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LUKIJALLE

Opetushallitus on ollut toimivaltainen viranomainen ulkomailla suoritettujen tut-
kintojen tunnustamisessa vuodesta 1997. Opetushallitukselle on tärkeää saada 
tietoa siitä, miten Opetushallituksen päätöstä hakeneet kokevat Opetushallituk-
sen menettelyn, mitä hyötyä heille on Opetushallituksen päätöksestä ollut ja mil-
laisia kehittämistoimia he ehdottavat. 

Kiitämme kyselyn yhdessä tutkintojen tunnustaminen -yksikön kanssa laatinutta, 
toteuttanutta ja tulokset auki kirjoittanutta Raija Timosta. 

Erityisesti kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta. 
Kriittinen palaute auttaa kehittämään toimintaamme, hyvä palaute kannustaa 
tekemään vielä paremmin. 

Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikön puolesta

Carita Blomqvist
yksikön päällikkö, opetusneuvos
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TIIVISTELMÄ

Tutkinnon tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden 
toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. 
Opetushallitus tekee päätöksen ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoi-
suudesta Suomessa. Opetushallitus päättää myös ulkomaisen tutkinnon tuotta-
masta kelpoisuudesta muun muassa varhaiskasvatuksen, opetustoimen, oikeus-
toimen ja pelastustoimen tehtäviin, joihin edellytetään tiettyä koulutusta. 

Kehittääkseen toimintaansa Opetushallitus on selvittänyt asiakkaidensa eli tut-
kinnon tunnustamista hakeneiden kansalaisten tyytyväisyyttä saamaansa pal-
veluun. Käsillä oleva selvitys on järjestyksessä kolmas. Asiakkailta on pyydetty 
arvioita Opetushallituksen palvelun laadusta sekä kehittämistoiveita. Tavoitteena 
on ollut myös saada tietoa päätösten vaikuttavuudesta ja päätöksen merkityk-
sestä hakijoille. 

Selvityksen pohjana olevan kyselyn kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla 
Opetushallitukselta vuosina 2008 - 2015 tutkintojen tunnustamispäätöksen saa-
neista henkilöistä. Otoksen koko oli 1077 henkilöä. Vastauksia saatiin yhteensä 
340, joten vastausprosentiksi muodostui 31,6. 

Kyselyyn vastanneista vajaa neljännes oli Suomen kansalaisia ja vajaa neljännes 
muiden EU- tai ETA-maiden kansalaisia. Yli puolet vastaajista (52,4 %) oli EU/
ETA-maiden ulkopuolelta tulevia henkilöitä. 

Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin erilaisten palveluprosessiin liittyvien väittämien 
avulla. Taulukosta näkyvät väittämien keskiarvot eri vuosien kyselyissä. Asiak-
kaat ovat olleet enimmäkseen melko tyytyväisiä Opetushallituksen palveluun:

 
Väittämä
(asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

2016 2009 2005

Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan Opetushallitukselta. 3,8 3,9 3,8

Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,9 3,9 3,8

Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri 
vaiheissa.

4,0 3,9 4,0

Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 4,0 3,9 4,1

Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,0 3,3 2,8

Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 4,0 3,9 4,0
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Vastaajilla oli mahdollisuus myös kertoa kokemuksiaan siitä minkä he kokivat 
hyvänä Opetushallituksen palvelussa. Eniten kiitettiin prosessin nopeutta (26,7 % 
maininnoista), kommunikointia ja kysymyksiin vastaamista (22,2 %) sekä proses-
sin, neuvonnan ja päätösten selkeyttä ja perusteellisuutta (18,9 %).

Puolet vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että päätös oli 
parantanut työllistymismahdollisuuksia. Vastauksissa mainittiin mm. pääsy 
työhaastatteluun tai työharjoitteluun, työhakemusten laadinnan helpottuminen 
ja mahdollisuus hakea valtion virkoihin. Samoin puolelle vastaajista päätös mer-
kitsi itseluottamuksen parantumista. Hieman vajaa kolmannes vastaajista arvioi 
päätöksen vaikuttaneen työuralla etenemiseen. Runsaalle neljännekselle vas-
tanneista päätöksellä oli merkitystä opiskelupaikan saamisen kannalta. Suomen 
ja muiden EU/ETA-valtioiden kansalaiset arvioivat muita useammin päätöksen 
auttaneen työllistymismahdollisuuksiensa paranemisessa, uralla etenemisessä 
ja palkkauksen paranemisessa. Muut kuin Suomen kansalaiset taas useammin 
arvioivat arvostuksen ja itseluottamuksen lisääntyneen. 

Asiakkaiden parannusehdotuksista suurin ryhmä (33 %) koski tutkintojen tunnus-
tamisprosessin käytäntöjä. Toivottiin mm. mahdollisuutta hakea päätöstä ja toi-
mittaa asiakirjat sähköisesti sekä tietoa odotetusta päätöksen valmistumisajasta. 
Lisäksi toivottiin hakemusten käsittelyn nopeuttamista.

22% kehittämisehdotuksista koski Opetushallituksen päätöksen sisältöä. Toivot-
tiin entistä selkeämpää ja ymmärrettävämpää muotoilua, myönteisempää suh-
tautumista ulkomailla suoritettuja tutkintoja kohtaan ja kevennettyä menettelyä 
toisessa EU-maassa suoritettujen tutkintojen tunnustamisessa. Jotkut vastaajat 
kokivat lisävaatimuksen asettamisen epäoikeudenmukaisena.

Vastaajista 15 % vaati päätöksen hintaa alennettavaksi. 14 % kehittämisehdotuk-
sista koski hakijoiden neuvontaa joko ennen hakemista, hakuprosessin aikana tai 
päätöksen saamisen jälkeen. Monet toivoivat Opetushallitukselta konkreettisem-
pia ohjeita siitä, kuinka tulisi menetellä sen jälkeen, kun tunnustamispäätös on 
annettu. 10 % vastaajista toivoi Opetushallitukselta parempaa palvelusta tiedot-
tamista. Vähiten tuli asiakaspalveluun liittyviä kehittämisehdotuksia (6 %). 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, mitä kautta vastaajat olivat saaneet tiedon Ope-
tushallituksen palvelusta. Tavallisimmin vastaaja oli saanut tiedon päätöksen 
hakemismahdollisuudesta tuttavalta tai ystävältä (25,3 % vastaajista). Verrat-
tuna aiempiin kyselyihin näiden osuus ensisijaisena tiedon lähteenä on kuitenkin 
pienentynyt, kun taas Internet, oppilaitos ja maahanmuuttajaprojekti mainittiin 
aikaisempaa useammin tiedonlähteenä.
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Käsillä olevan selvityksen tulokset ovat saman tyyppisiä aiemmin toteutettujen 
selvitysten tulosten kanssa. Asiakastyytyväisyyden voi yleisesti katsoa olevan 
hyvä. Opetushallituksen toiminnan kehittämiskohteita on kuvattu tarkemmin 
luvussa viisi. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät verkkoviestintään ja säh-
köisen hakumahdollisuuden kehittämiseen. 
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SAMMANFATTNING 

Med erkännande av examen avses beslut om vilken behörighet en examen 
som avlagts i ett annat land medför då man söker arbete eller en studieplats. 
Utbildningsstyrelsen fattar beslut om tjänstebehörighet som utländska examina 
medför i Finland. Utbildningsstyrelsen beslutar även om behörighet som 
utländska examina medför bland annat för uppgifter inom småbarnspedagogik, 
undervisningsväsendet, rättsväsendet och räddningsväsendet, för vilka en viss 
utbildning förutsätts.

Utbildningsstyrelsen beslutar även om behörighet som utländska examina medför 
bland annat för uppgifter inom småbarnspedagogik, undervisningsväsendet, 
rättsväsendet och räddningsväsendet, för vilka en viss utbildning förutsätts. 
För att utveckla sin verksamhet har Utbildningsstyrelsen utrett hur nöjda dess 
kunder, dvs. medborgare som ansökt om erkännande av examina, är med den 
service de fått. Utredningen i fråga är den tredje. Man har bett kunderna bedöma 
kvaliteten på Utbildningsstyrelsens service samt lämna utvecklingsönskemål. 

Målet har också varit att få information om beslutens effekt samt deras betydelse 
för de sökande. Målgruppen som utredningen utgår ifrån plockades genom 
slumpmässigt urval bland de personer som fått ett beslut om erkännande av examen 
av Utbildningsstyrelsen under 2008–2015. Stickprovet omfattade 1 077 personer. 

Totalt kom det in 340 svar, så svarsprocenten var 31,6. Knappt en fjärdedel av 
dem som svarade på enkäten var finska medborgare och knappt en fjärdedel 
medborgare i de övriga EU- eller EES-länderna. 

Över hälften (52,4 %) av dem som svarade var personer som kom från andra 
än EU-/EES-länder. Kundnöjdheten utreddes med hjälp av olika påståenden 
som gällde olika serviceprocesser. I tabellen syns medeltalen för påståenden 
i enkäterna som genomförts olika år. Kunderna har i allmänhet varit rätt nöjda 
med Utbildningsstyrelsens service:

Påstående
(skala 1 = helt av annan åsikt, 5 = helt av samma åsikt)

2016 2009 2005

Jag hittade lätt information om att beslut ska sökas hos Utbildningsstyrelsen. 3,8 3,9 3,8

Jag är nöjd med Utbildningsstyrelsens informationsmaterial. 3,9 3,9 3,8

Jag är nöjd med den service jag fått av Utbildningsstyrelsen i olika skeden av 
ansökningsprocessen.

4,0 3,9 4,0

Jag tycker att min ansökan behandlades inom en rimlig tid. 4,0 3,9 4,1

Jag anser att priset för beslutet var rimligt. 3,0 3,3 2,8

Jag anser att beslutets innehåll är tydligt och lättbegripligt. 4,0 3,9 4,0
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De svarande hade även möjlighet att berätta om sina erfarenheter om vad de 
upplevde var bra i Utbildningsstyrelsens service. Mest beröm fick processens 
snabbhet (26,7 % av omnämnandena), kommunikation och svar på frågor (22,2 %) 
samt processens, rådgivningens och beslutens tydlighet och grundlighet (18,9 
%). Hälften av de svarande var delvis eller helt av samma åsikt att beslutet 
hade förbättrat sysselsättningsmöjligheterna. I svaren nämndes bl.a. att man 
fått gå på arbetsintervju eller arbetspraktik, att det blivit lättare att skriva 
arbetsansökningar samt möjligheten att söka till statens tjänster.

För hälften av de svarande innebar beslutet även bättre självförtroende. Nästan 
en tredjedel av de svarande uppskattade att beslutet hade påverkat så att de 
avancerade i karriären. För drygt en fjärdedel av de svarande hade beslutet 
betydelse med tanke på att de skulle få en studieplats. Finska medborgare och 
medborgare i övriga EU-/EES-länder uppskattade oftare än andra att beslutet 
har hjälpt dem i och med att sysselsättningsmöjligheterna har blivit bättre, de 
har avancerat i karriären och fått bättre lön. 

Andra än finska medborgare däremot uppskattade oftare att uppskattningen 
och självförtroendet har ökat. Av kundernas förslag till förbättringar gällde 
den största gruppen (33 %) praxisen för processen av erkännande av examina. 
Man önskade bl.a. möjlighet att elektroniskt ansöka om beslut och leverera 
handlingar samt information om förväntad tid då beslutet blir färdigt.

Dessutom önskade man att handläggningen av ansökningar skulle påskyndas. 
Av utvecklingsförslagen gällde 22 procent innehållet i Utbildningsstyrelsens 
beslut. Man önskade en allt tydligare och lättbegripligare formulering, positivare 
inställning till examina som avlagts utomlands samt ett förenklat förfarande för 
erkännande av examina som avlagts i de övriga EU-länderna.

En del svarande upplevde att tilläggskravet som ställs är orättvist. 15 procent av 
de svarande krävde att priset på beslutet ska sänkas. Av utvecklingsförslagen 
gällde 14 procent rådgivning som erbjuds de sökande antingen före 
ansökningsprocessen, medan den pågår eller efter att man mottagit beslutet. 
Många önskade att Utbildningsstyrelsen skulle ge mer konkreta råd om hur man 
borde handla efter att beslutet om erkännande har givits. Av de svarande önskade 
10 procent att Utbildningsstyrelsen skulle informera bättre om servicen. 

Allra minst utvecklingsförslag gavs om kundservicen (6 %). I enkäten utreddes 
även varifrån de svarande hade fått veta om Utbildningsstyrelsens service. 
Oftast hade den svarande fått information om möjligheten att ansöka om beslut 
via en bekant eller vän (25,3 % av de svarande).
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Jämfört med tidigare enkäter hade emellertid deras andel som främsta 
informationskälla minskat, när däremot internet, läroanstalten och 
invandrarprojekt nämndes allt oftare som informationskälla. Resultaten från 
utredningen i fråga liknar resultaten från tidigare utredningar. Generellt kan 
kundnöjdheten anses vara bra. Utvecklingsobjekten för Utbildningsstyrelsens 
verksamhet beskrivs närmare i kapitel fem. 
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SUMMARY

Recognition of a qualification refers to a decision on the eligibility a foreign 
qualification provides when applying for a job or study place. The Finnish 
National Agency for Education (FNAE) issues decisions on the eligibility provided 
by foreign degrees for public posts in Finland. The FNAE also decides on the 
eligibility conferred by foreign qualifications for professions in early childhood 
education, educational administration, legal administration and rescue services 
for which a certain education is required. 

In order to develop its operations, the FNAE has examined the satisfaction of 
its customers, i.e. members of the public who have applied for the recognition 
of a qualification, on the services provided. This is the third report on the issue. 
The customers were requested to evaluate the quality of the FNAE’s service 
and to provide related development suggestions. The purpose was to also gain 
more information on the effectiveness of the decisions and the significance of 
the decision for applicants. 

The target group of the survey which this report concerns was selected through 
a random sample of people who received a decision issued by the FNAE on the 
recognition of a qualification in 2008–2015. The sample included 1,077 people. 
The total number of responses obtained was 340, making the response rate 
31.6 per cent. 

