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Todistusryhmä 03.06.2019 
 
SUOSITUKSET TIEDEKUNTIEN PERUSTUTKINTOJEN TODISTUKSIIN, JATKOTUTKINTO-
TODISTUKSIIN JA ERILLISISTÄ ARVOSANOISTA ANNETTAVIIN TODISTUKSIIN  
 
 
Tämä asiakirja korvaa aikaisemmat todistustyöryhmän laatimat Suositukset tiedekuntien perustutkintojen 
todistuksiin ja erillisistä arvosanoista annettaviin todistuksiin.  
Tähän 1.8.2019 voimaan tulevaan ohjeeseen on tarkennettu menettelyä tilanteessa, jossa opiskelija ei ole 
saanut alkuperäistä tutkintotodistusta, vastaavuustodistuskäytänteitä sekä annettu suosituksia 
yhdenmukaisista menettelytavoista. 
 
UEF:n tutkintotodistusten paperit ja fontit 
 
Tutkintotodistuksilla ja liitteillä käytetään niille suunniteltuja papereita: 

- tutkintotodistus  
- todistuksen liitteenä oleva opintorekisteriote  
- diploma supplement  
- erillistodistukset  
- lisäksi tutkintotodistuksille soveltuva folder ja onnittelukortti 

 
Tutkintotodistus, opintorekisteriote ja DS tulostuvat Oodin raporteille asetettujen fonttien mukaisesti. 
Muutoin asiakirjoissa käytetään yliopiston virallisia, viestinnän ilmoittamia fontteja. 
 
Englanninkielisistä maisteriohjelmista suomenkielinen todistus tulostetaan viralliselle paperille. 
Englanninkielisessä käännöksessä käytetään samaa paperia kuin DS:ssä.  
 
Yleistä 
 
Henkilötunnus kirjataan kaikkiin todistuksiin. 
Tutkintotodistuksiin ei kirjata arvosteluasteikkoja eikä asetustekstejä.  
Todistuksia ei numeroida.  
 

Todistuksen päiväys 
 
Todistus päivätään joko hakemuksen saapumispäivälle tai viimeisen opintosuorituksen päivälle riippuen siitä, 
kumpi edellä mainituista päivämääristä on myöhäisempi. Pääsäännöstä voi poiketa opiskelijan eduksi esim. 
lukuvuoden vaihtuessa tai muusta syystä.   
 
Erityisesti lukukauden vaihtuessa tulee huomioida, että tutkinto kirjataan oikealle lukukaudelle ja että 
opiskelijan rekisteritiedot ovat ajan tasalla (opinto-oikeus on voimassa ja status läsnä oleva).  
 
Allekirjoitukset 
 
Johtosäännössä (hyväksytty 15.6.2018) todetaan, että dekaani myöntää tutkinnon. Todistuksen allekirjoittaa 
sekä dekaani että dekaanin valtuuttama henkilö. Opintorekisteriotteen ja Diploma Supplementin 
allekirjoittaa todistuksen laatija.  
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Määräajat 
 
Todistus suositellaan myönnettäväksi kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta (pois lukien 
vahvistetut loma-ajat). 
 
Todistuskäännökset 
 
Käännöksen hankkiminen on opiskelijan omalla vastuulla ja kustannuksella. Virallisen käännöksen voi antaa 
auktorisoitu kielenkääntäjä. 
 
Kv-maisteriohjelman opiskelija, joka saa suomenkielisen tutkintotodistuksen (käytettävä lause 
käännösasiakirjan alkuun): 
  
Unofficial translation of the Finnish original, issued by the xxx Faculty of the University of Eastern Finland. 
 
Todistuksen katoaminen/tuhoutuminen 
 
Kadonneen/tuhoutuneen todistuksen tilalle annetaan kopio. Uutta alkuperäistä tutkintotodistusta ei 
opiskelijalle anneta.  
 
Alkuperäisen todistuksen katoaminen (tilanne jolloin opiskelija ei ole saanut ensimmäistäkään 
alkuperäistä todistusta) 
 
Opiskelijalle annetaan uusi alkuperäinen tutkintotodistus liitteineen. Opiskelijalta pyydetään 
vapaamuotoinen kirjallinen selvitys siitä, miten todistuksen katoaminen on todennettu sekä vakuutus siitä, 
että hän sitoutuu palauttamaan toisen alkuperäisen tutkintotodistuksen, mikäli sellainen myöhemmin 
ilmaantuu. Opiskelijan tulee ilmoittaa alkuperäisen todistuksen katoamisesta viipymättä.  
 
