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Perusopetus

• Varhaiskasvatukseen osallistuminen on Virossa vapaaehtoista. 

• Pakollinen perusopetus, põhiharidus, kestää yhdeksän vuotta. Oppivelvollisuus 
alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta ennen 1. lokakuuta. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 17 vuotta.

• Koulut noudattavat kansallista opetussuunnitelmaa.

• Perusopetuksen suorittamisesta saa todistuksen Põhikooli lõputunnistus
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Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus jakautuu: 

• yleissivistävään koulutukseen, üldkeskharidus tai gümnaasiumiharidus, jota 
annetaan yleissivistävässä, lukiota (vuodesta 1993 gümnaasium) vastaavassa 
koulussa ja

• ammatilliseen koulutukseen, kutsekeskharidus, jota annetaan ammatillisessa 
oppilaitoksessa (kutseõppeasutus)

• Kaikki vähintään kolmivuotiset toisen asteen yleissivistävät ja ammatilliset 
tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulutukseen.
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Yleissivistävä toisen asteen koulutus

• Kesto kolme vuotta.

• Vuodesta 2003 alkaen yleissivistävän toisen asteen koulutuksen päätteeksi
oppilas on saanut kaksi todistusta: päättötodistuksen, Gümnaasiumi
lõputunnistus, ja todistuksen kansallisten loppukokeiden suorittamisesta, 
Riigieksamitunnistus. Jälkimmäinen on voimassa vain yhdessä edellisen kanssa. 

• Vuodesta 2009 alkaen todistus kansallisten loppukokeiden suorittamisesta on 
myönnetty vain sähköisessä muodossa valtiollisen portaalin eesti.ee kautta. 

• Gümnaasiumi lõputunnistus ja Riigieksamitunnistus yhdessä antavat
kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.
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Ammatillinen koulutus

• 1990-luvun puolivälin jälkeen ammatillisessa koulutuksessa tapahtunut suuria 
muutoksia

• Ammatillisia oppilaitoksia on kunnallisia, valtiollisia ja yksityisiä

• Kesto yleensä kolme vuotta

• Pohjakoulutusvaatimus on joko 9-vuotinen oppivelvollisuuskoulutus tai 
yleissivistävä toisen asteen koulutus.

• Jos opinnot suoritetaan yleissivistävän toisen asteen koulutuksen pohjalta tai 
ilman yleissivistäviä toisen asteen opintoja, opiskeluaika on lyhyempi (1-2,5 
vuotta). 
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Ammatillinen koulutus tällä hetkellä

• Viimeisin uudistus koskien tutkintonimikkeitä ja todistusmalleja otettiin käyttöön 
koskemaan 1.9.2013 jälkeen tulleita opinto-ohjelmia.

• Opiskelijat saavat valmistuttuaan todistuksen toisen asteen ammatillisen
koulutuksen suorittamisesta Kutsekeskhariduse lõputunnistus. 

• Jos ammatillinen koulutus suoritetaan toisen asteen koulutuksen pohjalta, 
valmistuja saa todistuksen toisen asteen ammatillisesta erikoiskoulutuksesta
Kutseerihariduse lõputunnistus

• Jos ammatillinen koulutus suoritetaan ilman yleissivistävää toisen asteen 
koulutusta, valmistuja saa todistuksen ammattiopintojen suorittamisesta 
Kutseõppe lõputunnistus

• Kutsekeskhariduse lõputunnistus ja Kutseerihariduse lõputunnistus tuottavat 
kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.
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Ammatillinen koulutus aiemmin

• Aiemmin, vuoteen 2002 ammatillista koulutusta oli kahta eri tasoa: 

• Ammatillista toiseen asteen koulutusta, kutsekeskharidus, jonka pystyi
suorittamaan joko 9-vuotinen oppivelvollisuuskoulutuksen tai 
yleissivistävän toisen asteen koulutuksen pohjalta. 

• Ammatillista korkeakoulutusta, kutsekõrgharidus, jonka pystyi
suorittamaan toisen asteen yleissivistävän toisen asteen koulutuksen 
pohjalta, ja joka oli osa korkeakoulujärjestelmää.

