Diploma Supplement suomalaisissa korkeakouluissa
Korkeakoulututkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (Europass Diploma
Supplement, DS) on Suomessa käytössä kaikissa korkeakouluissa. Opetushallitus on toiminut
korkeakoulujen DS-työn tukena 2000-luvun alusta lähtien.
Loppuvuodesta 2017 Opetushallitus toteutti selvityksen Diploma Supplementista korkeakouluissa.
Selvitystä varten haastateltiin puhelimitse 20:n korkeakoulun edustajia eri puolilta Suomea.
Selvityksen tavoitteena oli saada kokonaisnäkemys DS-käytänteistä suomalaisissa korkeakouluissa
sekä kehittää Opetushallituksen DS-työtä.
Haastatellut korkeakoulut
Aalto -yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin ylipisto, Lappeenrannan teknillinen
yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Centria AMK, Haaga-Helia,
Kaakkois-Suomen AMK, Karelia AMK, Lahden AMK, Laurea AMK, Metropolia, Savonia AMK, Seinäjoen AMK
ja Turun AMK.

Diploma Supplementin myöntämisprosessi
Kaikissa korkeakouluissa DS-työ koordinoidaan keskitetysti, mutta varsinainen myöntäminen tapahtuu
usein hajautetusti esimerkiksi tiedekunnissa tai opintotoimistoissa. DS:sta ovat vastuussa ensisijaisesti
opintotoimistot/opiskelijapalvelut.
Kaikki korkeakoulut ilmoittavat antavansa DS:n yhdessä tutkintotodistuksen ja muiden
valmistumisasiakirjojen kanssa. Tiedot DS:iin kerätään kaikkialla opiskelijatietojärjestelmästä. Manuaalista
työtä ei enää tehdä kuin joissakin poikkeustapauksissa, sekä yhdessä korkeakoulussa, jossa ollaan pian
siirtymässä tästä käytännöstä pois.
Korkeakouluilta tiedusteltiin DS:n myöntämistä jälkikäteen, mikäli opiskelija ei ole valmistuessaan asiakirjaa
saanut. DS on myönnetty Suomessa kaikille valmistuville viimeistään vuodesta 2005 lähtien, joten
korkeakouluille ei ole enää tullut vastaan tapauksia, joissa henkilö ei olisi saanut DS:ia.
Pääsääntöisesti DS arkistoidaan kuten tutkintotodistus. On kuitenkin myös tapauksia, joissa sitä ei
arkistoida. Uusi DS on tulostettavissa opintorekisterijärjestelmästä samaan tapaan kuin opintorekisteriote.

DS:n sisältö
DS:n sisältö on kaikissa korkeakouluissa pitkälti keskitetysti koordinoitu. Tiedot kerätään
opintorekisterijärjestelmästä tietyn mallin mukaisesti. Asiakirjaan tulee kaikissa korkeakouluissa
opiskelijakohtaista tietoa vain henkilötietojen osalta. Esimerkiksi oppimistulokset kirjataan ainoastaan
koulutusohjelman tarkkuudella. Lisätietoja -kohtaan ei yleisesti merkitä mitään, mutta joissakin tapauksissa
yksittäiset tiedekunnat saattavat kirjata niihin ulkomaan vaihto-opiskelujakson. Myös Lapin yliopistossa
ulkomaan opinto- tai harjoittelujakso kirjataan DS:iin.

DS:ia ei ylipäänsä pidetä henkilökohtaisena asiakirjana. DS nähdään korkeakouluissa ensisijaisesti
asiakirjana, joka selittää ja avaa tutkintotodistusta antamalla tietoa tutkintorakenteesta,
koulutusjärjestelmästä ja tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta.

DS:n päivittäminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
DS:ia päivitetään korkeakouluissa aina kun Opetushallituksesta tulee päivitystä edellyttäviä ohjeita.
Päivittämistä tehdään myös esimerkiksi silloin, kun tutkinto-ohjelmiin on tullut muutoksia. DS nähdään
”säänneltynä” asiakirjana, joten erityistä kehittämistyötä sen parissa ei yleensä korkeakouluissa tehdä.
Erillistä laadunvarmistustyötä ei myöskään tehdä, sen sijaan prosessit, joiden tuloksena DS myönnetään
valmistuvalle opiskelijalle on huolellisesti mietitty korkeakouluissa. Lisäksi DS on välillisesti erilaisten
laatuprosessien piirissä tai sen laatuun kiinnitetään muuten osana korkeakoulun muita prosesseja
huomiota siten, että DS:n laadunvarmistuksen voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla.

Tiedotus opiskelijoille
Lähes kaikki korkeakoulut tiedottavat opiskelijoille DS:sta valmistumisen yhteydessä, yleensä opiskelijoiden
intranetissä tai vastaavassa. Yksi korkeakoulu on sisällyttänyt DS:n henkilökohtaiseen neuvontaan, jota
tarjotaan kaikille valmistuville. Yhtä korkeakoulua lukuun ottamatta haastateltavat pitivät tiedotuksen
tasoa vähintään riittävänä.
Opetushallitus on laatinut tiedotuksen tueksi valmiin tietosivun opiskelijoille, jonka voi ladata kolmella
kielellä Europassin verkkosivuilta. Jotkut korkeakoulut kertoivat käyttävänsä tietosivua tiedotuksensa
apuna.

Opetushallituksen tuki korkeakouluille
Opetushallitus on laatinut korkeakoulujen DS-työn tueksi esimerkkitekstejä (tutkinnon antaman
kelpoisuuden kuvaamiseen) ja kansalliset ohjeet, jotka perustuvat kansainvälisiin ohjeisiin. Opetushallitus
laatii myös kansallisen koulutusjärjestelmän kuvauksen. Tiedotuksen tueksi on lisäksi tehty yllä mainitut
tietosivut. Ohjeistusta ja sivuja päivitetään tarvittaessa.
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki korkeakoulut kertoivat hyödyntävänsä Opetushallituksen
ohjeistusta ja esimerkkitekstejä ja ne myös mainittiin tärkeimmäksi tietolähteeksi ja työn tueksi. Lähes
kaikki myös ilmoittivat pyytäneensä ja saaneensa tarvittaessa konsultaatiota ja neuvoja
Opetushallituksesta.
Viisi korkeakoulua toivoi koulutusta, seminaareja, webinaaria tai vastaavaa tukea Opetushallitukselta.
Lähes kaikki haastatellut toivoivat myös tehokkaampaa tiedotusta DS:iin tulevista päivityksistä. Päivityksistä
tiedotetaan Europassin sähköpostilistalla, jossa on kaikista korkeakouluista yksi tai useampi edustaja.
Suurin osa haastateltavista on kuitenkin hakenut tiedon päivityksistä Europassin verkkosivuilta.
Lisätietoa: www.europass.fi

