
Ammattikorkeakoulukoulutus 2013
Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa suoritettiin
24 800 tutkintoa, 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattikorkeakoulututkintojen
määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta tasaisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen
määrä on kasvanut kaikkein voimakkaimmin. Vuonna 2013 niitä suoritettiin 1 900, joista yli
kolmasosa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.
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Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 22 900, joista nuorten koulutuksessa 18 900 ja
aikuiskoulutuksessa 4 000. Ulkomaalaisten suorittamia ammattikorkeakoulututkintoja (nuorten koulutus)
oli 7 prosenttia.

Naiset suorittavat yli 60 prosenttia kaikista ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Sosiaali-,
terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin eniten, 34 prosenttia, tutkintoja, joista oli naisten suorittamia yli 88
prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia. Näistä
tutkinnoista neljä viidestä oli miesten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja suoritettiin
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 21 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan
(opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Vuonna 2013 ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) oli 4 vuotta. Nuorille suunnatusta
ammattikorkeakoulukoulutuksesta nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, kolmessa
ja puolessa vuodessa. Pisimmät valmistumisajat nuorten koulutuksessa olivat tekniikan alan opiskelijoilla,
5 vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa on mukana myös
poissaololukukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden
tarkkuudella.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 730 tutkintoa, ja vähiten
Poliisiammattikorkeakoulussa, 14 tutkintoa. Tarkempia tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista
tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen mukaan löytyy tietokantataulukoista.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutustyypin, koulutusalan
(opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Tutkinnot
yhteensä, naiset

Tutkinnot
yhteensä,
miehet

Tutkinnot yhteensäKoulutustyyppi

15 2629 57124 833Tutkintoja, koulutusalat yhteensä
23550285Humanistinen ja kasvatusalaYhteensä

1 4696322 101Kulttuuriala

3 3341 7715 105
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala

206612818Luonnontieteiden ala

1 0334 9706 003Tekniikan ja liikenteen ala

345306651Luonnonvara- ja ympäristöala

7 3709518 321Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

1 2692661 535Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

11314Muu koulutus

11 1997 66118 860YhteensäAmmattikorkeakoulututkinto
(nuorten koulutus) 18437221Humanistinen ja kasvatusala

1 2805381 818Kulttuuriala

2 3721 4663 838
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala

117508625Luonnontieteiden ala

7843 9324 716Tekniikan ja liikenteen ala

261237498Luonnonvara- ja ympäristöala

5 2447205 964Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

9572231 180Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 7551 2704 025YhteensäAmmattikorkeakoulututkinto
(aikuiskoulutus) 361046Humanistinen ja kasvatusala

14872220Kulttuuriala

649172821
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala

5478132Luonnontieteiden ala

153669822Tekniikan ja liikenteen ala

7054124Luonnonvara- ja ympäristöala

1 4481761 624Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

19626222Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

11314Muu koulutus

1 3086401 948YhteensäYlempi
ammattikorkeakoulututkinto 15318Humanistinen ja kasvatusala

412263Kulttuuriala

313133446
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala

352661Luonnontieteiden ala

96369465Tekniikan ja liikenteen ala

141529Luonnonvara- ja ympäristöala

67855733Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

11617133Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
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Liitetaulukko 2. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2013

Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja yhteensäKoulutusmaakunta

15 2629 57124 833Koko maa
15 2289 53424 762Manner-Suomi
4 3322 4996 831Uusimaa

1 3157522 067Varsinais-Suomi

7293791 108Satakunta

601363964Kanta-Häme

1 1149462 060Pirkanmaa

7273381 065Päijät-Häme

456285741Kymenlaakso

414210624Etelä-Karjala

644338982Etelä-Savo

7865031 289Pohjois-Savo

410312722Pohjois-Karjala

6855171 202Keski-Suomi

444289733Etelä-Pohjanmaa

524387911Pohjanmaa

184114298Keski-Pohjanmaa

1 0037051 708Pohjois-Pohjanmaa

191159350Kainuu

6694381 107Lappi

343771Ahvenanmaa
343771Ahvenanmaa
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Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2013

Tutkinnot yhteensä, naisetTutkinnot yhteensä, miehetTutkinnot yhteensäAmmattikorkeakoulu

15 2629 57124 833Yhteensä
269140409Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola

308209517Centria ammattikorkeakoulu

59684680Diakonia-ammattikorkeakoulu

1 0575901 647Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

21452266Humanistinen ammattikorkeakoulu

6534671 120Hämeen ammattikorkeakoulu

343771Högskolan på Åland

6585051 163Jyväskylän ammattikorkeakoulu

191159350Kajaanin ammattikorkeakoulu

387308695Karelia-ammattikorkeakoulu

283182465Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

456285741Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

679301980Lahden ammattikorkeakoulu

1 0994161 515Laurea-ammattikorkeakoulu

1 4771 2492 726Metropolia ammattikorkeakoulu

546332878Mikkelin ammattikorkeakoulu

8466261 472Oulun seudun ammattikorkeakoulu

11314Poliisiammattikorkeakoulu

361249610Rovaniemen ammattikorkeakoulu

414210624Saimaan ammattikorkeakoulu

6833701 053Satakunnan ammattikorkeakoulu

7705031 273Savonia-ammattikorkeakoulu

444289733Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1 0618291 890Tampereen ammattikorkeakoulu

1 1147081 822Turun ammattikorkeakoulu

301242543Vaasan ammattikorkeakoulu

360216576Yrkeshögskolan Novia
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Liitetaulukko 4. Ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) koulutustyypin ja
koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2013

Keskisuoritusaika,
naiset

Keskisuoritusaika,
miehet

Keskisuoritusaika,
yhteensä

Koulutusala

4.04.54.0AmmattikorkeakoulututkintoYhteensä
4.04.54.0Nuorten koulutus

3.54.03.5Aikuiskoulutus

4.04.04.0Nuorten koulutusHumanistinen ja
kasvatusala 2.52.02.5Aikuiskoulutus

4.55.04.5Nuorten koulutusKulttuuriala

4.04.04.0Aikuiskoulutus

4.04.54.0Nuorten koulutusYhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon
ala 3.54.03.5

Aikuiskoulutus

4.04.54.5Nuorten koulutusLuonnontieteiden ala

4.04.04.0Aikuiskoulutus

4.05.05.0Nuorten koulutusTekniikan ja liikenteen
ala 4.04.04.0Aikuiskoulutus

4.55.04.5Nuorten koulutusLuonnonvara- ja
ympäristöala 4.04.54.0Aikuiskoulutus

3.54.03.5Nuorten koulutusSosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala 3.03.53.0Aikuiskoulutus

4.04.54.0Nuorten koulutusMatkailu-, ravitsemis- ja
talousala 3.54.03.5Aikuiskoulutus

8.54.55.0AikuiskoulutusMuu koulutus

Liitetaulukko 5. Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot ammattikorkeakouluissa koulutustyypin
mukaan 2013

joista ulkomaalaisten suorittamia tutkintojaTutkinnot yhteensäKoulutustyyppi

%yhteensä

5,81 44824 833Tutkintoja yhteensä
6,81 28318 860Ammattikorkeakoulututkinto (nuorten koulutus)

2,91154 025Ammattikorkeakoulututkinto (aikuiskoulutus)

2,6501 948Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen
mukaan 2006–2013
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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 ja maakunnan
mukaan.

Tilastolain (23.4.2004/280, 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 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. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan
Koulutustilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta
erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. 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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