
ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA 

EXAMINA I FINLAND

Med erkännande av examen avses ett beslut om 
vilken behörighet en utländsk examen ger för ett 
arbete eller en studieplats. Beroende på för vilket 
ändamål erkännandet av en examen söks är det 
Utbildningsstyrelsen, en branschvis myndighet, en 
arbetsgivare, en läroanstalt eller en högskola som 
ansvarar för erkännandet.

• Utbildningsstyrelsen fattar beslut om huruvida en
utländsk examen ger behörighet för en uppgift som
kräver en högskoleexamen på en viss nivå eller en
viss utbildning.

• Branschvisa myndigheter fattar beslut om rätten
att utöva ett yrke eller använda en yrkesbe-
teckning. Exempelvis när det gäller yrken inom
hälsovården och socialvården fattas besluten av
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården Valvira (www.valvira.fi).

• Arbetsgivarna inom den privata sektorn bedömer
i allmänhet själva vid anställning av en person om
en utländsk examen ger den kompetens som krävs.

• Högskolor och läroanstalter fattar beslut om
vilken behörighet för fortsatta studier en utländsk
examen ger och om tillgodoräknandet av utländska
studier som en del av en examen som avläggs
i Finland. Högskolornas kontaktinformation:
studieinfo.fi.

UTBILDNINGSSTYRELSENS 

BESLUT OM ERKÄNNANDE 

AV EXAMINA OCH STUDIER 

SOM HAR AVLAGTS UTOMLANDS

En person som har avlagt en examen utomlands 
behöver normalt ett beslut om erkännande, om han 
eller hon söker ett arbete i Finland som kräver en 
högskoleexamen på en viss nivå eller en viss utbild-
ning.

Examen som ska erkännas måste vara slutförd. Den 
ska också ingå i ursprungslandets officiella utbild-
ningssystem.

Ett beslut kan fås endast på ansökan. Varje ansökan 
behandlas separat. Ett beslut om jämställande av 
examen innebär inte att den utländska examen blir 
finländsk.

Beslut om jämställande av 

högskoleexamens nivå

En utländsk högskoleexamen kan jämställas med en i 
Finland avlagd yrkeshögskoleexamen eller högre 
yrkeshögskoleexamen, lägre eller högre högskole-
examen eller med en licentiat- eller doktorsexamen 
som avläggs som påbyggnadsexamen. Examen ska till 
sin omfattning, kravnivå och inriktning motsvara den i 
Finland avlagda högskoleexamen med vilken den 
utländska examen jämställs.

Beslut om behörighet för ett yrke

En person som har avlagt en examen utomlands 
behöver ett beslut av en myndighet för att få 
behörighet för ett yrke som kräver en viss utbild-
ning. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en 
förteckning över dessa yrken och de myndigheter 
som fattar besluten.

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om vilken 
behörighet en utbildning som har genomförts 
utomlands ger bland annat för uppgifter inom 
undervisningssektorn och småbarnsfostran. 
I besluten erkänns yrkeskvalifikationerna eller 
jämställs utländska högskolestudier med vissa 
studier som ska avläggas i Finland.

Jämställande av högskolestudier med vissa 
studier som ska avläggas i Finland

Utbildningsstyrelsen kan jämställa en utländsk 
högskoleexamen eller utländska högskolestudier 
med vissa högskolestudier som krävs för att få 
utöva ett yrke eller en uppgift i Finland. Studierna 
ska till sin omfattning, kravnivå, inriktning och 
innehåll motsvara de studier som krävs i Finland.

I beslutet kan fastställas kompletterande studier. 
För att avlägga de kompletterande studierna 
ansöker den som har fått beslutet om studierätt 
vid en finländsk högskola.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

En medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz 
som har skaffat yrkeskvalifikationer i ett EU/
EES-land eller i Schweiz kan ansöka om erkän-
nande av sina yrkeskvalifikationer i Finland. 
Den sökande ska ha full behörighet i en annan 
medlemsstat för samma yrke som han eller hon 
ansöker om behörighet för i Finland. I vissa fall 
ska den sökande också ha yrkeserfarenhet.

I beslutet kan krävas att en anpassningsperiod 
fullgörs eller ett lämplighetsprov avläggs.



Ansökan om beslut och behandling av ansökan

Man ansöker om ett beslut genom att sända en ifylld 
ansökningsblankett till Utbildningsstyrelsen. Detalje-
rade anvisningar finns i ansökningsanvisningen.

Ansökningsblanketten och -anvisningen finns på 
Utbildningsstyrelsens webbplats på finska, svenska och 
engelska.

Beslutet ges på finska eller svenska. Beslutet är 
avgiftsbelagt. Den sökande har rätt att anföra besvär 
över beslutet hos en förvaltningsdomstol. En besvärs-
anvisning bifogas beslutet.

UTLÅTANDEN OM YRKESEXAMINA 

SOM HAR AVLAGTS UTOMLANDS

Utbildningsstyrelsen ger expertutlåtanden om 
utländska yrkesexamina, för vilka det inte är möjligt att 
ge ett beslut. Ett utlåtande kan ges om en slutförd 
examen som ingår i ursprungslandets officiella utbild-
ningssystem. Utlåtandet ger inte behörighet för en 
uppgift som kräver en viss utbildning eller en utbild-
ning på en viss nivå. Det kan emellertid vara till hjälp 
när man söker arbete eller studieplats.

I utlåtandet kan ges information om examens nivå och 
innehåll samt om vilken behörighet examen ger i 
ursprungslandet. Utlåtandet ges på finska eller 
svenska.

Man ansöker om ett utlåtande genom att sända en 
ifylld ansökningsblankett till Utbildningsstyrelsen. 
Ansökningsblanketten och -anvisningen finns på 
Utbildningsstyrelsens webbplats på finska, svenska och 
engelska. Utlåtandet är avgiftsbelagt.

Ytterligare information

www.oph.fi/examenserkannande
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
www.oph.fi/recognition

erkannande@oph.fi

Utbildningsstyrelsen
PB 380 
(Hagnäskajen 6)
00531 Helsingfors
tel. +358 029 533 1000
www.oph.fi
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