Slightly under one fourth of the respondents were Finnish citizens and slightly 
under one fourth were citizens of other EU or ETA countries. Over half of the 
respondents (52.4%) were from countries outside the EU/ETA. 

Different statements concerned with the service process were used to examine 
customer satisfaction. The below table presents the average rates for the 
statements in the surveys conducted in different years. The customers have been 
mostly fairly satisfied with the service of the FNAE. 

Statement
(scale 1 = completely disagree, 5 = completely agree)

2016 2009 2005

It was easy to find information that the decision is applied from the Finnish 
National Agency for Education

3.8 3.9 3.8

I am satisfied with the Finnish National Agency for Education’s information material. 3.9 3.9 3.8

I am satisfied with the service I received from the Finnish National Agency for 
Education at different stages of the application process.

4.0 3.9 4.0

My application was processed within a reasonable time. 4.0 3.9 4.1

The fee for the decision was reasonable. 3.0 3.3 2.8

The content of the decision is clear and comprehensible. 4.0 3.9 4.0
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The respondents could also share their experiences regarding what they found 
good about the service by the FNAE. The speed of the process (26.7% of entries), 
communications and answering to questions (22.2%) as well as the clarity and 
thoroughness of the process, advice and decisions (18.9%) were praised the most. 
Half of the respondents somewhat or completely agreed with the statement that 
the decision had improved their possibilities for finding employment. Among 
other topics, the responses mentioned getting a job interview or access to a 
work placement, it getting easier to prepare job applications and having the 
opportunity to apply for public posts. Similarly, the decision had improved the 
self-confidence of half of the respondents.

Slightly under one third of the respondents estimated that the decision had enabled 
them to advance in their careers. For around one fourth of he respondents, the 
decision had been significant for gaining admission to education. The citizens 
of Finland and other EU/ETA states were more likely than other respondents to 
assess that the decision had helped them in enhancing their possibilities for finding 
employment, advancing their career and obtaining a better salary. In turn, the non-
Finnish citizens more frequently evaluated that they were more respected and had 
better self-confidence. 

The largest group (33%) of the customers’ improvement suggestions was 
concerned with the practices related to the process of recognition of 
qualifications. For instance, the respondents wished that they could apply for 
the decision and supply documents electronically and that information would 
be provided on the expected date of issue of the decision. They also wished for 
the application process to be faster.

22% of the development suggestions were concerned with the content of 
the decision by the FNAE. The respondents hoped for more clearly and 
comprehensibly worded decisions, more positive attitudes towards qualifications 
completed abroad, and a simplified procedure for the recognition of qualifications 
completed in other EU countries. Some of the respondents found imposing the 
compensation measures unfair. 

15% of the respondents noted that the fee for the decision should be lowered. 
14% of the development suggestions were concerned with the advice given for 
applicants before applying, during the application process or after the issue of 
the decision. Many wished for the FNAE to provide more concrete instructions on 
how to proceed after the decision on the recognition has been issued. 10% of the 
respondents hoped for better information provision on the service by the FNAE. 
The fewest development suggestions were concerned with customer service (6%). 



14 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN OPETUSHALLITUKSESSA - PÄÄTÖKSEN SAANEIDEN KOKEMUKSIA

The survey also examined how the respondents had learned about the service 
by the FNAE. Most commonly, the respondent had been informed about the 
possibility to apply for a decision by a friend or an acquaintance (25.3% of 
respondents). Nevertheless, their share had decreased compared to previous 
surveys, while the Internet, an educational institution and an immigrant 
education project were mentioned as the source of information more often than 
previously.

The results of the present report are in line with the findings of the previously 
conducted studies. Overall, the customer satisfaction can be perceived to be 
good. The development targets of the FNAE have been described in further 
detail in chapter 5. The key development targets are connected with online 
communication and developing the electronic search option. 
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РЕЗЮМЕ

Признание образования означает принятие решения о приемлемости 
полученного за границей образования при поиске работы или поступлении 
на учебу. Национальное управление образования Финляндии (НУО) выносит 
решение о приемлемости полученного за границей образования для назначения 
на официальные должности в Финляндии. НУО также принимает решение 
о приемлемости полученного за границей образования для должностей, 
например, в сфере дошкольного воспитания, образования, юстиции и аварийно-
спасательных служб, которые требуют определенного образования.

В целях развития своей деятельности НУО выяснило удовлетворенность своих 
клиентов, то есть граждан, ходатайствовавших о признании образования, 
качеством полученного обслуживания. Предлагаемый отчет является третьим 
по счету. Клиентам было предложено оценить качество обслуживания НУО и 
высказать свои пожелания по его развитию. Целью опроса было также получение 
данных о том, какое влияние оказало полученное решение на ситуацию 
ходатайствующих и какое имело для них значение.

Целевая группа для опроса, который лег в основу отчета, была выбрана на основе 
случайной выборки лиц, получивших решение НУО о признании образования в 
период с 2008 по 2015 год. Объем выборки составил 1077 человек. В общей сложности 
было получено 340 ответов, исходя из чего процент откликов составил 31,6. 

Почти четверть участников опроса составили граждане Финляндии, примерно 
четверть – граждане других стран ЕС или ЕЭП, и более половины (52,4 %) – лица, 
прибывшие из-за пределов стран EС/EЭП.

Удовлетворенность клиентов была выяснена при помощи разных высказываний, 
относящихся к процессу обслуживания. В таблице представлены средние 
величины реакций респондентов на высказывания по опросам, проведенным в 
разных годах. Клиенты НУО в большинстве случаев были достаточно довольны 
обслуживанием НУО: 

Высказывание
(шкала 1 = полное несогласие, 5 = полное согласие)

2016 2009 2005

Я легко нашел/нашла информацию о том, что заявление оформляется через НУО. 3,8 3,9 3,8

Я доволен/довольна информационным материалом НУО. 3,9 3,9 3,8

Я доволен/довольна обслуживанием НУО на разных этапах оформления. 4,0 3,9 4,0

Время рассмотрения моего заявления было адекватным. 4,0 3,9 4,1

Стоимость решения была адекватной. 3,0 3,3 2,8

Содержание решения было сформулировано четко и понятно. 4,0 3,9 4,0
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Респонденты также имели возможность рассказать о том, что положительного 
они отметили в обслуживании НУО. Больше всего благодарностей было получено 
за скорость процесса (26,7 % всех упоминаний), за возможность общения с 
представителями НУО и за реагирование на вопросы (22,2 %), а также за четкость 
и основательность процесса, консультирования и вынесения решений (18,9 %).

Половина респондентов была частично или полностью согласна с тем, что 
решение улучшило возможность трудоустройства. В ответах было упомянуто 
также получение приглашений на собеседование при приеме на работу или 
трудовую практику, облегчение составления заявления о приеме на работу 
и возможность подачи заявления на государственные должности. Также для 
половины респондентов решение означало повышение уверенности в себе.

Чуть меньше трети респондентов считает, что решение повлияло на продвижение 
в карьере. Более чем для четверти респондентов решение имело значение с 
точки зрения получения места обучения. Граждане Финляндии и других стран 
EС/EЭП чаще других отмечали, что решение помогло в улучшении возможности 
их трудоустройства, в продвижении по службе и в повышении заработной платы. 
Респонденты, не являющиеся гражданами Финляндии, чаще отмечали повышение 
авторитета и уверенности в себе.

Бóльшая часть предложений клиентов по улучшению обслуживания (33 %) 
касалась процедур процесса признания образования. Например, выражались 
пожелания о подаче заявления с приложением необходимых документов в 
электронном виде, а также о предоставлении клиентам бóльшей информации 
о предполагаемом времени принятия решения. Кроме того, были выражены 
пожелания по ускорению процесса обработки заявлений.

22 % предложений по улучшению обслуживания касались содержания решений 
НУО. Высказывались пожелания о более четкой и понятной формулировке 
текстов, более позитивном отношении к образованию, полученному за границей, и 
облегченной процедуре признания образования, полученного в другой стране ЕС. 
Отдельные респонденты расценили установление дополнительных требований 
как несправедливых.

15 % респондентов требовали понижения стоимости оформления решения. 
14 % предложений по улучшению обслуживания касались консультирования 
ходатайствующих либо до подачи заявлений, либо во время процесса 
рассмотрения заявления, либо после получения решения. Многие желали 
получить от НУО более конкретные инструкции о том, как следует действовать 
после получения решения о признании их образования. 10 % респондентов 
желали лучшего информирования об оказываемых НУО услугах. Меньше всего 
было получено предложений, касающихся непосредственно обслуживания 
клиентов (6 %).
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Опрос позволил выяснить также пути получения респондентами информации 
об услугах НУО. Чаще всего источником информации о возможности получения 
решения были знакомые и друзья (25,3 % респондентов). По сравнению с 
предыдущими опросами их доля в качестве первичных источников информации 
все же уменьшилась, в то время как Интернет, учебное заведение и проект для 
иммигрантов упоминались в качестве источника информации чаще, чем раньше.

Результаты предлагаемого отчета во многом соответствуют результатам 
предыдущих отчетов. Удовлетворенность клиентов в целом можно оценить как 
хорошую. Объекты развития деятельности НУО более подробно изображены 
в главе пять. Центральные объекты развития связаны с развитием сетевой 
коммуникации и возможности подачи заявления в электронном виде.
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1 TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN 
SUOMESSA 

1 1  Yleistä

Viranomaisen päätös ulkomaisen koulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta 
ammattiin tai tehtävään tarvitaan Suomessa silloin, kun ulkomailla tutkinnon 
suorittanut haluaa saada kelpoisuuden tehtävään, johon on säädöspohjaisena 
kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto tai tietyt opinnot tai johon vaadi-
taan ammatinharjoittamisoikeus. 

Yleisimmin kelpoisuusvaatimuksena julkisen sektorin tehtäviin on tietyn tasoinen 
korkeakoulututkinto. Tällöin päätöksen kelpoisuudesta tekee Opetushallitus. Joi-
hinkin tehtäviin on kelpoisuusvaatimukseksi määritelty tietty tutkinto tai tietyt opin-
not. Opetushallitus on toimivaltainen viranomainen päättämään ulkomaisen tutkin-
non tuottamasta kelpoisuudesta muun muassa varhaiskasvatuksen, opetustoimen, 
oikeustoimen ja pelastustoimen tehtäviin, joihin edellytetään tiettyä koulutusta. 

Opetushallituksen lisäksi päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoi-
suudesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta tekevät mm. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), joka tekee päätökset terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon ammattien osalta, sekä Elintarvikevirasto (Evira), joka päättää 
oikeudesta harjoittaa eläinlääkärin ammattia.

1 2  Tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa

Opetushallitus on ollut toimivaltainen viranomainen tutkintojen tunnustamisessa 
vuodesta 1997. Tutkintojen tunnustamista koskevien hakemusten ja päätösten 
määrä on kasvanut kolmivuotiskausittain tarkasteltuna seuraavasti (taulukko 1):

TAULUKKO 1  TUTKINNON TUNNUSTAMISHAKEMUKSET, RATKAISUT JA 
PÄÄTÖKSET 

vuodet
hakemuksia

yhteensä
hakemuksia 

keskimäärin/v

muutos edell. 
kaudesta

keskimäärin/v

ratkaisuja
yhteensä

päätöksiä
yhteensä

1998 - 2000 908 303 896 729

2001 - 2003 1339 446 +15,7 % 1351 1129

2004 - 2006 1664 555 +8,1 % 1604 1351

2007 - 2009 1985 662 +6,4 % 1834 1493

2010 – 2012 2494 831 +8,5 % 2514 2142

2013 - 2015 2650 883 +2,1 % 2801 2400
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Ratkaisuilla tarkoitetaan paitsi Opetushallituksen päätöksiä myös muuhun loppu-
tulokseen päätyneitä hakemuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi siirto toiselle viran-
omaiselle ja eri syistä johtuvat hakemusten peruutukset. 

Hakemusten määrän voimakas kasvu 2000-luvun alusta on hieman laantunut 
muutamana viime vuotena. Päätösten osuus ratkaisuista on vaihdellut 81 prosen-
tin ja 86 prosentin välillä. Kahtena viimeisenä kolmivuotiskautena se on ollut kor-
kein, 85 % ja 86 %. Tämä johtunee tehostuneesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. 
Hakijat ovat entistä paremmin tietoisia tunnustamiskriteereistä ja mahdollisuuk-
sistaan päätöksen saamiseen.

Päätökset tehdään Opetushallituksen tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksi-
kössä. Yksikön assistentit antavat asiakkaille yleistä neuvontaa sekä ilmoittavat 
hakemuksen vastaanottamisesta ja mahdollisesti puuttuvista asiakirjoista. Tun-
nustamispäätösten valmistelusta ja esittelystä vastaavat yksikön esittelijät. Teh-
tävät on jaettu niin, että kukin esittelijä vastaa tietyllä maantieteellisellä alueella 
suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Päätös annetaan joko suomen tai 
ruotsin kielellä. Jos päätöksessä on kelpoisuuden saamiseksi edellytetty lisävaa-
timus, päätökseen liitetään ohje lisävaatimuksen suorittamisesta. 

Tunnustamispäätöksiin sisältyy aina valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Opetushal-
lituksessa on tehty yhteensä noin 10000 päätöstä. Valitus on tehty vuoden 2016 
loppuun mennessä 65 päätöksestä.

Tunnustamispäätös voidaan antaa vain tutkinnosta, joka kuuluu lähtömaan viral-
liseen tutkintojärjestelmään. Viralliseen tutkintojärjestelmään kuulumattomasta 
tutkinnosta ei voida antaa virkakelpoisuuden tuottavaa päätöstä.

Tunnustamispäätökset ovat maksullisia. Maksun suuruudesta päätetään opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksella. 

