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KANSAINVÄLISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUTKINTOTODISTUKSEN 
LIITE, (EUROPASS) DIPLOMA SUPPLEMENT 
 
Yleisiä ohjeita liitteen laatimiseen  
 
Korkeakoulut muotoilevat oman päätöksensä mukaisesti liitteen eri kohdissa annettavat tiedot. 
Tiedot annetaan englanniksi, jollei ohjeissa erikseen mainita käytettävää kieltä. Johdantotekstin ja 
otsikoiden tulee olla kansainvälisen mallin mukaiset. Kohdassa 8 tulee käyttää Opetushallituksen 
laatimaa tekstiä. Lisäksi voi käyttää järjestelmäkaaviota. 
 
Ohjeiden kursivoidut englanninkieliset kohdat ovat ehdotuksia, jotka voi siirtää sellaisenaan 
liitteeseen. Korkeakoulu päättää itse liitteen ulkoasusta. Liitteessä suositellaan käytettäväksi 
korkeakoulun logon lisäksi myös Europass-logoa, joka on saatavissa Opetushallituksesta. 
 
Nämä ohjeet, kohdan 8. teksti, järjestelmäkaavio ja muuta materiaalia löytyy Opetushallituksen 
verkkosivuilta: http://europass.fi/oppilaitokset/diploma_supplement 
 
 
Yksityiskohtaiset ohjeet 
 
Liitteeseen sisältyy aina alla oleva johdantoteksti kokonaisuudessaan: 

 
The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 

‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates 

etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were 

pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement 

is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This 

Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO. 

 

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 
1.1 Last name(s)  
1.2 First name(s)  
1.3 Date of birth (day/month/year)  
1.4 Student identification number or code (if available)  
 

Täytetään opiskelijan tiedot samalla tavoin kuin ne esiintyvät tutkintotodistuksessa ja 
opintorekisteriotteessa. 

 

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
 
2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) 

Tutkinnon nimi suomeksi/ruotsiksi (ammattikorkeakoulututkinnoista ja ylemmistä 
ammattikorkeakoulututkinnoista myös tutkintonimike). Lisäksi voidaan mainita säädösten 
(VNA 794/2004, VNA 1129/2014) mukainen englanninkielinen tutkintonimike.  

http://europass.fi/oppilaitokset/diploma_supplement
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Jos koulutusohjelma on kokonaan vieraskielinen, mainitaan suomen- tai ruotsinkielisen 
tutkintonimikkeen lisäksi edellä mainittujen säädösten mukainen englanninkielinen 
tutkintonimike.  

Mainitaan, jos tutkinto on suoritettu ohjelmassa, joka johtaa yhteis-/ kaksoistutkintoon.  

Esimerkiksi: The qualification has been taken in a programme leading to a joint/double degree.  

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification 

Pääaine, opintoala, koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto 
 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 

Yliopiston nimi suomeksi/ruotsiksi (haluttaessa sulkeissa myös englanniksi), state recognised 
university 

Ammattikorkeakoulun nimi suomeksi/ruotsiksi (haluttaessa sulkeissa myös englanniksi), state 
recognised university of applied sciences 

Jos korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä on hyväksytysti auditoitu, asia voidaan ilmaista 
seuraavasti:  

The quality assurance system of the university / university of applied sciences has passed the audit conducted by 
the Finnish Education Evaluation Centre. Further information: www.karvi.fi.  

Yhteis-/kaksoistutkinnot  

Kohdassa mainitaan, jos tutkintotodistus on usean korkeakoulun yhteisesti myöntämä:  

The qualification has been taken in a programme leading to a joint/double degree, and the participating 
institutions are… 

Kohdassa mainitaan, jos toinen korkeakoulu on samojen opintojen perusteella myöntänyt 
toisen tutkintotodistuksen:  

Based on these studies, the student has been awarded also x (tutkinnon nimi) by X (tutkinnon myöntäneen 
korkeakoulun nimi). 

 
 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original 
language) 

Täytetään, jos opinnot järjestävä korkeakoulu on eri kuin tutkinnon myöntävä korkeakoulu.  

Yhteis-/kaksoistutkinnot: jos yksi korkeakoulu myöntää tutkinnon usean korkeakoulun 
yhteistyössä järjestämien opintojen perusteella, kohdassa luetellaan kaikki opintoja järjestäneet 
korkeakoulut.  

Studies included in the degree have been (jointly) administered by the following higher education institutions: 

Muissa kuin edellä kuvatuissa tilanteissa kirjoitetaan not applicable. 
 