• Tutkintonimikkeet ja todistusmallit muuttuivat myös vuonna 2006.
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Aiemmat toisen asteen ammatilliset tutkinnot, jotka antavat jatko-
opintokelpoisuuden

• Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational
Secondary Education Based on Basic Education) 

• Lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta 
(Certificate of Vocational Secondary Education Based on Basic Education) 

• Diplom (Diploma of Specialised Secondary Education) 

• Lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta (Certificate of 
Vocational and Secondary Education) 

• Lõputunnistus keskerihariduse omandamise kohta (Certificate of Specialised
Secondary Education) 
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Ammatillisten tutkintojen tutkintonimikkeet eri vuosina
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Korkeakoulutus

• Viron korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista (ülikool) ja ammattikorkeakouluista
(rakenduskõrgkool). Ne voivat olla valtiollisia tai yksityisiä.

• Nykyinen kolmiportainen järjestelmä otettiin käyttöön 2001/2002. 

• Vielä 2007 on voitu myöntää aikaisemman korkeakoulututkintojen järjestelmän mukaisia
tutkintoja.

• Englanninkielisiä Diploma Supplementeja on myönnetty vuodesta 1999, ja vuodesta 2004 
korkeakoulut ovat olleet velvollisia myöntämään sellainen jokaiselle valmistuneelle.

• Vuodesta 2009/2010 Virossa on ollut käytössä opintojen mitoitusjärjestelmänä  ECTS (EAP), 
jossa 60 ECTS/EAP vastaa noin yhden vuoden kokopäiväopintoja. Tätä ennen käytössä oli myös
kansallinen järjestelmä, jossa opintojen laajuus merkittiin ainepunkteilla (AP). Yksi ainepunkt
vastasi 40 tunnin opiskelijan työmäärää, ja 40 ainepunktia vastasi yhden lukuvuoden
kokopäiväistä opiskelua.  

• Ennen vuotta 1994 ei ollut yhtenäistä valtion standardia diplomeissa, joten eri oppilaitokset
myönsivät eri mallisia diplomeja.
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Ammatillisesti suuntautuneet korkeakoulututkinnot

• 1. vaiheen ammatillisesti suuntautunut tutkinto on 
nimeltään Rakenduskõrgharidusõppe diplom

• Tutkinnon pituus on 3-4 vuotta ja laajuus 180-240 ECTS (joissain tapauksissa 4,5 
vuotta ja 270 ECTS)

• Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden 2. vaiheen korkeakouluopintoihin.
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Aikaisemman korkeakoulututkintojen järjestelmän mukaiset ammatillisesti 
suuntautuneet korkeakoulututkinnot

• Kutsekõrghariduse diplom (2000) 

• ammatillisesti suuntautunut korkeakoulututkinto (otettiin käyttöön 1998, 
viimeiset ohjelmat alkoivat 2002)

• Viron nykyisessä korkeakoulututkintojen järjestelmässä tutkintoa vastaa 
"rakenduskõrgharidusõppe diplom”

• Diplomiõppe diplom (2002)

• ammatillisesti suuntautunut korkeakoulututkinto (otettiin käyttöön 1998, 
viimeiset ohjelmat alkoivat 2002)

• Viron nykyisessä korkeakoulututkintojen järjestelmässä tutkintoa vastaa 
"rakenduskõrgharidusõppe diplom”
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Yliopistolliset 1. vaiheen tutkinnot

• 1. vaiheen tutkinto on nimeltään bakalaureusekraad ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden toisen
vaiheen tutkintoihin.

• Laajuus yleensä 3 vuotta (180 ECTS), joskus 4 vuotta (240 ECTS)

• Virolaiset yliopistot myöntävät mm. seuraavia 1. vaiheen tutkintoja:

• - Haridusteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Education (BA); 
• - Humanitaarteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Humanities (BA); 
• - Sotsiaalteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Social Sciences (BA); 
• - Loodusteaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Natural Sciences (BSc); 
• - Tehnikateaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Engineering (BSc); 

- Põllumajandusteaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Agriculture (BSc); 
• - Terviseteaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Health Sciences (BSc).
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2. vaiheen tutkinnot, tämänhetkinen tilanne

• 2. vaiheen tutkinto on nimeltään magistrikraad.