1 3 Lainsäädäntö

Tutkintojen tunnustamisen kriteerit ja menettelytavat on määritelty lainsää-
dännössä. Käsillä olevan selvityksen kysymyksiin vastanneet ovat saaneet 
päätöksensä ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen tuottamasta virka-
kelpoisuudesta annetun lain (531/1986, jatkossa ulkomaanopintolaki) tai ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) nojalla. Sovellettu lain-
säädäntö oli voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Seuraavassa kuvataan tätä 
lainsäädäntöä. 
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PÄÄTÖKSET AMMATTIPÄTEVYYSLAIN NOJALLA

Lakia sovellettiin EU-/ETA-jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisen toisessa EU-/
ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä hankkiman ammattipätevyyden tunnustami-
sessa. Laki perustui Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/
EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Direktiivin lähtökohta on, että yhdessä 
jäsenmaassa ammattiin pätevöitynyt EU/ETA-maan kansalainen saa vastaavan 
ammattipätevyyden myös muissa jäsenmaissa.

Päätöstä valmisteltaessa selvitettiin, millaisiin ammattitehtäviin hakija on lähtö-
maassa kelpoinen. Lisäksi hakijan koulutusta verrattiin samaan ammattiin Suo-
messa vaadittavaan koulutukseen. Päätös annettiin tarvittaessa ehdollisena niin, 
että kelpoisuuden saamisen edellytyksenä on korvaavan toimenpiteen, sopeutu-
misajan tai kelpoisuuskokeen, suorittaminen. Sopeutumisajan tai kelpoisuusko-
keen suorittamista voitiin edellyttää, jos 

• hakijan suorittama koulutus oli vähintään vuoden lyhyempi kuin vastaavaan 
tehtävään Suomessa vaadittava koulutus, 

• hakijan koulutuksen sisältö poikkesi olennaisesti tehtävään Suomessa vaadit-
tavasta koulutuksesta, tai

• ammatin sisältö Suomessa erosi olennaisesti ammatin sisällöstä maassa, 
jossa hakija on hankkinut ammattipätevyyden.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen ammatissa hankittu työkokemus tai alan opinnot 
voivat korvata olennaisen eron koulutuksessa tai ammattitehtävien sisällössä 
kokonaan tai osittain. Tällöin korvaavaa toimenpidettä ei määrätty, tai se määrät-
tiin suppeampana.

Hakija sai yleensä valita, suorittiko hän sopeutumisajan vai kelpoisuuskokeen. 
Päätöksessä annettiin tällöin molemmat vaihtoehdot. 

Ammattipätevyyslain nojalla Opetushallituksen tuli tehdä päätös neljän kuukau-
den kuluessa kaikkien hakuasiakirjojen saapumisesta. 

PÄÄTÖKSET ULKOMAANOPINTOLAIN NOJALLA 

Ulkomaanopintolain mukaista päätöstä valmisteltaessa arvioitiin, mitä 
suomalaista tutkintotasoa ulkomainen korkeakoulututkinto lähinnä vastaa ja pää-
töksessä ilmoitettiin tämä taso. Ulkomainen tutkinto voitiin rinnastaa Suomessa 
suoritettavaan alempaan korkeakoulututkintoon, ylempään korkeakoulututkin-
toon, ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, 
jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon tai tohtorin tutkintoon. Tut-
kintojen tason vastaavuus arvioitiin niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. 
Tutkinnon tasoa koskevissa päätöksissä ei voitu asettaa lisävaatimuksia. 
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Jos hakemus koski kelpoisuutta tehtävään, johon oli kelpoisuusvaatimuksena 
tietty tutkinto, arvioitiin korkeakoulututkinnon tason vastaavuuden lisäksi tut-
kinnon alan vastaavuutta. Tutkintojen alan vastaavuus arvioitiin niiden sisällön 
perusteella. Rinnastamispäätöksen ehtona voitiin vaatia täydentäviä opintoja, jos 
tutkinnon alan vastaavuutta arvioitaessa todettiin sisällöllisiä eroja. Täydentävien 
opintojen enimmäismäärät oli määritelty asetuksessa. Tarvittaessa Opetushal-
litus saattoi pyytää päätöksentekonsa tueksi suomalaisen korkeakoulun lausun-
non hakijan koulutuksen vastaavuudesta Suomessa vaadittavaan koulutukseen.

1.1.2016 alkaen tutkintojen tunnustamista ovat säädelleet laki ulkomailla suoritet-
tujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (1385/2015) sekä laki 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015). Edellä kuvattuja pääperiaatteita 
sovelletaan pääosin myös nykyisen lainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. 

1 4  Tiedotus 

Opetushallitus tiedottaa hakumenettelystä verkkosivuillaan ja erillisellä tiedotus-
materiaalilla. Opetushallituksen esite tutkintojen tunnustamisesta on saatavana 
Opetushallituksen verkkosivuilla yhdellätoista kielellä (suomi, ruotsi, englanti, 
arabia, espanja, farsi, kiina, portugali, ranska, viro ja venäjä). Tiedottamisessa 
tehdään yhteistyötä työhallinnon lisäksi mm. maahanmuuttajien parissa toimi-
vien tahojen kanssa.

Hakulomakkeen ja ohjeen voi tulostaa Opetushallituksen verkkosivuilta. Opetus-
hallitus lähettää niitä pyynnöstä hakijoille myös postitse. Hakulomake on 
suomen, ruotsin ja englannin kielellä sekä täyttöohje näiden kielten lisäksi myös 
venäjän kielellä. Hakulomakkeen täyttöohjeessa kuvataan tunnustamismenette-
lyn keskeiset periaatteet ja annetaan yksityiskohtaiset hakuohjeet. 

Tarvittaessa hakijoille annetaan myös henkilökohtaista neuvontaa sähköpostilla 
ja puhelimitse. Hakijalle annetaan hakuprosessin aikana tietoa käsittelyn etene-
misestä. 
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2  ASIAKASKYSELY TUTKINTOJEN 
TUNNUSTAMISESTA

2 1  Selvityksen tarkoitus ja edelliset kyselyt

Opetushallitus toteutti ensimmäisen ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnus-
tamiseen liittyvän asiakaskyselyn syksyllä 2005. Seuraavan kerran kysely suori-
tettiin vuonna 2009, joten nyt raportoitava kysely on järjestyksessä kolmas. 

Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää tunnustamispäätöstä hakeneiden hen-
kilöiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluprosessiin. Lisäksi haluttiin 
selvittää päätöksen vaikutuksia vastaajien asemaan työelämässä. Kysely koostui 
monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Keskeisiä kysymyksiä 
olivat: Kuinka tyytyväisiä päätöksen saaneet henkilöt olivat Opetushallituk-
selta saamaansa palveluun hakuprosessin eri vaiheissa? Oliko päätös selkeä ja 
ymmärrettävä? Millaisia tietolähteitä hakijat pääsääntöisesti käyttävät etsies-
sään tutkinnon tunnustamispäätöksen hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? 
Millaisia vaikutuksia päätöksellä on ollut esimerkiksi hakijoiden työllistymismah-
dollisuuksien parantamiseen? Kuinka Opetushallituksen toimintaa ulkomaisten 
tutkintojen tunnustamisessa tulisi parantaa?

Jatkossa raportoitavassa vuonna 2016 toteutetussa kyselyssä käytettiin pääasiassa 
samoja kysymyksiä kuin kahdessa edellisessä kyselyssä, mikä mahdollistaa tulos-
ten vertailun ja seurannan. Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Vastaaja saattoi 
valita vastaako suomen, ruotsin, englannin vai venäjän kielellä. Kyselyn suunnitte-
luun osallistui yksikön henkilöstö. Tulosten analysoinnista ja raportin kirjoittami-
sesta vastasi Opetushallituksessa aiemmin työskennellyt Raija Timonen. 

Kyselyssä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut Opetushallitukselta 
päätöksen ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta Suomessa. 

2 2  Aineisto

Asiakaskyselyn kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla Opetushallitukselta 
vuosina 2008 - 2015 tutkintojen tunnustamispäätöksen saaneista henkilöistä. Otok-
sen koko oli 1077 henkilöä. Kaikkiaan päätöksen saaneita oli vuosina 2008 - 2015 
yhteensä 5399. He ovat perusjoukko, johon tässä raportissa myöhemmin viitataan. 

Kohderyhmään kuuluville asiakkaille lähetettiin 6.9.2016 sähköpostilla kutsu 
osallistua kyselyyn vastaamalla verkkosivulta löytyviin kysymyksiin. Vastausajan 
päätyttyä lähetettiin 21.9.2016 muistutus niille, jotka eivät olleet vielä osallistu-
neet. Toinen muistutus lähetettiin 28.9.2016.
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Vastauksia saatiin yhteensä 340, joten vastausprosentiksi muodostui 31,6 (43,0 % 
v. 2009; 49,9 % v. 2005). Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi. Vastaus-
prosentti olisi saattanut olla korkeampi, mikäli kysely olisi lähetetty päätöstä 
hakeneille nopeammin päätöksen saamisen jälkeen. Osa vastaajista oli saanut 
päätöksensä jo useita vuosia ennen kyselyä, joten tunnustamispäätöstä koskevat 
asiat eivät enää olleet niin hyvin mielessä. Useat vastaajat mainitsivatkin tämän 
avoimissa vastauksissaan. 

Selvityksen aineisto muodostuu asiakaskyselyn tiedoista ja Opetushallituksessa 
olevista taustatiedoista.

2 3  Vastaajien taustatiedot

Asiakaskyselyyn vastanneista 37,6 % vastasi suomen kielellä ja lähes yhtä suuri 
osuus, 37,4 % venäjän kielellä. Englannin kielellä vastasi 22,4 % ja ruotsin kie-
lellä 2,6 %. Muulla kuin suomen kielellä vastanneiden osuus on kasvanut verrat-
tuna aikaisempiin kyselyihin. 

2 3 1  Vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus

Kyselyyn vastanneista henkilöistä kolme neljäsosaa on naisia ja yksi neljäsosa 
miehiä (taulukko 2). Miesten osuus on lisääntynyt aikaisempiin kyselyihin verrat-
tuna (19,9 % v. 2009) ja se on nyt yhtä suuri kuin heidän osuutensa perusjoukosta.

TAULUKKO 2  VASTAAJIEN SUKUPUOLI 

Vastaajan sukupuoli
Kysely Kaikki 2008 - 2015

lkm % lkm %

Mies 88 25,9 1360 25,2

Nainen 252 74,1 4039 74,8

Yhteensä 340 100,0 5399 100,0

Hieman vajaa neljännes vastaajista on Suomen kansalaisia ja samoin vajaa nel-
jännes muiden EU- tai ETA-maiden kansalaisia (taulukko 3). Yli puolet vastaajista 
(52,4 %) on muiden kuin EU/ETA-maiden kansalaisia. Suomen kansalaisten osuus 
on pienempi ja muiden kuin EU/ETA-valtioiden kansalaisten osuus suurempi kuin 
edellisissä kyselyissä. 
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TAULUKKO 3  VASTAAJIEN KANSALAISUUS

Vastaajien kansalaisuus
Kysely Kaikki 2008 - 2015

lkm % lkm %

Suomen 81 23,8 1426 26,4

muun EU/ETA-valtion 78 22,9 1296 24,0

muun kuin EU/ETA-valtion 178 52,4 2663 49,3

ei kansalaisuutta 3 0,2 14 0,3

Yhteensä 340 100,0 5399 100,0

Suomen ja muiden EU/ETA-valtioiden kansalaisten osuus vastaajista on hieman 
pienempi kuin heidän osuutensa perusjoukosta. Vastaavasti muiden kuin EU/
ETA-valtioiden kansalaisten osuus vastaajista on hieman suurempi kuin perus-
joukosta. Erot perusjoukkoon ovat kuitenkin pienet ja vastaajien voidaan katsoa 
edustavan perusjoukkoa riittävän hyvin.

2 3 2 Muutto Suomeen ja päätöksen hakeminen

Opetushallitukselta päätöksen saaneilta tiedusteltiin Suomeen muuttovuotta. 
Tätä kysyttiin henkilöiltä, jotka eivät olleet syntyneet Suomessa. 9 % (16 % v. 2009, 
34 % v. 2005) vastaajista oli ollut Suomessa yli kymmenen vuotta ennen kuin haki 
Opetushallituksen päätöstä. 85 % vastaajista (34 % v. 2009, 20 % v. 2005) oli ollut 
Suomessa vähemmän kuin viisi vuotta päätöstä hakiessaan. Keskimääräinen aika 
Suomeen muutosta päätöksen hakemiseen on 3,4 vuotta (2009 4,0; 2005 4,5 v). 

Päätöksen hakeminen on säännönmukaisesti nopeutunut. Erityisesti enintään 
vuoden kuluessa maahanmuutosta päätöstä hakeneiden osuus on selvästi  
kasvanut.

TAULUKKO 4  AIKA SUOMEEN MUUTOSTA TUNNUSTAMISPÄÄTÖKSEN 
HAKEMISEEN

Aika 

Sukupuoli

kaikki
%

miehet
%

naiset
%

enintään yksi vuosi 39,9 41,8 39,3

1 – 5 vuotta 45,5 41,8 46,7

6 – 10 vuotta 5,6 6,0 5,5

yli 10 vuotta 9,0 10,4 8,5

Yhteensä 100,0 100,0 100,0



25ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN OPETUSHALLITUKSESSA - PÄÄTÖKSEN SAANEIDEN KOKEMUKSIA

2 4  Tulosten yleistämisestä

Kyselyn kohdejoukko muodostettiin satunnaisotannalla perusjoukosta, v. 2008 – 
2015 Opetushallituksen tunnustamispäätöksen saaneista henkilöistä. Kohdejou-
kosta kyselyyn vastasi hieman vajaa kolmannes, 31,6 %. Vaikka vastausprosentti 
jäi alhaiseksi, edustaa vastaajajoukko perusjoukkoa melko hyvin. Vastaajien 
sukupuolijakauma on täysin sama kuin perusjoukon ja jakauma kansalaisuuden 
mukaan lähes sama. Venäjä on tutkinnon suoritusmaana jonkin verran yliedus-
tettuna perusjoukkoon verrattuna. Kun vastaajat muodostavat melko edustavan 
otoksen perusjoukosta, voidaan tulokset varovasti yleistää koskemaan perus-
joukkoa, v. 2008 – 2015 Opetushallituksen tunnustamispäätöksen saaneita henki-
löitä.
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3  TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA 
HAKUPROSESSI

3 1  Ulkomaisen tutkinnon suoritusmaa ja päätöksen 
tyyppi

Maita, joissa kyselyyn vastaajat olivat suorittaneet tutkinnon, oli yhteensä 36. 
Opetushallitukselta on tähän mennessä haettu tunnustamispäätöstä 138 eri 
maassa suoritetusta tutkinnosta. 32,4 % kyselyyn vastanneista henkilöistä oli 
suorittanut tutkintonsa Venäjällä (taulukko 5). Seuraavaksi eniten oli Neuvostolii-
tossa (9,1), Virossa (8,8 %) ja Iso-Britanniassa (7,1 %) suoritettuja tutkintoja. Tau-
lukossa on mainittu sellaiset maat, joissa kyselyyn vastanneista vähintään viisi 
vastaajaa oli suorittanut tutkinnon.