Todistuksen muuttaminen jälkikäteen 
 
Todistuksessa oleva virhe korjataan jälkikäteen. Todistuksia ei muuteta jälkikäteen tilanteessa, jossa 
esimerkiksi opiskelijan nimi on muuttunut tai halutaan suoritetun tutkinnon laajuutta muuttaa. 
 
Sukupuoltaan korjanneen henkilön osalta menetellään tasa-arvovaltuutetun antaman suosituksen 
mukaisesti. 27.08.2013  OKM/8/591/2013, UEF Dn 1138/12.02.03/2013  
 
 
 
PERUSTUTKINTOTODISTUKSET 
 
Yleiset suositukset 
 
Englanninkielisistä maisteriohjelmista annetaan suomenkielinen todistus ja englanninkielinen 
todistuskäännös.  
 
Pää- ja sivuaineet  
 
Pääaineet kirjoitetaan muotoon: ”Yritysoikeus ja -talous, teema-alue” tai ”Sosiaalityön pääaine, 
suuntautumisvaihtoehto”; Teologiassa on koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto sekä pääaine – kaikki 
merkitään todistukseen. Tässä on tiedekuntakohtaisia vaihteluita. 
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Pääaineesta ja sivuaineista todistukseen kirjataan ainoastaan sanallinen arviointi:  
o ”Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot ----- kiitettävä”; numeerinen arvostelu näkyy 

opintorekisteriotteella. 
 

Pää- ja sivuaineen perus- ja aineopinnot merkitään todistukseen erillisinä, jos ne on arvosteltu erillisinä 
opintokokonaisuuksina. 
 
Tiedekunnittain/tieteenaloittain voi olla vaihteluita siinä, merkitäänkö todistukseen sivuainemerkintää 
oppiaineesta, josta ei ole suoritettu vähintään perusopintoja.  

o Suositellaan tiedekunnille, että sivuaineeksi merkitään vähintään 20 opintopisteen laajuiset 
suoritukset samasta oppiaineesta. Tässä voi olla tiedekunta/tieteenalakohtaisia eroja.  

 
Tarvittaessa tutkintotodistukselle voi tulostaa sivuaineen asemassa olevan kokonaisuuden 
(opiskelijarekisterissä opintokohde 1133000). Arvosanaa ei tälle kokonaisuustyypille lisätä.  
 
Sisällytetyistä opintokokonaisuuksista todistukseen merkitään: 

o suorituspaikka: ”Tiedotusopin perusopinnot --- kiitettävä --- (Tampereen yliopisto xx.xx.1990)”  
o sisällytetyistä kokonaisuuksista merkitään arvosana 
o sisällytetyt opintokokonaisuudet kirjataan todistukseen sivuaineeksi 

 
Todistukseen kirjataan suoritetut kv. opinnot ja kv. harjoittelu esim. ”Tutkintoon sisältyy ulkomailla 
suoritettuja opintoja (University of Cambridge, United Kingdom)” tai ”Tutkintoon sisältyy ulkomailla 
suoritettu harjoittelu (Germany)".  Huomioitava tutkinnonhakulomakkeissa.  

o suoritetut/sisällytetyt kv. opinnot ja kv. harjoittelu merkitään tutkintotodistukselle tiedekunnan 
harkinnan mukaan.   

 
Kandidaatintutkielman nimeä ei kirjata todistukseen, vaan opintorekisteriin opintokohteen lisätietokohtaan 
tiedekunnan harkinnan mukaisesti. Pro gradun nimi kirjataan opintorekisteriin Oodin ohjeiden mukaisesti. 
Pro gradun nimeä ei suositella kirjattavaksi tutkintotodistukseen. 
 
KTM ja MMM 
”Ekonomi” ja ”Metsänhoitaja” arvot kirjataan tutkintotodistuksen sisäsivulle.   
 
Kieliopintoja koskevat lausekkeet 
 
Kandidaatin tutkinnot: 
 

”Tutkinnon suorittanut on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut tutkintoon 
sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on osoittanut julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion 
henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: ruotsin kielen tyydyttävä/hyvä 
suullinen taito ja tyydyttävä/hyvä kirjallinen taito. ” (ylimääräinen arvolause poistetaan) 

”Hän on lisäksi osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 
mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä (/x kielessä/x ja x kielessä).”  
 

Ruotsi äidinkielenä: 
 

Tutkintotodistukseen kirjataan esimerkiksi seuraavasti: 
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”Tutkinnon suorittanut on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut tutkintoon 
sisältyvän kypsyysnäytteen ruotsin ja suomen kielellä.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on osoittanut julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion 
henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: suomen kielen hyvä suullinen taito 
ja hyvä kirjallinen taito.” 

