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Maailmalta palaavaa maisteria voivat odottaa paperityöt ja lisäopinnot
Ulkomaisen korkeakoulun tutkinto taskussa ja halu työllistyä Suomessa? Julkisiin
virkoihin ja säänneltyihin ammatteihin tarvitaan vielä maksullinen tunnustaminen
kotimaassa, ja tiedossa voi olla myös lisäopintoja. Esimerkiksi oikeustieteen alan
tehtäviin ammattipätevyyden saavuttaminen voi tietää vuodenkin tenttirupeamaa.
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Akateeminen tunnustaminen on oma lukunsa
Monet suomalaiset suorittavat vain alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ulkomailla.
Jos opiskelija haluaa jatkaa maisteritason opintoihin Suomessa, hänen täytyy hakea tutkinnolleen
akateemista tunnustamista.
Tällöin haun kohteena oleva korkeakoulu tai oppilaitos päättää, millaisen kelpoisuuden ulkomainen
tutkinto antaa jatko-opintoihin.
Oppilaitokset päättävät myös ulkomaisten opintojen hyväksilukemisesta suomalaiseen tutkintoon.
Vaihto-opiskelulla tarkoitetaan yleensä lyhyempää ulkomailla vietettyä aikaa: vaihdossa opiskelija
suorittaa osan kotimaisesta tutkinnosta ulkomaisessa korkeakoulussa.

Ulkomaisen korkeakoulun tutkinto voi näyttää paperilla hienolta, mutta se ei vielä
välttämättä avaa ovea kotimaisille työmarkkinoille. Julkisen sektorin tehtäviin haettaessa
tutkinnolle täytyy saada viranomaisen tunnustus, ja tietyillä säännellyillä aloilla
ammattikelpoisuuden saavuttaminen voi tarkoittaa lisäopintojakin.
Yle Uutiset kertoi elokuun alussa, että ainakin 5 848 suomalaista suoritti lukuvuonna 2012–
13 tutkintoa ulkomailla. Tämä on Kelan luku hakijoista, joille on myönnetty opintotuki
tutkinto-opintoihin Suomen ulkopuolella.
Tätä nykyä ulkomaista korkeakoulututkintoa voi kuitenkin suorittaa myös Suomessa, sillä

Tallinnan yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja yksityinen tallinnalainen
kauppakorkeakoulu Estonian Business School ovat avanneet maksulliset opetusohjelmat
Helsingissä. Näistä myönnettävät tutkinnot ovat virolaisen korkeakoulujärjestelmän
mukaisia, eli tunnustamisen näkökulmasta ulkomaisia.
Suomessa päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen tuottamasta
ammattikelpoisuudesta tekee Opetushallitus. Kukin päätös tehdään hakemuksen
perusteella, ja se maksaa noin 250 euroa.
Kaikilla aloilla työskentelyyn viranomaispäätöstä ei tietenkään tarvita.
- Yksityisen sektorin työnantaja arvioi itsenäisesti ulkomaisen yliopiston tuottamaa
pätevyyttä, huomauttaa ylitarkastaja Maisa Montonen Opetushallituksesta.
Julkisen sektoriin tehtäviin ja virkoihin haettaessa tilanne on kuitenkin toinen, jos
vaatimuksena niihin on korkeakoulututkinto. Tällöin Opetushallitukselta on saatava
tutkinnolle tunnustus eli käytännössä päätös siitä, onko ulkomailla suoritettu tutkinto
vaaditun tasoinen.
Lisäksi Suomessa on joukko säänneltyjä ammatteja, joihin on määritetty laissa
tiettyvaadittava tutkinto tai opinnot. Tällaisia ammatteja on muun muassa opetus-, hoito- ja
pelastusalalla, ja moniin niistä tarvitaan myös erillinen ammatinharjoittamisoikeus. Näissä
tapauksissa Opetushallitus tai alakohtainen viranomainen tekee ulkomaisen tutkinnon
suorittaneelle päätöksen kelpoisuudesta ammattiin tai oikeudesta harjoittaa ammattia.