TAULUKKO 5  TUTKINNON SUORITUSMAA

Tutkinnon suoritusmaa lkm %

Venäjä 110 32,4

Neuvostoliitto 31 9,1

Viro 30 8,8

Iso-Britannia 24 7,1

Yhdysvallat 13 3,8

Saksa 11 3,2

Ruotsi 9 2,6

Alankomaat 8 2,4

Espanja 7 2,1

Irak 7 2,1

Valko-Venäjä 6 1,8

Intia 5 1,5

Romania 5 1,5

Ukraina 5 1,5 

Vastaajissa on suhteellisesti enemmän Venäjällä tutkintonsa suorittaneita kuin 
perusjoukossa (vastaajat 32,4 %, perusjoukko 28 %). Ruotsissa tutkintonsa 
suorittaneet puolestaan ovat hieman aliedustettuina vastaajissa. Muutoin erot 
perusjoukkoon ovat hyvin pienet. 

Vastaajien saamat päätökset perustuvat tutkinnon suoritusmaasta ja hakijan 
kansalaisuudesta riippuen joko lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta (ammatti-
pätevyyslaki) tai lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta vir-
kakelpoisuudesta (ulkomaanopintolaki). Lainsäädännöstä ja päätöstyypeistä on ker-
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rottu luvussa 1.3. Taulukossa 6 esitetään kyselyyn vastanneiden henkilöiden saa-
mien päätösten jakaantuminen päätöstä määrittävän lain ja päätöstyypin mukaan.

TAULUKKO 6  PÄÄTÖSTYYPPI JA TUNNUSTAMISLAKI

Päätöstyyppi lkm

tasopäätös 191

tietty kelpoisuus ulkomaanopintolaki 70

tietty kelpoisuus ammattipätevyyslaki 71

Vastaajien saamien päätösten jakautuminen tutkinnon tasoa koskeviin päätöksiin ja 
tietyn kelpoisuuden tuottaviin päätöksiin vastaa hyvin jakaumaa perusjoukossa. 

Taulukosta 7 selviää kyselyyn vastanneiden henkilöiden suorittaman ulkomaisen 
tutkinnon tunnustettu taso Suomessa. Runsas kaksi kolmasosaa tutkinnoista on 
rinnastettu ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulu-
tutkintoon. Noin neljäsosa tutkinnoista on rinnastettu tasoltaan suomalaiseen 
alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon. 

TAULUKKO 7  TUTKINNON TUNNUSTETTU SUOMALAINEN TASO 

Tutkinnon taso lkm %

ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto 81 24,0

ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto 234 68,8

lisensiaatin tutkinto 5 1,5

tohtorin tutkinto 5 1,5

Yhteensä 325 100,0

3 2 Lisävaatimukset ja niiden suorittaminen

Opetushallitus voi päätöksessään asettaa kelpoisuuden ehdoksi lisävaatimuksia. 
Ammattipätevyyslain mukaisissa päätöksissä lisävaatimuksena voitiin edellyttää 
joko kelpoisuuskoe tai sopeutumisaika. Ulkomaanopintolain mukaan voitiin lisä-
vaatimuksena edellyttää Suomessa suoritettavia opintoja. Taulukosta 8 käy ilmi 
kuinka monille vastaajille on asetettu lisävaatimuksia.

TAULUKKO 8  LISÄVAATIMUKSET

Onko asetettu lisävaatimuksia? lkm %

ei 228 67,1

kyllä 112 32,9

Yhteensä 340 100,0



28 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN OPETUSHALLITUKSESSA - PÄÄTÖKSEN SAANEIDEN KOKEMUKSIA

Kahdessa kolmasosassa tapauksista päätöksen saaneille ei ole asetettu lisä-
vaatimuksia. Nämä ovat enimmäkseen tasopäätöksiä, joissa lisävaatimuksia ei 
voida asettaa. Kolmasosalle hakijoista asetettiin Opetushallituksen päätöksellä 
lisävaatimuksia. 

Lisävaatimuksia saaneita pyydettiin kertomaan, olivatko he suorittaneet määrä-
tyt lisävaatimukset. Vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan, kuinka pian päätök-
sen saamisen jälkeen he olivat suorittaneet mahdolliset lisävaatimukset.

Puolet (50,9 %) lisävaatimuksen saaneista oli joko suorittanut ne tai oli suoritta-
massa niitä. 42,9 % ilmoitti, että ei ole suorittanut päätöksessä asetettuja lisä-
vaatimuksia. Osa (6,2 %) lisävaatimuksen saaneista vastaajista ei ollut vastannut 
kysymykseen. Kysymykseen vastanneista miehet olivat hieman naisia useammin 
suorittaneet lisävaatimukset (miehet 59,3 %, naiset 52,6 %). Lisävaatimuksen 
suorittaminen on selvästi yhteydessä kansalaisuuteen, mikä on ymmärrettävää, 
koska suorituksessa pääsääntöisesti tarvitaan kansallisen kielen taitoa. Suomen 
kansalaisista lisävaatimuksen oli suorittanut 92,3 %, muun EU/ETA-valtion kan-
salaisista 52,2 % ja muun valtion kansalaisista 36,4 % vastaajista. 

Kuviosta 1 käyvät ilmi vastaajien ilmoittamat syyt sille, miksi eivät ole suoritta-
neet heille asetettua lisävaatimusta.

3,3 %

5,0 %

8,3 %

11,7 %

21,7 %

23,3 %

26,7 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Perhesyyt

Pitkä matka

Ajan puute

Ei tarvetta

Alan vaihto

Puutteellinen kielitaito

Epätietoisuus 
suorittamismahdollisuuksista

KUVIO 1  MIKÄ ON OLLUT ESTEENÄ LISÄVAATIMUKSEN SUORITTAMISELLE?

Useimmin mainittu syy sille, miksi päätöksen edellyttämiä lisävaatimuksia ei 
ollut suoritettu, oli joko epätietoisuus suorittamismahdollisuuksista tai han-
kaluudet pääsyssä suorittamaan lisävaatimuksia (26,7 %). Toiseksi yleisimmin 
syynä mainittiin puutteellinen kielitaito (23,3 %) Kolmanneksi yleisin syy oli alan 
vaihto (21,7 %), jolloin lisävaatimusten suorittamiseen ei ollut enää tarvetta. 
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11,7 % vastanneista kertoi, ettei lisävaatimuksen suorittaminen ole ollut tarpeen, 
koska on saanut työtä muutenkin. Muina syinä mainittiin ajan puute (8,3 %), liian 
pitkä välimatka suorituspaikkakunnalle (5,0 %) ja perhesyyt, esimerkiksi van-
hempain- tai hoitovapaa (3,3 %).

Seuraavassa on muutamia poimintoja kyselyssä annetuista avoimista vastauksista 
kysymykseen miksi päätöksen edellyttämiä lisävaatimuksia ei ollut suoritettu:

”En ymmärtänyt päätöksestä lainkaan, miten paljon pitäisi opiskella ja missä voisi 
opiskella, jotta voisi tehdä oman alan töitä.”

”En ole suorittanut vielä, koska haluan kehittää suomen kieltä, mutta aion suorittaa 
sen myöhemmin.”

”Päätin vaihtaa ammattia opettajasta koulunkäyntiavustajaksi, koska näin sain mie-
lestäni enemmän valinnanvapautta työnhaussa asuinpaikkakunnallani Suomessa.”

Lisävaatimuksen suorittamisaikaa koskevaan kysymykseen osa oli jättänyt 
vastaamatta. Vastanneista 71, 4 % (2009 23 %)oli suorittanut lisävaatimuksen 
lyhyemmässä ajassa kuin vuodessa. Yhdestä kahteen vuoteen aikaa oli käyttänyt 
14,3 % (2009 54 %) ja yli kaksi vuotta 14,3 % (2009 23 %) vastaajista. Lisävaati-
musten suorittaminen on siis nopeutunut.

3 3 Päätöksen hakemisen syyt

Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan pääasiallinen syy, jonka vuoksi he olivat hake-
neet päätöstä tutkintonsa tunnustamisesta. Avointen vastausten luokituksessa 
nousi esiin neljä selvää luokkaa: ”kelpoisuuden saaminen julkiseen virkaan”, 
”työllistymismahdollisuuksien parantaminen”, ”palkkauksen parantaminen” ja 
”opintojen jatkaminen Suomessa”. Viides luokka muodostui yleisemmistä mainin-
noista, esimerkiksi ”tutkinnon hyväksyminen”, ”To validate my degree in Finland 
(validoidakseni tutkintoni Suomessa)”, ”insinöörin tutkinnon vahvistaminen”. 
Luokalle annettiin nimeksi ”tutkinnon hyväksyminen”. Näistä vastauksista ei käy 
selvästi ilmi ajatus tunnustamispäätöksen käyttötarkoituksesta tai hakemisen 
motivaatiosta. Luokkaan ”muu syy” kuuluvat maininnat halusta integroitua suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja pääsy jonkin järjestön jäseneksi.

Hakemisen pääasiallisen syyn jakauma näkyy kuviosta 2. Yleisin syy, miksi pää-
töstä haettiin, oli työllistymismahdollisuuksien parantaminen (53,8 %). Toiseksi 
yleisin syy oli kelpoisuuden saaminen julkiseen virkaan (25,3 %). Nämä kaksi syytä 
mainittiin suunnilleen yhtä usein edellisissäkin kyselyissä v. 2005 ja 2009. Opintojen 
jatkamisen Suomessa syyksi hakemiselle mainitsi 5,6 % vastaajista (13,1 % 2009, 
5,8 % 2005). Aikaisempaa harvemmat ilmoittivat päätöksen hakemisen pääasialli-
seksi syyksi palkkauksen parantamisen (1,2 %, 4,4 % 2009, 10,2 % 2005).
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KUVIO 2  PÄÄTÖKSEN HAKEMISEN PÄÄASIALLINEN SYY 

Vuosien 2005 ja 2009 kyselyissä hakemisen pääasiallista syytä kysyttäessä 
annettiin vastausvaihtoehdot, joista yksi oli ”arvostuksen kohottaminen”. Vuonna 
2009 vastaajista 7,3 % mainitsi tämän päätöksen hakemisen pääasialliseksi 
syyksi. Tässä kyselyssä ei annettu yhtään sellaista vastausta, jossa tämä olisi 
sanallisesti selkeästi ilmaistu. Mahdollista kuitenkin on, että tällaisia ajatuk-
sia sisältyy luokkaan ”tutkinnon hyväksyminen” (12,1 % vastauksista) kuuluviin 
vastauksiin. Tätä tukee se, että kun vastaajia pyydettiin omin sanoin kuvaamaan 
Opetushallituksen päätöksen vaikutuksia itselle, 8 % kertoi että hänen suoritta-
maansa koulutusta arvostetaan nyt paremmin. 

Miehet ja naiset mainitsivat lähes yhtä usein päätöksen hakemisen pääasiallisena 
syynä kelpoisuuden saamisen julkiseen virkaan tai työllistymismahdollisuuk-
sien parantamisen. Miehet mainitsivat opintojen jatkamisen syyksi päätöksen 
hakemiseen hieman useammin kuin naiset (miehet: 9,1 %, naiset: 4,4 %). Naiset 
taas miehiä useammin mainitsivat syyksi tutkinnon hyväksymisen (miehet: 9,1 %, 
naiset: 13,1 %).

Suurempia eroja päätöksen hakemisen pääasiallisessa syyssä sen sijaan ilme-
nee, kun asiaa tarkastellaan vastaajan kansalaisuuden mukaan (taulukko 9).
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TAULUKKO 9  PÄÄTÖKSEN HAKEMISEN PÄÄASIALLINEN SYY 
KANSALAISUUDEN MUKAAN

Pääasiallinen syy

Kansalaisuus*

Suomen
muun EU/

ETA-valtion
muun valtion

kelpoisuuden saaminen julkiseen virkaan 44,4 % 33,4 % 12,9 %

 työllistymismahdollisuuksien parantaminen 25,9 % 47,4 % 69,1 %

 palkkauksen parantaminen 3,7 % 1,3 % 0,0 %

 opintojen jatkaminen Suomessa 8,6 % 5,1 % 4,5 %

 tutkinnon hyväksyminen 14,9 % 9,0 % 12,4 %

 muu syy 2,5 % 3,8 % 1,1 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 %

*luokka ”ei kansalaisuutta” on jätetty pois pienuuden vuoksi

Suomen kansalaisilla yleisin syy päätöksen hakemiselle on virkakelpoisuuden 
saaminen (44,4 %). Muun kuin EU/ETA-valtion kansalaiset taas mainitsevat ylei-
simmin syynä työllistymismahdollisuuksien parantamisen (69,1 %). Nämä kaksi 
väittämää ovat osittain samaa tarkoittavia, sillä kelpoisuuden saaminen julkiseen 
virkaan parantaa myös työllistymismahdollisuuksia. Tarkoituksena on kuitenkin 
hakea tietoa siitä, hakeeko vastaaja nimenomaan kelpoisuutta johonkin säännel-
tyyn ammattiin (esim. opettaja) vai työllistymismahdollisuuksiensa parantamista 
yleensä. Suomen kansalaiset ovat ilmeisesti parhaiten tietoisia siitä, että ulko-
maisen tutkinnon suorittanut tarvitsee tunnustamispäätöksen virkakelpoisuuden 
toteamiseksi. 

