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Johdanto

Pohjoismaiset ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista hoitavat 
NARIC-yksiköt (National Academic Recognition Information Centres) kokosivat 
helmikuussa 2000 Venäjän koulutusjärjestelmää esittelevän englanninkielisen 
raportin, joka julkaistiin yksiköiden yhteisillä verkkosivuilla (www.norric.org).  
FM Verna Heikkilä käänsi Opetushallituksen toimeksiannosta raportin suomeksi. 
Tämä julkaisu pohjautuu edellä mainittuun pohjoismaiseen raporttiin, mutta sen 
lisäksi on käytetty myös muita lähteitä. Toimitustyö on tehty Opetushallituksen 
tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikössä ja toimitustyöstä on vastannut 
Pauliina Savola. 

Neuvostotasavalloissa oli Neuvostoliiton hajoamiseen saakka, vuoteen 1991 
käytössä sama, yhtenäinen koulutusjärjestelmä. Vuodesta 1991 lähtien monet 
entisistä Neuvostotasavalloista ovat pyrkineet uudistamaan ja kehittämään 
koulutusjärjestelmiään vastaamaan paremmin koulutukseen kohdistuviin uusiin 
vaatimuksiin ja kansainvälisiin, erityisesti Bolognan prosessin mukanaan tuomiin 
muutoksiin. Venäjällä vanha neuvostojärjestelmä on kuitenkin olemassa uusien 
rakenteiden rinnalla. 

Venäläiseen koulutusjärjestelmään on viime aikoina tehty muutoksia, joista 
mainittakoon esimerkiksi korkeakoulujen tutkintorakenteen uudistaminen 
kaksiportaiseksi kandidaatin (bakalavr) ja maisterin (magistr) tutkinnoiksi. 
Muutokset ja tavoitteet on kirjattu vuonna 2000 hyväksyttyyn Venäjän federaation 
koulutuksen kansalliseen konseptiin, jossa sovitaan koulutuksen kehittämisen 
suunnista ja päämääristä vuoteen 2025 asti. 

Julkaisussa katetaan koko Venäjän koulutusjärjestelmä, niin yleissivistävä, 
ammatillinen kuin korkea-asteen koulutuskin. Lisäksi julkaisussa paneudutaan 
opettajankoulutukseen, koulutuksen laadunvalvontaan ja tutkintotodistusten 
aitouden varmistamiseen. Julkaisun tarkoituksena on antaa lukijalle selkeä 
yleiskuva Venäjän koulutusjärjestelmän nykytilasta ja siihen parhaillaan 
kohdistuvista muutoksista. Julkaisu on suunnattu helpottamaan erityisesti 
tutkintojen tunnustamisen ja kansainvälisen vertailun parissa työskentelevien 
työtä. Lopusta löytyy myös suppea sanasto venäjänkielisistä termeistä niin 
kyrillisillä kuin latinalaisilla aakkosilla. 

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta valtion 
tai kunnan virkaan tai tehtävään. Yleensä ulkomaisesta koulutuksesta annettu 
todistus ei sellaisenaan anna kelpoisuutta, vaan ulkomailla opiskellut tarvitsee 
Opetushallituksen päätöksen koulutuksensa tunnustamisesta. Opetushallitus 
antaa myös tietoa ulkomaisesta koulutuksesta. Lisätietoa löytyy Opetushallituksen 
sivulta www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen. 

Opetushallitus toivoo julkaisun auttavan kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa Venäjän 
koulutusjärjestelmästä. 
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1.  Yleissivistävä  
 koulutus Venäjällä

Venäjällä koulunkäynti aloitetaan 6–7 vuoden 
iässä ja yleinen oppivelvollisuus päättyy 15 
vuoden ikään. Täyden yleissivistävän koulu-
tuksen kesto on 11 vuotta. 

Venäläinen yleissivistävä koulutus 
jaetaan kolmeen tasoon seuraavasti:
• Yleissivistävä ala-asteen koulutus (luokat  
 1–4): Nachal’noe obschee obrazovanie 
	 (Начальное	общее	образование)
• Yleissivistävä peruskoulutus (luokat  
 5–9): Osnovnoe obschee obrazovanie  
	 (Основное	общее	образование)
• Yleissivistävä toisen asteen täysi koulutus  
 (luokat 10–11): Srednee polnoe obschee  
 obrazovanie (Среднее	полное	общее	 
	 образование)

Yleissivistävä ala-asteen koulutus ja yleissivistä-
vä peruskoulutus kuuluvat oppivelvollisuuden 
piiriin. Ennen varsinaista oppivelvollisuuden 
alkua on mahdollisuus osallistua myös esi-
kouluopetukseen (doschkolnoje obrazovanije 
– дошкольное	образование), joka on suunnattu 
3–6 -vuotiaille.  Yhdeksänvuotisen yleissivistä-
vän peruskoulutuksen päätteeksi koululaiset 
suorittavat valtakunnallisen loppukokeen. Vain 
loppukokeen hyväksytysti suorittaneet saavat 
todistuksen yleissivistävän peruskoulun suo-
rittamisesta (Attestat ob Osnovnom Obschem 
Obrazovanii – Аттестат	 об	основном	общем	
образовании). Todistuksen haltija voi hakea 
opiskelemaan yleissivistävää toisen asteen täyt-
tä koulutusta tarjoaviin kouluihin (luokat 10 ja 
11), ammatillista peruskoulutusta tai opistoas-
teen ammatillista koulutusta tarjoavaan oppi-
laitokseen.

Ennen vuotta 1989 yleissivistävän koulutuk-
sen kesto oli 10 vuotta ja se koostui kahdek-
sanvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta 
ja kaksivuotisesta yleissivistävästä toisen asteen 
täydestä koulutuksesta. 11-vuotinen yleissivistä-
vä koulutus otettiin käyttöön asteittain vuodesta 
1989 alkaen. Siirtymävaiheen aikana ala-asteen 
koulutus kesti joissakin kouluissa vain kolme 
vuotta ja yleissivistävä peruskoulutus puoles-
taan viisi vuotta.  

Yleissivistävä koulutus kestää tällä hetkel-
lä 11 vuotta, joitakin 12-vuotisia taidekouluja 

ja osa-aikaista opetusta järjestäviä kouluja lu-
kuun ottamatta. Koulunsa päättävät nuoret ovat 
yleensä 17-vuotiaita. 

Suunnitteilla ja kokeiluasteella on 12-vuoti-
nen yleissivistävä toisen asteen täysi koulutus, 
johon on tarkoitus siirtyä koko maassa asteittain 
vuoteen 2008 mennessä. Kaavailtu uudistus on 
kuitenkin kohdannut vastustusta, jolle suurin 
yksittäinen syy on se, että kaavailtu uudistus 
vaatisi toteutuessaan huomattavaa taloudellista 
panostusta. Uudistuksen tulevaisuus on tällä 
hetkellä epävarma, mutta kokeilua jatketaan.

Yleissivistävän toisen asteen täyden koulu-
tuksen kesto on siis tällä hetkellä kaksi vuotta 
(luokat 10 ja 11). Koulutuksen päätteeksi suo-
ritetaan valtakunnallinen päättökoe, ja päättö-
kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat yleis-
sivistävän toisen asteen täyden koulutuksen 
päättötodistuksen (Attestat o Srednem Polnom 
Obschem Obrasovanii –	Аттестат	 о	 среднем	
полном	общем	образовании). Yleissivistävän 
toisen asteen täyden koulutuksen suorittaneet 
ovat korkeakoulukelpoisia. 

1.1  YLEISSIVIStÄVÄÄ KoULUtUSta  
 taRJoaVat oPPILaItoKSEt

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa, yleissi-
vistävää toisen asteen täyttä koulutusta (luokat 
10–11) järjestävät oppilaitokset voidaan pää-
sääntöisesti jakaa neljään ryhmään:
• Yleissivistävät koulut 
 (obscheobrazovatel’naja srednjaja – 
 Общеобразовательная	средняя), jotka ovat 

tavallisia yleissivistävää koulutusta järjestä-
viä oppilaitoksia. Näitä on noin 80 % kai-
kista kouluista.

• Intensiivisiä opinto-ohjelmia tarjoavat 
 koulut (obscheobrazovatel’naja s uklonom 

– Общеобразовательная	с	уклоном), jotka 
painottavat jonkin tietyn alan tai aineen 
opetusta (esimerkiksi vieraat kielet, luon-
nontieteet, urheilu tai musiikki). Näitä kou-
luja on noin 15 % kaikista kouluista, ja yleis- 
sivistävän toisen asteen täyden koulutuksen 
lisäksi niissä voidaan järjestää myös yleissi-
vistävää ala-asteen koulutusta ja yleissivis-
tävää peruskoulutusta. 

• Kymnaasit (gimnazija –	 Гимназия) voivat 
tarjota yleissivistävää ala-asteen koulutusta, 
yleissivistävää peruskoulutusta ja yleissivis-
tävää toisen asteen täyttä koulutusta. Kym- 
naaseissa painotetaan usein humanistisia
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 aineita. Niitä on kaikista kouluista noin 2 %.
• Lyseot (litsei – Лицей) painottavat ope-

tuksessa tieteellisiä ja teknillisiä aineita, ja 
niissäkin voidaan järjestää niin yleissivis-
tävää ala-asteen koulutusta, yleissivistävää 
peruskoulutusta kuin yleissivistävää toisen 
asteen täyttä koulutusta. Noin 3 % kaikista 
kouluista on lyseoita.

Kymnaasien ja lyseoiden välillä ei ole kuiten-
kaan merkittäviä eroja. Erot liittyvät ennemmin-
kin terminologiaan kuin opetuksen rakentee-
seen tai opetusohjelmien sisältöön. 

Vuonna 1993 Venäjällä aloittivat toimintansa 
myös yksityiset oppilaitokset, jotka tarjoavat 
opetussisällöltään samankaltaisia opinto-oh-
jelmia kuin ylläkuvatut valtion oppilaitokset. 
Yksityiset oppilaitokset käyttävät usein erilaisia 
nimiä, joilla ei välttämättä ole mitään tekemis-
tä yllämainittujen kuvausten kanssa. Vuonna 
1996 voimaan astuneen koulutuslain mukaan 
oppilaitoksilla on oikeus periä oppilailta opin-
tomaksuja ja yksityisten oppilaitosten toimintaa 
rahoitetaankin yksinomaan opintomaksuilla. 
Venäjän opetusministeriön tilastojen mukaan 
vuoteen 2003 mennessä jo 85 % kaikista val-
tiollisista ja yksityisistä oppilaitoksista oli saanut 
luvan periä toiminnastaan maksuja. 

Monet yksityiset ja julkiset oppilaitokset 
ovat tehneet eri korkeakoulujen kanssa sopi-
muksia, joiden nojalla 10. ja 11. luokan oppilaat 
voivat opiskella korkeakoulujen ohjauksessa, 
sekä hyödyntää korkeakoulun toimitiloja. Täl-
laiset yhteistyösopimukset ovat hyödyllisiä niil-
le opiskelijoille, jotka pyrkivät opiskelemaan 
oppilaitoksen kanssa yhteistyötä tekevään kor-
keakouluun. 

1.2  VaIhtoEhtoISIa taPoJa  
 SUoRIttaa YLEISSIVIStÄVÄ   
 toISEn aStEEn tÄYSI KoULUtUS

Yleissivistävän toisen asteen täyden koulu-
tuksen voi suorittaa myös osana ammatillista 
koulutusta. Tämä mahdollisuus koskee opiske-
lijoita, jotka aloittavat ammatillisen koulutuksen 
9. luokan jälkeen. Ammatillisen koulutuksen 
koulutusohjelmat, joihin sisältyy yleissivistävä 
toisen asteen täysi koulutus, kestävät vähintään 
3 vuotta. 

Suorittaakseen yleissivistävän toisen asteen 
täyden koulutuksen ammatillisen koulutuksen 
ohessa, on opiskelijoiden opiskeltava vuoden 

2004/2005 opetussuunnitelman mukaan 1 632 
tuntia yleissivistäviä aineita. Ensimmäisen vuo-
den aikana opiskelija suorittavat yleissivistävis-
sä aineissa 1 404 tuntia. Toisen vuoden aikana 
suoritetaan loput 228 tuntia. 

