
Korkeakouluun ulkomaille

Maailmalle.net | Opetushallitus



Tietoa opiskelusta ulkomailla www.maailmalle.net

• tietoa ulkomailla opiskelusta, 
harjoittelusta sekä 
vapaaehtoistyöstä

• maakohtaisia oppaita 
korkeakoulutukseen 
hakeutumisesta, kustannuksista 
ja opiskelun arjesta

• nuorten kokemuksia maailmalta
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http://www.maailmalle.net/


Korkeakoulututkinto ulkomailla

• Opintojen laajuus ja kesto riippuvat 
suoritettavasta tutkinnosta:

• alempi tutkinto 3-4 vuotta 
(kandidaatti/Bachelor)

• ylempi tutkinto 1-2 vuotta 
(maisteri/Master)

• jatko-opinnot 2-4 vuotta (PhD/Doctoral)

• Korkeakoulujärjestelmät erilaisia – tarjonta ja 
tutkintonimekkeet voivat vaihdella maan 
mukaan
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Tutkintojen vastaavuus ja tunnustaminen

Ammatillinen tunnustaminen: päätös 
ulkomaisen tutkinnon tuottamasta 
kelpoisuudesta ammattiin tai tehtävään (julkiset 
virat, säännellyt ammatit)

Suomessa Opetushallitus tai muu 
viranomainen alasta riippuen: 
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

Ammatillinen tunnustaminen esimerkiksi 
näistä ammateista: 

Opettaja Eläinlääkäri

Lääkäri Fysioterapeutti

Asianajaja Kylmäasentaja

Psykologi Sosionomi
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Akateeminen tunnustaminen: jos olet jo tehnyt 
aiempia korkeakouluopintoja ja haet jatko-
opintoihin, hakukelpoisuus ja aiempien opintojen 
vastaavuus määritellään korkeakoulussa, johon 
hakee opiskelijaksi.

www.maailmalle.net/kokemukset

http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen


Pääsyvaatimukset

yleinen korkeakoulukelpoisuus

• yleensä vähintään lukion päättötodistus 
ja ylioppilastodistus (tai vastaava, esim. 
IB)

koulutusohjelmakohtainen valintakelpoisuus:

• suoritetut aineet ja kurssit, arvosanat, 
kielitaitovaatimukset

• pääsykoe, ennakkotehtävät, 
soveltuvuustestit, haastattelut…?

• todistukset, suositukset, 
motivaatiokirjeet, työkokemus?
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Varmista nämä asiat suoraan korkeakoulusta!
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Miksi lähdetään opiskelemaan ulkomaille?
uusia kokemuksia, 
seikkailunhalu

kansainvälinen ura

mielenkiinto 
ulkomaisessa 
ympäristössä opiskelua 
ja ulkomailla asumista 
kohtaan

ei opiskelupaikkaa 
Suomesta, helpompi 
sisäänpääsy



Ulkomailla tutkintoaan 
opiskelevat 
suomalaiset…
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TOP 5 MAAT

• Muodostakaa 4-5 opiskelijan ryhmiä

• Tehtävänä tehdä yhteinen lista, josta kaikki ovat samaa mieltä. 

Olette lähdössä vähintään vuodeksi oleskelemaan toiseen maahan. 

TOP 5 maat  mihin lähtisitte

TOP 5 maat mihin ette lähtisi
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Harjoitus: maaryhmät

Selvittäkää ryhmissä vastauksia opiskeluun ulkomailla. Kukin maaryhmä etsii vastauksia 
maailmalle.netin maaoppaasta ja kirjoittaa vastaukset ylös. 
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Pääsy-
vaatimukset

Hakemuksen 
liitteet

Haku

Lukuvuosi-
maksut
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Mitkä ovat yleiset 
pääsyvaatimukset?

Milloin on 
hakuaika? 

Kuinka paljon on 
lukukausimaksut? 
Onko muita 
maksuja?

Harjoitus: maaryhmät

Mitä täytyy olla 
hakemuksen 
liitteenä?



Pääsy-
vaatimukset

Haku

Lukuvuosi-
maksut

Käytännön 
asiat
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Opiskelijaksi haluavan 
pitää itse selvittää 
nämä asiat. 

KUKA AUTTAA? 

Maailmalle.net –tiimi ohjaa 
tiedon lähteille
www.maailmalle.net/kysy  

Opinto-ohjaajan 
tehtävä

Avata vaihtoehtoja

Auttaa tiedon 
lähteille

Päätöksenteossa 
tukeminen: 
vaihtoehtojen 
vertailu ja 
rajaaminen

Suosituksissa 
auttaminen

Ulkomaisten 
korkeakoulujen 
hakijapalvelut!       

Hakuprosessissa 
auttaminen ja 
tukeminen on 
heidän tehtävänsä 
ja he haluavat olla 
avuksi. 
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Lue lisää opiskelusta ulkomailla

http://www.maailmalle.net/



