
Väestön koulutusrakenne 2012

Viime vuonna 35–39-vuotiaat koulutetuimpia
Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon
lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa.
Toisin sanoen 69 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut perusasteen jälkeisen
tutkinnon. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1 prosentti.

Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2012

Kaikista naisista keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 37 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia. Miehistä
korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 25 prosenttia ja naisista 32 prosenttia. Väestön
koulutustasomittaimella mitattuna naisten teoreettinen koulutusaika perusasteen jälkeen oli 3,5 vuotta ja
miehillä 3,3 vuotta.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 4.12.2013

Koulutus 2013



Tutkinnon suorittaneesta väestöstä tekniikan alan tutkinnon oli suorittanut 29,9 prosenttia, joka on selkeästi
suurin osuus ennen kaupallista ja yhteiskuntatieteellistä alaa, jonka tutkinnon oli suorittanut 18,9 prosenttia.
Miehistä 51,9 prosenttia oli suorittanut tutkintonsa tekniikan alalta, kun taas naisista vain 9,3 prosenttia.
Suosituimmat alat naisten osalta olivat kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen ala, jolta oli suorittanut
tutkintonsa 24,7 prosenttia sekä terveys- ja sosiaaliala, jolta oli suorittanut tutkintonsa 23,6 prosenttia
naisista. 25 vuoden aikanamuutokset koulutusalojen osuuksissa ovat olleet vähäisiä. Vuodesta 1987 lähtien
tekniikan alan osuus kaikista tutkinnoista on pienentynyt, kun taas terveys- ja sosiaalialan osuus on
kasvanut. Vuonna 1987 kaikista tutkinnon suorittaneista 33,5 prosenttia oli tekniikan alalta, laskua vuoteen
2012 on 3,6 prosenttiyksikköä. Terveys- ja sosiaalialan osuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä ja naisten
osalta 6,1 prosenttiyksikköä.

Tutkinnon suorittaneiden osuudet koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2012

NaisetMiehetMolemmat sukupuoletKoulutusala

Muutos vuodesta
1987
prosenttiyksikköä

%-osuus
vuonna
2012

Muutos vuodesta
1987
prosenttiyksikköä

%-osuus
vuonna
2012

Muutos vuodesta
1987
prosenttiyksikköä

%-osuus
vuonna 2012

-3,510,00,511,0-1,510,5Yleissivistävä koulutus

0,04,5-0,31,4-0,13,0
Kasvatustieteellinen ja
opettajankoulutus

2,76,81,23,02,15,0
Humanistinen ja taidealan
koulutus

0,824,71,012,71,118,9

Kaupallinen ja
yhteiskuntatieteellinen
koulutus

0,71,91,22,81,02,4
Luonnontieteellinen
koulutus

-2,79,3-3,251,9-3,629,9Tekniikan koulutus

-0,62,9-3,26,1-2,04,4
Maa- ja metsätalousalan
koulutus

6,123,61,13,24,013,8
Terveys- ja sosiaalialan
koulutus

-3,616,21,57,8-0,912,2Palvelualojen koulutus

0,10,10,10,10,10,1
Muu tai tuntematon
koulutusala

100,0100,0100,0Yhteensä

Naiset olivat vuonna 2012 edelleen miehiä koulutetumpia, erityisesti koulutuserot näkyivät nuoremmissa
ikäluokissa. 35–39-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista naisista 55 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen
tutkinnon, kun miesten vastaava osuus oli 36 prosenttia. Vastaavasti 35–39-vuotiaista naisista 10 prosenttia
oli pelkän perusasteen tutkinnon varassa ja miehistä puolestaan 17 prosenttia. Vanhemmissa ikäluokissa
koulutuserot eivät ole yhtä selkeitä. 60–64-vuotiaiden ikäluokassa sekä miehistä että naisista 27 prosenttia
oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon.