 

Maisterin tutkinnot: 
 
Suomalaiset tutkinnot: 

 
1.8.2016 lukien: 
”Tutkinnon suorittaneen kielitaito (yliopistojen tutkinnoista annettu asetus 794/2004) 
todetaan aiemmin suoritetussa tutkinnossa.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut tutkintoon 
sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on osoittanut julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion 
henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: ruotsin kielen tyydyttävä/hyvä 
suullinen taito ja tyydyttävä/hyvä kirjallinen taito. ” (ylimääräinen arvolause poistetaan) 

”Hän on lisäksi osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 
mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä (/x kielessä/x ja x kielessä).”  

 
Kv-maistereiden tutkinnot: 

 
”Tutkinnon suorittaneen kielitaito (yliopistojen tutkinnoista annettu asetus 794/2004) 
todetaan aiemmin suoritetussa tutkinnossa.” (Mikäli tiedossa) 
 
”Opiskelijan tutkintoon ei sisälly pakollisia kieliopintoja.” 

 
 
Vapautuslausekkeita kieliopinnoista: 
 

”Tutkinnon suorittanut on vapautettu toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksista.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on vapautettu (osittain/kokonaan) vieraan kielen 
kielitaitovaatimuksista.” 
 
”Tutkinnon suorittanut on saanut koulusivistyksensä vieraalla kielellä.” 

 
 
Kelpoisuuden tuottavat lausekkeet 
 
Kelpoisuuden tuottavat lausekkeet on määritelty tutkintotodistusraportilla tutkinnoittain sopiviksi.  
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JATKOTUTKINTOTODISTUKSET 
 
Yleistä 
 
Jatkotutkintojen todistuksiin liitetään opintosuoritusote ja Diploma Supplement.  
 
Tutkinnon englannin kielellä suorittaneelle annetaan suomenkielinen todistus ja englanninkielinen 
todistuskäännös. 
 
Todistuksen sisältö 
 
Jatko-opinnot (20 – 50 op) koostetaan kahdeksi kokonaisuudeksi: 1) tieteen ja tutkimusalan opinnot ja 2) 
yleiset valmiustaito-opinnot. 

 
Tutkintotodistukseen kirjataan tavoitetutkinto, tohtoriohjelma, pääaine, jatko-opintojen (20 – 50 op) 
yhteislaajuus sekä väitöskirja- tai lisensiaatintutkimuksen nimi ja arvolause.  

 
Lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimusta ei ole mitoitettu opintopisteinä, joten tutkinnon laajuutta ei mainita 
tutkintotodistuksessa.  
 
Erityistapauksia 
 
Kaksoistutkinto 
 
Kaksoistutkinnosta annettavan todistuksen vasemmalle sivulle kirjataan lauseke  
 

”Tämä tutkintotodistus yhdessä [xxxx] yliopistossa [xxxx] maassa [päivämäärä] myönnetyn 
tutkintotodistuksen kanssa muodostaa [xxxx] tohtorin kaksoistutkinnon. Tutkintoa varten on suoritettu 
asetuksen (794/2004) edellyttämät jatkokoulutuksen opinnot”.  

 
Tarvittaessa kirjataan myös muuta yhteistyöyliopistojen kesken sovittua informaatiota esim. 

ohjauksesta. 
 
Jos tohtorin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon eikä hänen 
ole tarvinnut suorittaa 20 – 50 op:een laajuisia opintoja tohtorin tutkintoon, tutkintotodistukseen kirjataan: 

” [xxxx] opinnot on suoritettu [xxxx] lisensiaatin tutkinnossa”. 
 

Yhteisohjaus 
 

“Tämä tohtorin tutkinto on suoritettu [xxxx] yliopiston ja [xxxx] yliopiston antamassa   
yhteisohjauksessa.” 

 
Maisterin kaksoistutkinto (yksi kumppanuusyliopisto)   

“Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä tutkintotodistusyhdessä [xxxx] –yliopistossa [xxxx] maa myönnetyn 
tutkintotodistuksen kanssa muodostaa [xxxx] alan filosofian maisterin kaksoistutkinnon. Tutkinto on suoritettu 
yliopistojen yhteistyönä toteutetun  [xxxx] –ohjelman mukaan.” 
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Maisterin kaksoistutkinto (ohjelmassa useita kumppanuusyliopistoja)  

“Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä tutkintotodistus yhdessä [xxxx] -yliopistossa myönnetyn 
tutkintotodistuksen kanssa muodostaa kaksoistutkinnon, joka on suoritettu [xxxx] - maisteriohjelmassa. 
[xxxx] -maisteriohjelma on toteutettu yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa: [xxxx]  – yliopisto [xxxx] -
maa, [xxxx] – yliopisto [xxxx] xxx-maa. “ 

 
Ammatillisissa jatkotutkintojen ja –koulutusten todistuksissa noudatetaan valtakunnallisia, alakohtaisia 
ohjeistuksia.  
 
