
Ja

Genomför lämplighetsprovet, anpassningsperioden eller de kompletterande studierna i enlighet med Utbildningsstyrelsens beslut.

Skicka en ansökan till Utbildningsstyrelsen för ett slutligt beslut.

Du har avlagt din examen utomlands. Du vill få behörighet för en undervisningsuppgift som är reglerad i Finland 
(https://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina/behorighet_for_yrke/larare).

Har du fått behörighet utomlands för samma undervisningsuppgift?

Ta reda på hur man skaffar 
behörighet för uppgiften i 
Finland och ansök sedan 
om en studieplats för att 
avlägga den examen eller 
studiehelhet som krävs. 

Om din utländska examen är minst en  
lägre högskoleexamen (t.ex. Bachelor  
eller licence), ansök vid behov om  
Utbildningsstyrelsens beslut om att 
jämställa din högskoleexamens nivå och 
eventuella studier inom lärarutbildningen.

www.studieinfo.fi

Om du ansöker om behörighet att undervisa inom den 
grundläggande utbildningen eller i gymnasiet, är din 
examen minst en högre högskoleexamen  (t.ex. 
Master)? Om du ansöker om behörighet att undervisa 
inom yrkesutbildningen eller det fria  bildningsarbetet, 
är din examen minst en  lägre högskoleexamen (t.ex. 
Bachelor eller licence)?

Skicka din ansökan till Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande 
av yrkeskvalifikationer

Utbildningsstyrelsens beslut om  
jämställande av högskolestudier som  
avlagts utomlands

Utbildningsstyrelsens beslut om tillräckliga 
studier för undervisning på ett främmande 
språk

Nej

Nej

Ja

Nej

Är du medborgare i ett 
EU/EES-land eller i 
Schweiz eller har du en 
handling på basis av vilken 
du bör behandlas som 
EU-medborgare?

Har du fått din behörighet i ett EU/EES-land  
eller i Schweiz?

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej
Ansöker du endast 
om behörighet för 
undervisning på ett 
främmande språk 
inom den grund-
läggande utbildningen 
eller i gymnasiet?

 −Har du avlagt din lärarutbildning på det 
främmande språk som du kommer att undervisa 
på i Finland och som är det officiella språket i 
landet där du avlagt din examen (t.ex. engelska), 
och
 − är din utländska examen minst en lägre 
högskoleexamen (t.ex. Bachelor eller licence)?

Ja

Utbildningsstyrelsen behandlar din ansökan 
på basis av de bifogade handlingarna. 
Utgångs punkten är att yrkeskvalifikationer 
som skaffats i en annan medlemsstat 
erkänns. Om det finns väsentliga skillnader 
i utbildningens innehåll jämfört med den 
utbildning som ger behörighet för samma 
undervisningsuppgift i Finland fastställer 
Utbildningsstyrelsen anpassningsperioden 
eller lämplighetsprovet. Då beaktas de 
kunskaper, färdigheter och kompetenser  
som du skaffat genom din yrkeserfarenhet 
eller livslångt lärande. 

Utbildningsstyrelsen behandlar din ansökan 
på basis av de bifogade handlingarna. Utbild-
ningsstyrelsen jämför dina högskolestudier 
med de studier som ger behörighet för 
samma undervisningsuppgift i Finland, och 
fastställer de eventuella kompletterande 
studier som behöver fullgöras. Ett positivt 
beslut kan fattas om studierna i tillräcklig 
grad motsvarar de studier som ger 
behörighet för uppgiften i Finland.

Utbildningsstyrelsen behandlar din ansökan 
på basis av de bifogade handlingarna. Utbild-
ningsstyrelsen jämför dina högskolestudier 
med de studier inom lärarutbildningen som 
krävs för samma undervisningsuppgift i 
Finland. Ett positivt beslut kan fattas om 
studierna i tillräcklig grad motsvarar de 
studier inom lärarutbildningen som krävs 
för uppgiften i Finland. Vid behov fastställer 
Utbildningsstyrelsen tilläggskrav.

ATT BLI LÄRARE I FINLAND MED EN UTLÄNDSK UTBILDNING


