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Esityksen sisältö

• Yleistä tutkintojen/osaamisen tunnustamisesta ja 
vertailusta: taustaa

• Tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa

• Ajankohtaista
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Yleistä taustaa
• Liikkuvuuden yleinen lisääntyminen

• Turvapaikanhakijat

• Osaamisen merkityksen korostaminen

• Lisääntynyt ymmärrys koulutusjärjestelmien ja 
tutkintojen sisällön eroja kohtaan: erojen sijaan 
korostetaan yhteisiä asioita. Samanlaista osaamista 
voi hankkia eri tavoin.
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Euroopan unionin vaikutus

• Ammattipätevyysdirektiivi

• Verkostoja ja yhteistyötä: EU luo puitteet

• Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kontekstissa hankitun 
osaamisen validointi

• Osaamisen näkyväksi tekemisen korostaminen/yksilön vastuu ja 
välineet (Europassi) 

• Eurooppalainen ja kansalliset tutkintojen viitekehykset jne.
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Yleistä tutkintojen tunnustamisesta

• Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden 
ulkomailla suoritettu koulutus antaa työmarkkinoilla tai jatko-opinnoissa

• Akateeminen tunnustaminen opiskelua varten

• Ammatillinen tunnustaminen työntekoa varten: onko tehtävään kelpoisuus-
/pätevyysvaatimus

Suomessa noin 70 tällaista tehtävää, suuri osa terveydenhuoltoalalla.

Luettelo Opetushallituksen verkkosivuilla.

• Useita toimijoita: viranomaiset (Opetushallitus, Valvira, Evira), oppilaitokset, 
korkeakoulut ja yksityiset työnantajat
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http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/patevyys_ammattiin


Tutkintojen tunnustaminen 
Opetushallituksessa
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Ulkomailla suoritettu koulutus

Päätös 
korkeakoulututkinnon 

tasosta

Päätös kelpoisuudesta 
tiettyyn ammattiin

Lausunto 
ammatillisesta 

tutkinnosta

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

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

Kun hakija haluaa 
asiantuntijalausunnon 
ulkomailla 
suorittamastaan 
ammatillisesta 
tutkinnosta



Päätöksenteon yleiset edellytykset 

• Tutkinto on loppuun suoritettu.

• Tutkinto kuuluu suoritusmaan viralliseen tutkintojärjestelmään.

• Oppilaitos tai korkeakoulu on virallinen.

• Hakija toimittaa kaikki tarvittavat liitteet.
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Opetushallituksen päätökset tutkintojen 
tunnustamisesta/yhteistä päätöksenteolle

• Päätös tehdään henkilökohtaisesta hakemuksesta asiakirjojen perusteella.

• Päätökset perustuvat kolmeen eri säädökseen.

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

• Ammattikokemus tai elinikäisen oppimisen kautta hankittu osaaminen 
voidaan huomioida vain tietyissä tilanteissa (EU-kansalaisen EU-maassa 
hankkima ammattipätevyys).

• Päätökset kirjoitetaan voimassaolevien kelpoisuusvaatimusten mukaisina.

25/04/2018 Opetushallitus 9



Opetushallituksen päätökset tutkintojen 
tunnustamisesta/yhteistä päätöksenteolle

• Päätökset annetaan suomeksi tai ruotsiksi.

• Päätöksestä on valitusoikeus.

• Kaikki Opetushallituksen ratkaisut ovat maksullisia.

• Päätöksessä voidaan asettaa lisävaatimuksia, jos siinä 
annetaan kelpoisuus tiettyä koulutusta edellyttävään 
tehtävään.

• Lisävaatimukset voivat olla opintoja, kelpoisuuskoe tai 
sopeutumisaika (jälkimmäiset vaihtoehtoisina).
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Tilastotietoa päätöksistä

• Noin 1000 hakemusta/vuosi

• Suuri osa päätöksistä koskee 
tutkinnon tasoa 

• Tietty kelpoisuus: erityisesti 
opetusala (sis.  lastentarhan-
opettajat)

• Noin 30% hakijoista Suomen 
kansalaisia

• Kaavio kuvaa v. 2017
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Muut maat ; 
344

Venäjä; 170

Irak; 87

Iso-Britannia; 
59

Ruotsi; 37

Intia; 32

Yhdysvallat; 
28

Espanja; 24

Viro; 23 Syyria; 20 Ukraina; 20



Asiakastyytyväisyys ja päätöksen vaikutukset

• Tutkintojen tunnustaminen -yksikkö on selvittänyt 
asiakastyytyväisyyttä kyselyillä 2005-2018 neljä kertaa

• Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä henkilökohtaiseen ja nopeaan 
palveluun sekä ripeään päätöksentekoon

• Palautteen perusteella päätös parantaa erityisesti 
työllistymismahdollisuuksia ja itseluottamusta

• Kehittämiskohteet: tiedotus useammalla kielellä, selkokielisyys
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Ajankohtaista tutkintojen 
tunnustamisesta

25/04/2018Opetushallitus 13



Vuoden 2018 uudistuksia: tutkintojen 
tunnustaminen

• Uutta tiedotusmateriaalia 11 kielellä (yleisinfoa tunnustamisesta, flow chart
ulkomaisen tutkinnon suorittaneille)

• Uusi verkkosivu: tukea tutkintojen vertailuun, sis. mm. kaaviot ulkomaisista 
koulutusjärjestelmistä

• Ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen tunnustaminen –opas

• Koulutukset opettajakoulutuksesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä

• Opetushallituksen verkkosivu-uudistus

• Sähköinen hakulomake on valmisteilla
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Vuoden 2018 koulutuksia

• 4.6. Paasitorni: tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa, 
palvelut erityisesti maahanmuuttajien ohjaajille

• 21.9. Opettajankoulutus (Venäjä, Pohjoismaat (erityisesti Ruotsi), 
Iso-Britannia, Yhdysvallat) ja opettajatutkintojen tunnustaminen 
(maksullinen koulutus)

• 1.11. Ulkomaiset koulutusjärjestelmät: Irak, Syyria, Turkki, Pohjois-
Afrikka (maksullinen koulutus)

• Myös erikseen pyydettäessä
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Lisätietoa

• Suomeksi: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

• Ruotsiksi: www.oph.fi/examenserkannande

• Englanniksi: www.oph.fi/recognition

Sivuilla on mm. hakulomakkeet ja ohjeet tutkintojen tunnustamista sekä lausuntoja varten, tietoa säännellyistä 
ammateista ja yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä. 
Lisäksi sivuilla on venäjän- ja arabiankieliset ohjeet päätöksen hakemiseksi sekä esitteet ja vuokaaviot 
tutkintojen tunnustamisesta eri kielillä.

• Tiedustelut: tunnustaminen@oph.fi

• Muut maat: www.enic-naric.net
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http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
http://www.oph.fi/examenserkannande
http://www.oph.fi/recognition
http://www.enic-naric.net/
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Kiitos ja onnea!