3 4 Hakijan käyttämät tietolähteet

Kyselyn avulla haluttiin myös selvittää mitä tietolähteitä hakijat käyttävät etsies-
sään tietoa tutkintojen tunnustamiseen ja päätöksen hakemiseen liittyvistä 
asioista.

3 4 1 Tieto mahdollisuudesta hakea päätöstä

Hakijoilta kysyttiin mistä he olivat saaneet tiedon siitä, että päätöstä voi hakea 
Opetushallitukselta. Vastausten jakautuminen käy ilmi kuviosta 3.
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KUVIO 3  MISTÄ SAI TIEDON SIITÄ, ETTÄ VOI HAKEA PÄÄTÖSTÄ 
OPETUSHALLITUKSELTA?

Tavallisimmin tieto oli saatu tuttavalta tai ystävältä (25,3 % vastaajista). Toiseksi 
yleisimpänä tiedonlähteenä mainittiin oppilaitos (21,2 %) ja kolmanneksi Internet 
(16,5 %). Muina tiedonlähteinä mainittiin maahanmuuttajaprojekti (12,9 %), työn-
antaja (11,2 %), TE-keskus (9,1 %) ja sosiaalinen media (0,6 %).

Taulukossa 10 tulosta verrataan vuonna 2009 toteutettuun kyselyyn.

TAULUKKO 10  MISTÄ SAI TIEDON SIITÄ, ETTÄ PÄÄTÖSTÄ VOI HAKEA 
OPETUSHALLITUKSELTA?

Mistä sai tiedon?
2016

%
2009

%

työnantajaltani 11,2 14,0

TE-keskuksesta 9,1 13,2

maahanmuuttajaprojektista 12,9 7,4

oppilaitoksesta 21,2 14,7

lehdestä, radiosta - 1,5

sosiaalisesta mediasta 0,6 -

Internetistä 16,5 13,2

tuttavalta/ystävältä 25,3 30,1

muualta 3,2 5,9

Yhteensä 100,0 100,0

Muutoksena edelliseen kyselyyn verrattuna on se, että tieto saadaan nyt entistä 
useammin Internetistä ja harvemmin tuttavalta tai ystävältä. Tuttavien ja ystävien 
osuus oli vuoden 2005 kyselyssä ylivoimaisesti suurin, 44,4 %. Maahanmuuttaja-
projektien ja oppilaitosten osuus on kasvanut. 



33ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN OPETUSHALLITUKSESSA - PÄÄTÖKSEN SAANEIDEN KOKEMUKSIA

Naiset mainitsivat miehiä useammin tietolähteenään maahanmuuttajaprojektin 
(naiset 15,1 %, miehet 6,8 %) ja tuttavan/ystävän (naiset 26,2 %, miehet 22,7 %). 
Muiden tietolähteiden osalta ei sukupuolten välillä ollut merkittäviä eroja.

Internet on merkittävä tietolähde sekä Suomen kansalaisille (22,2 %) että muun 
EU/ETA-valtion kansalaisille (26,9 %), kun taas muun kuin EU/ETA-valtion kansa-
laisille Internet oli vasta viidennellä sijalla (9,6 %). Tuttavat ja ystävät olivat muun 
kuin EU/ETA-valtion kansalaisille (27,5 %) ja Suomen kansalaisille (25,9 %) yleisin 
tietolähde. Muun EU/ETA-valtion kansalaisille työnantajat oli toiseksi yleisin  
(25,6 %) tietolähde. 

3 4 2  Käytetyt tietolähteet

Asiakkailta kysyttiin myös mitä tietolähteitä he käyttivät etsiessään hakemiseen 
liittyvää tietoa ja neuvontaa. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampia vaihto-
ehtoja kyselyssä mainituista tietolähteistä. Eniten käytetty tietolähde oli Opetus-
hallituksen verkkosivut, jota ilmoitti käyttäneensä 42,6 % vastaajista. Seuraa-
vaksi eniten käytettiin hakulomakkeen täyttöohjetta (40,0 % vastaajista). Maahan-
muuttajaprojektista sai 22,6 % vastaajista tietoa ja neuvontaa hakemiseen. 20,6 
% vastaajista oli ottanut yhteyttä Opetushallitukseen. Edellisiä harvemmin tietoa 
haettiin Opetushallituksen oppaasta tai esitteestä (5,6 %).

Hakemiseen liittyvän tiedon ja neuvonnan hankkimisessa on tapahtunut monia 
muutoksia edellisiin kyselyihin verrattuna. Huomattavin niistä on vähentynyt 
yhteydenotto (puhelin, sähköposti) Opetushallitukseen. Kun vuosien 2005 ja 2009 
kyselyiden mukaan lähes puolet vastaajista oli saanut neuvonnan olemalla yhtey-
dessä Opetushallitukseen, ilmoitti nyt vain viidennes vastaajista käyttäneensä 
tätä. Myös Opetushallituksen oppaan tai esitteen käyttö on vähentynyt selvästi 
(5,6 %, 11,6 % v. 2005) ja täyttöohjeenkin käyttö hieman (40 %, 54,6 % v. 2005). 
Verkkosivujen käyttö puolestaan on lisääntynyt huomattavasti (42,6 %, 24,2 %  
v. 2005). Huomattavan usein neuvonnan antajana mainittiin maahanmuuttajapro-
jekti (22,6 %).



34 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN OPETUSHALLITUKSESSA - PÄÄTÖKSEN SAANEIDEN KOKEMUKSIA

4 ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PÄÄTÖKSEN 
VAIKUTUKSET

4 1 Kokemukset hakuprosessista

Kyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun 
tutkintojen tunnustamisessa. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin palveluprosessiin 
liittyvien väittämien avulla. Eri osa-alueilla täysin tyytyväisiä tai jokseenkin tyy-
tyväisiä vastaajista oli:

• tieto päätöksen hakemisesta Opetushallitukselta löytyi helposti, 66,5 %
• Opetushallituksen tiedotusmateriaali, 70,9 %
• Opetushallituksen palvelu hakuprosessin eri vaiheissa, 71,4 % 
• hakemuksen käsittelyaika, 72,3 %
• päätöksen hinta, 39,4 %
• päätöksen sisällön selkeys ja ymmärrettävyys, 74,7 % 

Kuviossa 4 esitetään kaikkien väittämien suorat jakaumat.
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KUVIO 4  TYYTYVÄISYYTTÄ KUVAAVIEN VÄITTÄMIEN JAKAUMAT

Taulukosta 11 käyvät ilmi tyytyväisyysväittämien keskiarvot verrattuna vuosien 
2009 ja 2005 kyselyihin.
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TAULUKKO 11  TYYTYVÄISYYS HAKUPROSESSIIN JA PÄÄTÖKSEEN

Väittämä
(asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

2016 2009 2005

Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan Opetushallitukselta. 3,8 3,9 3,8

Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,9 3,9 3,8

Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin 
eri vaiheissa.

4,0 3,9 4,0

Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 4,0 3,9 4,1

Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,0 3,3 2,8

Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 4,0 3,9 4,0

Asiakkaiden tyytyväisyys Opetushallituksen palveluun on pysynyt enimmäkseen 
suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2005. Tässä kyselyssä tyytyväisimpiä vas-
taajat ovat olleet Opetushallitukselta saamaansa palveluun hakuprosessin eri 
vaiheissa, hakemuksen käsittelyaikaan ja päätöksen sisällön selkeyteen ja ymmär-
rettävyyteen. Päätöksen hintaan vastaajat ovat olleet vähiten tyytyväisiä. Eniten 
vaihtelua eri vuosien kyselyjen välillä on ollut tyytyväisyydessä päätöksen hintaan.

4 2 Asiakastyytyväisyyteen yhteydessä olevat tekijät

4 2 1 Sukupuoli ja kansalaisuus

Naiset ja miehet olivat suunnilleen yhtä tyytyväisiä Opetushallitukselta saa-
maansa palveluun, hakemuksen käsittelyaikaan ja päätöksen hintaan. 

Suomen kansalaiset olivat tyytymättömämpiä kuin kahden muun kansalaisryh-
män vastaajat miltei kaikkien väittämien kohdalla (taulukko 12). Muiden kuin EU/
ETA-valtioiden kansalaiset taas olivat tyytyväisimpiä kaikkeen muuhun paitsi 
tiedon löytymiseen.

TAULUKKO 12  ASIAKASTYYTYVÄISYYS KANSALAISUUDEN MUKAAN, 
VÄITTÄMIEN KESKIARVOT

Väittämät
(asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

Kansalaisuus*

Suomen
muu EU/

ETA
muu kuin 
EU/ETA

Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan Opetushallitukselta. 3,9 3,9 3,8

Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,5 3,9 4,0

Olen tyytyväinen saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. 3,6 4,0 4,1

Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 3,5 3,8 4,3

Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen. 2,5 2,7 3,4

Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 3,9 4,0 4,0

*luokka ”ei kansalaisuutta” on jätetty pois pienuuden vuoksi
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Muiden kuin EU/ETA-valtioiden kansalaiset olivat nyt tyytyväisempiä kuin vuonna 
2009 kaikkeen muuhun paitsi tiedon löytymiseen. Muiden EU/ETA-valtioiden kan-
salaiset taas olivat tyytymättömämpiä kuin vuonna 2009. Suomen kansalaisten 
tyytyväisyys Opetushallituksen palveluun, päätösten sisällön selkeyteen ja tiedon 
löytymiseen on parantunut vuoteen 2009 verrattuna.

4 2 2 Käsittelyaika ja lisävaatimusten asettaminen

Hakemuksen käsittelyajalla on yhteys vastaajan tyytyväisyyteen. Vastaajat, joiden 
päätöksen käsittelyaika oli alle kaksi kuukautta, olivat selvästi tyytyväisempiä 
saamaansa palveluun (keskiarvo 4,1) kuin ne vastaajat, joiden kohdalla käsittely-
aika oli ollut pidempi kuin kaksi kuukautta (keskiarvo 3,7). Ero tyytyväisyydessä 
käsittelyaikaan oli vielä suurempi (4,2 ja 3,6), mikä on aivan luonnollista. Käsitte-
lyajalla on hieman yhteyttä myös tiedon saannin helppoutta ja tiedotusmateriaa-
lia koskevaan tyytyväisyyteen, mutta ei päätöksen hintaan ja sisällön selkeyteen 
liittyvään tyytyväisyyteen. 

Ne vastaajat, joille oli päätöksessä asetettu lisävaatimus, olivat tyytymättö-
mämpiä kuin ne vastaajat, joille lisävaatimusta ei asetettu. Ero oli selvä kaikkien 
väittämien kohdalla, mutta suurin se oli väittämässä ”Päätöksen sisältö on mie-
lestäni selkeä ja ymmärrettävä” (keskiarvo 4,1 vastaajilla ilman lisävaatimusta, 
3,7 vastaajilla, joille asetettiin lisävaatimus). 

Hieman ennakko-odotuksen vastainen tulos on se, että työttömät vastaajat olivat 
tyytyväisempiä päätöksen hintaan (keskiarvo 3,4) kuin työssä olevat vastaajat 
(2,9). Muiden tyytyväisyyttä koskevien väittämien kohdalla hakijan työllisyystilan-
teella ei ollut merkitsevää yhteyttä tulokseen.

4 2 3 Päätöstyyppi tyytyväisyyserojen selittäjänä

Hakemuksen käsittelyaika ja lisävaatimusten asettaminen ovat siis selvimmin 
yhteydessä vastaajan tyytyväisyyteen. Suomen kansalaisten vähäisempää tyy-
tyväisyyttä verrattuna muiden maiden kansalaisiin selittää ainakin osittain vas-
taajan saaman päätöksen tyyppi. Muiden maiden kansalaisiin verrattuna Suomen 
kansalaisten saamista päätöksistä suurempi osuus oli tietyn kelpoisuuden tuot-
tavia päätöksiä, joiden käsittelyajat ovat pidemmät (keskiarvo 2,0 kk) kuin tutkin-
non tasoa koskevien rinnastuspäätösten (1,5 kk). Tason rinnastuspäätöksissä ei 
koskaan aseteta lisävaatimuksia, kun taas tietyn kelpoisuuden tuottavista pää-
töksistä valtaosassa lisävaatimus asetetaan. Kun Suomen kansalaisten saamien 
päätösten käsittelyajat ovat pidemmät ja sisältävät useammin lisävaatimuksen, 
ovat vastaajat keskimäärin tyytymättömämpiä kuin muiden maiden kansalaiset.
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4 3 Mikä Opetushallituksen palvelussa oli hyvää?

Vastaajilla oli mahdollisuus myös kertoa vapaasti kokemuksiaan siitä minkä he 
kokivat hyvänä Opetushallituksen palvelussa. Yli puolet vastaajista (207 vastaa-
jaa) käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Osa vastaajista kertoi, että koska aikaa 
heidän hakuprosessistaan on jo kulunut niin paljon, he eivät enää muista. Avoimet 
vastaukset luokitettiin sisällönanalyysin avulla luokkiin, joita muodostui kuusi:

1. Prosessin nopeus
2. Prosessin, neuvonnan ja päätösten selkeys ja perusteellisuus
3. Tiedonsaannin helppous ja vaivattomuus
4. Henkilökunnan ystävällisyys, asiantuntemus ja palvelualttius
5. Kommunikaatio, kysymyksiin vastaaminen, yhteydenotot
6. Kaikki, itse päätös

Kuviosta 5 ilmenee vastausten jakautuminen näihin luokkiin.
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Prosessin nopeus

KUVIO 5  MIKÄ OPETUSHALLITUKSEN PALVELUSSA OLI HYVÄÄ?

PROSESSIN NOPEUS

Eniten annettiin prosessin nopeuteen liittyviä kehuja (26,7 % kaikista mainin-
noista). Miehet naisia useammin arvostivat prosessin nopeutta, sillä miehistä 
34,7 %, mutta naisista vain 23,7 % mainitsi tämän. Esimerkiksi:

”Kaikki tehtiin nopeasti. Nopeaa ja täsmällistä.”