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunni-
telma koostui lukuvuonna 2004/2005 seuraa-
vista aineista:
• venäjän kieli ja vieraat kielet: 272 h
• matematiikka: 272 h
• yhteiskunnalliset aineet: 240 h
• luonnontieteet: 408 h
• liikunta: 204 h
• teknilliset aineet: 136 h

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitel-
maa mukautetaan yleensä ammatillisen koulu-
tusohjelman painotusten mukaisesti. Suoritettu-
aan ammatillisen koulutuksen sekä yleissivis-
tävän toisen asteen täyden koulutuksen ohjel-
man, opiskelija saa todistuksen suorittamastaan 
ammatillisesta koulutuksesta. Joskus, muttei 
läheskään aina, tutkintotodistuksesta voi ilmetä 
myös, että opiskelija on suorittanut yleissivis-
tävän toisen asteen täyden koulutuksen. Jos 
tämä ei ilmene suoraan tutkintotodistuksesta, 
se näkyy kuitenkin opintorekisteriotteesta sinne 
kirjatuista yleissivistävien oppiaineiden listasta. 
Koulutuksen suorittaneet voivat pyrkiä korkea-
kouluihin samalla tavoin kuin yleissivistävän 
toisen asteen täyden koulutuksen suorittaneet 
opiskelijat, eli he ovat korkeakoulukelpoisia. 

1.3  VEnÄJÄn toISEn aStEEn  
 KoULUtUKSEEn SUUnnItELtUJa  
 UUdIStUKSIa

Viime vuosina Venäjän koulutusjärjestelmä on 
käynyt läpi uudistuksia. Lisääntyvä kansainvä-
linen yhteistyö sekä erityisesti korkea-asteen 
koulutusta koskeva Bolognan prosessi, johon 
myös Venäjä on sitoutunut, ovat aikaansaaneet 
muutoksia venäläisessä koulutusjärjestelmässä. 
Korkea-asteen uudistukset aiheuttavat muutos-
paineita myös toisen asteen opetukseen. 

1.3.1 ERI aLoJa PaInottaVa oPEtUS

Venäjällä on meneillään Venäjän opetusminis- 
teriön vuonna 2003 antamalle määräykselle 
perustuva uudistus, jonka keskeisenä tavoittee- 
na on eri aloja painottavan opetuksen käyt-
töönotto yleissivistävässä koulutuksessa luokil-
la 10 ja 11.  Tämä uudistusta ollaan parhaillaan
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ottamassa käyttöön kaikkialla Venäjän federaa-
tion alueilla. Käytännössä painottava opetus 
tarkoittaa sitä, että oppilaitokset pyrkivät tar-
joamaan oppilaille erilaisia syventymisvaihto-
ehtoja eli profiileja. Täten myös ns. tavallisissa 
yleissivistävissä toisen asteen oppilaitoksissa 
opiskelevat voivat syventyä tiettyyn aihealu-
eeseen. Aiemmin tämä on ollut mahdollista 
vain lyseoissa ja kymnaaseissa opiskeleville. 
Eri aloja painottava opetus on tarkoitus toi-
meenpanna kaikissa Venäjän yleissivistävissä 
kouluissa 1.9.2006 lähtien.

Painotettu opetus järjestetään kahdessa vai-
heessa:

•  Valmistava aste (9. luokka)
Valmistavan asteen tarkoitus on helpottaa so-
pivan erikoistumisvaihtoehdon valintaa 10. ja 
11. luokalla. Venäjän opetusministeriö on suun-
nitellut useita 9. luokan oppilaille suunnattuja 
intensiivikursseja eri oppiaineissa. Oppilaat 
opiskelevat yhtä ainetta 2–3 kuukauden (yh-
den lukukauden) ajan. Yhden kurssin laajuus 
voi vaihdella 12 tunnista 100 tuntiin. 9. luokalla 
oppilaat voivat lukukauden vaihtuessa halutes-
saan siirtyä toisen aineen intensiivikurssille.  

• Varsinainen painotettu opetus  
 (10. ja 11. luokka)
10. ja 11. luokalla oppilaat valitsevat alan eli 
profiilin, johon he haluavat erikoistua, ja he 
opiskelevat valitsemansa alaan liittyviä aineita 
muita aineita syvällisemmin. Pakollisia aineita 
opetetaan perustasolla. 

Painotetun opetuksen aikataulu:
2003/2004:  Painotetun opetuksen (valmista- 
 van asteen) käyttöönotto  
 kymmenellä alueella 
2004/2005:  Valmistavan asteen käyttöönotto
2005/2006:  Painotetun opetuksen käyttöön- 
 otto 10. luokalla
2006/2007:  Painotetun opetuksen käyttöön- 
 otto koko federaation alueella

Kaikki painotetun opetuksen käyttöönottoon 
liittyvät venäjänkieliset asiakirjat löytyvät Inter-
netistä osoitteesta www.profile-edu.ru.

1.3.2. oPEtUSSUUnnItELMat

Yleissivistävän opetuksen opetussuunnitelman 
mukaan opetusta on tavallisesti 34 viikkoa vuo-
dessa ja 27–38 tuntia viikossa. Lukuvuosi alkaa 

1. syyskuuta ja päättyy kesäkuun alussa. Lop-
pukokeet järjestetään kesäkuussa. 

Opetusministeriö laatii yleissivistäville kou-
luille suuntaa-antavan opetusohjelman. Aineen 
opettamiseen varatut oppitunnit sekä se, kuin-
ka monta vuotta ainetta opetetaan, saattaa vaih-
della. Opetus- ja tiedeministeriö määrää 75 % 
opetussuunnitelman sisällöstä (valtakunnalliset 
oppiaineet) ja alueelliset viranomaiset vähin-
tään 10 %. Tavalliset yleissivistävät koulut tai 
oppilaitokset (obscheobrazovatel’naja srednjaja 
- Общеобразовательная	средняя) määräävät itse 
vähintään 10 % noudattamiensa opetussuun-
nitelmien sisällöstä. Muut oppilaitokset, kuten 
kymnaasit ja lyseot, voivat muokata opetus-
suunnitelmaa oman erikoistumisalansa ja pai-
notustensa mukaisesti. Tämän julkaisun lopusta 
löytyvät suuntaa-antavat yleissivistävien oppi-
laitosten opetussuunnitelmat, jotka on otettu 
käyttöön lukuvuonna 2004/2005.

1.3.3  VaLtaKUnnaLLInEn  
  PÄÄttÖKoE

11. luokan valtakunnallisessa päättökokeessa 
on suoritettava vähintään viisi ainetta: kaksi 
pakollista kirjallista koetta (ainekirjoitus ja ma-
tematiikka), sekä vähintään kolme valinnaista 
koetta. Yleissivistävän toisen asteen täyden 
koulutuksen suorittamisesta annetaan päättöto-
distus (Attestat o Srednem Polnom Obschnem 
Obrasovanii – Аттестат	 о	 среднем	 полном	
образовании), josta ilmenevät päättökokeen 
arvosanat. Päättötodistukseen liitetään myös 
opintosuoritusote, josta käyvät ilmi kaikkien 
oppiaineiden arvosanat. Ennen vuotta 1991 
myös arvosanat merkittiin varsinaiseen todis-
tukseen. Opintorekisterissä lueteltavia oppiai-
neita voi olla 17–20. 

Yksityiset koulut voivat antaa valtakun-
nallisesti tunnustettuja, valtion vaatimusten 
mukaisia päättötodistuksia ja käyttää valtion 
tunnusta siinä tapauksessa, että ne ovat läpi- 
käyneet saman akkreditointiprosessin kuin 
valtiolliset koulutkin. Akkreditoimattomien 
koulujen antamat päättötodistukset eivät anna 
opiskelijoille kelpoisuutta pyrkiä opiskelemaan 
korkeakouluihin.

Venäjän opetusministeriö käynnisti vuonna 
2001 yhtenäisen valtakunnallisen päättökokeen 
kokeilun (Edinyj gosudarstvennyj ekzamen 
(EGE) – Единый	 государственный	 экзамен	
(ЕГЭ), jonka tarkoituksena on yhdistää aiemmat
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oppilaitosten päättökokeet ja korkeakoulujen 
valintakokeet. Tämän uudistuksen oli tarkoitus 
astua voimaan 1.9.2006, mutta sitä on lykätty 
näillä näkymin vuoteen 2009 asti.

2. ammatillinen koulutus

Venäjällä ammatillista koulutusta järjestetään  
kahdella eri tasolla: 
• Ammatillinen peruskoulutus (nachalnoe  
 professionalnoe obrazovanie – начальное		
	 профессиональное	образование)
• Opistoasteen ammatillinen koulutus  
 (srednee professionalnoe obrazovanie  
 – среднее	профессиональное	образование)

2.1 aMMatILLInEn PERUSKoULUtUS

Neuvostoliitonaikaiset ammatilliset tutkintojär-
jestelmät ovat peruspiirteiltään edelleen voi-
massa Venäjällä. Ammatillinen peruskoulutus 
on ammatillisen koulutuksen ensimmäinen aste 
ja se kattaa Venäjällä noin 300 alaa. Ammatillista 
peruskoulutusta järjestetään ammattikouluissa 
(professional’noe ucilishche – профессиональ-
ное	училище) ja ammatillisissa lyseoissa (pro-
fessionalnye litsei – профессиональный	лицей). 
Ammatillista peruskoulutusta voidaan järjestää 
myös ammatillisissa opistoissa, opistoasteen 
ammatillisen koulutuksen ohessa. 

Ammatilliseen peruskoulutuksen koulutus-
ohjelmiin pyrkivien ei tarvitse osallistua pääsy-
kokeisiin, lukuun ottamatta taidealaa, johon on 
yleensä joko pääsykoe tai valinnan perustee-
na käytetään oppilaan tekemiä aiempia töitä. 
Ammatillinen peruskoulutus alkaa 9. luokan 
jälkeen. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet 
yksitoistavuotisen yleissivistävän koulutuksen 
seuraavat lyhennettyä koulutusohjelmaa.

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutus-
ohjelmien kesto vaihtelee aloitustasosta riip-
puen.
 
9-vuotisen yleissivistävän koulutuksen jälkeen 
aloitettavat koulutusohjelmat:
• Ammatilliset koulutusohjelmat 1–2,5 vuotta
• Koulutusohjelmat, jotka sisältävät sekä am-

matillisen koulutuksen että yleissivistävän 
toisen asteen täyden koulutuksen (luokat 
10 ja 11), ovat kestoltaan 3–4 vuotta. Näitä 
koulutusohjelmia järjestetään ammatillisissa 
lyseoissa.

11-vuotisen yleissivistävän koulutuksen jälkeen 
aloitettavat koulutusohjelmat:
• Ammatilliset koulutusohjelmat 
 1–1,5 vuotta 

Koulutuksessa painopiste on käytännön työs-
sä. Koulutuksen suorittaneet opiskelijat saavat 
ammatillisen koulutuksen suorittamisesta tut-
kintotodistuksen (diplom o Nachalnom Profes-
sionalnom Obrazovanii- Диплом	о	начальном	
профессиональном	образовании), joka antaa 
myös oikeuden toimia ammatissa. Ammatilli-
sen peruskoulutuksen tarkoituksena on ennen 
kaikkea antaa valmiuksia työelämään, mutta se 
voi olla myös reitti opistoasteen ammatilliseen 
koulutukseen. Opiskelijat, jotka suorittavat am-
matillisen peruskoulutuksen ohessa yleissivistä-
vän toisen asteen täyden koulutuksen (luokat 
10 ja 11), ovat kelpoisia jatkamaan opintojaan 
korkeakoulussa eli heillä on korkeakoulukel-
poisuus.

2.2  oPIStoaStEEn  
 aMMatILLInEn KoULUtUS

Termin ’srednee professional’noe obrazova-
nie –	среднее	профессиональное	образование’ 
suora käännös venäjänkielisestä termistä on 
’keskiasteen ammatillinen koulutus’. Tässä 
julkaisussa käytetään termiä opistoasteen am-
matillinen koulutus kuvaamaan edellä mai-
nittua koulutusta. Opistoasteen ammatillista 
koulutusta tarjoavat opistot kuuluvat Venäjällä 
keskiasteen erikoisoppilaitoksiin, jotka valmis-
tavat työntekijätasoa lähinnä olevia esimiehiä, 
ylimmän tason asiantuntijoiden apulaisia sekä 
itsenäisten vaativien työtehtävien suorittajia. 
Koulutuksessa korostetaan paitsi ammatillista 
osaamista ja taitoja myös teoreettista koulutusta. 
Kyseessä on ylempi toisen asteen koulutus. 

