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Tässä dokumentissa on ehdotus suosituksesta, kuinka koulutukset ja hakukohteet nimetään opintopolku.fi –palveluun. Nimeäminen olisi samanlainen 

molemmissa tapauksissa sillä erotuksella, että hakukohteessa ei enää ole tutkinnon laajuutta. Näin koulutus ja hakukohde nivoutuu toisiinsa hyvin ja on 

hakijalle informatiivinen. 

Vasemmalla Koulutuksen nimi, joka on Opintopolun virkailija-käyttöliittymässä: Tutkinto-ohjelman nimi on se koulutuksen nimi, joka näytetään hakijalle 

Opintopolku.fi -palvelussa. Huom. ilmeisesti opintopistemäärä generoituu automaattisesti koulutuksen nimeen. Koska järjestelmä on vielä kesken, sitä ei 

pystynyt testaamaan. OPH osannee tämän ohjeistaa lähiaikoina. 

Oikealla hakukohteen nimi, jotka kiinnitetään koulutuksiin ja jotka nimet näkyvät Hakijalle hakulomakkeella hakutoiveissa pudotusvalikko-tyyppisesti. 

 

Tutkinto-ohjelma (= Koulutuksen nimi, joka näytetään hakijalle) Hakukohde, jonka hakija valitsee hakulomakkeelle valikosta 

Ammattikorkeakoulututkinnot 

Ohje: Kun tutkintonimi on itsessään tarpeeksi informatiivinen, niin silloin ei tarvita tarkennetta. Muissa tapauksissa alkuun lisätään tarkenne. Koulutusten ja 

hakukohteiden nimet olisivat samanlaiset. Alla esimerkkejä. 

Energiatekniikka, Insinööri (AMK), 240 op, monimuotototeutus  Energiatekniikka, Insinööri (AMK), monimuotototeutus  

Liiketalous, Tradenomi (AMK), 210 op, päivätoteutus   Liiketalous, Tradenomi (AMK), päivätoteutus 

Johdon assistenttityö ja kielet, Tradenomi (AMK), 210 op, päivätoteutus  Johdon assistenttityö ja kielet, Tradenomi (AMK), päivätoteutus 

Tietojenkäsittely, Tradenomi (AMK), 210 op, päivätoteutus 

Myyntityö, Tradenomi (AMK), 210 op, päivätoteutus 

Turvallisuusala, Tradenomi (AMK), 210 op, monimuotototeutus 

Kätilö (AMK), 270 op, päivätoteutus 

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, monimuotototeutus 

Tanssinopettaja (AMK), 240 op 



 

 

Ammattikorkeakoulututkinnot englanniksi 

Ohje: Alkuun lyhenne DP ja sen jälkeen tutkinto-ohjelman nimi 

DP in International Business, 210 op, Bachelor of Business Administration  DP in International Business, Bachelor of Business Administration 

 

Ammattikorkeakoulututkinnot ruotsiksi 

Ohje: Samaan tapaan kuin suomeksi. Kun tutkintonimi on itsessään tarpeeksi informatiivinen, niin silloin ei tarvita tarkennetta. Muissa tapauksissa alkuun 

lisätään tarkenne. Koulutusten ja hakukohteiden nimet olisivat samanlaiset. Alla esimerkkejä. 

Fotografering,  Medianom (YH), 240 sp, flerform   Fotografering,  Medianom (YH), flerform 

Hälsovårdare (YH), 210 sp, flerform    Hälsovårdare (YH), 210 sp, flerform 

Funktionella material och design, Ingenjör (YH), dagsundervisning  Funktionella material och design, Ingenjör (YH), dagsundervisning 

 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 

Ohje: Kun tutkintonimi on itsessään tarpeeksi informatiivinen, niin silloin ei tarvita tarkennetta. Muissa tapauksissa alkuun lisätään tarkenne. Koulutusten ja 

hakukohteiden nimet olisivat samanlaiset. terveysalalla käytettäisiin Sosiaali- ja terveys alan (ylempi AMK ) tapauksissa, joissa voi opiskella usealla eri 

perustutkinnolla jotka määrittävät jatkotutkinnon nimen. Alla esimerkkejä. 

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri ylempi AMK, 60 op  Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri ylempi AMK 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), 90 op     

Agrologi (ylempi AMK), 60 op 

 

 

 



 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot englanniksi 

Ohje: Alkuun Master´s Degree ja sen jälkeen tutkinto-ohjelman nimi. 

Master’s Degree in  …., 90 op    Master’s Degree in  ?????? 

 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ruotsiksi 

Ohje: Samaan tapaan kuin suomeksi. Kun tutkintonimi on itsessään tarpeeksi informatiivinen, niin silloin ei tarvita tarkennetta. Muissa tapauksissa alkuun 

lisätään tarkenne. Koulutusten ja hakukohteiden nimet olisivat samanlaiset. terveysalalla käytettäisiin Sosiaali- ja terveys alan (ylempi AMK ) tapauksissa, 

joissa voi opiskella usealla eri perustutkinnolla jotka määrittävät jatkotutkinnon nimen. Alla esimerkkejä. 

Teknologibaserat ledarskap, Ingenjör (högre YH), 60 sp  Teknologibaserat ledarskap, Ingenjör (högre YH) 