”The process went smoothly and a decision came within a short time.” (Prosessi oli 
sujuva ja päätös tuli lyhyessä ajassa.)
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KOMMUNIKAATIO, KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN, YHTEYDENOTOT

Seuraavaksi useimmin mainittiin kommunikointiin ja kysymyksiin vastaamiseen 
liittyviä asioita. Tähän luokkaan sijoittui 22,2 % vastauksista. Erityisesti kiitettiin 
mahdollisuutta kommunikoida omalla äidinkielellä (venäjänkieliset vastaajat) ja 
sitä, että Opetushallituksesta otettiin yhteyttä tarkennusten tai lisätietojen pyytä-
miseksi.

”Viesteihin vastattiin aina ja suht’ nopeasti.”

”I got informed via Email about the progress and questions could be answered via 
Email before the decision was made.” (Minua informoitiin sähköpostilla hakemuksen 
etenemisestä ja saatoin vastata kysymyksiin sähköpostilla ennen kuin päätös tehtiin.)

“Hyvää oli, että annettiin mahdollisuus keskustella Opetushallituksen asiantuntijoiden 
kanssa äidinkielellä, venäjäksi. Se oli hyvin tärkeää uuteen asuinmaahan muuton jäl-
keen.”

PROSESSIN, NEUVONNAN JA PÄÄTÖSTEN SELKEYS JA 
PERUSTEELLISUUS

Kolmanneksi eniten kiitosta annettiin käsittelyprosessin laatuun liittyvissä 
asioissa (18,9 % vastauksista). Vastaajat kiittivät prosessin, neuvonnan ja päätös-
ten selkeyttä, perusteellisuutta ja rehellisyyttä. 

”Clear and open procedure.”

”Asiaa mietittiin käsittääkseni perusteellisesti, eli päätöksenteon laadusta sain posi-
tiivisen käsityksen.”

”Kaikki oli täysin ymmärrettävää ja selkeää.” 

”Selkeä palvelu puhelimessa. Sain kaikkiin kysymyksiin pätevät vastaukset ja haku-
prosessin eri vaiheet selvitettiin minulle henkilökohtaisen tarpeeni mukaisesti.”

HENKILÖKUNNAN YSTÄVÄLLISYYS, ASIANTUNTEMUS JA 
PALVELUALTTIUS

Henkilökunnan ystävällisyyttä, asiantuntemusta ja palvelualttiutta korostettiin 
11,1 %:ssa kommenteista. 

”Opetushallituksen palvelu oli asiantuntevaa, johdonmukaista ja helposti saatavilla, 
toisin sanoen erinomaista.”
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”Fast reply to emails, very polite and helpful staff members.” (Nopeat vastaukset säh-
köposteihin, hyvin kohtelias ja avulias henkilökunta.)

”Asiakaspalvelijat joihin otin yhteyttä puhelimitse olivat ymmärtäväisiä ja auttavaisia.”

TIEDONSAANNIN HELPPOUS JA VAIVATTOMUUS

Tiedonsaannin helppoutta ja vaivattomuutta kiitettiin 7,8 prosentissa vastauk-
sista. 

”Aina kun minulla oli jotain epäselvää, sain hyvää tietoa ja toisaalta se ihminen, joka 
käsitteli asiaani oli aina sama henkilö, näin oli helpompaa.”

”Fast, easy to contact when I had questions or needed information.” (Nopeaa, helppo 
ottaa yhteyttä kun minulla oli kysymyksiä tai tarvitsin tietoa.)

KAIKKI, ITSE PÄÄTÖS

Osa vastaajista (13,3 % maininnoista) ei ollut yksilöinyt tyytyväisyyttään, vaan 
totesi että kaikki oli hyvää tai sitten itse päätöksen saaminen oli hyvä asia. 

”Minun mielestäni kaikki.”

”Everything. The process went smoothly and the decision came within a short time.” 
(Kaikki. Prosessi oli sujuva ja päätös tuli nopeasti.)

”Voin jatkaa sen avulla työelämää ja opiskelua Suomessa.”

4 4 Vastaajan nykyinen tilanne

4 4 1 Vastaajan työllisyystilanne

Asiakkailta kysyttiin heidän työllisyystilannettaan. Taulukosta 13 käy ilmi, 
että lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (63,0 %) on työssä; joko koulutusta 
vastaavassa työssä, koulutusta vastaamattomassa työssä, yrittäjänä tai 
elinkeinonharjoittajana tai työssä muussa maassa kuin Suomessa. Viidennes 
vastaajista on työttömänä työnhakijana ja 11,5 % opiskelee. Vanhempain- tai hoi-
tovapaalla on 4,7 % vastaajista.
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TAULUKKO 13  VASTAAJAN TÄMÄNHETKINEN TYÖLLISYYSTILANNE

Mikä on tilanteenne tällä hetkellä? Olen… lkm %

koulutustani vastaavassa työssä 148 43,5

työssä, joka ei vastaa koulutustani 55 16,2

työtön työnhakija 71 20,9

opiskelija 39 11,5

yrittäjä/elinkeinonharjoittaja 4 1,2

vanhempain- tai hoitovapaalla 16 4,7

työssä muussa maassa 7 2,1

Yhteensä 340 100,0

Tarkempaa analyysiä varten muuttuja luokitettiin uudestaan neljään luokkaan: 
1) työssä (joko koulutusta vastaavassa tai vastaamattomassa työssä, yrittäjänä 
tai elinkeinonharjoittajana tai työssä muussa maassa), 2) työttömänä työnhaki-
jana, 3) opiskelijana, 4) vanhempain- tai hoitovapaalla.

Sukupuolten välillä ei ole sanottavia eroja vastaajien työllisyystilanteessa. Nai-
sista hieman harvempi on työssä (61,5 %) kuin miehistä (67,0 %). Naisista 6,3 % on 
vanhempain- tai hoitovapaalla, mutta miehistä ei yksikään. Työttöminä työnhaki-
joina ja opiskelijoina on lähes yhtä suuri osuus sekä naisista että miehistä.

Kansalaisuuden mukaan tarkasteltaessa on sen sijaan suurempia eroja vastaa-
jien työllisyystilanteessa (taulukko 14).

TAULUKKO 14  VASTAAJIEN TYÖLLISYYSTILANNE KANSALAISUUDEN MUKAAN

Mikä on tilanteenne tällä hetkellä? 
Olen…

Kansalaisuus*

Suomen muu EU/ETA muu kuin EU/ETA

lkm % lkm % lkm %

työssä 62 76,6 72 92,3 80 44,9

työttömänä työnhakijana 8 9,9 2 2,6 60 33,7

opiskelijana 10 12,3 1 1,3 27 15,2

vanhempain- tai hoitovapaalla 1 1,2 3 3,8 11 6,2

Yhteensä 81 100,0 78 100,0 178 100,0

*luokka ”ei kansalaisuutta” on jätetty pois pienuuden vuoksi

Muun EU/ETA-valtion kansalaiset ovat työllistyneet parhaiten. Heistä vain 2,6 % 
on työttömiä, kun muun kuin EU/ETA-valtioiden kansalaisista kolmannes on työt-
tömänä ja vain vajaat puolet työssä. Suomen kansalaisista noin kymmenen pro-
senttia on työttöminä ja 12 % opiskelee. 
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4 4 2 Vastaajan opinnot Suomessa

Asiakkailta kysyttiin heidän Suomessa suorittamistaan opinnoista. 15,3 % vas-
taajista oli suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon ja 20,0 % ammatillisen 
tutkinnon. Kieliopintoja oli suorittanut 57,9 % vastaajista. 23,2 % oli suorittanut 
muita kuin edellä mainittuja opintoja. 16,5 % vastaajista ilmoitti, ettei ole opiskel-
lut Suomessa.

Muista opinnoista tavallisimpia olivat korkeakouluopinnot, joko avoimessa kor-
keakoulussa tai tutkintoihin johtavissa ohjelmissa (43,4 % vastaajista). Ammatil-
lisilla kursseilla oli opiskellut 31,6 % vastaajista. 6,6 % vastaajista oli suorittanut 
Suomessa peruskoulun ja 18,4 % lukion ja/tai ylioppilastutkinnon.

4 5 Päätöksen merkitys ja vaikutukset

Tunnustamispäätöksen merkitystä ja vaikutusta asiakkaille selvitettiin kahdessa 
edellisessä kyselyssä vain valmiilla väittämillä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 
viisiportaisella asteikolla (asteikko: 1=täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä) 
päätöksen vaikutuksia seuraaviin asioihin:

1. Työllistymismahdollisuuteni paranivat
2. Etenin työurallani
3. Palkkaukseni parani
4. Sain opiskelupaikan Suomessa
5. Arvostukseni lisääntyi
6. Itseluottamukseni parani

Tässä kyselyssä annettiin vastaajille valmiiden väittämien lisäksi mahdollisuus 
kuvata omin sanoin Opetushallituksen päätöksen vaikutuksia itselle. Tarkoituk-
sena oli saada monipuolisempi ja syvempi kuva päätöksen vaikutuksista asiak-
kaille.

4 5 1 Väittämien antama kuva päätöksen vaikutuksista

Vastaajien mielestä päätöksellä on eniten vaikutusta työllistymismahdollisuuk-
sien paranemiseen ja itseluottamuksen paranemiseen. Hieman näitä vähemmän 
päätöksellä nähdään olevan vaikutusta arvostuksen kohenemiseen. Selvästi 
vähemmän yhteyttä päätöksellä on vastaajien mielestä työuralla etenemiseen, 
palkkauksen paranemiseen ja opiskelupaikan saamiseen Suomessa.
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KUVIO 6  OPETUSHALLITUKSEN ANTAMAN PÄÄTÖKSEN VAIKUTUSTA 
KOSKEVIEN VÄITTÄMIEN JAKAUMAT

Vastaajista 49,1 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että päätös oli vai-
kuttanut työllistymismahdollisuuksien paranemiseen (keskiarvo 3,3). 50,3 % vas-
taajista katsoi myös itseluottamuksensa parantuneen (keskiarvo 3,3) ja 40,9 % 
vastanneista arvostuksensa lisääntyneen (keskiarvo 3,1) päätöksen saamisen 
jälkeen. 31,8 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 
päätös oli vaikuttanut työuralla etenemiseen (keskiarvo 2,8). 

Vastanneista runsas neljännes, 26,7 %, oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 
siitä, että päätös olisi vaikuttanut opiskelupaikan saamiseen Suomessa (keski-
arvo 2,6). Se, ettei päätöksellä ollut useampien vastaajien mielestä merkitystä 
opiskelupaikan saamisessa, on täysin ymmärrettävää. Opetushallituksen pää-
tökset tehdään virkakelpoisuuden tuottamiseksi, kun taas suomalaiset korkea-
koulut ja muut oppilaitokset voivat päättää ulkomaisen koulutuksen tuottamasta 
jatko-opintokelpoisuudesta ilman Opetushallituksen päätöstä. Tosin vajaat kuusi 
prosenttia vastaajista ilmoitti päätöksen hakemisen syyksi opiskelupaikan saa-
misen. Opetushallituksen päätös on tarpeen, kun haetaan suorittamaan opetta-
jan pedagogisia opintoja.

Edelliseen kyselyyn verrattuna vastaukset ovat hyvin samansuuntaiset mitä tulee 
eri väittämien väliseen tärkeysjärjestykseen, mutta nyt vastaajat olivat hieman 
pessimistisempiä. Väittämien keskiarvot olivat lähes kauttaaltaan hieman alhai-
sempia kuin edellisissä kyselyissä. Ainoastaan arvostuksen nähtiin nyt yhtä usein 
kuin aikaisemminkin lisääntyneen Opetushallituksen päätöksen vaikutuksesta.
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Erot sukupuolten välillä olivat hyvin pienet. Naiset hieman miehiä useammin 
arvioivat päätöksen vaikutuksesta palkkansa parantuneen (naiset 2,7, miehet 2,5) 
ja itseluottamuksensa parantuneen (naiset 3,4, miehet 3,1). 

Vastaajan arvio päätöksen vaikutuksista vaihtelee kansalaisuuden mukaan (tau-
lukko 15).

TAULUKKO 15  VASTAAJIEN ARVIO OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN 
VAIKUTUKSISTA

Arvionne siitä miten Opetushallituksen päätös vaikutti seuraaviin asioihin.
(asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

Kansalaisuus*

Suomen
muu EU/

ETA

muu 
kuin EU/

ETA

Työllistymismahdollisuuteni paranivat 3,6 3,7 3,0

Etenin työurallani 2,9 3,2 2,6

Palkkaukseni parani 2,9 3,1 2,3

Sain opiskelupaikan Suomessa 2,4 2,6 2,7

Arvostukseni lisääntyi 2,9 3,1 3,1

Itseluottamukseni parani 2,8 3,4 3,5

*luokka ”ei kansalaisuutta” on jätetty pois pienuuden vuoksi

Suomen ja muiden EU/ETA-valtioiden kansalaiset muita useammin arvioivat pää-
töksen auttaneen työllistymismahdollisuuksiensa paranemisessa, uralla etene-
misessä ja palkkauksen paranemisessa. Muut kuin Suomen kansalaiset taas 
useammin arvioivat arvostuksen ja itseluottamuksen lisääntyneen. Kun muun 
kuin EU/ETA-valtion kansalaisista kolmannes on työttömänä, on ymmärrettävää, 
että heidän arvionsa päätöksen vaikutuksista työllistymismahdollisuuksien ja 
työuralla etenemisen parantajana ovat alhaisemmat kuin Suomen ja muiden EU/
ETA-valtioiden kansalaisten.

4 5 2 Päätöksen vaikutukset vastaajien omien kuvausten 
perusteella

70 % vastaajista (240 vastaajaa) käytti hyväkseen mahdollisuutta kuvata omin 
sanoin Opetushallituksen päätöksen vaikutuksia itselle. Avoimet vastaukset luoki-
tettiin sisällönanalyysin avulla yhdeksään luokkaan. Luokat nimettiin seuraavasti:

1. Ei mitään vaikutusta
2. Paransi työllistymismahdollisuuksiani
3. Sain töitä
4. Palkkani parani
5. Sain opiskelupaikan/opiskeluni nopeutuivat
6. Itseluottamukseni ja motivaationi paranivat
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7. Koulutustani arvostetaan paremmin
8. Epäedullinen vaikutus, pettymys
9. Suomesta poistuminen

Taulukossa 16 esitetään vastausten jakautuminen näihin yhdeksään luokkaan. 
Muutamat vastaajat mainitsivat useamman kuin yhden vaikutuksen.