15 vuotta täyttäneestä väestöstä haja-asutusalueilla asui 15 prosenttia. Haja-asutusalueilla asuvasta väestöstä
36 prosenttia oli suorittanut pelkän perusasteen tutkinnon ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 20
prosenttia väestöstä. Kauniaisissa asui koulutetuin väestö mitattuna sekä koulutustasomittaimella että
tutkinnon suorittaneen väestön osuudella. Kauniaisissa asuva henkilö oli suorittanut keskimäärin 5,7 vuotta
koulutusta perusasteen jälkeen, mikä oli vuoden enemmän kuin toiseksi korkeimmin koulutetussa Espoossa.
Pirkkala ja Tampere olivat Manner-Suomen kunnista ainoita, joissa koulutustasomittaimella mitattuna
miesväestö oli naisväestöä koulutetumpaa.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012

SukupuoliKoulutusaste
NainenMiesYhteensä

%%%
100,02 324 216100,02 211 066100,04 535 28215 vuotta täyttänyt väestö

30,8716 83632,2711 38431,51 428 220Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

69,21 607 38067,81 499 68268,53 107 062Tutkinnon suorittaneita yhteensä

37,3866 13042,6941 19239,91 807 322Keskiaste

12,2282 9948,1179 35410,2462 348Alin korkea-aste

10,4241 4338,6191 0719,5432 504Alempi korkeakouluaste

8,6200 6207,5165 5598,1366 179Ylempi korkeakouluaste

0,716 2031,022 5060,938 709Tutkijakoulutusaste

Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan
2012

TutkintojaKoulutusaste
NainenMiesYhteensä

%%%
100,0120 509100,0119 704100,0240 21315 vuotta täyttänyt väestö

31,638 11532,038 33731,876 452Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

68,482 39468,081 36768,2163 761Tutkinnon suorittaneita yhteensä

33,239 95037,144 46435,184 414Keskiaste

13,115 7969,211 07011,226 866Alin korkea-aste

11,113 34810,512 62210,825 970Alempi korkeakouluaste

10,312 3719,711 64910,024 020Ylempi korkeakouluaste

0,89291,31 5621,02 491Tutkijakoulutusaste
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Liitetaulukko 3. Koulutustasoltaan korkeimmat ja matalimmat kunnat 2012

MatalimmatKorkeimmat
Tutkinnon
suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä

KoulutustasomittainTutkinnon
suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä

Koulutustasomittain

51,31941. Rautavaara80,25731. Kauniainen

49,61972. Kivijärvi74,14582. Espoo

51,01973. Geta75,84233. Pirkkala

51,82064. Miehikkälä71,94144. Helsinki

51,22075. Isojoki70,84065. Kirkkonummi

54,42096. Karijoki75,84026. Oulu

53,72127. Kyyjärvi74,03987. Liminka

49,12148. Luhanka74,33978. Muurame

55,52149. Karvia74,73959. Kempele

55,021510. Kaavi75,539310. Jyväskylä

Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen
ja sukupuolen mukaan 2012

KoulutusasteSukupuoliKoulutusala
Tutkijakou-
lutusaste

Ylempi
korkea-
kouluaste

Alempi
korkea-
kouluaste

Alin
korkea-
aste

Korkea-aste
yhteensä

KeskiasteYhteensä

38 709366 179432 504462 3481 299 7401 807 3223 107 062Yhteensä
Koulutusalat yhteensä 16 203200 620241 433282 994741 250866 1291 607 379Naiset

..........325 209325 209YhteensäYleissivistävä koulutus

..........160 610160 610Naiset

1 85638 26938 06212 03090 2172 16992 386YhteensäKasvatustieteellinen ja
opettajankoulutus 1 21230 21528 44810 89770 77276271 534Naiset

4 67364 27439 7607 013115 72038 697154 417YhteensäHumanistinen ja
taidealan koulutus 2 36648 27129 7474 46384 84724 797109 644Naiset

6 990101 709104 061207 579420 339166 903587 242YhteensäKaupallinen ja
yhteiskuntatieteellinen
koulutus 3 15157 45768 503148 288277 399119 282396 681

Naiset

7 97335 3957 8615 20056 42917 43273 861YhteensäLuonnontieteellinen
koulutus 2 95117 6353 5952 34926 5304 63231 162Naiset

