiden koulutusjärjestelmistä, OPH:n materiaaleista ja 
palveluista sekä tutkintojen tunnustamisen viranomaistoiminnasta: 
Helsinki 2.10., Turku 8.10., Oulu 31.10., Jyväskylä 7.11. ja Joensuu 
14.11. (seuraa OPH:n tutkintojen tunnustaminen -verkkosivuja) 

- Toiveita?
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Uusien sivujen luonnoksia: beta.oph.fi

• Tutkintojen tunnustaminen

• Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ohjaustyön tueksi

• Tutkintojen ja opintojen akateeminen tunnustaminen

Kaikki palaute ja toiveet tervetulleita! 

24/05/2019 Opetushallitus 13

https://beta.oph.fi/fi/palvelut/asiointipalvelut/tutkintojen-tunnustaminen
https://beta.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-tutkintojen-tunnustamisesta-ohjaustyon-tueksi
https://beta.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-ja-opintojen-akateeminen-tunnustaminen

