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Haridussüsteemi üldine struktuur

 9 aastat kohustuslikku 
põhiharidust (Perusopetus)
 Esimesse klassi minnakse 7-
aastaselt.
 Lõpetamisel antakse põhikooli 
lõpetamist tõendav tunnistus 
Peruskoulun päättötodistus.
 Annab juurdepääsu nii 
keskharidusele kui ka 
kutse(kesk)haridusele.
 Põhihariduse järgselt lisaõppe 
võimalus (10. klass).

 Põhikoolile järgnev 
üldkeskharidus gümnaasiumis või 
kutsekeskharidus
kutseõppeasutuses.

 Kõrgharidus ülikoolis või 
rakenduskõrgkoolis.



Üldkeskharidus (Lukiokoulutus)

 Õpe toimub gümnaasiumides (lukiot), täiskasvanute
gümnaasiumides (aikuislukiot) ja teistes selleks luba
omavates asutustes (nt rahvaülikoolid, koolituskeskused).

 3-aastane nominaalne õppeaeg (klassid 10-12).

 Õppekeel on soome või rootsi keel.

 Riiklik õppekava sisaldab järgmisi õppesuundi: emakeel ja
kirjandus, teine riigikeel, võõrkeel, matemaatika ja
loodusteadused, humanitaar- ja ühiskonnateadused,
usundiõpetus või eetika, kehaline kasvatus, terviseõpetus,
kunsti- ja käsitööalane õpe.



Üldkeskharidus (Lukiokoulutus) 

 Õpe on moodulipõhine.
 Õppeaasta on jaotatud 6-nädalasteks perioodideks, igas 

perioodis sooritatakse 5-6 ainekursust.

 Õppekava on täidetud, kui vähemalt 75 kursust on läbitud 
ning sooritatud positiivsele tulemusele (täiskasvanud õppijatel 
44 kursust).

 Õppekava täitmisel väljastab õppeasutus lõputunnistuse 
Lukion päättötodistus.



Lukion päättötodistus

 Tunnistuse väljastab õppeasutus.

10-palline hindamissüsteem:

10 erinomainen – „suurepärane“
9 kiittettävä – „väga hea“
8 hyvä – „hea“
7 tyydyttävä – „rahuldav“
6 kohtalainen – „mõõdukas“
5 välttävä – „piisav“,
4 hylätty – „mittepiisav“

S hyväksytysti suoritettu –
„sooritatud“. 

Kursuste 
arv →

Õppetulemused

↑



Riigieksamid ja juurdepääs 
kõrgharidusele

 Üldkeskhariduse õppekava läbimisel sooritatakse riiklikud 
lõpueksamid (Ylioppilastutkinto).

 Riigieksamite korraldamist reguleerib pädev asutus 
Ylioppilastutkintolautakunta.

 Riigieksameid korraldatakse kaks korda aastas – kevadel ja 
sügisel. Õpilased saavad eksameid sooritada kolme 
eksamiperioodi vältel (pooleteiseaastase ajavahemiku 
jooksul).



Riigieksamid ja juurdepääs 
kõrgharidusele

 Riigieksamid sooritatakse vähemalt neljas aines.

 Kõigile on kohustuslik emakeele eksam (soome, rootsi või 
saami keeles).

 Ülejäänud kolm kohustuslikku eksamit saab valida nelja valiku 
seast:

1. riigikeel;
2. võõrkeel;
3. matemaatika;
4. üldainete valikeksam (reaalikoe) (luteri usk, õigeusk, eetika, 

psühholoogia, filosoofia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, füüsika, 
keemia, bioloogia, geograafia, terviseõpetus).

 Kaks raskusastet matemaatika (pitkä/lyhyt), teise riigikeele 
(pitkä/keskipitkä) ja võõrkeele (pitkä/lyhyt) eksamitel. 
Kohustuslike eksamite seast peab vähemalt üks olema kõrgema 
raskusastmega.

 Lisaks neljale kohustuslikule eksamile võib valida lisaeksameid.



 Kohustuslike eksamite 
positiivsel sooritamisel saadakse 
kvalifikatsioon 
Ylioppilastutkintotodistus, 
mis annab juurdepääsu 
kõrgharidusele.

 Tunnistuse annab välja pädev 
asutus  
Ylioppilastutkintolautakunta.



 Riigieksamitunnistus 
rootsi keeles: 
Studentexamensbetyg



 Riigieksamitunnistus inglise 
keeles: Certificate of the 
Matriculation Examination



Hindamissüsteem

Riigieksamite tulemusi hinnatakse 7-palli süsteemis:

laudatur (L)..................................7 – „suurepärane“
eximia cum laude approbatur (E).....6 – „väljapaistvalt hea“
magna cum laude approbatur (M)....5 – „väga hea“
cum laude approbatur (C)...............4 – „hea“
lubenter approbatur (B)..................3 – „rahuldav“
approbatur (A)..............................2 – „arvestatud“
improbatur (I).............................. 0 – „mittearvestatud“



Kutseharidus

Spetsialisti kutsetunnistus

Kutsetunnistus

Kutsealane baasharidus

←
←

←



Kutsehariduse üldine süsteem

 Kutseharidus kuulub Soomes põhiliselt Soome haridus- ja 
kultuuriministeeriumi haldusalasse. 

