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Laura Keihäs, suunnittelija



Uudet verkkosivut julkaistiin heinäkuussa 2019

• Suomeksi: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

• Ruotsiksi: www.oph.fi/examenserkannande

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


Monikielinen tiedotusmateriaali

Ladattavissa verkosta (ml. seminaarien koulutusjärjestelmäesittelyt):
https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-tutkintojen-tunnustamisesta-ohjaustyon-tueksi

Paperiversioita voi tilata osoitteesta recognition@oph.fi

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

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

• Opas opettajankoulutuksen tunnustamisesta – 3 kielellä: su, ru, en
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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 13 maasta: 
Algeria, Brasilia, Intia, Irak, Kiina, Marokko, Pakistan, Syyria, Tunisia, Turkki, 
Venäjä, Vietnam ja Viro
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Koulutusjärjestelmäkaavioita
on julkaistu esim. 
opiskelijavalinnan ja 
neuvontatyön tueksi.

Ne antavat yleiskäsityksen
ko. maan
koulutusjärjestelmästä ja 
tutkintonimikkeistä.

Irakin koulutusjärjestelmä 
ja tutkintojen ohjeelliset suoritusajat (2018)



Tutkintojen tunnustamisen palveluopas

Sähköisen palveluoppaan avulla ulkomailla tutkinnon suorittanut saa selville:

• tarvitseeko hän päätöksen tutkinnon tunnustamisesta

• mistä ja miten hän hakee päätöstä ja

• mistä saa lisätietoja

Testiversio sivuilla suomeksi, tulossa myös ruotsiksi ja englanniksi

https://www.oph.fi/fi/tutkinnon-tunnustaminen-vaihe-vaiheelta

Palaute tervetullutta!

07/10/2019 Opetushallitus 6

https://www.oph.fi/fi/tutkinnon-tunnustaminen-vaihe-vaiheelta


Ohjeistusta hakijoille  
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Hakuohjeet saatavilla 5 kielellä: 
suomi, ruotsi, englanti, 
arabia ja venäjä 
- linkki

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkinnon-tunnustamispaatoksen-hakeminen


Muita sivuja ohjaustyön tueksi  

• Luettelo Suomessa säännellyistä ammateista - linkki

• Ammattikohtaisia ohjeita, mm. opettajat - linkki

• Tietoa akateemisesta tunnustamisesta (mm. Lissabonin sopimus ja 
kv. yhteistutkinnot) - linkki

• Europassi (mm. CV, tutkintotodistusten liitteet ja muut asiakirjat) - linkki

• Tutkintojen viitekehykset - linkki
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https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa
https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen/ulkomailla-suoritettujen-tutkintojen-tunnustaminen-suomessa
https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-ja-opintojen-akateeminen-tunnustaminen
https://www.europass.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset


• 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

• Ulkomaisten yhteistyötahojen sivustoja (osa vaatii rekisteröitymisen): AACRAO 
EDGE ja ECE Connection (Yhdysvallat), Anabin (Saksa), CICIC (Kanada), Country 
Education Profiles (Australia), Danish Ministry of Higher Education and Science 
(Tanska), NOKUT (Norja), Nuffic (Alankomaat), UK NARIC (Iso-Britannia) ja 
UHR NARIC-portal (Ruotsi)
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Hyödyllisiä linkkejä sivuillamme: 
kansainvälisiä tiedonlähteitä

https://www.enic-naric.net/country-pages.aspx
https://whed.net/home.php


Hyödyllisiä linkkejä sivuillamme: 
maahanmuuttajien ohjauksen tueksi 

• Opintopolku.fi − Maahanmuuttajien koulutus

• Maahanmuuttajataustaiset oppijat

• SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education)  
(Opetushallitus osallistuu ohjausryhmiin.)

• MAAMOT-verkkosivusto maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tueksi

• EU:n taitoprofiilityökalu
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https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/maahanmuuttajataustaiset-oppijat
https://www.oph.fi/fi/korkeakoulut-tukemassa-maahanmuuttajia
https://maamot.fi/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/


Tilaisuudet

• Tutkintojen tunnustaminen -yksikön asiantuntijat tulevat mielellään 
vierailemaan eri organisaatioissa ja kertomaan tutkintojen 
tunnustamisesta.

• Tilaisuudet suunnataan asiantuntijoille; 
hakijat voivat kysyä tietoa puhelimitse tai sähköpostitse.
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Neuvonta

• Opetushallituksesta voi aina kysyä neuvoa.

• Hakijoiden kannattaa lukea ensin hakuohjeet ja muu verkkosivuilta löytyvä 
materiaali.

• Yhteystiedot

Sähköposti:  recognition@oph.fi

Puhelin: 029 533 1000 (vaihde)

oph.fi/tutkintojentunnustaminen
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Kuullaan! 

recognition@oph.fi