TAULUKKO 16  VASTAAJAN KUVAUS OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN 
VAIKUTUKSISTA

Kuvatkaa omin sanoin Opetushallituksen päätöksen vaikutuksia itsellenne lkm %

Ei mitään vaikutusta 44 17,5

Paransi työllistymismahdollisuuksiani 56 22,2

Sain töitä 29 11,5

Palkkani parani 16 6,4

Sain opiskelupaikan/opiskeluni nopeutuivat 24 9,5

Itseluottamukseni ja motivaationi paranivat 38 15,1

Koulutustani arvostetaan paremmin 21 8,3

Epäedullinen vaikutus, pettymys 20 7,9

Suomesta poistuminen 4 1,6

Yhteensä 252 100,0

Eniten vastauksia (22,2 % vastauksista) sijoittui luokkaan ”Paransi työllisty-
mismahdollisuuksiani”. Vastauksissa mainittiin mm. pääsy työhaastatteluun tai 
työharjoitteluun, työhakemusten laadinnan helpottuminen ja mahdollisuus hakea 
valtion virkoihin. Esimerkiksi:

”Se auttoi minua pääsemään työhaastatteluihin ja saamaan työtarjouksen TE-toimis-
tosta.”

”Edesauttaa työn saamista. Suomalaiset luottavat minuun enemmän.”

”I am very thankful for receiving the decision. The decision helped me to accelerate 
my job search.” (Olen hyvin kiitollinen päätöksen saamisesta. Se auttoi minua tehosta-
maan työn hakua.)

”Koulutuksen vahvistamisen ansiosta pääsin kursseille ja sitten työharjoitteluun.”

Toiseksi suurin luokka on ”Ei mitään vaikutusta”, 17,5 %. Tästä esimerkkinä seu-
raavat vastakset:

”Ei vaikuttanut, en ole onnistunut löytämään työtä. Suomessa arvostetaan vain täkä-
läistä koulutusta.”
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”I don’t know yet. I didn’t use it yet.” (En vielä tiedä. En ole vielä käyttänyt sitä.)

”Ei mitään muutosta. Joka tapauksessa ehdotetaan työtä siivoojana.”

Kolmanneksi eniten vastauksia sijoittui luokkaan ”Itseluottamukseni ja motivaa-
tioni paranivat” (15,1 %). Vastauksissa kuvataan kohentunutta itseluottamusta, 
tyytyväisyyttä, intoa ja iloa, esimerkiksi näin:

”Itsevarmuus ja itseluottamus on kasvanut, että en ole ”kantasuomalaisia” huonompi 
tai epäpätevämpi.”

”I am equal with those who have studied in Finland.” (Olen samanveroinen kuin ne 
jotka ovat opiskelleet Suomessa.)

”Tuli tunne, että minut tunnustettiin sivistyneeksi ihmiseksi.”

Neljänneksi suurin luokka oli maininnat työn saamisesta (11,5 %). Esimerkkejä 
vastauksista:

”Jag fick erkännande för min utbildning och därmed fast arbete.” (Koulutukseni tun-
nustettiin ja sain pysyvän työpaikan.)

“Sain työpaikaltani viran, jota en olisi saanut ilman tutkinnon rinnastamista. Myös 
palkkani automaattisesti parani.”

Viidenneksi eniten vastauksia sijoittui luokkaan ”Sain opiskelupaikan/opintoni 
nopeutuivat” (9,5 %). Näin vastaajat kuvasivat näitä vaikutuksia:

”The decision helped me to join the University master program in Finland that actually 
was my goal when I was applying for recognition.” (Päätös auttoi minua pääsemään 
yliopiston maisteriohjelmaan mikä oli tavoitteenikin kun hain tunnustamispäätöstä.)

”Olisin päässyt tarvittavaan koulutukseen ilman Oph:n päätöstäkin, mutta siihen olisi 
mennyt enemmän aikaa. Eli päätös nopeutti opintojani 1 – 1,5 vuodella.”

8,3 % vastauksista sijoittui luokkaan ”Koulutustani arvostetaan paremmin”. Seu-
raavassa esimerkkejä:

”I felt like I was taken more seriously by potential employers – they could see that I 
was willing to spend the money and time and apply for the decision, and that it was a 
positive outcome.” (Minusta tuntui, että potentiaaliset työnantajat suhtautuvat minuun 
vakavammin – he näkevät että olin halukas käyttämään aikaa ja rahaa päätöksen 
hakemiseen, ja tulos oli positiivinen.)
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“I myself am more clear of my qualification level in Finland and feel Finnish employer 
and University would also have higher confidence now while assessing my applica-
tion.” (Olen itse nyt paremmin selvillä tutkintoni tasosta Suomessa ja minusta tuntuu 
että suomalainen työnantaja ja yliopisto suhtautuvat luottavaisemmin arvioidessaan 
hakemustani.)

”Se on mahtavaa! Minusta tuntuu hyvältä, että sain sen arvon jota odotin pitkän aikaa. 
Olen onnellinen.”

Osalle vastaajista päätös oli ollut syystä tai toisesta pettymys (7,9 % vastauk-
sista). Jotkut vastaajat katsoivat päätöksen olleen kolaus itsetunnolle, kun päätös 
ei ollutkaan odotusten mukainen. Joku oli tuohtunut siitä, että päätös ei antanut 
oikeutta käyttää suomalaista tutkintonimikettä. Joidenkin mielestä päätöksen 
ainoa ”hyöty” oli rahanmenetys.

”Pettymys. Se, että on käynyt koulua toistakymmentä vuotta, ei riitä, vaan pitää jotain 
muodollisia kursseja vielä käydä Suomessa.” 

”Nothing changed, except less money on my bank account, because the decision was 
so expensive.” (Mikään ei muuttunut paitsi että pankkitililläni on vähemmän rahaa kun 
päätös oli niin kallis.)

”Pakollinen paha, josta tehty tarpeettoman raskas ja pitkä prosessi, jonka suorittami-
nen vie päätöksenodotteluineen aivan liian kauan. Asettaa ulkomaalaisen tutkinnon 
suorittaneen täysin eriarvoiseen asemaan suomalaisten valmistuneiden kanssa.”

6,4 %:ssa vastauksista todettiin palkan parantuneen päätöksen vaikutuksesta.

”Ensisijaisesti se vaikutti vain palkkaukseeni, mutta myös tutkinnon nimi Master of 
Arts näyttää herättävän ulkopuolisissa arvostusta.”

”Palkkani nousi, työnhaku Suomesta helpottui päätöksen myötä.”

Muutamille vastaajille (1,6 % vastauksista) päätös oli vaikuttanut sen, että henkilö 
oli muuttanut pois Suomesta.

”Jos ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto on opetushallituksen mielestä 
vain alemman korkeakoulututkinnon veroinen, olin todella pettynyt ja lähdin Suomesta!”

4 5 3 Kokonaiskuva

Kaikki vastaajat ovat vastanneet väittämäkysymyksiin ja 70 % vastaajista on 
myös kuvannut sanallisesti Opetushallituksen päätöksen vaikutusta. Väittämien 
antama kuva ja avointen vastausten antama kuva vastaavat hyvin toisiaan ja täy-
dentävät toisiaan. Vertaamalla toisiinsa avovastausten jakaumaa sekä väittämien 
jakaumia ja keskiarvoja voidaan muodostaa luotettava kokonaiskuva Opetus-
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hallituksen päätösten vaikutuksista asiakkaille. Erityisesti kuva täsmentyy avo-
vastausten perusteella pettyneiden asiakkaiden osalta. Valinta ”täysin eri mieltä” 
tai ”jokseenkin eri mieltä” jonkin väittämän kohdalla ei vielä kerro syytä vastaa-
jan tyytymättömyyteen.

Kuviossa 7 esitetään yhteenvetona, prosenttiluvut pyöristäen ja kaksi pientä 
samankaltaista luokkaa yhdistäen, avointen vastausten jakauma kysymyksessä 
Opetushallituksen päätöksen merkityksestä vastaajille.

6 %

8 %

10 %

10 %

12 %

15 %

17 %

22 %

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Palkkauksen paraneminen

Arvostuksen lisääntyminen

Pettymys, tyytymättömyys

Opiskelupaikan saanti

Työpaikan saanti

Itseluottamuksen paraneminen

Ei (toistaiseksi) mitään vaikutusta

Työllistymismahdoll. paraneminen

KUVIO 7  OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN VAIKUTUS

4 6 Palvelun kehittämiskohteet

Vastaajia pyydettiin kertomaan, miten Opetushallituksen toimintaa tutkintojen tun-
nustamisessa tulisi heidän mielestään parantaa. Vastaajat antoivat yhteensä 195 
kommenttia. Niistä vain vajaat puolet (84) oli varsinaisia kehittämisehdotuksia Ope-
tushallitukselle. Muut ehdotukset koskivat joko asioita, joissa Opetushallituksella 
ei ole toimivaltaa (esimerkiksi korkeakoulujen tai muiden oppilaitosten opiskelija-
valinta, työnhaku) tai ne eivät olleet varsinaisia ehdotuksia, vaan yleisiä toteamuk-
sia. Jotkut vastaajat käyttivät tilaa oman tyytymättömyytensä purkamiseen. 

Varsinaiset kehittämisehdotukset voidaan ryhmitellä seuraaviin aihealueisiin:

1. Neuvonta
2. Päätösten sisältö ja kieli
3. Prosessin käytännöt ja käsittelyaika
4. Palvelusta tiedottaminen
5. Päätöksen hinta
6. Asiakaspalvelu
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Kuviossa 8 esitetään kehittämisehdotusten jakautuminen aihealueisiin.
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KUVIO 8  VASTAAJIEN EHDOTUKSET PALVELUN PARANTAMISEKSI

PROSESSIN KÄYTÄNNÖT JA KÄSITTELYAIKA

Kolmannes ehdotuksista kuului tähän ryhmään. Vastaajat ehdottivat mahdol-
lisuutta hakea päätöstä ja toimittaa asiakirjat sähköisesti, tiedon antamista 
odotetusta päätöksen valmistumisajasta ja väliaikatietojen antamista prosessin 
kestäessä. Toivottiin ulkomailla tehtyjen todistusten käännösten ja jäljennösten 
hyväksymistä ja saksankielisten todistusten hyväksymistä ilman käännöstä. 
Useat vastaajat ehdottivat käsittelyn nopeuttamista. 

PÄÄTÖSTEN SISÄLTÖ JA KIELI

22 % kehittämisehdotuksista koski päätösten sisältöä. Tutkintojen tunnustamis-
päätösten sisällöltä vastaajat toivoivat entistä selkeämpää ja ymmärrettävämpää 
muotoilua. Jotkut vastaajat kokivat päätöksensä olleen epäoikeudenmukainen 
joko tutkinnon tason suhteen tai siksi, että heille on määrätty lisävaatimus. Muu-
tamissa vastauksissa toivottiin kevennettyä menettelyä toisessa EU-maassa suo-
ritettujen tutkintojen tunnustamisessa. 

Jotkut vastaajat toivoivat ulkomaisen tutkinnon rinnastamista tiettyyn nimeltä 
mainittuun suomalaiseen tutkintoon. Muut kuin suomea äidinkielenään puhuvat 
henkilöt tekivät ehdotuksia päätöksen saamiseksi myös muulla kielellä kuin suo-
meksi tai ruotsiksi, esimerkiksi englanniksi.
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PÄÄTÖKSEN HINTA

15 % ehdotuksista koski päätöksen hintaa. Toivottiin hinnan alentamista erityi-
sesti työttömille, mahdollisuutta maksaa useammassa erässä ja hinnan porras-
tamista selvityksen vaativuuden mukaan.

NEUVONTA

14 % kehittämisehdotuksista koski hakijoiden neuvontaa joko ennen hakemista, 
hakuprosessin aikana tai päätöksen saamisen jälkeen. Vastaajat kaipasivat neu-
voja esimerkiksi siitä, mitä päätös käytännössä merkitsee esimerkiksi virkakel-
poisuuden saamisessa tai mitä vaihtoehtoja on tutkintojen täydentämiselle tai 
jatko-opinnoille Suomessa. Myös itse hakuprosessiin, esimerkiksi asiakirjoihin ja 
käännöksiin, toivottiin selkeämpiä ohjeita.

PALVELUSTA TIEDOTTAMINEN

10 % ehdotuksista koski palvelusta tiedottamista. Ehdotettiin tiedottamisen lisää-
mistä eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Korostettiin maahanmuuttajien parissa 
toimivien organisaatioiden informoimista. Kehotettiin lisäämään yhteistyötä yli-
opistojen kanssa.

ASIAKASPALVELU

6 % ehdotuksista liittyi asiakaspalveluun. Henkilökunnalta toivottiin enemmän 
joustavuutta, kohteliaisuutta, selkeyttä ja empatiaa.

4 7 Vapaa palaute

Asiakkaille annettiin mahdollisuus vapaan palautteen antamiseen Opetushalli-
tukselle. Kysymykseen ”Mitä muuta haluatte sanoa?” oli 129 vastaajaa antanut 
jonkin vastauksen. Runsas kolmannes (36 %) näistä oli kiitoksen sanoja ja 14 % 
moitteita. Moitteet koskivat enimmäkseen päätöksen hintaa, prosessin monimut-
kaisuutta ja käsittelyaikaa. Noin puolet vastauksista sisälsi kuvausta vastaajan 
tilanteesta päätöksen saamisen jälkeen tai jonkin tutkintojen tunnustamista kos-
kevan ehdotuksen. Nämä vastaukset voidaan sijoittaa neljään ryhmään.

Suurin ryhmä vastauksista kuvasi pettymystä siitä, ettei vastaaja ollut työllisty-
nyt tunnustamispäätöksestä huolimatta. Muutamat vastaajat moittivat suomalai-
sia työnantajia ennakkoluuloisiksi.