Tutkinto on ulkomainen vaikka opetus olisi Suomessa
Yksi esimerkki säännellyistä aloista, joilla suomalaiset suorittavat tutkintoja ulkomailla, on
oikeustiede. Kymmenet suomalaisopiskelijat lukevat tällä hetkellä lakia esimerkiksi
Britanniassa ja Virossa. Tallinnan yliopiston rantauduttua Helsinkiin ulkomaista
oikeustieteen tutkintoa pakerretaan paraikaa kuitenkin myös Suomessa.
Ylitarkastaja Maisa Montonen Opetushallituksesta sanoo, että heidän näkökulmastaan
tutkinnon tunnustamisessa olennaista on se, johtavatko ulkomaisen yliopiston Suomessa
järjestämät opinnot tutkintoon, joka kuuluu korkeakoulun kotimaan tutkintojärjestelmään.
Jos tutkinto on osa maan omaa korkeakoulujärjestelmää, sen pitäisi olla myös virallisen
laadunvalvonnan piirissä.
Opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriöstä tarkentaa, että Helsingissä
toimivat tallinnalaiset korkeakoulut ovat virolaisen lainsäädännön piirissä. Niiden toimintaa
ohjaavat siis Viron lait ja viranomaiset, kun opetusministeriö taas ohjaa ja valvoo Suomen
lainsäädännön mukaisia korkeakouluja.

Korkeakoulujen sivupisteet muissa maissa eivät kuitenkaan sinällään ole uusi ilmiö,
huomauttaa opetusministeriön Maija Innola. Suomessa niitä on toki ollut virolaisten myötä
vasta pari vuotta.
- Jos katsoo koko Eurooppaa, monessa maassa toimii eri maiden korkeakouluja. Etenkin
naapurimaihin on perustettu, ja esimerkiksi brittiläisiä korkeakouluja toimii monessa
maassa, kertoo Innola.
Maisa Montonen Opetushallituksesta kertoo, että suomalaisopiskelijat tuntuvat yleensä
osaavan hyvin ottaa selville, millainen asema ulkomaisen korkeakoulun tutkinnolla on
kotimaassa.
- Joillekin tulee toki yllätyksenä, että on tällainen tunnustamismenettely sen ulkomailla
suoritetun tutkinnon päälle.
- En sitten osaa arvioida, miten valveutuneita ollaan näissä uusissa tapauksissa, kun
opinnot järjestetäänkin Suomessa. Mutta ainakaan vielä ei ole ollut suuremmin ongelmia,
kertoo Montonen.
Ensimmäiset opiskelijat Estonian Business Schoolin ja Tallinnan yliopiston oikeustieteen
Helsingin-yksiköistä valmistuvat muutaman vuoden kuluttua, joten hakemuksia näiden
tutkintojen tunnustamiseksi on odotettavissa ensimmäisen kerran silloin. Opetushallitus ei
anna tietoja päätöksistä ennalta, vaan päättää tunnustamisesta aina kulloisenkin
hakemuksen ja senhetkisen lainsäädännön perusteella.

Oikeustieteessä jopa lukukauden tentit kotimaassa
Jos opiskelija on pätevöitynyt jossain muussa EU- tai ETA-maassa Suomessa säänneltyyn
ammattiin, Opetushallitus voi varmistaa hakijan ammattikelpoisuutta paitsi tutustumalla
tutkinnon sisältöön myös osoittamalla työssä suoritettavan sopeutumisajan tai erillisen
kelpoisuuskokeen.
Oikeustiedettä ulkomailla päntänneellä edessä on aina kelpoisuuskoe, jos hän haluaa saada
päätöksen kelpoisuudestaan oikeustieteellistä tutkintoa vaativiin tehtäviin, kuten lakimiehen
töihin Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa lisää kirjojen parissa ahertamista, sillä
kokeen tarkoituksena on valmistaa, että hakija tuntee riittävän hyvin suomalaisen
oikeusjärjestelmän – ja tällaisia asioita ei ulkomailla luonnollisesti juuri opetella.
Tallinnan yliopiston oikeustieteellisessä ohjelmassa sekä Helsingissä että Tallinnassa
opiskellut Jessica Jokivirta kertoo, että ulkomaisen oikeusnotaarin tutkinnon kanssa
kannattaa varautua siihen, että ammatillisen tunnustuksen saaminen teettää Suomessa
jopa vuoden verran lisätöitä.