• Laajuus 1-2 vuotta (60-120 ECTS). Kuitenkin niin että 1. ja 2. vaiheen tutkintojen
kokonaispituus yhteensä 5 vuotta/laajuus 300 ECTS.

• Magistrikraad antaa kelpoisuuden jatkaa tohtorivaiheen opintoihin.
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Virolaiset yliopistot myöntävät mm. seuraavia 2. vaiheen tutkintoja:

- Haridusteaduse magister – Master of Arts in Education (MA); 

- Kunstide magister – Master of Arts in Arts (MA); 

- Humanitaarteaduse magister – Master of Arts in Humanities (MA); 

- Sotsiaalteaduse magister – Master of Arts in Social Sciences (MA); 

- Ärijuhtimise magister – Master in Business Administration (MBA); 

- Loodusteaduse magister – Master of Science in Natural Sciences (MSc); 

- Tehnikateaduse magister – Master of Science in Engineering (MSc); 

- Põllumajandusteaduse magister – Master of Science in Agriculture (MSc); 

- Terviseteaduse magister – Master of Science in Health Sciences (MSc); 

- Usuteaduse magister – Master of Arts in Theology (MA); 

- Õigusteaduse magister – Master of Arts in Law (MA).
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Yksiportaiset, pitkät tutkinnot, tämänhetkinen tilanne

• Virossa voi tietyillä aloilla (esim. tekniset alat, lääketiede, opettajankoulutus)  
suorittaa pitkiä, yksiportaisia tutkintoja. Näihin integroituihin ohjelmiin sisältyy 
1. ja 2. vaiheen tutkinto.

• Kesto 5-6 vuotta ja laajuus 300-360 ECTS

• Tutkinto on Viron korkeakoulututkintojen järjestelmässä toisen vaiheen 
yliopistollinen tutkinto.

• Tutkintonimike on yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta magistrikraad ja 
tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin
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Integroitujen ohjelmien (sisältää 1. ja 2. vaiheen tutkinnon) 
tutkintonimikkeitä (huomioitavaa, ettei kaikissa esiinny sanaa 
magister):

Arstikraad – Degree in Medicine (MD); 

Hambaarstikraad – Degree in Dentistry (DD); 

Farmaatsiamagister – Master of Science in Pharmacy (MSc); 

Loomaarstikraad – Degree in Veterinary Medicine (DVM); 

Arhitektuurimagister – Master of Science in Architecture (MSc); 

Tehnikateaduse magister – Master of Science in Engineering (MSc); 

Haridusteaduse magister – Master of Arts in Education (MA).
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3. vaiheen tutkinnot

Doktor-tutkinto on Viron koulutusjärjestelmän ylin tutkinto

Laajuus on noin 180-240 ECTS

Tutkinnon suorittaminen edellyttää tohtorin väitöskirjan (doktoritöö)
puolustamista

Tutkintonimike on Filosoofiadoktor
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Viron aikaisempia yliopistollisia tutkintoja:

• 1991 - 1994: 

• yksiportainen viisivuotinen tutkinto 

- Viron lainsäädännössä määritelty vastaamaan nykyisiä magister-tutkintoja

• 2-vuotinen magister (tieteellisen jatkokoulutuksen ensimmäinen vaihe)
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Viron aikaisempia yliopistollisia tutkintoja:

• 1995–2002: 

• 4–5-vuotinen tutkinto: bakalaureus / kraadita diplom.

- Viron lainsäädännössä määritelty vastaamaan nykyisiä magister-
tutkintoja

• 1–2-vuotinen tutkimuksellisesti tai ammatillisesti painottunut magister

• Integroiduissa ohjelmissa suoritetut tutkinnot, jotka sisältävät sekä 
bakalaureus- että magister-vaiheen opinnot

- Esim. lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede, arkkitehtuuri
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Tietoa Viron koulutusjärjestelmästä

http://www.enic-naric.net/estonia.aspx

http://www.ehis.ee/

http://adm.archimedes.ee/enic/en/
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Kiitos ☺