Opiskelun edellytyksenä on yhdeksänvuo-
tisen oppivelvollisuuden suorittaminen. Näissä 
ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettujen tut-
kintojen on katsottu tasoltaan vastaavan lähinnä 
suomalaisia, jo käytöstä poistuneita, opistoas-
teen tutkintoja. Täysin vastaavaa koulutusta ei 
Suomessa enää ole. Opistoasteen ammatillisen 
koulutuksen suorittaneilla on Venäjällä korkea-
koulukelpoisuus.
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2.2.1  oPIStoaStEEn aMMatILLISta   
 KoULUtUSta taRJoaVat   
  oPPILaItoKSEt 

Opistoasteen ammatillista koulutusta järjeste-
tään seuraavissa oppilaitoksissa:
• ammatilliset opistot (uchilishe – училище)
• teknikumit (tehnikum –	техникум)
• colleget (kolledz –	колледж)

Teknikumit tarjoavat teknillisten alojen koulu-
tusta. Ammatilliset opistot järjestävät muiden 
alojen koulutusta, mm. palvelu-, opetus- ja ter- 
veydenhuoltoaloilla. 

Ensimmäiset colleget aloittivat toimintansa 
1989. Opistotason ammatillisen koulutuksen 
lisäksi colleget tarjoavat myös ammatillisen 
koulutuksen suorittaneille yksivuotisia amma-
tillisia lisäopintokokonaisuuksia. Teknikumit ja 
ammatilliset opistot pyrkivät saamaan yleensä 
valtion akkreditoinnin vähintään yhdelle tarjo-
amalleen ammatilliselle lisäopintokokonaisuu-
delle. Tällöin ne voivat käyttää college-nimi-
tystä, jota pidetään arvostettuna. 

Opistoasteen ammatillista koulutusta jär-
jestäviä oppilaitoksia on Venäjällä 2 590, joista 
680 on collegeita. Näissä oppilaitoksissa opis-
kelee yhteensä noin 2,5 miljoonaa opiskelijaa. 
Lähes kaikilla opettajilla (n. 97 %) on korkea-
koulututkinto. Loput ovat käytännönläheisten 
aineiden opettajia, joilla on useiden vuosien 
ammatillinen kokemus. Opiskelijoiden määrä 
on kasvanut viime vuosina ja vuonna 2002 
opistoasteen ammatillisen koulutuksen saaneet 
henkilöt muodostivat 31 % työvoimasta Venäjäl-
lä.  Teknilliset ja kauppatieteelliset koulutusoh-
jelmat ovat suosituimpia, ja niissä opiskeleekin 
yli 70 % kaikista opiskelijoista. 

2.2.2  KoULUtUKSEEn PÄÄSY

Toisen asteen ammatillinen koulutusohjel-
ma on mahdollista aloittaa yhdeksänvuotisen 
yleissivistävän peruskoulutuksen tai yksitois-
tavuotisen yleissivistävän toisen asteen täyden 
koulutuksen jälkeen. Yleissivistävän toisen as-
teen täyden koulutuksen suorittaminen osana 
ammatillista koulutusta on pakollista yhdek-
sänvuotisen yleissivistävän peruskoulutuksen 
jälkeen ammatillisen opistoasteen koulutuksen 
aloittaville opiskelijoille. Noin 2/3 opiskelijoista 
aloittaa ammatillisen koulutuksensa yksitoista-
vuotisen yleissivistävän koulutuksen pohjalta. 
Joihinkin koulutusohjelmiin pääsyn edellytyk-

senä on yksitoistavuotinen yleissivistävä koulu-
tus. Hakijat osallistuvat pääsykokeeseen, jonka 
perusteella suoritetaan opiskelijavalinta, jos ha-
kijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. 

 
Opistoasteen ammatilliset oppilaitokset 
tarjoavat seuraavanlaisia koulutusohjelmia:
Yhdeksänvuotisen yleissivistävän peruskoulu-
tuksen suorittaneille:
• 3–5 vuoden koulutusohjelmia, jotka   
 koostuvat ammatillisesta koulutuksesta ja  
 yleissivistävästä koulutuksesta

Yksitoistavuotisen yleissivistävän toisen asteen 
täyden koulutuksen suorittaneille:
• 2–3 vuoden koulutusohjelmia
• vuoden lisäopintokokonaisuuksia  
 (vain collegeissa)  

Vuoteen 2004 mennessä yhdeksänvuotisen 
yleissivistävän koulutuksen suorittaneille tar-
jolla oli opistoasteen ammatillisia koulutusoh-
jelmia yhteensä 293. Näistä oli nelivuotisia 243, 
kolmivuotisia 30 ja viisivuotisia 20.

2.2.3  oPEtUSSUUnnItELMat

Opinnot sisältävät sekä teoria-aineita että käy-
tännön opintoja. Kaikkiin koulutusohjelmiin si-
sältyy myös humanistisia aineita, kauppatietei-
tä, oikeustiedettä, venäjän kieltä, matematiikkaa 
ja tietojenkäsittelytaitoja. Muut oppiaineet ovat 
ammatillisesti suuntautuneita ja ne jakautuvat 
valitun opiskelualan yleisiin opintoihin sekä 
valittuun ammattiin liittyviin aineisiin. Opetusta 
tarjotaan seuraavilla aloilla:
• teknillinen ala
• maataloustiede
• taloustieteet
• palveluala
• opetusala
• terveysala
• kulttuuri ja taide

Noin 50 % opetussuunnitelmasta suuntautuu 
käytännön aineisiin. Koulutussuunnitelmaan 
sisältyy myös kolme harjoittelujaksoa sekä pa-
kollinen kirjallinen lopputyö.

2.2.4  tUtKIntotodIStUKSEt

Opintonsa hyväksytysti suorittaneet opiskelijat 
saavat ammatillisen opistoasteen koulutuksesta 
tutkintotodistuksen (diplom o srednem pro-
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fessionalnom obrazovanii [Technikum, Uchi-
lishe, Kolledz] – Диплом	о	среднем	професси-
ональном	образовании	 [Техникум,	Училище,	
Колледж]), sekä ammattinimikkeen. Opinto-
suoritusotteessa luetellaan kaikki aineet, joi-
ta koulutusohjelma on sisältänyt. Joskus siinä 
myös mainitaan oppituntien lukumäärä ja opis-
kelijan saamat arvosanat. 

Teknisten aineiden lisäopintoja collegessa 
suorittaneet saavat valmistuttuaan ammattini-
mikkeen ja siihen lisämaininnan ’vanhempi’ 
(starshij – старший). Esimerkiksi vanhempi tek- 
nikko on starshij tehnik – (старший	техник). 
Ulkomuodoltaan opistoasteen ammatillisen 
koulutuksen tutkintotodistus muistuttaa kor-
keakoulututkinnoista annettuja tutkintotodis-
tuksia (katso kohta 7.2). 

Opistoasteen ammatillisen koulutuksen 
hyväksytysti suorittaneet opiskelija voivat ha-
kea korkeakouluihin. Opiskelijan suorittamia 
opintoja voidaan hyväksyä osaksi korkeakou-
lututkintoa yhden vuoden korkeakouluopin-
tojen verran. Suurin osa valmistuneista siirtyy 
kuitenkin työelämään. Opintojaan jatkavista 
70 % suorittaa opintojaan työn ohella ilta- ja 
etäopiskeluna. 

2.2.5  oPIntoJEn hYVÄKSILUKEMInEn  
 KoRKEaKoULUtUtKInnoISSa 

Opistoasteen ammatillisessa koulutuksessa on 
vuodesta 2002 alkaen otettu käyttöön uusia 
koulutusstandardeja.  Erikoistumisaloja on ryh-
mitelty tai yhdistetty, yksittäisille oppilaitoksille 
on annettu aiempaa enemmän päätäntäval-
taa opinto-ohjelmien suunnittelussa, ja kou-
lutusohjelmiin on sisällytetty myös valinnaisia 
opintoja. 

Myös yhteistyötä korkeakoulujen kanssa on 
pyritty vahvistamaan. Uudet säädökset antavat 
entistä paremmat mahdollisuudet ammatillis-
ten opintojen hyväksilukemiselle osaksi saman 
alan korkeakouluopintoja. Uusien säädösten 
mukaan ammatillisesta koulutuksesta tulisi hy-
väksyä yhden vuoden opintoja vastaavat opin-
not osaksi korkeakoulututkintoa, jos opiskelija 
jatkaa saman alan opintoja korkeakoulussa. 
Osa opinnoista hyväksiluetaan yleensä osaksi 
ensimmäisen vuoden opintoja, ja osa osaksi 
myöhempien vuosien opintoja. Opistoasteen 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet osal-
listuvat samoihin valintakokeisiin kuin yleis-
sivistävän toisen asteen täyden koulutuksen 

suorittaneet, ja heihin sovelletaan myös samoja 
pääsyvaatimuksia. He aloittavat opintonsa en-
simmäisen vuoden opinnoilla, mutta seuraavat 
henkilökohtaisia opinto-ohjelmiaan. 

Aiemmasta tutkinnosta hyväksiluettuja opin-
toja ei erikseen mainita korkeakoulututkinnosta 
annettavan tutkintotodistuksen liitteessä eikä 
niitä siten ole tutkintotodistuksen perusteella 
mahdollista erottaa korkeakoulussa suoritetuis-
ta opinnoista. Korkeakouluopintoja edeltävä 
koulutus ja korkeakouluopintojen kesto kui-
tenkin mainitaan tutkintotodistuksen liitteessä. 
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkin-
tonsa tutkinnon nimellistä kestoa lyhyemmässä 
ajassa, ja jos hänen edeltävä koulutuksensa 
on teknikumissa tai ammatillisessa opistossa 
suoritettu tutkinto, suoritettu korkeakoulutut-
kinto sisältää todennäköisesti korkeakoulun 
hyväksilukemia opintoja. Toistaiseksi opinto-
jen hyväksilukeminen rajoittuu pääsääntöisesti 
opiskelijoihin, jotka ovat valmistuneet oppilai-
toksista, jotka toimivat jonkin korkeakoulun 
yhteydessä, tai jotka ovat tehneet virallisia so-
pimuksia korkeakoulujen kanssa.

3.  Yhtenäinen valta- 
 kunnallinen tutkinto  
 ja korkeakouluun  
 hakeutuminen
Aiemmin korkeakoulujen opiskelijavalinnat pe-
rustuivat yleissivistävän toisen asteen täydestä 
koulutuksesta annettuun päättötodistukseen 
(Attestat o srednem (polnom) obshchem obra-
zovanii – аттестат	о	среднем	(полном)	общем	
образовании), johon liittyvän kokeen järjes-
tämisestä yksittäiset oppilaitokset vastasivat 
itsenäisesti. Korkeakouluihin pyrittäessä myös 
valintakokeet olivat käytössä. Venäjän opetus-
ministeriö käynnisti vuonna 2001 yhtenäisen 
valtakunnallisen standardoidun päättökoe- 
kokeilun (Edinyj gosudarstvennyj ekzamen 
(EGE) – Единый	 государственный	 экзамен	
(ЕГЭ), jonka tarkoitus on yhdistää aiemmat 
oppilaitosten päättökokeet ja korkeakoulujen 
valintakokeet. 

Kokeilun oli suunniteltu kestävän vuodesta 
2001 vuoteen 2005. Se on toteutuessaan merkit-
tävä muutos aikaisempaan opiskelijavalintame-
nettelyyn. Aiemmin korkeakouluihin pyrkivät 
joutuivat osallistumaan kahteen tai useam- 
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paan suulliseen ja kirjalliseen pääsykokeeseen 
yleensä omaa asuinpaikkaansa lähellä sijaitse-
vassa yliopistossa. Yhtenäisen valintakokeen 
on tarkoitus mahdollistaa se, että opiskelemaan 
pyrkivät voivat halutessaan hakea samaan ai-
kaan useisiin eri puolilla Venäjän federaatiota 
sijaitseviin yliopistoihin ja ammatillisiin oppi-
laitoksiin. Kokeilussa ovat voineet olla mu-
kana vain ne oppilaitokset, joilla on valtion 
akkreditointi. 

