
Ammattikorkeakoulukoulutus 2012
Ammattikorkeakoulututkinnot

Naiset suorittavat yli 60 prosenttia
ammattikorkeakoulututkinnoista
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa suoritettiin 23 900 tutkintoa,
joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 1 700. Tutkinnon suorittaneita oli 4,4 prosenttia
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneista 63 prosenttia oli naisia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan
2005–2012

Eniten tutkintoja suoritettiin naisvaltaisella sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 34 prosenttia. Seuraavaksi
eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon alalla 21 prosenttia. Muiden koulutusalojen prosenttiosuus oli alle 10 prosenttia.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 10.4.2013

Koulutus 2013



Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain
(opetushallinnon luokitus) 2012

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 510 tutkintoa ja vähiten
Poliisiammattikorkeakoulussa, 21 tutkintoa. Tarkempia tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista
tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen mukaan löytyy tietokantataulukoista.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2012

Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja yhteensäKoulutusmaakunta

14 9738 94123 914Koko maa yhteensä
14 9408 91223 852Manner-Suomi
4 3552 3156 670Uusimaa

1 2937322 025Varsinais-Suomi

7163611 077Satakunta

544363907Kanta-Häme

1 1568882 044Pirkanmaa

6633381 001Päijät-Häme

466257723Kymenlaakso

336212548Etelä-Karjala

7153251 040Etelä-Savo

6354351 070Pohjois-Savo

409251660Pohjois-Karjala

7445061 250Keski-Suomi

513286799Etelä-Pohjanmaa

448318766Pohjanmaa

177112289Keski-Pohjanmaa

8906361 526Pohjois-Pohjanmaa

233131364Kainuu

6474461 093Lappi

332962Ahvenanmaa
332962Ahvenanmaa
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Liitetaulukko 2. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2012

Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja yhteensäAmmattikorkeakoulu

14 9738 94123 914Yhteensä
246158404Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola

317211528Centria ammattikorkeakoulu

614109723Diakonia-ammattikorkeakoulu

1 1225221 644Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

23359292Humanistinen ammattikorkeakoulu

6054661 071Hämeen ammattikorkeakoulu

332962Högskolan på Åland

7014921 193Jyväskylän ammattikorkeakoulu

233131364Kajaanin ammattikorkeakoulu

320186506Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

466257723Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

614287901Lahden ammattikorkeakoulu

1 1704271 597Laurea-ammattikorkeakoulu

1 4101 1002 510Metropolia ammattikorkeakoulu

594308902Mikkelin ammattikorkeakoulu

7135491 262Oulun seudun ammattikorkeakoulu

388245633Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

31821Poliisiammattikorkeakoulu

301251552Rovaniemen ammattikorkeakoulu

336212548Saimaan ammattikorkeakoulu

641353994Satakunnan ammattikorkeakoulu

6134341 047Savonia-ammattikorkeakoulu

513286799Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1 0927671 859Tampereen ammattikorkeakoulu

1 1526541 806Turun ammattikorkeakoulu

275177452Vaasan ammattikorkeakoulu

268253521Yrkeshögskolan Novia
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Laatuseloste: Ammattikorkeakoulukoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan ammattikorkeakoulujen 20.9. tilanteen mukaista opiskelijamäärää ja kalenterivuoden
aikana suoritettuja ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tietoja
käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Ammattikorkeakoulutilasto on laadittu oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamien henkilöpohjaisten
opiskelija- ja tutkintotietojen perusteella. Tietoja on tuotettu Tilastokeskuksen koulutusluokituksen ja
opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen lisäksi mm. oppilaitoksen jamaakunnan
mukaan.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja
niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta
(24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan
väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ammattikorkeakoulutilasto perustuu henkilöpohjaisiin opiskelija- ja tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus
on kerännyt sähköisesti oppilaitoksilta. Aineisto on kokonaisaineisto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana opiskelija- ja tutkintotietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten
tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin
vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Opiskelija- ja tutkintotiedot ilmestyvät kerran vuodessa. Tutkintotiedot koskevat edellistä kalenterivuotta
ja opiskelijatiedot ovat 20.9. tilanteen mukaisia. Lopulliset aineistot valmistuvat noin puolen vuoden
viiveellä viiteajankohdasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot-julkaisuissa. Tarkempia
tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on
mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja
Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta
sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Ammattikorkeakoulutietoja on kerätty summatasolla vuodesta 1991 alkaen. Tietoja alettiin kerätä
henkilöpohjaisina vakinaisten ammattikorkeakoulujen osalta vuonna 1997, ja vuodesta 1999 alkaen tiedot
on kerätty henkilöpohjaisina kaikista ammattikorkeakouluista. Myös muut tilastoinnissa tapahtuneet
muutokset vaikuttavat eri vuosien vertailtavuuteen.
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7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Ammattikorkeakoulutilaston tiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita
noudattaen kuin muidenkin koulutussektoreiden tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan,
kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.
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