7 35069 372126 29385 813288 828638 968927 796YhteensäTekniikan koulutus

1 45013 49517 6566 06938 670110 850149 520Naiset

1 17910 59912 25315 06939 10097 837136 937YhteensäMaa- ja metsätalousalan
koulutus 5275 1224 6603 48613 79532 08045 875Naiset

8 37637 36080 922101 421228 079199 777427 856YhteensäTerveys- ja sosiaalialan
koulutus 4 42426 08973 33993 987197 839182 172380 011Naiset

1928 23622 61027 95858 996319 077378 073YhteensäPalvelualojen koulutus

711 79615 09213 29830 257230 315260 572Naiset

1209656822652 0321 2533 285YhteensäMuu tai tuntematon
koulutusala 515403931571 1416291 770Naiset
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan
1970–2012

Liitekuvio 2. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön
osuudet ikäryhmittäin 2012
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Liitekuvio 3. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö
koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2012

Liitekuvio 4. 20 vuotta täyttäneen väestön koulutustaso kunnittain
2012 (kartta)
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Laatuseloste: Väestön koulutusrakenne

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittaneita. Tietoja käytetään
mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa. Koulutustietoja yhdistetään muiden
tilastojen aineistoihin.

Tilasto sisältää tietoja lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- ja
yliopistokoulutuksessa tutkinnon suorittaneista. Lisäksi tilastossa on tietoja näyttötutkintona ammatillisen
perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneista sekä sotilasalan tutkinnon suorittaneista
ja ulkomailla tutkinnon suorittaneista. Tutkintoja suorittaneesta väestöstä on tietoja koulutusasteen ja
koulutusalan mukaan sekä iän ja sukupuolen mukaan. Tilastossa on myös tietoja väestön koulutustasosta
alueittain. Tilaston tiedot ovat 31.12. tilanteen mukaiset. Aluejaot ovat seuraavan vuoden ensimmäisen
päivän tilanteen mukaisia.

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja
koulutusasteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tilasto perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin, jota päivitetään vuosittain oppilaitosten
Tilastokeskukselle ilmoittamilla henkilöpohjaisilla tutkintotiedoilla. Ylioppilastutkinnoista, sotilasalan
tutkinnoista ja ulkomailla suoritetuista tutkinnoista saadaan tiedot vuosittain erillisillä tiedonkeruilla.
Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot, joita päivitetään
vuosittain.

Tilastolain (280/2004 muut 361/2013) 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 Henkilötilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu henkilöpohjaisiin tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt vuosittain
oppilaitoksilta, ylioppilastutkintolautakunnalta, Pääesikunnalta ja rajavartiolaitokselta. Ulkomailla
suoritettujen tutkintojen tiedot on saatu Opetushallitukselta, Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto) ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Väestöä koskevat
tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestön keskusrekisterin tietoihin.

Tilaston perusjoukko on perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen tilastovuoden loppuun
mennessä suorittaneet. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi
suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilöllä on keskiasteella suoritettuna sekä ylioppilastutkinto että
ammatillinen tutkinto, on näistä valittu viimeksi mainittu.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perustana olevien tutkintotietojen korkea laatu varmistetaan
useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä
vertailulla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojenmäärässä on alipeittoa.Maahanmuuttaneiden henkilöiden kotimaassaan
suorittamista tutkinnoista eikä myöskään suomalaisten henkilöiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista
ole kattavaa tiedonkeruuta olemassa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Väestön koulutusrakennetilasto on lopullinen ja ilmestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät tilastovuotta
seuraavan vuoden joulukuussa.
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5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Tarkempia tietoja voi kysellä suoraan
Oppilaitostilastot -vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta
erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastoissa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastoissa
käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Aikasarja-aineisto perustuu tutkintorekisterin vuosittaisten korkein tutkintotiedoston tietoihin. Tiedot on
käännetty käytössä olevan viimeisimmän koulutusluokituksen mukaan. Ennen vuotta 1998 olevia
tutkintotietoja on täydennetty väestölaskentojen tiedoilla.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin
Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan
otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.
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