”Olen harmissani menetetystä ajasta ja kaikkien todistusteni kääntämiseen ja päätök-
sen maksamiseen tuhlatusta rahasta. Se ei nimittäin muuttanut mitään minun osal-
tani. En päässyt töihin sinne, minne halusin.”
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”If there is a competition for a job in Finland between a native person and a more 
highly qualified foreigner, the native Finnish person will get the position. Contacts are 
much more important than qualifications, competence and experience.” (Jos työpai-
kasta Suomessa kilpailee syntyperäinen suomalainen ja korkeammin koulutettu ulko-
maalainen, suomalainen saa paikan. Kontaktit ovat paljon tärkeämpiä kuin tutkinnot, 
pätevyys ja kokemus.”

Toiseksi suurin ryhmä vastauksista koski lisävaatimuksen suorittamiseen liitty-
viä ongelmia. Kritisoitiin lisävaatimuksen sisältöä, suorittamismahdollisuuksia, 
hakumenettelyä lisävaatimusten suorittamiseen pääsemiseksi ja yliopistojen 
joustamattomia käytäntöjä.

”Olisi parempi jos ne, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon valmiiksi, vaikka 
se olisikin ulkomailla, saisivat mahdollisuuden suorittaa täydentävän osan käymättä 
missään pääsykokeessa. Se olisi nopeampi integraatio, ulkomaalainen pääsisi työelä-
mään nopeammin, suomalainen yhteiskuntakin hyötyisi siitä.”

Kolmas ryhmä koostui ehdotuksista, että tunnustamismenettely pitäisi ainakin 
tietyissä tapauksissa kokonaan poistaa. Nettisivuille toivottiin listoja, joilta kaikki 
tutkinnot löytyisivät ja joilla niitä voisi vertailla.

”EU:ssa suoritetuilta tutkinnoilta ei tulisi edellyttää päätöstä.” 

”Mielestäni nämä tutkinnon vertaamiset voisi päivittää niin, että ne löytyisivät esim. 
teidän sivuilta. Eikä näitä tarvitsisi erikseen hakea. Kuitenkin ainakin eurooppalaisten 
korkeakoulujen tutkintoa on helppo vertailla ja yhdenmukaistaa ne niin mikä vastaa 
mitäkin tutkintoa!”

Neljäs ryhmä koostui vastauksista, joissa esitettiin väite, ettei Suomessa arvos-
teta ulkomailla suoritettuja tutkintoja.

”Miksi suomalainen koulutus on ainoa jota arvostetaan tässä maassa?”

Eräs vastaaja oli pohtinut sattuvasti tunnustamispäätöksen asemaa ja merkitystä 
työnhaussa:

”Minä katson Opetushallituksen päätöksen korkeakoulutuksestani olevan yksi ansio-
luetteloni kohdista, joka voi vaikuttaa työnantajaan, kun hän valitsee ehdokkaita teh-
tävään. Ratkaisevia tekijöitä työn saamisessa ovat kuitenkin työkokemus, kielitaito ja 
henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot.” 
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5 TUTKINTOJEN TUNNUSTAMISEN 
KEHITTÄMINEN

Asiakkaiden esiin nostamat palvelun kehittämiskohteet ovat tutkintojen tunnus-
taminen -yksikön työssä keskeisiä. Kiinnitämme aktiivisesti huomiota tiedotta-
miseen, ohjaukseen ja yleisemmin viestintään. Mm. verkkosivujen kehittäminen 
on työn alla jatkuvasti. Olemme herkkiä myös päivittäiselle asiakaspalautteelle. 
Tutkintojen tunnustaminen on lakisääteistä viranomaistoimintaa, mikä asettaa 
haasteita kielelliselle ilmaisulle etenkin silloin, kun valtaosa asiakkaista ei puhu 
suomea tai ruotsia äidinkielenään. Olemme lisänneet erikielistä materiaalia, 
mm. perustietoa tutkintojen tunnustamisesta on nyt saatavilla 11 kielellä. Mie-
timme parhaillaan erityisesti venäjän- ja arabiankielisen lisämateriaalin tarvetta. 

Olemme myös siirtymässä asteittain sähköisen hakuun. Odotuksemme on, että 
sähköinen haku paitsi helpottaa asiakkaan toimia Opetushallituksen suuntaan, 
myös ohjaa asiakasta niin että hakemusten liitteenä tarvittava tieto täsmentyy. 
Näin myös Opetushallituksen päätöksenteko helpottuu ja nopeutuu.

Asiakkaat ottivat esiin myös Opetushallituksen asiakirjavaatimukset. Tältä osin 
tilanne on muuttunut vuoden 2016 alussa voimaantulleiden säädösten myötä, 
ja Opetushallitus toimii asiassa mahdollisimman joustavasti. Liiteasiakirjoja ei 
enää vaadita virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Ko. lainsäädännön 
mukaan Opetushallitus voi tarvittaessa vaatia hakemuksen liitteeksi käännök-
set muista kuin suomen tai ruotsin kielellä annetuista asiakirjoista. Nykyisen 
hakuohjeen mukaan asiakirjasta tulee toimittaa käännös suomen, ruotsin tai 
englannin kielelle, jos alkuperäinen asiakirja on muulla kuin suomen, ruotsin, 
norjan, tanskan, islannin, englannin, espanjan, ranskan tai saksan kielellä. Kään-
täjän tulee olla Suomessa auktorisoitu kääntäjä tai lähtömaassa virallinen kään-
täjä kyseisessä kieliparissa. Myös asiakirjan antaneen tahon laatima käännös 
englannin kielelle hyväksytään.

Opetushallituksen päätöksen hintaa pidettiin joissain vastauksissa kalliina. Pää-
tösten hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Opetushal-
lituksen suoritteiden maksullisuudesta. Vuoden 2016 alussa päätösten hintaa on 
porrastettu niin, että päätöksen hintaan vaikuttaa annettavien kelpoisuuksien 
määrä. 

Opetushallituksen päätökset antavat virkakelpoisuuden joko tutkinnon tason 
osalta tai tiettyyn virkaan tai tehtävään. Päätökset muotoillaan ko. kelpoisuus-
säädösten mukaisesti. Asiakkaiden voi joskus olla vaikea ymmärtää päätöksen 
sisältöä, sillä ne voidaan antaa vain suomeksi ja ruotsiksi. Jos asiakkaalta edel-
lytetään kelpoisuuden saamiseksi joitain lisätoimia, päätöksiin liitetään ohje 
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jatkotoimista. Tällaisen ohjeen saa myös englanniksi. Kehitämme jatkuvasti ko. 
liitteiden sisältöä ja olemme asiakkaiden käytettävissä myös päätöksen saamisen 
jälkeen. 

Selvityksessä tuli esiin myös asioita, jotka eivät ainakaan suoraan kuulu Opetus-
hallituksen toimivaltaan. Erityisesti tämä liittyy ulkomaisen tutkinnon suoritta-
neiden työllistymiseen. Asiakkaiden joissain tilanteissa puutteellisiksi kokemat 
täydentävien opintojen suoritusmahdollisuudet eivät myöskään ole Opetushal-
lituksen toimivallassa, mutta teemme asiassa aktiivista yhteistyöstä opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen kanssa. 
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LIITE 1
  

  
 
 

ULKOMAISTEN OPINTOJEN JA TUTKINTOJEN 
TUNNUSTAMINEN 
 
Hyvä vastaanottaja! 
 
Opetushallitus selvittää tunnustamispäätöksen saaneiden tyytyväisyyttä saamaansa 
palveluun ja päätöksen hyödyllisyyttä. Lähetämme tämän kyselyn niille, jotka ovat saaneet 
Opetushallituksen päätöksen ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta aikavälillä 
2008 - 2015. 
  
Kyselyn tuloksia käytetään palvelumme parantamiseen. Tuloksista tullaan laatimaan 
yhteenveto, joka julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Lähetämme kaikille kyselyyn 
vastanneille myös tiivistelmän tuloksista. 
 
Kaikki kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilötietoja 
luovuteta ulkopuolisille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 
 
Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn 19.9.2016 mennessä. Linkki kyselyyn löytyy 
tämän sähköpostiviestin lopusta. Voitte vastata joko suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai 
venäjäksi. 
 
Kiitos vastauksestanne.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Carita Blomqvist 
Yksikön päällikkö 
Opetushallitus 
Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö 
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Opetushallituksen asiakaskysely 2016 
 

ULKOMAISTEN OPINTOJEN JA TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN  
  
Hyvä kyselyyn vastaaja! 
  
Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. Avoimissa kohdissa vastaukset 
kirjoitetaan niille varattuun tilaan. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 
  
Kaikki kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilötietoja luovuteta 
ulkopuolisille. 
  
Kiitos vastauksestanne. 
  

 

 

 

 
Jos ette ole syntynyt Suomessa, milloin tulitte Suomeen?  

Vuonna ________________________________ 
 

 

 

 
Miksi haitte Opetushallituksen päätöstä? * 
 

 

 

 

Sain tiedon siitä, että voin hakea päätöstä Opetushallitukselta * 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto 

 

   työnantajaltani 
 

   TE-toimistosta 
 

   maahanmuuttajaprojektista 
 

   oppilaitoksesta 
 

   sosiaalisesta mediasta 
 

   internetistä 
 

   tuttavalta / ystävältä 
 

   
muualta, mistä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

  

Mistä saitte hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? * 
Valintoja voi olla useampia kuin yksi 

 

 hakulomakkeen täyttöohjeesta 
 

 ottamalla yhteyttä Opetushallitukseen 
 

 Opetushallituksen verkkosivuilta 
 

 Opetushallituksen oppaasta tai esitteestä 
 

 maahanmuuttajaprojektista 
 

 

 

 

Pyydämme mielipidettänne seuraavista asioista. Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava 
vastausvaihtoehto. * 
1 Täysin eri mieltä, 2 Jokseenkin eri mieltä, 3 Ei samaa eikä eri mieltä, 4 Jokseenkin samaa mieltä, 5 
Täysin samaa mieltä 

 

 1 2 3 4 5 
Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan 
Opetushallitukselta.  

 

               

Olen tyytyväinen Opetushallituksen 
tiedotusmateriaaliin.  

 

               

Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani 
palveluun hakuprosessin eri vaiheissa.  

 

               

Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa 
ajassa.  

 

               

Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen.  
 

               
Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja 
ymmärrettävä.  

 

               
 

 

 

 
Mikä Opetushallituksen palvelussa oli hyvää?  
 

 

 

Miten Opetushallituksen palvelua voisi parantaa?  
 

 

 

 

Jos teille määrättiin Opetushallituksen päätöksessä lisävaatimuksia (opintoja, sopeutumisaika tai 
kelpoisuuskoe) oletteko suorittanut tai suorittamassa ne?  

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 
Jos vastasitte "kyllä", kuinka pian päätöksen saamisen jälkeen aloititte suorittamisen?  
 

 

 

 

Jos vastasitte "en", mikä on ollut esteenä?  
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Mistä saitte hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? * 
Valintoja voi olla useampia kuin yksi 

 

 hakulomakkeen täyttöohjeesta 
 

 ottamalla yhteyttä Opetushallitukseen 
 

 Opetushallituksen verkkosivuilta 
 

 Opetushallituksen oppaasta tai esitteestä 
 

 maahanmuuttajaprojektista 
 

 

 

 

Pyydämme mielipidettänne seuraavista asioista. Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava 
vastausvaihtoehto. * 
1 Täysin eri mieltä, 2 Jokseenkin eri mieltä, 3 Ei samaa eikä eri mieltä, 4 Jokseenkin samaa mieltä, 5 
Täysin samaa mieltä 

 

 1 2 3 4 5 
Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan 
Opetushallitukselta.  

 

               

Olen tyytyväinen Opetushallituksen 
tiedotusmateriaaliin.  

 

               

Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani 
palveluun hakuprosessin eri vaiheissa.  

 

               

Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa 
ajassa.  

 

               

Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen.  
 

               
Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja 
ymmärrettävä.  

 

               
 

 

 

 
Mikä Opetushallituksen palvelussa oli hyvää?  
 

 

 

Miten Opetushallituksen palvelua voisi parantaa?  
 

 

 

 

Jos teille määrättiin Opetushallituksen päätöksessä lisävaatimuksia (opintoja, sopeutumisaika tai 
kelpoisuuskoe) oletteko suorittanut tai suorittamassa ne?  

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 
Jos vastasitte "kyllä", kuinka pian päätöksen saamisen jälkeen aloititte suorittamisen?  
 

 

 

 

Jos vastasitte "en", mikä on ollut esteenä?  
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Olen suorittanut Suomessa * 
Valintoja voi olla useampia kuin yksi 

 

 suomalaisen korkeakoulututkinnon 
 

 suomalaisen ammatillisen tutkinnon 
 

 kieliopintoja 
 

 
muita opintoja, mitä? 

________________________________ 
 

 en ole opiskellut Suomessa 
 

 

 

 

Mikä on tilanteenne tällä hetkellä? Olen * 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto 

 

   koulutustani vastaavassa työssä 
 

   työssä, joka ei vastaa koulutustani 
 

   työtön työnhakija 
 

   opiskelija 
 

   
muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

Arvionne siitä miten Opetushallituksen päätös vaikutti seuraaviin asioihin. Valitkaa mielipidettänne 
parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. * 
1 Täysin eri mieltä, 2 Jokseenkin eri mieltä, 3 Ei samaa eikä eri mieltä, 4 Jokseenkin samaa mieltä, 5 
Täysin samaa mieltä 

 

 1 2 3 4 5  
Opetushallituksen antama päätös vaikutti seuraaviin asioihin:  

 

Työllistymismahdollisuuteni paranivat.  
 

                

Etenin työurallani.  
 

                

Palkkaukseni parani.  
 

                

Sain opiskelupaikan Suomessa.  
 

                

Arvostukseni lisääntyi.  
 

                

Itseluottamukseni parani.  
 

                
 

 

 

 
Kuvatkaa omin sanoin Opetushallituksen päätöksen vaikutuksia itsellenne? 
 

 

 

Mitä muuta haluatte sanoa?  
 

 

 

 

Kiitos vastauksestanne!  
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