
Yliopistokoulutus 2009

Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009

Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa.
Suoritettujen tutkintojen määrä palasi vuonna 2009 lähelle vuoden 2007 tasoa. Vuonna 2008
suoritettujen tutkintojen määrä oli poikkeuksellisen suuri (38 200). Tutkintojen määrän
ennätyksellistä kasvua vuonna 2008 selitti yliopistojen tutkinnonuudistukseen liittyvän siirtymäajan
päättyminen useimmilla koulutusaloilla kesällä 2008. Vuonna 2009 suoritetuista tutkinnoista 10
800 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 10 500 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja
suoritettiin 1 600. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 1 100. Kaikista yliopistotutkinnoista
62 prosenttia oli naisten suorittamia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2009

Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja yhteensäKoulutusmaakunta
14 6839 14823 831Yhteensä
4 6573 3528 009Uusimaa

1 9861 0143 000Varsinais-Suomi

261114375Satakunta

9113104Kanta-Häme

1 4621 2852 747Pirkanmaa

16218Päijät-Häme

23730Kymenlaakso

341565906Etelä-Karjala

20070270Etelä-Savo

8202681 088Pohjois-Savo

6993741 073Pohjois-Karjala

1 6426552 297Keski-Suomi

112Etelä-Pohjanmaa

615310925Pohjanmaa

591069Keski-Pohjanmaa

1 1768662 042Pohjois-Pohjanmaa

12731158Kainuu

507211718Lappi

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 18.06.2010
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Liitetaulukot

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot yliopistoittain 2009

Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja yhteensäYliopisto
14 6839 14823 831Yhteensä
3 4381 4644 902Helsingin yliopisto

1 6286472 275Turun yliopisto

515284799Åbo Akademi

1 3199212 240Oulun yliopisto

1 3135031 816Tampereen yliopisto

1 7026702 372Jyväskylän yliopisto

4601 2991 759Teknillinen korkeakoulu

303259562Helsingin kauppakorkeakoulu

158146304Svenska handelshögskolan

240207447Turun kauppakorkeakoulu

382213595Vaasan yliopisto

4126161 028Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2788311 109Tampereen teknillinen yliopisto

7752381 013Kuopion yliopisto

8233771 200Joensuun yliopisto

158132290Sibelius-Akatemia

205114319Taideteollinen korkeakoulu

490182672Lapin yliopisto

512778Teatterikorkeakoulu

331851Kuvataideakatemia
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Laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan yliopistojen 20.9. tilanteen mukaista opiskelijamäärää ja yliopistoissa kalenterivuoden
aikana suoritettuja tutkintoja. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja
arvioinnissa.

Yliopistotilasto on laadittu yliopistojen Tilastokeskukselle ilmoittamien henkilöpohjaisten opiskelija- ja
tutkintotietojen perusteella.

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
(TK-00-628-10) mukaan Henkilötilastot -toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Yliopistotilasto perustuu henkilöpohjaisiin opiskelija- ja tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt
sähköisesti yliopistoilta. 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
Yliopistotietoja on kerätty summatasolla (yliopistoittain, tiedekunnittain ja tutkinnoittain) vuodesta 1938
alkaen. Henkilöpohjaisina tietoja on kerätty vuodesta 1966 alkaen. Aikasarjoja sähköisessä muodossa
voidaan toimittaa vuodesta 1984 alkaen. Tilastoinnissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat eri vuosien
vertailtavuuteen.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Yliopistotilaston tiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen
kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan,
kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.

4



Yliopistokoulutuksen tietoja julkaistaan myös opetushallinnon KOTA-tietokannassa.
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