2.5. Language(s) of instruction/examination  
 

Esim. Finnish/Swedish/English opetus- ja tutkintokielen mukaan. Jos merkittävä osa tutkinnosta 
on suoritettu myös jollakin toisella kielellä, voidaan myös siitä kertoa tässä.  

http://www.karvi.fi/
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3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level of qualification 
 
Käytetään aina seuraavia luokitteluja: 
 
-first-cycle higher education degree (bachelor level) 
-second-cycle higher education degree (master level) 
-third cycle higher education degree (doctoral level) 
 
The degree is on level X (valitaan 6,7 tai 8 tutkinnon mukaisesti ) in the National Framework for 
Qualifications and Other Competence Modules (FiNQF) and the European Qualifications Framework   
 

 
3.2 Official duration of programme in credits and/or years 
 

Ilmoitetaan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat opintopisteet ja ohjeellinen kesto suoritetun 
tutkinnon mukaan esimerkiksi seuraavasti: 
 
- The degree consists of at least 180 credits, 3 years of full-time study (useimmat alemmat 
korkeakoulututkinnot).  
- The degree consists of at least 120 credits, 2 years of full-time study (useimmat ylemmät 
korkeakoulututkinnot).  
- The degree consists of 210/240/270 credits (3.5/4/4.5 years of full-time study) 
(ammattikorkeakoulututkinnot).  
- The degree consists of 60/90 / 120 credits (1/1.5 years of full-time study) (ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot).  

 
Lisäksi selventävä tieto: Finnish credits are fully compatible with the ECTS. 
 

3.3. Access requirements 
 

Seuraavat kuvaukset sisältyvät myös Diploma Supplementiin liitettävään järjestelmä-
kuvaukseen. Korkeakoulu harkitsee, sisällytetäänkö nämä myös kohtaan 3.3. vai viitataanko 
osioon 8. 
 
Yleistä kelpoisuusvaatimusta voidaan kuvata seuraavasti: 

The Finnish Matriculation Examination gives general eligibility for higher education. General eligibility is also 
given by upper secondary vocational qualifications, further vocational qualifications and specialist vocational 
qualifications.  

Foreign qualifications which in the awarding country give eligibility for higher education studies, give general 
eligibility for higher education also in Finland. 

Lisäksi pääsyvaatimuksia täsmennetään valitsemalla alla luetelluista vaihtoehdoista suoritetun 
tutkinnon mukaan. Jos näistä pääsyvaatimuksista on poikettu, on siitä hyvä mainita. 

- The access  requirement for the second-cycle university degree is a first-cycle higher education degree. 
- Students can apply for doctoral studies after the completion of a relevant second-cycle higher education degree. 
- Eligibility for second-cycle university of applied sciences degrees is given by a relevant first-cycle degree with at 
least 3 years of relevant work or artistic experience. 
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Kaikkiin lisätään seuraava lause: There is a numerus clausus, i.e. restricted entry, to all fields of study.  
 

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 

4.1 Mode of study 

Full-time 
 

4.2 Programme learning outcomes 
 
 
 
Tässä kuvataan  ensisijaisesti tutkinnolle  määritellyt oppimistulokset  (learning outcomes): mitä 
tutkinnon suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä (tiedot, taidot, pätevyydet).  

Kohdassa voidaan kuvata myös tutkinnon rakenne ja tavoitteet. Kunkin kokonaisuuden vaatima 
opintopistemäärä olisi hyvä ilmoittaa.  
 

Yliopisto-opinnot/opintojen rakenne 
 
Sovellettu teksti tutkintoasetuksesta/tutkintosäännöstä/pysyväismääräyksestä, esim. eriteltynä: 
- pääaine (main subject) 
- sivuaineet (subsidiary/minor subjects) 
- perusopinnot (basic/introductory/general studies) 
- aineopinnot (subject/intermediate/professional studies)  
- syventävät opinnot (advanced studies)  
- kieli- ja viestintäopinnot (language and communication studies) 
- harjoittelu (practical training) 
- tutkielma mainitaan erikseen (esim. thesis, x credits).  
 
 
Ammattikorkeakouluopinnot/opintojen rakenne 
 
- perusopinnot (basic studies), laajuus opintopisteinä  
- ammattiopinnot (professional studies), laajuus opintopisteinä  
- vapaasti valittavat opinnot (optional studies), laajuus opintopisteinä  
- harjoittelu (practical training), laajuus opintopisteinä  
- syventävät ammattiopinnot (advanced professional studies), laajuus opintopisteinä 
Opinnäytetyö ja sen laajuus tulee mainita erikseen.  

 
 

4.3 Programme details (e.g. modules or units studied), and the individual 
grades/marks/credits obtained: 

Tässä voidaan kuvata tiiviisti opintokokonaisuudet.  Kohdassa voidaan myös viitata 
englanninkieliseen opintosuoritusrekisteriotteeseen, josta kokonaisuudet käyvät ilmi (See 
transcript of records).  
 

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 
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Annetaan käytössä ollut arvosanaluokitus, haluttaessa erikseen lopputyön arvosana, jos se 
poikkeaa varsinaisesta asteikosta. Tarkistetaan, että tässä annettu arvosanaluokitus vastaa 
opintosuoritusrekisteriotteen asteikkoa ja kaikki mahdollisuudet (ml. hyväksytty/hylätty) on 
annettu.  

Jos on tietoja arvosanojen jakaumasta esim. ko. oppiaineessa, ilmoitetaan nekin.  

Kohdassa voidaan myös viitata englanninkieliseen opintosuoritusrekisteriotteeseen, josta 
tiedot käyvät ilmi (See transcript of records).  

