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ÜLEMASTE
=

ülikoolid ja
rakenduskõrgkoolid

Soome haridussüsteem
Soome haridussüsteemis on kolm astet. Põhikoolis alustatakse õppimist
7-aastasena ja õpingud kestavad üldjuhul üheksa aastat.
Pärast põhikooli lõpetamist saavad õpilased ühise vastuvõtu alusel kandideerida teise astme õppeasutustesse, milleks on gümnaasiumid ja kutsekoolid.
Enne teise astme õppe alustamist saab osaleda ettevalmistavas õppes
(TUVA), mis kestab ühe aasta. TUVA-õpingute käigus valmistutakse teise astme
õpinguteks.
Teise astme õpingute läbimise järel võib jätkata õpinguid ülemastme õppeasutustes, milleks on ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid.
Kõigis teise astme õppeasutustes võib saada õpet aines soome keel teise
keelena ja vajaduse korral eripedagoogi abi.

Ühine vastuvõtt
Ühise vastuvõtu raames võib kandideerida kuni seitsmesse kooli. Selle, kuhu
õpilane õppima pääseb, otsustavad lõputunnistuse hinded. Teatud koolides
korraldatakse ka sisseastumiseksameid, mille sooritamisel saadud punkte
arvestatakse lisaks lõputunnistuse hinnetele. Koolide ühisele vastuvõtule
registreerimine toimub internetis: www.opintopolku.fi.
Põhikooli viimases klassis on õpilane kohustatud kandideerima mõnda teise
astme õppeasutusse või ettevalmistavasse TUVA-õppesse. Õpilase hooldaja
peab jälgima, et õpilane registreerimise ära teeks.
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Gümnaasium
Gümnaasium on üldhariduskool. Sealt ei saa elukutset. Gümnaasiumite
õpilased jätkavad enamasti õpinguid mõnes muus õppeasutuses. Gümnaasium valmistab õpilasi ette ennekõike kõrgkooliõpinguteks.

Õppeperioodid ja ainepunktid
Gümnaasiumis õpivad õpilased kohustuslikke ja valikulisi aineid. Õppeained
on suures osas samad nagu põhikoolis. Lisaks saab õppida mitmesuguseid
valikaineid. Eri gümnaasiumites võivad olla erinevad valikained.
Õppekava läbimist arvestatakse õppeperioodide ja ainepunktide alusel.
Gümnaasiumi õppemaht on vähemalt 150 ainepunkti. Õpingud kestavad
tavaliselt kolm aastat.
Gümnaasiumis peavad õpilased palju lugema ja kirjutama. Õpilased peavad
teatud teemavaldkondi ka iseseisvalt omandama.
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Kutseharidus
Kutseõppeasutustes omandatakse erinevate kutsealade põhioskusi. Õpilased õpivad koolis, töökohal ja ka veebi teel. Kutseõppeasutustes on võimalik
õppida rohkem kui 150 eriala. Kui õpilane tuleb kutsekooli põhikoolist, kestavad õpingud üldjuhul kolm aastat.

Oskuspunktid ja oskuspõhisus
Kutseharidus on oskuspõhine. See tähendab, et õpilased õpivad ainult
selliseid asju, mida nad veel ei oska. Kutsehariduse õpinguid mõõdetakse
oskuspunktide alusel. Kutsekeskhariduse omandamiseks tuleb saada
180 oskuspunkti. See hõlmab 145 oskuspunkti kutseõpinguid ja 35 oskuspunkti üldaineid.

KUTSEÕPINGUD

ÜLDAINED

145

35

OSKUSPUNKTI

OSKUSPUNKTI

Erikutsekoolid
Teatud õpilased vajavad laialdast ja mitmekülgset abi näiteks õpiraskuste,
puude või haiguse tõtu. Sellised õpilased saavad kandideerida eriabi pakkuvatesse kutseõppeasutustesse. Neid nimetatakse erikutsekoolideks.
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Kutsegümnaasium
Osas kutseõppeasutustes saab õppida ka gümnaasiumi aineid. Neid nimetatakse kutsegümnaasiumiteks. Seal õpitakse tavapärasel moel ametit,
kuid läbitakse ka osa gümnaasiumiõpingutest. Gümnaasiumi õppeained
asendavad osa kutseõpingutest. Õpilane ei pea seega õppima palju suurema
koormusega kui tavalises kutseõppes.
Kutsegümnaasiumi lõpus teevad õpilased lõpueksamid ja saavad nii kutseõppe kui ka gümnaasiumi lõputunnistuse.

KUTSEÕPINGUD

145

GÜMNAASIUMIÕPINGUD

OSKUSPUNKTI

Õppeleping
Kutselase koolituse võib läbida ka otse töökohas. See toimub õppelepingu
alusel. Sellisel juhul on õpilane tööl mõnes ettevõttes, kus talle õpetatakse
selle kutseala oskusi. Kutseõppeasutus kavandab koos tööandjaga, kuidas
kõiki vajalikke asju õpetada. Õpilased teevad regulaarselt proovitöid, millega
nad näitavad õpetajale oma oskusi. Õppelepingule vastava õppe lõpus saab
õpilane tunnistuse kutseõppe läbimise kohta.
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Ettevalmistav TUVA-koolitus
Kui õpilane ei soovi või ei saa alustada teise astme õpinguid kohe pärast
põhikooli, võib ta läbida ettevalmistava õppe (TUVA). TUVA-õpe kestab ühe
aasta. TUVA-õppeaasta käigus saab õpilane näiteks tutvuda gümnaasiumiõpingute või kutseõpingutega, kavandada karjääri, parandada põhikoolis
saadud hindeid ja tõhustada keelteoskust. Igale TUVA-õpilasele koostatakse
personaalne õppekava.

Täiskasvanute põhiharidus
Kui õpilane ei saa põhikoolis käimise järel põhikooli lõputunnistust, saab ta
jätkata õpinguid täiskasvanute põhikoolis. Täiskasvanute põhikool hõlmab
algfaasi ja lõpufaasi õpinguid. Algfaasi õpingud on mõeldud neile, kes on
põhikoolis käinud väga vähe. Lõpufaasi õpingud on mõeldud neile, kes on
põhihariduse juba peaaegu omandanud. Täiskasvanute põhikooli lõpus saab
õpilane põhikooli lõputunnistuse, mille alusel ta saab asuda õppima teise
astme koolis.
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Kodu ja kooli koostöö
Hooldajad toetavad laste kooliskäimist nii põhikoolis kui ka teise astme
õppes. Hooldajatel on esmane vastutus noorte kasvatamise ja õppekohustuse täitmise eest. Kooli ülesanne on toetada õpilase õppimist ja kasvamist
koolikollektiivi liikmena.
Õpetajate ja hooldajate koostöö aitab lastel õppida ja kasvada. Hooldajad
peavad probleemide ilmnemisel alati kooliga ühendust võtma. Oluline on
osaleda lapsevanemate koosolekutel.
Koostöö tegemisel võib vajaduse korral kasutada tõlgi abi. Helsingi linna
gümnaasiumites ning kutse- ja täiskasvanute õppeasutustes on juhendajaid
ja õpetajaid, kes oskavad mitut keelt.

Õpingute ajal saab tuge
Õpingute käigus saab juhiseid ja tuge õpingute läbimiseks ja valikute tegemiseks. Kutsenõustaja aitab teha valikuid karjääri ja edasiste õpingute suhtes.
Kõigis õppeasutustes töötavad ka meditsiinitöötaja, kuraator ja psühholoog.
Nad annavad abi õpilaste heaoluga seotud küsimustes.
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