Suunnitelmien mukaan kokeilu oli tarkoitus 
saada päätökseen siten, että yhtenäinen päät-
tökoe olisi ollut käytössä kaikkialla Venäjän 
federaation alueella vuoteen 2005 mennessä. 
Vahvasta poliittisesta kannatuksesta huolimatta 
ei yhtenäisen päättökokeen toteuttamista koko 
liittovaltion alueella ole kuitenkaan kyetty var-
mistamaan, koska sen käyttöönotto perustuu 
opetusministeriön suositukseen, eikä se näin 
ollen ole pakollista. Tällä hetkellä yhtenäisen 
päättökokeen käyttöönoton takarajaksi on ase-
tettu vuosi 2009 ja kokeilu jatkuu siihen asti. 
Voimaan astuessaan koe korvaisi yliopistojen 
valintakokeet koko federaation alueella. Muu-
tamat yliopistot ovat vastustaneet valintako-
keiden poistamista ja esimerkiksi Moskovan 
valtion yliopisto ei ole toistaiseksi hyväksynyt 
uutta koekäytäntöä. Uuden yhtenäisen valta-
kunnallisen päättökokeen lainsäädännöllisiä 
perusteita ei ole vielä vakiinnutettu; lainsää-
dännön on tarkoitus valmistua kokeiluvaiheen 
loppuun, vuoteen 2009 mennessä.  

Vuoden 2004 loppuun mennessä yhtenäistä 
valtakunnallista päättökoetta käyttävien oppi-
laitosten piirissä oli jo yli puolet opiskelijoista. 
Niillä alueilla, joissa yhtenäinen valtakunnallinen 
päättökoe on käytössä, voivat koulunsa päättä-
vät osallistua kokeeseen kotipaikkakunnallaan 
touko- ja kesäkuun aikana. Yhtenäistä valtakun-
nallista päättökoetta ei ole mahdollista uusia. 

Yleissivistävän toisen asteen täydestä kou-
lutuksesta annetun päättötodistuksen (Attestat 
o srednem (polnom) obshchem obrazovanii 
– аттестат	о	среднем	(полном)	общем	образо-
вании) lisäksi koulunsa päättävät saavat myös 
uuden järjestelmän mukaisen todistuksen yhte-
näisen valtakunnallisen päättötutkinnon tulok-
sista (Svidetel’stvo o rezul’tatach EGE –	Свиде-
тельство	о	результатах	ЕГЭ). Näiden kahden 
todistuksen perusteella opiskelijat voivat hakea 
samanaikaisesti useisiin eri yliopistoihin ja am-
matillisiin opistoihin eri puolilla Venäjän fede-

raatiota ja saada opiskelijavalintojen tulokset 
tietoonsa saman vuoden elokuussa. 

Ministeriö on asettanut alueelliset tutkin-
totoimikunnat, jotka vastaavat yhtenäisen val-
takunnallisen päättökokeen järjestämisestä. 
Koetulosten tarkastamisesta ja arvioimisesta 
vastaavat sekä paikalliset tutkintotoimikunnat 
että opetusministeriö Moskovassa. Tutkintoko-
keilun aikana tutkinnossa suoritettavien ainei-
den valikoima on kasvanut kolmesta kahteen-
toista, ja sen voi suorittaa seuraavissa aineissa: 
matematiikka, venäjän kieli, fysiikka, kemia, 
biologia, maantieto, venäjän historia, kansa-
laistieto, kirjallisuus, englanti, saksa ja ranska. 
Ainevalikoimaa on tarkoitus vielä kasvattaa 
myöhemmin. Opiskelijat voivat valita minkä 
aineiden kokeet he haluavat suorittaa, mutta 
heidän on suoritettava tutkinto hyväksytysti 
ainakin viidessä aineessa, joista matematiikka ja 
venäjän kieli ovat pakollisia. Kukin koe kestää 
3–4 tuntia ja ne arvostellaan 100 pisteen astei-
kolla, jossa alin hyväksytty suoritus on 31–50 
pistettä. Valtakunnallisesta kokeesta valmistel-
laan 80 erilaista alueellista versiota.

Jotkut kokeilussa mukanaolevista korkea-
kouluista suorittavat opiskelijavalintansa yksin-
omaan yhtenäisen valtakunnallisen päättöko-
keen tulosten perusteella, osa korkeakouluista 
noudattaa edelleenkin omia opiskelijavalinta-
menetelmiään ja järjestää omia valintakokeita, 
joihin voivat osallistua vain yhtenäisen val-
takunnallisen päättökokeen perusteella kor-
keakouluun jo hyväksytyt opiskelijat. Korkea-
koulun omassa valintakokeessa parhaiten me-
nestyneet hakijat voivat päästä opiskelemaan 
suosituimpiin koulutusohjelmiin. Muut hakijat 
pääsevät korkeakoulun opiskelijoiksi, mutta 
joutuvat valitsemaan koulutusohjelmansa sup-
peammasta valikoimasta. Opiskelijat, jotka eivät 
päässeet valtion rahoittamille opiskelijapaikoil-
le voivat tulla hyväksytyksi koulutusohjelmaan 
maksavina opiskelijoina. Kaikki korkea-asteen 
koulutusta järjestävät oppilaitokset voivat ot-
taa opiskelijoikseen tietyn määrän maksavia 
opiskelijoita. 
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4. Korkea-asteen koulutus

1990-luvulta lähtien Venäjän korkeakoulujärjes-
telmä on kokenut useita uudistuksia. Uudistuk-
set perustuvat vuoden 1992 lakiin koulutukses-
ta sekä lakiin tehtyihin lisäyksiin ja muutoksiin, 
jotka sisältyvät vuoden 1996 lakiin korkea- ja 
jatkokoulutuksesta. 

Venäjän koulutusjärjestelmä oli aikaisemmin 
yhtenäinen ja hallinnollisesti keskitetty. Vanhaa 
järjestelmää on asteittain korvattu uudenlaisel-
la järjestelmällä, joka huomioi opiskelijoiden, 
akateemisen yhteisön ja työnantajien erilai-
set tarpeet ja toiveet aiempaa paremmin, sallii 
laajemman akateemisen vapauden sekä antaa 
oppilaitoksille enemmän päätäntävaltaa.

Maksulliset koulutusohjelmat ja yksityinen 
koulutus on laillistettu, ja yksityisten tahojen 
järjestämä koulutustarjonta on kasvanut no-
peasti. Vuoteen 2004 mennessä Venäjällä oli 
noin 655 valtiollista korkeakoulua ja noin 530 
yksityistä korkeakoulua. Näistä 530 yksityisestä 
korkeakoulusta 364 oli saanut valtion akkredi-
toinnin. Lukuvuonna 2002/2003 valtiollisissa 
korkeakouluissa opiskeli noin viisi miljoonaa 
opiskelijaa ja yksityisissä korkeakouluissa noin 
700 000 opiskelijaa.

Korkea-asteen koulutus on kokenut huo-
mattavia rakenteellisia muutoksia. Tärkein 
näistä on monitasoisen tutkintojärjestelmän 
käyttöönotto, vanhan yksitasoisen spetsialist-
tutkintojärjestelmän rinnalle. 

4.1. KoRKEaKoULUt

Uusi korkeakoulujen luokittelujärjestelmä 
otettiin käyttöön vuonna 1993. Uuden luoki-
tusjärjestelmän mukaan korkeakoulut jaetaan 
kolmeen ryhmään.
• Yliopistot: oppilaitoksia, jotka tarjoavat laa-

ja-alaista koulutusta humanististen tieteiden, 
luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden 
aloilla. 

• Akatemiat: oppilaitoksia, jotka tarjoavat 
koulutusta yhdellä pääasiasiallisella alalla, 
esimerkiksi taide tai musiikki. 

• Instituutit: itsenäiset oppilaitokset tai yli-
opiston tai akatemian osastot, jotka tarjoavat 
koulutusta useilla eri aloilla.

Näitä erityyppisiä korkeakouluja pidetään 
pääsyvaatimusten, akateemisten standardien 
ja suoritettavien tutkintojen suhteen toisiaan 

vastaavina. Näin ollen korkeakoulujen luokit- 
telu on ennemminkin niiden toimintaan ja tar- 
joamaan koulutukseen liittyvä kysymys, ei hie-
rarkkinen asetelma.

4.2. tUtKIntoJEn RaKEnnE

Vuodesta 1992 lähtien koulutusjärjestelmään 
ovat kuuluneet seuraavat todistukset ja tut-
kinnot:
• Välitodistus (Nepolnoe vysshee obrazovanie 

– неполное	вышее	образование) on todistus 
keskeneräisistä, vähintään kaksivuotisista 
korkeakouluopinnoista tietyllä opiskelualal-
la, bakalavr- tai spetsialist-tutkintoon johta-
vissa opinnoissa. Opiskelija voi hyödyntää 
välitodistusta siirtyessään työelämään, ja se 
voi myös helpottaa opiskelijoiden liikku-
vuutta eri korkeakoulujen välillä.

Alempi korkeakoulututkinto:
• Bakalavr (Бакалавр) -tutkinto, 4 vuoden 

opinnot. Bakalavr-tutkinto on Venäjän kor-
keakoulututkintojärjestelmän alin loppu-
tutkinto. Tutkinnon voi suorittaa kaikilla 
muilla aloilla paitsi lääketieteessä. Bakala-
vr-tutkintoa pidetään enemmän akateemi-
sesti kuin ammatillisesti suuntautuneena 
tutkintona. Vaikka sen ensisijainen merkitys 
on tuottaa jatko-opintokelpoisuus magistr-
tason opintoihin, se antaa myös valmiuksia 
työelämään. Bakalavr-tutkinnosta annetusta 
tutkintotodistuksesta ilmenee ammatillinen 
kelpoisuus. 

Ylemmät korkeakoulututkinnot:
• Spetsialist (Специалист) -tutkinto, 5–6 vuo-

den opinnot. Perinteinen spetsialist-tutkin-
to on suunnattu ammatillisten valmiuksien 
tuottamiseen, mutta se antaa myös kelpoi-
suuden tieteellisiin jatko-opintoihin (kandi-
dat nauk ja doktor nauk -tutkintoihin joh-
taviin opintoihin). Spetsialist-tutkinto on 
mahdollista suorittaa kaikilla aloilla. Tutkin-
non suorittaneelle annetaan tutkintotodis-
tus, josta ilmenee ammatillinen kelpoisuus 
mainitulla alalla.

• Magistr (Магистр) -tutkinto, 6 vuoden opin- 
not. Magistr-tutkinnon suorittaminen edel- 
lyttää kahden vuoden opintoja bakalavr-  
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usein, että magistr-tutkinto on suunnattu vain 
tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Vuoteen 
2004 mennessä 92,4 % opiskelijoista opiskeli 
spetsialist-tutkintoon johtavissa, 7,2 % baka- 
lavr-tutkintoon johtavissa ja 0,5 % magistr- 
tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa. Kai-
ken kaikkiaan 681 korkeakoulua (50,7 % kaikis-
ta korkeakouluista), joissa bakalavr-tutkinnon 
voi suorittaa yli 100 eri alalla, oli ottanut baka-
lavr-tutkinnon käyttöön vuoteen 2004 mennes-
sä. Vuoteen 2004 mennessä magistr-tutkinnon 
oli ottanut käyttöön 305 korkeakoulua (22,7 %). 
Spetsialist-tutkintoa opiskelevat voivat valita 
500 eri erikoistumisalasta.

Bakalavr- ja magistr-tutkintojen käyttöön-
oton jälkeen vanhan yksiportaisen ja uuden 
kaksiportaisen tutkintorakenteen välillä on ol-
lut jonkin verran opiskelijoiden liikkuvuutta. 
Bakalavr-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voi-
vat suorittaa spetsialist-tutkinnon vuoden lisä-
opinnoilla, ja spetsialist-tutkinnon suorittaneet 
voivat puolestaan suorittaa magistr-tutkinnon 
suorittamalla yhden vuoden lisäopinnot. 