 Õpe toimub kutseõppeasutustes ja teistes selleks luba 
omavates asutustes.

 Kutseõpet saab sooritada:
1. õppeasutusepõhise õppena – õppetöö toimub õppeasutuses
2. õpipoisikoolitusena (70-80% õppest töökohal)
3. kompetentsipõhise õppena (täiskasvanud õppijad)

 8  koolitusvaldkonda/õppekavagruppi: humanitaar- ja 
haridusteadused; kultuur; ühiskond, ettevõtlus ja haldus; 
loodusteadused; tehnika ja kommunikatsioon; 
keskkonnateadused; sotsiaalvaldkond, tervishoid ja sport; 
turism, majutus, toitlustus.



Kutsehariduse üldine süsteem

 Kutseõpe peale 9-aastase põhihariduse omandamist.

 Formaalharidussüsteemi alla kuuluv kutseharidus liigitub:
 Kutsealane baasharidus (ammatillinen peruskoulutus)

Täiskasvanukoolitusena:
 Kutsetunnistus (ammattitutkinto)
 Spetsialisti kutsetunnistus (erikoisammattitutkinto)

 Täiskasvanute koolituses osalenud tõestavad oma oskusi 
kutseoskuste demonstratsioonil (näyttötutkinto), mida 
korraldavad kutsekomisjonid, kes vastutavad ka tunnistuste 
väljaandmise eest.



1. Kutsealane baasharidus

1. Kutsealane baasharidus (Ammatillinen peruskoulutus)
 Riiklikud õppekavad
 Õpingute kestus: 3 aastat
 Õpingute maht: 120 õppenädalat (opintoviikko), millest 90 kutsealane 

õpe, 20 üldained ning 10 valikained.
 Õpingutest vähemalt 20 õppenädalat ehk pool aastat kohustuslikku 

tööpraktikat. 

Tunnistuse annab kutsekool või kutsekomisjon, kui 

 Gümnaasiumi- ja kutseõpet on võimalik ühitada – riigieksami 
(Ylioppilastutkinto) ja kutseeksami võib sooritada paralleelselt.



Kvalifikatsioon

Ammatillinen perustutkinto

 Kvalifikatsiooni tõendab kaks dokumenti:
1.  päättötodistus
2.  näyttötodistus – eraldi tunnistus kutseoskuste demonstratsiooni  

eduka sooritamise kohta (alates 2006. aasta sügisest)

 Õpingud on võrreldavad kutsekeskhariduse omandamisega Eesti 
kehtivas haridussüsteemis.

 Kvalifiktasioon Ammatillinen perustutkinto võimaldab juurdepääsu 
kõrgharidusele (ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid).

 Hindamissüsteem:
3 Kiitettävä
2 Hyvä
1 Tyydyttävä



Ammatillinen perustutkinto 
Päättötodistus

Näyttötodistus 



Tunnistuse lisad



Tunnistuse lisad



2. Täiskasvanute kompetentsipõhine kutseõpe

 Kompetentsipõhine õpe, mida korraldavad kutsekomisjonid.

1. Kutseeksam
 Üldiste kutseoskuste tase
 Eksamile asumise tingimus: üldjuhul vähemalt 3-aastane töökogemus
 Kvalifikatsioon: Ammattitutkinto.

2. Spetsialisti kutseeksam
 Spetsialisti kutseaoskuste tase
 Eksamile asumise tingimus: üldjuhul vähemalt 5-aastane töökogemus
Kvalifikatsioon: Erikoisammattitutkinto.

 Tunnistused (1 ja 2) annab välja kutsekomisjon. 

 Mitteeristav hindamine: arvestatud-mittearvestatud (hyväksytty – hylätty)

 Mõlemad kvalifikatsioonid võimaldavad juurdepääsu kõrgharidusele.

 Kvalifikatsioonide loetelu: http://www.nayttotutkintohaku.fi/fi/#/tutkinnot



Kutsetunnistus



Ammattitutkinto - tunnistuse 
lisad



Spetsialisti kutsetunnistus



Hindamiseks esitatavad 
dokumendid

Kutsealane baasharidus:
1. Õppeasutuse poolt väljastatud tunnistused Päättötodistus ja 

Näyttötodistus.
2. Tunnistuse lisa Tutkintotodistuksen liite/Certificate

supplement.

Kutsetunnistus ja spetsialisti kutsetunnistus:
1. Kutsekomisjoni poolt väljastatud tunnistus Tutkintotodistus.
2. Tunnistuse lisa Tutkintotodistuksen liite/Certificate

supplement.



Lingid

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en – Soome haridus- ja 
kultuuriministeerium

http://www.oph.fi/english - Soome haridusamet

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/english - riigieksamitest

http://www.nayttotutkintohaku.fi/fi/#/tutkinnot -
kutsetunnistuse ja spetsialisti kutsetunnistuse 
otsinguvõimalus