 
4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 

Täytetään vain, jos käytössä on tutkintotodistukseen merkittävä yleisluokitus, esim. ”oivallisesti 
suoritettu” (with distinction). Tieto annetaan suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi. Muuten 
kirjoitetaan not applicable.  
 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 
5.1. Access to further study 

Kohdassa viitataan mahdollisuuteen hakea seuraavan tason opintoihin. Suoritetun tutkinnon 
mukaan valitaan seuraavista: 
 
Ensimmäisen syklin tutkinnot (alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto): 
Eligible for / General eligibility for / Access to second-cycle higher education studies 
 
Toisen syklin tutkinnot (ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto): 
Eligible for / General eligibility for / Access to doctoral studies 

 
Halutessa kohtaan voidaan lisätä seuraava lause: The admissions decisions are made in the receiving 
higher education institution.  
 

5.2. Access to a regulated profession (if applicable) 

Jos tutkinnon suorittanut saa oikeuden harjoittaa ammattia tai kelpoisuuden tiettyyn 
ammattiin, esim. opettaja, mainitaan se tässä. Kohdassa mainitaan myös, jos koulutus täyttää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY mukaiset 
vähimmäisvaatimukset automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvaan ammattiin (lääkärin, 
yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja, hammaslääkäri, eläinlääkäri, kätilö, proviisori ja 
arkkitehti).  

Opetushallitus on laatinut ohjeiden liitteeksi esimerkkikuvauksia opettajankelpoisuuksista ja 
sosiaali- ja terveysalan kelpoisuuksista.  

Kuvauksen loppuun lisätään seuraava yleislauseke, jossa määritellään tutkinnon taso. 
Yleislauseketta ei kuitenkaan käytetä automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvien ammattien 
kohdalla. 
The degree falls under the Article 11 of the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the 
Council on the recognition of professional qualifications, level d/e.  
 
Tutkinnon tasoksi valitaan d tai e seuraavan ohjeen mukaisesti: 

− taso d: alemmat korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot 

− taso e: ylemmät korkeakoulututkinnot, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, 
jatkotutkintona suoritettavat lisensiaatin tutkinnot, tohtorin tutkinnot 
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6 ADDITIONAL INFORMATION 
 
6.1. Additional information  

Täytetään tilanteen tai tarpeen mukaan. 

Kohtaan voidaan merkitä sellaista lisätietoa, jolla on merkitystä tutkinnon arvioinnin ja 
tunnustamisen näkökulmasta, esimerkiksi ulkomaiset opinnot tai harjoittelu, jotka ovat 
korkeakoulun vahvistamia.  

Halutessaan korkeakoulu voi tässä kohdassa kertoa myös, jos laaja osa tutkinnosta on 
suoritettu aiemmin hankitun osaamisen perusteella, ja sen, missä osaaminen on hankittu. 

Kohdassa ilmoitetaan korkeakoulun nimen muutoksesta. Esimerkkejä: 

X yliopisto/universitet was formerly called Y yliopisto/universitet. The name was changed as of xx.xx.xxxx. 
Y yliopisto/universitet was a state recognised university. 

X ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola was formerly called Y ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola. The 
name was changed as of xx.xx.xxxx. Y ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola was a state recognised 
university of applied sciences. 

X yliopisto/universitet and Y yliopisto/universitet have merged into Z yliopisto/universitet, as of 
xx.xx.xxxx. X yliopisto/universitet and Y yliopisto/universitet were state recognised universities. 

X ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola and Y ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola have merged into Z 
ammattikorkeakoulu/yrkehögskola as of xx.xx.xxxx. X ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola and Y 
ammattikorkeakoulu/yrkeshögskola were state recognised universities of applied sciences.   
 

6.2. Further information sources 

Korkeakoulun osoite, www-sivujen osoite ja lisäksi aina seuraavat 

− www.minedu.fi 
Ministry of Education and Culture 

− www.oph.fi/recognition , www.oph.fi/qualificationsframework  
The Finnish National Agency for Education, the ENIC: European Network of 
Information Centres in the European Region, and the NARIC: National Academic 
Recognition Information Centres in the European Union), and the National 
Coordination Point for the European Qualifications Framework (EQF)  

− www.karvi.fi 
The Finnish Education Evaluation Centre 

 

 

 

7  CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 
7.1 Date  
7.2 Signature  
7.3 Capacity  
7.4 Official stamp or seal  

7.2 – 7.3 korkeakoulun päätöksen mukaan, esim. dekaani, yliopettaja tai opintosihteeri. 
 

8.  INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

http://www.minedu.fi/
http://www.oph.fi/qualificationsframework
http://www.karvi.fi/
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Käytetään Opetushallituksen verkkosivulta saatavaa tekstiä www.europass.fi → Oppilaitokset 

Ilmoitetaan, että järjestelmäkuvaus on Opetushallituksen laatima, esimerkiksi seuraavasti:  

”The description of the higher education system has been prepared by the Finnish National Agency for  
Education.”  
 
 

http://www.europass.fi/