Yleisempää on ollut suorittaa toinen tutkin-
to aiemman tutkinnon alaa sivuavalla alalla. 
Spetsialist-tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa 
opintojaan toisessa spetsialist-tutkintoon joh-
tavassa koulutusohjelmassa joko aiempaa tut-
kintoaan vastaavalla alalla tai siihen liittyvällä 
alalla. Valtio ei kuitenkaan myönnä taloudellista 
tukea toisen tutkinnon suorittamiseen. Osa-
aikaisena koulutuksena järjestettävät spetsi-
alist-koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijoille 
mahdollisuuden suorittaa toisen tutkinnon työn 
ohella. Useimmissa tapauksissa spetsialist-tut-
kinnon suorittaneet saavat ainakin vuoden tai 
puolentoista vuoden opintoja vastaavat opinto-
suoritukset hyväksiluettua aiempien opintojen-
sa perusteella. Opintojen hyväksilukemisesta 
osana toista tutkintoa ei ole annettu erillisiä 
säädöksiä, joten oppilaitokset voivat itsenäisesti 
päättää opintojen hyväksilukemisesta. 

4.3  KoULUtUSStandaRdIt Ja  
 KoULUtUSohJELMIEn SISÄLtÖ

Samanaikaisesti uuden tutkintorakenteen käyt-
töönoton kanssa on myös korkeakoulututkin-
toihin johtavien koulutusohjelmien sisältöjä 
uudistettu.

Spetsialist-tutkintoon johtavat koulutusoh- 
jelmat on jaoteltu ammattialoihin (special’nos-
ti), jotka on edelleen jaoteltu erikoistumisaloi-

 tutkinnon suorittamisen jälkeen. Magistr-
tutkintoon johtavat koulutusohjelmat suun-
tautuvat spetsialist-tutkintoihin johtavia 
koulutusohjelmia enemmän tutkimukseen. 
Oppilaitokset päättävät itse opiskelijava-
lintaan liittyvistä menettelyistä (haastatte-
lut, pääsykokeet jne.). Bakalavr-tutkinnon 
suorittanut opiskelija, joka haluaa jatkaa 
magistr-tason opintoja jollain muulla alalla 
kuin mistä hänellä on bakalavr-tutkinto, jou-
tuu suorittamaan ylimääräisiä tenttejä, jotka 
liittyvät sen uuden alan bakalavr-tutkintoon 
johtaviin opintoihin. Myös magistr-tutkinto 
antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatkotutkin-
toihin.

Tieteelliset jatkotutkinnot:
• Kandidat nauk (Кандидат	наук) -tutkinto on 

alempi tieteellinen jatkotutkinto, johon vaa-
ditaan vähintään kolmen vuoden opinnot 
spetsialist- tai magistr-tutkinnon jälkeen. Sen 
aikana jatko-opiskelija suorittaa mm. pakol-
liset tentit: tentti omalta erikoistumisalalta, 
vieraan kielen tentti (ulkomaisilla venäjän 
kielen tentti) sekä filosofian tentti. Jatko-
opiskelija kirjoittaa lisäksi väitöstyön, jonka 
jälkeen on julkinen väitöstilaisuus. 

• Doktor nauk (Доктор	наук) -tutkinto on 
ylempi tieteellinen jatkotutkinto, ja korkein 
akateeminen oppiarvo, johon vaaditaan 5–15 
vuoden opinnot kandidat nauk -tutkinnon 
jälkeen. Sen edellytyksenä on mm. samalta 
alalta myönnetty kandidat nauk -tutkinto 
sekä oman alan tieteellisiä saavutuksia ja 
julkaisuja sekä väitöskirjan kirjoittaminen.  
Tohtorin väitöskirjan kirjoittaneelle ja sen 
menestyksekkäästi väitelleelle myönnetään 
doktor nauk -oppiarvo. 

Vain akkreditoiduilla oppilaitoksilla, joilla on 
asianmukainen henkilökunta ja käytännön 
puitteet (toimitilat, välineet jne.), sekä riittävä 
rahoitus, on oikeus järjestää magistr-tutkintoon 
tai tieteellisiin jatkotutkintoihin johtavaa kou-
lutusta.

Kaksiportaisen tutkintorakenteen (bakalavr/
magistr) käyttöönotto vuonna 1992 ei edellyt-
tänyt spetsialist-tutkinnon poistamista tutkin-
torakenteesta. Spetsialist-tutkinto on edelleen 
yleisin venäläisissä korkeakouluissa suoritettava 
tutkinto, ja akateemisessa maailmassa ajatellaan
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miin kuuluvista opinnoista, mutta korkeakou-
lut voivat asettaa noin 15 % koulutusohjelmiin 
kuuluvista opinnoista alueellisten vaatimusten 
ja erikoistumisalojen mukaisesti. Opiskelijat 
voivat nykyään valita jonkin verran valinnai-
sia aineita. Magistr-tutkintoon johtavia koulu-
tusohjelmia koskevissa koulutusstandardeissa 
asetetaan vain koulutusohjelmien yleiset vaa-
timukset. 

Monitieteellisyyttä on alettu arvostaa aiem-
paa enemmän, mikä näkyy erityisesti perus-
opintovaiheessa (ensimmäinen ja toinen opin-
tovuosi). Luonnontieteellisten alojen tutkintojen 
perusopintoihin on alettu sisällyttää pakollisia 
humanististen ja yhteiskuntatieteellisten ainei-
den opintoja, ja vastaavasti luonnontieteellis-
ten aineiden opetusta osana humanististen ja 
yhteiskuntatieteellisten alojen tutkintoja on 
vahvistettu. Vaikka kurssien sisältö kahden en-
simmäisen opiskeluvuoden aikana on aiempaa 
laaja-alaisempi, ovat monet bakalavr- ja spetsi-
alist-tutkinnot edelleen ammatillisesti pitkälle 
erikoistuneita verrattuna vastaaviin Suomessa 
suoritettaviin tutkintoihin.  Magistr-tutkintojen 
suuntautumisvaihtoehdot ovat laaja-alaisempia 
kuin pitkälle erikoistuneet bakalavr-tutkintojen 
suuntautumisvaihtoehdot tai spetsialist-tutkin-
tojen erikoistumisalat, joten magistr-ohjelmissa 
ei ole tarjolla yhtä runsasta valikoimaa erilaisia 
suuntautumisvaihtoehtoja. 

Koulutusohjelmien sisältöä tarkistettiin ja 
niihin kuuluvia kursseja muutettiin läpi 1990-
luvun, erityisesti yhteiskuntatieteiden alalla. 
Esimerkiksi Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen historiaa ja tieteellistä kommunismia 
käsitteleviä kursseja, joiden opetusta sisältyi 
aiemmin kaikkien alojen perusopintoihin, on 
joko muutettu sisällöltään tai ne on lakkautettu 
kokonaan. 

Kaikkiin bakalavr-, spetsialist- ja magistr-
tutkintoihin johtaviin koulutusohjelmiin sisältyy 
pakollinen ammatillinen harjoittelu ja kirjalli-
nen lopputyö. Harjoittelun kesto ja lopputyön 
tekemiseen käytettävä aika ovat eritasoisiin 
tutkintoihin johtavissa ohjelmissa yleisesti ot-
taen seuraavat:
• Bakalavr-ohjelmat: 
 10–12 viikon työharjoittelu ja 1,5–4 kk 

opinnäytetyön tekeminen
• Spetsialist-ohjelmat: 
 12–14 viikon työharjoittelu ja 3–4 kk  

opinnäytetyön tekeminen

hin (specializacii), esimerkiksi psykologian am 
mattiala ja sotilaspsykologian erikoistumisala. 
Spetsialist-tutkinnosta annetusta tutkintotodis-
tuksesta ilmenee tutkinnon tuottama ammatti-
pätevyys, esimerkiksi psykologi, erikoistumisa-
la sotilaspsykologia. Magistr- ja bakalavr-tut-
kintoihin johtavat koulutusohjelmat on jaoteltu 
opintoaloihin ja suuntautumisvaihtoehtoihin 
(napravlenija), esimerkiksi insinööritieteiden ja 
teknillisen alan bakalavr-tutkinto, telekommu-
nikaation suuntautumisvaihtoehto. Jokaisella 
koulutusohjelmalla on oma nimike ja tunnus-
numero. Saman opintoalan eri suuntautumis-
vaihtoehdoilla on yhteinen tunnusnumero.

Erikoistumisaloja on nykyään tarjolla aiem-
paa enemmän, kun vanhojen, edelleen käy-
tössä olevien erikoistumisalojen rinnalle on 
tullut uusia. Uusia erikoistumisaloja on tullut 
esimerkiksi materiaalitieteen, ympäristötieteen, 
tietojenkäsittelytieteen, oikeustieteiden, joh-
tamisen ja vieraiden kielten aloille. Viimeksi 
mainittujen alojen koulutusohjelmat ovat kas-
vattaneet suosiotaan venäläisten opiskelijoiden 
keskuudessa.

Kaikkia valtion akkreditoinnin saaneita aloja 
ja suuntautumisvaihtoehtoja valvotaan keskite-
tysti. Kurssien rakenteesta annettuja ohjeistuk-
sia kutsutaan koulutusstandardeiksi. Koulutus-
standardit koskevat mm. seuraavia seikkoja:
• Kurssien laajuus tunteina, jaoteltuna kon-

taktiopetukseen ja seminaaritöihin
• Opintojen sisältö jaoteltuna 1) perusopin-

toihin/keskeisiin opintoihin 2) ammatillisiin 
perusopintoihin ja 3) erikoistumisopintoi-
hin. Yleisesti ottaen perusopinnot/keskei-
set opinnot muodostavat suurimman osan 
ensimmäisten kahden opiskeluvuoden 
opinnoista, ja ammatilliset perusopinnot 
ja erikoistumisopinnot alkavat kolmantena 
opiskeluvuonna. Perusopintojen/keskeis-
ten opintojen osalta kurssivaatimukset ovat 
kaikissa saman alan koulutusohjelmien eri 
erikoistumisaloissa samat. 

• Ammatillisen harjoittelun kesto viikkoina
• Kirjallisen lopputyön tekemiseen käytettävä 

aika viikossa
• Tenttiviikkojen määrä
• Opiskelijoilta vaadittavan työn enimmäis-

määrä.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma kattaa 
suurimman osan bakalavr- ja spetsialist-ohjel-
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• Magistr-ohjelmat: 
 magistr-tutkintoon johtavissa koulutusoh-

jelmissa työharjoittelu sisältyy tieteellisel-
le tutkimustyölle varattuun tuntimäärään. 
Opinnäytetyön tekoon on varattu yksi lu-
kukausi. Opinnäytetyön vaatimukset ovat 
magistr-tutkinnoissa korkeammat kuin ba-
kalavr- tai spetsialist-tutkinnoissa.

4.3.1  oPISKELIJaLta EdELLYtEttÄVÄn  
 tYÖn MÄÄRÄ

Opiskelijalta edellytettävän työn määrä ei saisi 
ylittää 54 tuntia viikossa. Tästä ajasta puolet pi- 
täisi olla kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä 
työskentelyä. Kontaktiopetuksen määrää on 
vähennetty noin 30 %, jotta opiskelijoiden itse-
näiselle työskentelylle jäisi enemmän aikaa.

Lukukaudessa on 17 opiskeluviikkoa, eli yh- 
den lukukauden aikana opiskelijan odotetaan 
käyttävän yhteensä 918 tuntia opiskeluun. Val-
tion koulutusstandardien mukaan spetsialist-
tutkintoon sisältyy noin 8 200 tuntia opiskelua. 
Uusissa tutkintotodistuksen liitteissä eritellään 
kontaktiopetuksen määrä lisäksi myös itse-
näisen työskentelyn ja seminaarityöskentelyn 
määrä. Vanhojen vaatimusten mukaisiin tutkin-
totodistuksen liitteisiin on merkitty vain kon-
taktiopetuksen määrä. 