Opetushallitus katsoo hakijan tutkinnon perusteella, mitä Suomessa vaadittavia aihealueita
ei ole sisältynyt opintoihin ulkomailla, ja määrää tämän perusteella kelpoisuuskokeen
sisällön. Joistain tentittävistä aihealueista on mahdollista vapautua, jos niistä on osoittaa
olennaista työkokemusta. Kokeita toimeenpanevat oikeustieteelliset tiedekunnat Helsingin,
Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistossa.
Opintoasiainpäällikkö Sirpa Kajan Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta
kertoo, että kaikki aihealueet sisältäessään kansallisen oikeuden kelpoisuuskoe vastaa
työmäärältä noin 30 opintopistettä. Useimmilla hakijoilla on Kajanin mukaan ollut
toistaiseksi tentittävänään koko tämä urakka. Kelpoisuuskokeen voi suorittaa osissa,
vaikkapa tenttimällä aihealueita eri yliopistoilla, ja sen suorittamiseen ei ole asetettu
aikarajaa.
- Mitä olen lukenut juttuja, niin noin vuosi menee, että saa nämä kaikki suoritettua, kertoo
Jessica Jokivirta muiden tallinnalaisissa korkeakouluissa opiskelleiden tai sitä harkinneiden
kertomuksista.
Sirpa Kajan kertoo, että Helsingin yliopistoon tulee tällä hetkellä varsin paljon kyselyitä
mahdollisuudesta päästä jatkamaan opintoja maisteritasolla sen jälkeen, kun on suorittanut
oikeustieteen alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla. Helsingissä on erillinen kiintiö
sellaisille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle.
Vuosittain linjalle on tullut kourallinen hakemuksia.
- Jo siinä vaiheessa, kun ihmiset suunnittelevat lähtöä ulkomaille, he ovat hyvin
valveutuneita ja selvittävät näitä mahdollisuuksia.
Kajan toteaa, että Bolognan prosessi on mahdollistanut uudenlaiset tiet oikeusalan
tutkintojen suorittamiseen, mutta suoraa väylää kansalliseen ammatilliseen pätevyyteen ei
ulkomaiden kautta kuitenkaan ole. Bolognan prosessi tähtää yhdenmukaisten
tutkintorakenteiden luomiseen eurooppalaisiin korkeakouluihin sekä liikkuvuuden
lisäämiseen.

Vain virallisten korkeakoulujen tutkintoja valvotaan
Paitsi ulkomaiset korkeakoulut, opetusministeriön valvonnan ulkopuolella ovat Suomessa
myös sellaiset oppilaitokset, jotka eivät kuulu minkään maan viralliseen
korkeakoulujärjestelmään. Tällainen on esimerkiksi syksyllä 2012 toimintansa aloittanut
Helsinki School of Business (Helbus), joka nimittää itseään Suomen ainoaksi yksityiseksi
kauppakorkeakouluksi.
Opetusneuvos Maija Innola opetusministeriöstä kertoo, että elinkeinovapaus takaa sen, että
periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä tarjoamaan koulutuspalveluja Suomessa. Virallisen

järjestelmän ulkopuolisia toimijoita eivät kuitenkaan sido samat määräykset kuin niitä
yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, joista on säädetty korkeakoululaissa. Tällaiset
oppilaitokset eivät voi myöskään myöntää Suomen tutkintojärjestelmään kuuluvia
tutkintoja.
Helbus tarjoaa Helsingissä maksullista Associate of Arts in Business eli AAB-lyhyttutkintoa,
joka sen mukaan vastaa noin 70 prosenttia kauppatieteiden kandidaattiopintojen sisällössä.
Tämä voi siis hyvin pitää paikkansa, mutta koska viranomaisten tehtävänä ei ole valvoa
Helbusin toimintaa, jää ikään kuin maksavan asiakkaan eli opiskelijan katsottavaksi, että
hän saa rahoilleen haluamaansa vastinetta.
Maija Innola huomauttaa, että tällaisen koulutuksen arvon määrittää lopulta aina työnantaja.
Hän tiivistää periaatteen, joka ylipäätään pätee kaupallisiin toimijoihin:
- Kuten missä tahansa kaupassa, myyjä ei saa luvata sellaista, mikä ei pidä paikkaansa.
Virheellistä tietoa kuluttajalle ei voi antaa.
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