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Esityksen sisältö

• Mitä tarkoittaa ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen?

• Tutkintojen tunnustamisen toimijat Suomessa

• Opetushallituksen päätökset ja milloin päätös tarvitaan?

• Seminaarin taustasta

• Tervetuloa! 
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Mitä tarkoittaa tutkinnon tunnustaminen ja 
ketkä vastaavat siitä?

• Tutkinnon tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen 
kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai 
opiskelupaikkaa haettaessa. 

• Tutkinnon tunnustamisesta vastaa Opetushallitus, alakohtainen 
viranomainen, työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu sen 
mukaan, mihin tarkoitukseen tutkinnon tunnustamista haetaan.
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Akateeminen tunnustaminen
ja osaamisen tunnustaminen

Oppilaitokset ja korkeakoulut vastaavat akateemisesta
tunnustamisesta:

• opinto-oikeuden myöntämisestä ulkomailla suoritetun 
koulutuksen perusteella  ja

• ulkomaisten opintojen hyväksilukemisesta osaksi Suomessa 
suoritettavaa tutkintoa.

Oppilaitokset ja korkeakoulut arvioivat ja tunnustavat itsenäisesti 
myös opiskelijan muuta aiemmin hankkimaa osaamista.  
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Ammatillinen tunnustaminen

Ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee toimivaltaisen viranomaisen 
päätöksen saadakseen kelpoisuuden ammattiin, jonka harjoittamiseksi 
edellytetään tiettyä koulutusta.

Lisätietoa sekä ohjeet päätöksen hakemiseksi saa ko. viranomaiselta:

• Opetushallitus: mm. opettajat, varhaiskasvatuksen ammatit, 
oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävät tehtävät

• Valvira: sosiaali- ja terveysalan ammatit

• Ruokavirasto: eläinlääkärit
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Milloin Opetushallituksen päätös tarvitaan?

Opetushallituksen päätös ulkomailla suoritetun 
korkeakoulututkinnon tunnustamisesta tarvitaan silloin, kun: 

• haetaan Suomessa tehtävään, johon on lain mukaan 
vaatimuksena korkeakoulututkinto tai tietyn tasoinen 
korkeakoulututkinto. 

• haetaan Suomessa tehtävään, johon on lain mukaan 
vaatimuksena tietty koulutus.
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Yksityisen sektorin työnantajat

• arvioivat yleensä itse ulkomaisen tutkinnon antamaa 
pätevyyttä ja muuta osaamista työntekijöitä 
valitessaan
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Ulkomailla suoritettu tutkinto

Päätös 
korkeakoulututkinnon 

tasosta

Päätös kelpoisuudesta 
tiettyyn ammattiin

Lausunto 
ammatillisesta 

tutkinnosta

Opetushallituksen viranomaisrooli 
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Kun hakija haluaa 
virkaan tai tehtävään, 
johon säädöksessä 
määriteltynä 
vaatimuksena on 
korkeakoulututkinto.

Kun hakija haluaa 
tehtävään, johon on 
yksilöity 
säädöspohjainen 
kelpoisuusvaatimus: 
esim. opetustoimi, 
oikeustieteellinen 
koulutus, pelastusala

Kun hakija haluaa 
asiantuntijalausunnon 
ulkomailla 
suorittamastaan 
ammatillisesta 
tutkinnosta



Päätöksenteon yleiset edellytykset 

• Tutkinto on loppuun suoritettu.

• Tutkinto kuuluu suoritusmaan viralliseen tutkintojärjestelmään.

• Oppilaitos tai korkeakoulu on virallinen.

• Hakija toimittaa kaikki tarvittavat liitteet.
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Opetushallituksen päätökset tutkintojen 
tunnustamisesta

• Sähköinen haku, käsittely- ja päätösprosessi

• Päätös tehdään henkilökohtaisesta hakemuksesta asiakirjojen 
perusteella ja se on maksullinen. 

• Päätökset perustuvat kolmeen eri säädökseen ja ne kirjoitetaan 
voimassaolevien kelpoisuusvaatimusten mukaisina.

• Päätös antaa kelpoisuuden vaadittavan tutkinnon osalta; esim. 
virkaan nimitettäessä voi olla myös muita vaatimuksia (kielitaito).

• Päätöksissä voidaan asettaa lisävaatimuksia: opintoja, 
kelpoisuuskoe tai sopeutumisaika.
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Tilastotietoa päätöksistä

• Noin 1100 hakemusta/vuosi

• 2021: hakemuksia n. 25% edellisvuotta enemmän

• 2/3 päätöksistä koskee tutkinnon tasoa; 1/3 kelpoisuutta tiettyyn 
ammattiin, erityisesti opetusala, varhaiskasvatus ja oikeustieteen 
maisteri

• Noin 30 % hakijoista Suomen kansalaisia

• Yleisimmät tutkinnon suoritusmaat 2020: Venäjä, Iso-Britannia, 
Irak, Viro, Ruotsi, Turkki, Yhdysvallat, Ukraina, Espanja, Intia 
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Toiminnan kehittäminen ja digitalisaatio  

• Taustalla mm. asiakaspalaute, yksikköön tulevat tiedustelut, 
seminaaripalautteet, asiakastyytyväisyyden selvittäminen

• Prosessien sähköistäminen jatkuu

• Uusia verkkosivuja: 

• päätöksen saaneille

• työnantajille

• Ohjauksen tueksi laadittuja sivuja kehitetään jatkuvasti
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Lisätietoa

• www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

• www.oph.fi/tutkintojenviitekehys

• Yhdenmukaiset kolmikieliset sivustot

• recognition@oph.fi

Lämpimästi tervetuloa seminaariin! 
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