Venäjän opetusministeriössä valmistellaan 
Venäjän korkeakoulutusjärjestelmän uudista-
mista Bolognan prosessin tavoitteiden mukai-
seksi. ECTS-opintopisteiden käyttöönotto on 
yksi Bolognan prosessin tavoitteista. Tarkoi-
tuksena on kehittää muuntojärjestelmä, jonka 
avulla opintosuoritusten laajuus opiskeluun 
käytetyssä ajassa mitattuna voidaan muuntaa 
ECTS-opintopisteiksi. Alustavasti muuntoker-
roin määriteltiin vuonna 2003 mennessä, ja 
kertoimen mukaan yksi ECTS-opintopiste vas-
taisi hieman yli 30 tunnin opiskelua. 

4.3.2 KUULUStELUt Ja  
 VaLtaKUnnaLLInEn  
 LoPPUaRVIoIntI 

Opiskelijoiden on jokaisen lukukauden päät-
teeksi suoritettava useita kuulusteluja (noin 
viisi kuulustelua), ja tehtävä vaaditut esseet ja 
seminaarityöt hyväksyttävästi. Loppuarvioin-
nin suorittamisen edellytyksenä on myös, että 
opiskelija täyttää myös harjoittelua koskevat 
vaatimukset.

Kaikki valtion akkreditoimat korkeakou-
lut noudattavat samaa yhtenäistä käytäntöä 
valtakunnallisen loppuarvioinnin järjestämisen 
suhteen. Loppuarviointi kostuu yhdestä tai use-
ammasta osasta, joita ovat esimerkiksi:
• kirjallinen loppututkielma tai projekti, jonka 

arvioivat alakohtaiset asiantuntijat, ja jonka 
loppuarviointilautakunta arvostelee. Opis-
kelijat voivat valita opinnäytetyönsä aiheen 
valmiista listasta tai ehdottaa omaa aihet-
taan. Opinnäytetyön tulisi olla itsenäistä 
tutkimusta. Tutkielma on pakollinen osa 
loppuarviointia. 

• loppukuulustelu joko jossakin yksittäises- 
sä aiheessa tai monitieteellisessä aihekoko-
naisuudessa.

Kun opiskelija on suorittanut kaikki loppuarvi-
oinnin vaatimukset, hän saa valtion vaatimusten 
mukaisen tutkintotodistuksen, tutkintonimik-
keen ja/tai ammattipätevyyden.



1�

5. opettajankoulutus

Venäjällä opettajankoulutusta järjestetään kah-
della koulutusasteella:
• opistoasteen ammatillinen koulutus
• korkea-asteen koulutus (opettajankoulu-

tusinstituutit ja yliopistot)

Useilla esikouluopettajilla ja yleissivistävän ala-
asteen opettajilla on opistoasteen koulutus. 
Niin esikoulun, yleissivistävän ala-asteen kuin 
yleissivistävän peruskoulutuksen opettajaksi 
voi opiskella myös korkeakouluissa: opetta-
jankoulutusinstituuteissa ja yliopistoissa. Yleis-
sivistävän toisen asteen opettajia koulutetaan 
vain korkeakouluissa. 

Useimmat opettajat saavat koulutuksensa 
korkeakouluissa. Vuoteen 1992 asti korkea-
koulutasoinen opettajankoulutus oli keskitetty 
opettajankoulutusinstituutteihin ja kasvatusalan 
instituutteihin. Vuonna 1992 ko. instituutit sai-
vat mahdollisuuden koulutuksen sisältöä kehit-
tämällä muuttaa nimensä yliopistoiksi. 

Opettajankoulutusta säätelevät samat sää-
dökset kuin muutakin korkea-asteen koulutus-
ta. Venäjän opetusministeriössä on kiinnitetty 
paljon huomiota opettajankoulutusjärjestelmän 
uudistamiseen. Uudistukset keskittyvät pääasi-
assa korkeakoulujen opettajankoulutusohjel-
miin, mutta ne on tarkoitus ottaa käyttöön myös 
opettajankoulutusta järjestävissä ammatillisissa 
opistoissa.

Uudistusten keskeinen tavoite on opetta-
jankoulutuksen käsitteiden ja keskeisten käy-
täntöjen uudistaminen. Opetusmenetelmissä 
pyritään eroon ulkolukuun ja yhdensuuntai-
seen vuorovaikutukseen perustuvista menetel-
mistä, ja pyritään kehittämään interaktiivisten 
opetusmenetelmien käyttöä. Uudistusprosessin 
tueksi on perustettu yliopistojen välisiä keskuk-
sia, joiden tehtävänä on opetusmenetelmien ja  
-käytäntöjen, sekä opetuksen sisällön arvioimi-
nen ja kehittäminen. 

5.1  oPEttaJanKoULUtUSta  
 JÄRJEStÄVÄt oPPILaItoKSEt

• Opistoasteen ammatilliset opistot 
 ja colleget 

Opistoasteen ammatillista opettajakoulutusta 
järjestetään ammatillisissa opistoissa (uchiliche) 

ja collegeissa (kolledz). Näissä oppilaitoksis-
sa koulutetaan etupäässä esikouluopettajia ja 
yleissivistävän ala-asteen (luokat 1–4) opettajia. 
Toisen asteen täyden yleissivistävän koulu-
tuksen suorittaneille opiskelijoille koulutus-
ohjelma on kolmivuotinen ja yleissivistävän 
peruskoulutuksen suorittaneille nelivuotinen. 
Yleissivistävän ala-asteen opettajat voivat valita 
joko yleisen koulutusohjelman, joka antaa kel-
poisuuden opettaa kaikkia aineita luokilla 1–4, 
tai erikoistua johonkin alaan tai aineeseen.

Ammatillisista opistoista tai collegeista val-
mistuneet opettajat voivat kohentaa ammatil-
lista pätevyyttään suorittamalla osa-aikaisia li-
säopintoja. Jotkut opettajankoulutusta tarjoavat 
colleget ja ammatilliset opistot ovat sopineet 
opintojen hyväksilukemisesta opettajankoulu- 
tusinstituuttien tai yliopistojen kanssa, jolloin 
ammatillisista opistoista tai collegeista valmistu-
neet opettajat voivat saada 1–2 vuoden opinnot 
hyväksiluettua, mikäli he jatkavat opettajan 
opintojaan kyseisessä yliopistossa tai instituu-
tissa. Yleensä opiskelijat voivat tällöin aloittaa 
korkeakouluopintonsa suoraan kolmannen 
lukukauden opinnoista, mutta joissain tapa-
uksissa he voivat siirtyä suoraan viidennelle 
lukukaudelle. 

• Opettajankoulutusinstituutit ja yliopistot 

Opettajankoulutusinstituuteissa ja yliopisto-
jen opettajankoulutuslaitoksissa, samoin kuin 
muiden alojen instituuteissa ja yliopistoissa, 
joissa opettajan koulutus on mahdollista suo-
rittaa, koulutetaan yleissivistävän peruskou-
lutuksen (luokat 5–9) ja yleissivistävän toisen 
asteen täyden koulutuksen opettajia (luokat 
10–11). Vaikka opettajankoulutusinstituuttien 
pääsyvaatimukset, akateemiset standardit ja 
suoritettavat tutkinnot ovatkin periaatteessa 
samat kuin yliopistojen, suuntautuvat yliopis-
tojen opettajankoulutuslaitokset tutkimukseen 
opettajankoulutusinstituutteja enemmän.

Yleissivistävän toisen asteen täyden kou-
lutuksen opettajilta vaaditaan spetsialist-tut-
kinto. Yliopistoissa opettajankoulutuksensa 
suorittaneet opettajat suuntautuvat pääasiassa 
yleissivistävän toisen asteen täyden koulutuk-
sen opettajiksi, mutta he voivat toimia myös 
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yleissivistävän peruskoulutuksen opettajina. 
Yliopistoissa koulutuksensa suorittaneet opet-
tajat erikoistuvat yleensä yhteen aineeseen, 
esimerkiksi matematiikkaan, biologiaan tai jo-
honkin vieraaseen kieleen.

5.2 aMMattInIMIKKEEt

Opettajalta vaadittavat opinnot suorittanut voi 
lisätä ammattinimikkeeseensä tai ainekohtai-
seen nimekkeeseen opettajan pätevyyden (uci-
tel’ –	учитель, prepodavatel’ –	преподаватель). 
Viisivuotisen spetsialist-tutkinnon suorittami-
nen voi oikeuttaa esimerkiksi seuraavanlaisten 
ammattinimikkeiden käyttöön:
Venäjän kielen opettaja (ucitel’ russkogo 
jazyka – учитель	русского	языка)
Vieraan kielen opettaja (ucitel’ inostrannogo 
jazyka–		учитель	иностранного	языка)
Yleissivistävän ala-asteen opettaja (ucitel’ 
nacal’nych klassov – учитель	начальных	
классов)
Esikouluopettaja (pedagog doskol’nogo obra-
zovanija –	учитель	дошкольного	образования)

5.3  tUtKInnot Ja  
 oPEtUSSUUnnItELMat

Korkea-asteen opettajankoulutusohjelmat joh-
tavat samoihin tutkintoihin kuin muidenkin 
alojen korkeakoulutasoiset koulutusohjelmat, 
eli bakalavr-, spetsialist-, magistr-, kandidat 

nauk- ja doktor nauk -tutkintoihin. Bakalavr-
tutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa opinto-
jaan spetsialist-tutkintoon johtavissa opinnoissa 
ja suorittaa yhden vuoden lisäopinnolla spet- 
sialist-tutkinnon,  tai magistr-koulutusohjelmas-
sa ja suorittaa kaksivuotisilla lisäopinnoilla ma-
gistr-tutkinnon. 

Kaikille opettajankoulutusta järjestäville 
korkeakouluille on asetettu uudet koulutus-
standardit, jotka koskevat mm. ainekohtaisia 
kysymyksiä ja koulutusohjelmien rakennetta. 
Liittovaltion, aluehallinnon ja paikalliset viran-
omaiset päättävät suuresta osasta koulutus-
ohjelmien sisältöä, mutta korkeakoulut voivat 
jossain määrin päättää tarjoamiensa koulutus-
ohjelmien sisällöstä. Opiskelijoilla on jonkin 
verran valinnan mahdollisuuksia oppiaineiden 
suhteen. 

Opettajankoulutusohjelmat  
koostuvat seuraavista osista:
• Perusopinnot/keskeiset kurssit  

humanistisissa, yhteiskuntatieteellisissä ja 
luonnontieteellisis-sä aineissa (pakollinen 
osa kaikkia yliopistollisia korkeakoulu- 
tutkintoja)

• Ainekohtaiset erikoistumisopinnot
• Biologian ja lääketieteen opinnot
• Kasvatustieteen ja psykologian opinnot
• Johdatus opettajan ammattiin (harjoittelu)
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6. Laadunvalvonta

Venäläisen korkea-asteen koulutuksen laadun-
valvontaa säätelevät vuonna 1992 säädetty laki 
koulutuksesta ja 1996 säädetty laki korkea-
asteen- ja jatkokoulutuksesta. Näiden mukaan 
Venäjän koulutuksen laadunvalvonta koostuu 
kolmesta erillisestä osasta: lisensseistä eli toi-
miluvista, attestoinnista eli arvostelusta ja akk-
reditoinnista. Nämä kolme vaihetta suoritetaan 
järjestyksessä ja niistä jokainen on pakollinen. 
Attestoinnista säädetään edellä mainittujen la-
kien lisäksi myös erityisissä attestointia koske-
vissa säädöksissä.

Lisensointi, attestointi ja akkreditointi ovat 
vuodesta 2000 lähtien yhdessä muodostaneet 
yhden, monivaiheisen laadunvalvontaproses-
sin. 

6.1  LISEnSSIt ELI toIMILUVat

Venäjän lainsäädännön mukaan korkeakou-
luilla on oltava toimilupa, joka oikeuttaa jär-
jestämään koulutusta. Lupamenettely on sama 
niin julkisille kuin yksityisillekin oppilaitoksille. 
Lisenssimenettelyn piiriin kuuluvat myös kor-
keakoulujen yhteydessä olevat erilliset toimi-
pisteet. Venäläisten korkeakoulujen, muissa 
entisen Neuvostoliiton tasavalloissa sijaitsevat 
toimipisteet, ja Venäjän federaatiossa toimivat 
ulkomaisten korkeakoulujen toimipisteet kuu-
luvat saman toimilupamenettelyn piiriin.