 
ERILLISTODISTUKSET (Todistus erillisestä arvosanasta) 
 
Erillistodistuksella tarkoitetaan todistusta, jonka tiedekunta myöntää maksutta opiskelijalle suoritetusta 
opintokokonaisuudesta (perus-, aine- tai syventävät opinnot, muut mahdolliset opintokokonaisuudet sekä 
avoimen yliopiston todistuksissa mahdollinen yhteistyötaho).  
 
Erillistodistus myönnetään suoritetuista opintokokonaisuuksista:  

 
Avoimen yliopiston opiskelijoille; jos ko. opetuksen on antanut yhteistyöoppilaitos, suositellaan sen näkyvän 
erillistodistuksessa 

o Jos opetuksen toteuttaa ja opintosuoritukset tallentaa laitos (ns. integroitu opetus), 
todistuspyynnöt ohjataan Avoimesta yliopistolta laitokselle, joka koostaa kokonaisuuden Oodiin, 
tulostaa todistuksen, joka allekirjoitetaan.  

o Jos avoin yliopisto tai sen yhteistyöoppilaitos toteuttaa opetuksen, opintosuoritukset tallennetaan, 
kokonaisuudet koostetaan ja todistus tulostetaan Avoimessa yliopistossa, todistus lähetetään 
tarkastettavaksi laitoksen oppiainevastaavalle/amanuenssille, joka edelleen toimittaa sen 
allekirjoitettavaksi (dekaanille/henkilölle, kenelle dekaani on allekirjoittamisen delegoinut sekä 
dekaanin valtuuttamalle toiselle henkilölle). 

o Arvosanatodistukseen mahdollisuus valita lause ”Opinnot on suoritettu avoimina yliopisto-
opintoina” 

o Vieraskielisestä opetuksesta tulostetaan englanninkielinen todistus. 
 
 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritetuista opintokokonaisuuksista, jos kokonaisuus johtaa kelpoisuuteen 
tai se on muusta erityisestä syystä tiedekunnan harkinnan mukaan tarkoituksenmukaista. 
 
Suositetaan, että erillistodistuksen kirjataan kelpoisuuslausekkeet, silloin kun se on mahdollista. 

 
Tutkinto-opiskelijoille ja muille opiskelijoille annetaan virallinen opintosuoritusote todistuksena 
erillisarvosanasta. 
Erillistodistukseen tulee kaksi allekirjoitusta. 
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VASTAAVUUSTODISTUKSET   
 
Vastaavuustodistuksella tarkoitetaan todistusta, jonka tiedekunta myöntää hakemuksesta henkilölle, joka  
on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa 
opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Vastaavuustodistuksesta voidaan periä maksu.  

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista antaman asetuksen (794/2004) 26 §:n 
mukaan ”yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva 
opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin 
kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja 
taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä 
opintoja. Itä-Suomen yliopistossa ei kaikissa tapauksissa ole tarjolla ko. täydentäviä opintoja. 

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaan opettajankoulutuksen 
opintoja ovat 

1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 

2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat 
ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien 
kaikille yhteisten aineiden opettamiseen; 

3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 

4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 

5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä 
kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen 
koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 

6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai 
muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. 

Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita 
järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa 
tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla 
yliopiston hyväksymällä tavalla. 

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja 
ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja 
syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.  

Vastaavuustodistuksen hakeminen ja maksu  

Itä-Suomen yliopisto myöntää vastaavuustodistuksia oman koulutusvastuunsa puitteissa. Pääsääntöisesti 
viimeisimmän kokonaisuuden tulee olla suorittu Itä-Suomen yliopistossa. 

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n 5 momentissa säädetystä 
opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta 
hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa. Vastaavuustodistuksen hakijalle lähetetään lasku. Itä-Suomen 
yliopiston läsnä olevalta perustutkinto-opiskelijalta ei peritä maksua. 

 

 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UEF Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using UEF Sign
Suositukset tutkintotodistuksiin 04062019.pdf / 041044116814361321016012451184487614211-c45e0aa2a489407069fc3d4ae0a8b3ea5967bda43acc1015b900da90eedc991f / sivu/page 7(9)



  8 
 

   
 

LIITTEET 

LIITE 1: LAUSE-ESIMERKKEJÄ YHTEIS- JA KAKSOISTUTKINTOIHIN 

LIITE 2: VASTAAVUUSTODISTUS – ERILLISTODISTUS – MAKSULLISUUS - ESIMERKKITAPAUKSIA  
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