Venäjän opetusministeriö asettaa toimilu-
pamenettelyä varten asiantuntijaryhmän, joka 
koostuu liittovaltion opetushallinnon ja alueel-
listen koulutusviranomaisten edustajista sekä 
alakohtaisista asiantuntijoista. Asiantuntijaryh-
män tehtävänä on määritellä, täyttääkö korkea-
koulu toimiluvan myöntämiselle asetetut vaa-
timukset. Toimiluvan myöntämisen edellytyk-
senä on, että sitä hakeva korkeakoulu täyttää 
sille asetetut kriteerit. Nämä kriteerit koskevat 
mm. korkeakoulun toimitilojen hygieenisyyttä, 
terveysstandardeja, varustetasoa, käytettävissä 
olevan kirjallisuuden ja niteiden määrää, sekä 
opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumää-
rää. Eri aloille on lisäksi alakohtaisia vaatimuk-
sia. Toimiluvan haku- ja myöntämisprosessissa 
ei kuitenkaan ole kyse opetuksen laadun tai 
oppimistulosten arvioinnista. 

Toimiluvan haku- ja myöntämisprosessissa 
kiinnitetään huomioita mm. opetushenkilöstön 

koulutustasoon. 48–62 %:lla kaikista opettajista 
on oltava joko kandidat nauk -tutkinto tai dok-
tor nauk -tutkinto. Lisäksi osa-aikaisten ja pää-
toimisten opettajien määrän suhdetta pyritään 
säätelemään uusilla standardeilla. Toimiluvan 
haku- ja myöntämisprosessi koskee kaikkia 
korkeakoulun tarjoamia koulutusohjelmia, mu-
kaan lukien toisen asteen koulutusohjelmat, 
valmentavat opintokokonaisuudet ja kurssit, 
jotka eivät johda tutkintoon, sekä jatkokoulu-
tusohjelmat.

Opetusministeriö myöntää korkeakoululle 
viisi vuotta voimassa olevan lisenssin saatuaan 
asiantuntijaryhmän suorittaman arvioinnin ja 
toimiluvan myöntämistä puoltavan lausunnon. 
Toimilupa annetaan kirjallisena. Toimiluvan 
ohessa on liite, joka sisältää tietoa kaikista niistä 
koulutusohjelmista, joita kyseinen toimilupa 
koskee.

Toimilupa voidaan peruuttaa, jos oppilai-
toksen toiminnassa ilmenee puutteita. Liian mo-
nien maksavien opiskelijoiden hyväksyminen 
korkeakoulututkintoihin johtaviin koulutusoh-
jelmiin on tyypillinen valtiollisten standardien 
rikkomus. Toinen tyypillinen ministeriölle il-
moitettu rikkomus on sellainen, että toimiluvan 
aiemmin saanut oppilaitos tarjoaa sellaisia kou-
lutusohjelmia, joiden järjestämiseen sillä ei ole 
lupaa, houkutellakseen useampia opinnoistaan 
maksavia opiskelijoita. 

6.2 attEStoIntI

Attestointi on toimiluvan myöntämisestä seu-
raava askel matkalla kohti akkreditointia. At-
testoinnin tarkoituksena on selvittää, täyttääkö 
oppilaitoksessa järjestettävä koulutus valtakun-
nalliset koulutusstandardit. Tässä prosessissa 
on pääpaino laadunvarmistuksessa, toisin kuin 
toimilupamenettelyssä. Prosessin aikana tarkas-
tellaan korkeakoulun päivittäisiä toimintoja. 
Esimerkiksi jatko-opiskelijoiden loppukuulus-
teluista saamat arvosanat, joita tarkastellaan 
useiden perättäisten vuosien ajalta, muodos-
tavat tärkeän osan tätä prosessia.

Attestointi suoritetaan viiden vuoden välein. 
Sen suorittavat joko keskus- tai aluehallinnon 
viranomaistahot, ja se sisältää myös itsear- 
viointiprosessin. Prosessin päätteeksi valtion 
koulutuksen laadunvarmistuksesta vastaava 
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viranomaistaho antaa korkeakoululle päätök-
sen siitä, että korkeakoulun tarjoama koulutus 
täyttää asetetut laatuvaatimukset. Myönteisen 
päätöksen saatuaan korkeakoulu voi hakea 
valtion akkreditointia.   

6.3  aKKREdItoIntI 

Korkeakoulut, jotka ovat saaneet myönteiset 
loppuarviot edellä kuvatuissa lisenssi- ja attes-
tointiprosesseissa, voivat hakea valtion akkredi-
tointia. Tällä hetkellä 88 %:lla kaikista venäläi-
sistä korkeakouluista on valtion akkreditointi. 
Kaikki valtiolliset korkeakoulut ovat läpäisseet 
akkreditointiprosessin.

Korkeakoulut hakevat valtion akkreditointia 
eri syistä. Akkreditoiduilla korkeakouluilla on 
esimerkiksi oikeus myöntää valtion vaatimus-
ten mukaisia tutkintoja ja tutkintotodistuksia. 
Tämä on tärkeää, koska akkreditoimattomat 
korkeakoulut antavat omien vaatimustensa mu-
kaisia tutkintoja ja tutkintotodistuksia, joiden 
haltijoilla voi olla vaikeuksia löytää työpaikkaa. 
Akkreditoitu oppilaitos saa myös käyttää Venä-
jän federaation virallista sinettiä. Akkreditoitu 
oppilaitos voi saada myös rahoitusta valtiolta. 

Vuoden 2004 huhtikuuhun saakka akkre-
ditointiprosessista vastasi opetusministeriö. 
Huhtikuusta 2004 lähtien siitä on vastannut 
uusi koulutuksen ja tieteen valvonta- ja tarkas-
tuslaitos. Akkreditointiprosessi on sama niin 
valtiollisille kuin yksityisillekin korkeakouluille. 
Akkreditointi on osoitus siitä, että akkreditoi-
duissa koulutusohjelmissa koulutuksen laatu 
vastaa valtion koulutusstandardeissa määritelty-
jä vaatimuksia. Valtion koulutusstandardit ovat 
koulutukselle asetettuja valtakunnallisia stan-
dardeja, joiden avulla korkeakoulujen laatua 
ja toimintaa voidaan arvioida.

Akkreditoinnissa käytetään kahtatoista in-
dikaattoria, joiden avulla arvioidaan korkea-
koulun tarjoaman koulutuksen laatua. Tällaisia 
indikaattoreita ovat mm. koulutuksen ja tutki-
muksen sisältö ja tulokset, tieteellinen toiminta 
ja opetus, infrastruktuuri, jatko-opiskelijoiden 
lukumäärä, sekä julkaisujen määrä. Arvioinnin 
kohteena oleva korkeakoulu luokitellaan jo-
honkin seuraavista korkeakoulutyypeistä: ins-
tituutti, akatemia tai yliopisto.

Akkreditointi koskee paitsi akkreditointia 
hakenutta korkeakoulua, myös sen tarjoamia 
koulutusohjelmia. Kaikki akkreditoidussa kor-
keakoulussa järjestettävät koulutusohjelmat 

eivät ole automaattisesti akkreditoituja. Ak- 
kreditoitu korkeakoulu voi tarjota sekä akkre-
ditoituja että akkreditoimattomia koulutusoh-
jelmia, mutta valtion vaatimusten mukaisen 
tutkintotodistuksen korkeakoulu voi myöntää 
vain akkreditoiduista koulutusohjelmistaan val-
mistuville. 

Lopullinen päätös korkeakoulun akkredi-
toinnista tehdään Venäjän opetusministeriön 
akkreditaatiolautakunnassa. Vakavat puutteet 
voivat johtaa joko akkreditoinnin epäämiseen 
tai akkreditoinnin myöntämiseen ehdollisena. 
Jos korkeakoulu saa valtion akkreditoinnin, 
on akkreditointi voimassa viiden vuoden ajan. 
Akkreditointi voidaan kuitenkin peruuttaa 
milloin tahansa sen voimassaolon aikana, jos 
korkeakoulu ei enää täytä valtion koulutus-
standardeja. 

6.4  YKSItYISEt KoRKEaKoULUt

Venäläiset korkeakoulut voidaan jaotella myös 
sen mukaan, ovatko ne valtiollisia vai yksityisiä. 
Venäjän valtiollisista korkeakouluista noin 93 
%:lla on valtion akkreditointi, kun yksityisistä 
korkeakouluista vain 60 % on saanut valtion 
akkreditoinnin. 

Venäjällä suuri enemmistö korkeakouluopis-
kelijoista opiskelee valtiollisissa korkeakouluis-
sa, mutta yksityisten oppilaitosten lukumäärä 
on viime vuosina kasvanut nopeasti. Yksityiset 
korkeakoulut aloittivat toimintansa Venäjällä 
vuonna 1993. Vaikka valtiollisten ja yksityisten 
korkeakoulujen toimintaa säätelevätkin samat 
lait ja säädökset, on niiden välillä joitakin eroja. 
Valtiolliset korkeakoulut hyväksyvät opinto-
maksuja maksavien opiskelijoiden lisäksi opis-
kelijoita, jotka saavat vapautuksen opintomak-
suista ja joilla on oikeus valtion stipendeihin. 
Yksityiset korkeakoulut ottavat opiskelijoikseen 
vain opintomaksuja maksavia opiskelijoita. Vii-
me vuosina myös valtiolliset korkeakoulut ovat 
saaneet ottaa opiskelijoikseen aiempaa use-
ampia opintomaksuja maksavia opiskelijoita, 
mikä on johtanut maksavien opiskelijoiden lu-
kumäärän nopeaan kasvuun myös valtiollisissa 
korkeakouluissa. Vuoteen 2004 mennessä noin 
35 % valtiollisten korkeakoulujen opiskelijoista 
maksoi täyttä opintomaksua. 

Joitakin tutkimusapurahoja lukuun ottamat-
ta yksityiset korkeakoulut eivät saa taloudellista 
tukea valtiolta. Näin ollen yksityiset korkea-
koulut, toisin kuin valtiolliset korkeakoulut, 
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toimivat puhtaasti voittoa tavoittelevalta poh-
jalta, ja niiden on kustannettava toimintansa 
itse. Opintomaksut ovat niiden pääasiallinen 
tulonlähde.

Yksityisten korkeakoulujen opiskelijoiden 
opintomaksut voivat olla $ 400–5 000. Vuo-
teen 2004 mennessä yhden lukuvuoden opin-
tomaksu oli keskimäärin $ 2 500. Suosituimmat 
opiskelualat ovat oikeustiede ja kaupallinen 
ala. Muita suosittuja aloja ovat vieraat kielet, 
filosofia, sosiaalityö, historia, ympäristötiede ja 
tietojenkäsittelytiede. Valtaosa maan yksityisistä 
korkeakouluista toimii Pietarissa.

Yksityisten korkeakoulujen suurimmat haas-
teet liittyvät opetushenkilöstön koulutustasoon. 
Opetushenkilöstöllä ei joko ole tehtävään sopi-
vaa pätevyyttä, tai he eivät opeta koulutustaan 
vastaavalla alalla. Uuden lainsäädännön mu-
kaan yksityisten oppilaitosten rehtoreilla pitää 
olla vähintään kandidat nauk -tutkinto. 

6.5  tIEtoa KoULUtUSohJELMIEn   
 Ja KoRKEaKoULUJEn toIMI- 
 LUVISta Ja aKKREdItoInnISta

Akkreditoiduista korkeakouluista ja koulutus-
ohjelmista sekä myönnetyistä toimiluvista saa 
tietoa venäläisten korkeakoulujen Internet-tie-
tokannasta. Tietokanta on osoitteessa http://
www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/vuzp/vuz_sch.
php. Tietokanta on venäjänkielinen, ja se päi-
vitetään neljä kertaa vuodessa. 

Tietokannasta voi hakea muun muassa tie-
tyn tyyppisiä korkeakouluja tai tietyssä kau-
pungissa toimivia korkeakouluja, jolloin ha-
kutulos sisältää kaikki kyseisessä kaupungissa 
toimivat korkeakoulut. Kun korkeakoulu on 
löydetty tietokannasta, voidaan katsoa, onko 
kyseisellä korkeakoululla toimilupa tai valtion 
akkreditointi, ja milloin ne on myönnetty. Tie-
tokannasta on mahdollista etsiä myös akkredi-
toitujen koulutusohjelmien luetteloita, joista sel-
viää myös, koska akkreditointi on myönnetty. 
Tietokannassa olevista koulutusohjelmista on 
myös linkit valtion koulutusstandardeihin. 
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Painettu vuonna �00�
Tutkintotodistuksessa on irralliset sivut ja eril-
linen kansi. Painoajankohta on merkitty tut-
kintotodistuksen kääntöpuolelle vasempaan 
alanurkkaan. Merkkisarjan olennaisin osa on 
merkkisarjan keskellä: 

ХСХ	 =	 СПЕЦИАЛИСТ (spetsialist)
ХБХ	 =	 БАКАЛАВР (bakalavr)
ХМХ	 =	МАГИСТР (magistr)

Lisäksi on olemassa muun muassa vuonna 1997 
painettu, ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoi-
tettu tutkintotodistusmalli. Siihen on varattu 
ylimääräinen sivu apostille-todistusta varten. 
Muilta osin vuonna 1997 painetut todistukset 
ovat samanlaisia kuin vuonna 1996 painetut. 

Opintosuoritusote
Opintosuoritusote on painettu paperille, jossa 
on joka puolella vain UV-valossa näkyviä kui-
tuja sekä vain UV-valossa näkyvä, (vihreää) 
laakeripuuta esittävä painokuva

7.1.2 VaLoKoPIoSSa nÄKYVÄt  
 tURVatEKIJÄt
Tutkintotodistus 
Kun alkuperäisestä tutkintotodistuksesta ote-
taan valokopio, näkyy kopiossa sana	КОПИЯ. 
Kopiokonetta saatetaan joutua hieman säätä-
mään, jotta sana	КОПИЯ	tulisi näkyviin vuonna 
2002 painetuissa tutkintotodistuksissa, mutta 
sen pitäisi olla havaittavissa.

Opintosuoritusote
Alkuperäisestä dokumentista otetussa valoko-
piossa on näkyvissä sana	КОПИЯ.

Sekä uusiin (venäläisiin) että vanhoihin (Neu-
vostoliiton aikaisiin) valtion tutkintotodistus-
mallin mukaisiin tutkintotodistuksiin on mah-
dollista tutustua Venäjän ENICin Internetsivuilla 
osoitteessa http://www.russianenic.ru/english/
index.html. Tässä julkaisussa perehdytään vain 
pääpiirteittäin muutamien eri todistusten tunnus-
merkkeihin, jotka on myönnetty vuoden 1991 
jälkeen.

7.1 KoRKEaKoULUJEn MYÖntÄMÄt  
 tUtKIntotodIStUKSEt

Venäläisissä korkeakoulututkintotodistuksissa 
on piirteitä, joihin kannattaa kiinnittää huo-
miota tutkintotodistusten aitoutta arvioitaessa. 
Kesäkuusta 1996 lähtien kaikki venäläiset val-
tion vaatimusten mukaiset tutkintotodistukset 
on painettu Goznakissa, valtion paperitehtaassa 
valmistetulle turvapaperille. Alkuperäisissä do-
kumenteissa on useita väärentämistä vaikeut-
tavia aitous- ja turvatekijöitä, kuten kuvioita, 
jotka näkyvät vain UV-valossa. 

7.1.1  UV-VaLoSSa nÄKYVÄt  
 tURVatEKIJÄt
Tutkintotodistus
1. UV-valossa näkyviä kuituja, joita on joka  
 puolella paperia
2. UV-valossa näkyvä, (vihreää) laakeripuuta  
 esittävä painokuva 
3. Venäjän kaksipäistä kotkaa kuvaava  
 piilokuva

Uuden mallin mukaisia tutkintotodistuksia on 
painettu ainakin vuosina 1996 ja 2002. Näiden 
eri vuosina painettujen tutkintotodistusten vä-
lillä on ainakin yksi huomattava ero.

Painettu vuonna 199� 
Painoajankohta on tutkintotodistuksen oikeassa 
alakulmassa. Tutkintotodistuksen numero alkaa 
aina kolmen merkin sarjalla, jonka viimeinen 
merkki on olennainen:

ХХС	 =	 СПЕЦИАЛИСТ (spetsialist)
ХХБ	 =	 БАКАЛАВР (bakalavr)
ХХМ	 =	МАГИСТР (magistr)

7. Venäläisen tutkintotodistuksen aitouden  
 varmistaminen
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8. Sanasto

Akkreditatsiya /Аккредитация	 Akkreditointi

Attestatsiya / Аттестация	 Attestointi, opetuksen laadun arviointiprosessi

Bakalavr / Бакалавр Bakalavr-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto

Doktor nauk / Доктор	наук	 Doktor nauk -tutkinto, ylempi tieteellinen jatkotutkinto, 
n. 5–15 vuotta kandidat nauk -tutkinnon jälkeen 

Edinyi gosudarstvennyi ekzamen (EGE) / 
Единый	государственный	экзамен	(ЕГЭ) yhtenäinen valtakunnallinen päättötutkinto

Gosudarstvennyi obrazovatel’nyi standart / 
Государственный	образовательный	стандарт  valtion koulutusstandardi

Kandidat nauk / Кандидат	наук Kandidat nauk -tutkinto, alempi tieteellinen jatkotutkinto

Kolledz / Колледж opistotason ammatillinen oppilaitos, college 

Litsenziya / Лицензия	 Lisenssi, koulutuksen järjestämislupa

Magistr / Магистр	 Magistr-tutkinto, ylempi korkeakoulututkinto

Ministersterstvo obrazovaniya Rossiiskoi Federatsii / 
Министерство	образования	Российской	Федерации	 venäjän federaation opetusministeriö

Nachal’noe professional’noe obrazovanie /  
Начальное	профессиональное	образование	 Ammatillinen peruskoulutus

Professional’noe ucilishche / 
Профессиональное	училище	 opistoasteen ammatillinen oppilaitos

Spetsialist / Специалист Spetsialist-tutkinto, vanhan yksiportaisen tutkinto- 
järjestelmän mukainen ylempi korkeakoulututkinto

Srednee professinal’noe obrazovanie / 
Среднее	профессиональное	образование	 opistoasteen ammatillinen koulutus

Svidetel’stvo o rezul’tatach EGE / 
Свидетельство	о	результатах	ЕГЭ	

todistus yhtenäisen valtakunnallisen päättötutkinnon 
tuloksista

tehnikum, ucilishche/ Техникум,	училище	 opistoasteen ammatillinen oppilaitos 
(teknikum, ammatillinen opisto)
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tUtKIntoJEn tUnnUStaMInEn

Tietoa tutkintojen tunnustamisesta Suomessa
http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen (suomi, ruotsi, englanti)

Tutkintojen tunnustamisen alalla toimiva ENIC/NARIC -tiedonvaihtoverkosto
http://www.enic-naric.net (englanti)

Pohjoismaisten ENIC/NARIC-toimistojen yhteinen sivu 
http://www.norric.org (englanti)

VEnÄJÄn KoULUtUSJÄRJEStELMÄ 

Venäjän ENIC
http://www.russianenic.ru (englanti, venäjä)

Venäjän opetusministeriö
http://www.ed.gov.ru (venäjä)

Venäjän opetusministeriön alainen akkreditointikeskus
http://www.nica.ru (venäjä)

Venäjän korkea-asteen koulutuksen koulutusstandardit
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (venäjä)

Yhtenäinen valtakunnallinen päättötutkinto
http://ege.edu.ru/portalWeb/index.jsp (venäjä)
http://www.ht.ru/prof/ucheba/ege2006.html (venäjä)

Painotetun opetuksen käyttöönottoon liittyvät asiakirjat
http://www.profile-edu.ru (venäjä)

LÄhtEEt

NORRIC 2005. The System of Education in Russia. www.norric.org

CIMO 2004. Suuntana Venäjä. www.cimo.fi

Nääppä, Onni. 1997. Neuvostoliiton ja Venäjän federaation koulutusjärjestelmien  
kuvaus. Helsinki: Opetushallitus. 

Ministry of Education of the Russian Federation. Russian Education System. 
www.russianenic.ru/english/rus/index.html

9.  hyödyllisiä Internet-osoitteita



��

Taulukko �. Opetussuunnitelman perusteet, yleissivistävä peruskoulutus (�.–9. luokka) 

Vuosittaiset tuntimäärät luokkatasoittain

Yleissivistävä peruskoulutus

5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka yhteensä

Venäjän kieli 210 210 140 105 70 735

Venäjän kirjallisuus 70 70 70 70 105 385

Vieraat kielet 105 105 105 105 105 525

Matematiikka 175 175 175 175 175 875

Tietojen-käsittelyoppi 35 70 105

Historia 70 70 70 70 70 350

Yhteiskunnalliset aineet  
(talous- ja oikeustieteet)

35 35 35 35 140

Maantiede 35 70 70 70 245

Ympäristö- ja luonnontieto 70 70

Fysiikka 70 70 70 210

Kemia 70 70 140

Biologia 35 70 70 70 245

Kuvaamataito ja musiikki 70 70 70 35 35 280

Teknilliset aineet 70 70 70 35 245

Kansalaistieto 35 35

Liikunta 70 70 70 70 70 350

Yhteensä 910 945 1015 1050 1015 4935

Valinnaisuus ja vaihtelevuus,  
koulujen valitsemat tai  
alueellisesti päätetyt aineet  
(6-päiväinen kouluviikko)

175 175 175 175 210 910

Maksimi-tuntimäärä 1085 1120 1190 1225 1225 5845

LIIttEEt

Taulukko 1. Opetussuunnitelman perusteet, yleissivistävä ala-asteen koulutus (1.– 4. luokka)

Viikkotuntien määrät luokkatasoittain

4-vuotinen yleissivistävä ala-asteen koulutus

1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka yhteensä

Venäjän kieli ja kirjallisuus 9 9 8 8 34

Vieraat kielet 2 2 2 6

Matematiikka 4 4 4 4 16

Ympäristötieto 2 2 2 2 8

Teknilliset aineet 1 1 2 2 6

Kuvaamataito ja musiikki 2 2 2 2 8

Liikunta 2 2 2 2 8

Yhteensä* 20 22 22 22 86

*Viikkotuntien enimmäismäärä
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Taulukko �. Opetussuunnitelman perusteet, yleissivistävä toisen asteen täysi koulutus,  
aloittain painotettu opetus (10.–11. luokka)

Pakolliset ja valinnaiset aineet (kaksi lukuvuotta)

perustaso aloittain painotettu opetus

Venäjän kieli 70* 210

Venäjän kirjallisuus 210* 350

Vieraat kielet 210* 420

Matematiikka 280* 420

Historia 140* 280

Liikunta 140* 280

Yhteiskunnalliset aineet 70* 210

Taloustiede 35* 140

Oikeustiede 35* 140

Maantieto 70       210

Fysiikka 140* 350

Kemia 70* 210

Biologia 70 210

Tietojenkäsittelyoppi 70 280

Taideaineet 70 210

Teknilliset aineet 70 280

Kansalaistieto 35 140

Yhteensä enintään 2100

Alueittain päätettävät oppiaineet 140

Koulukohtaisesti päätettävät oppiaineet vähintään 280

Yhteensä korkeintaan 2520

* Opetussuunnitelman pakollinen osa, jota ei voi muuttaa (pakolliset aineet)

todIStUSMaLLEJa: 
 1.  Yhtenäisen valtakunnallisen päättökokeen todistusmalli

 2.  Bakalavr-tutkintotodistus

 3.  Magistr-tutkintotodistus

 4.  Spetsialist-tutkintotodistus

 5.  Tieteiden kandidaatin (kandidat nauk) tutkintotodistus

 6.  Tieteiden tohtorin (doktor nauk) tutkintotodistus
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1. Yhtenäisen valtakunnallisen päättökokeen todistusmalli
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�. Bakalavr-tutkintotodistus



�9

�. Magistr-tutkintotodistus



�0

4. Spetsialist-tutkintotodistus
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�. Tieteiden kandidaatin (kandidat nauk) tutkintotodistus

�. Tieteiden tohtorin (doktor nauk) tutkintotodistus
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Viestintä Oy Viisikko 
Yliopistopaino 12/2006
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Opetushallitus
PL ��0
00��1  Helsinki
Puhelin  (09) ��4 ��� (vaihde)
Faksi  (09) ��4� ����
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen


