
Ammatillinen koulutus 2010
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 86 400
osallistujaa vuonna 2010
Tilastokeskuksen mukaan oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen
osallistui 86 400 opiskelijaa kalenterivuoden 2010 aikana. Opiskelijoita oli 2 prosenttia enemmän
kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 48 prosenttia opiskeli ammatillisiin perustutkintoihin, 44
prosenttia ammattitutkintoihin ja 8 prosenttia erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa.
Opiskelijoista 54 prosenttia oli naisia. Uusia opiskelijoita oli 43 700. Koko tutkinnon suoritti 18 900
opiskelijaa. Suoritetuista tutkinnoista 43 prosenttia oli ammatillisia perustutkintoja, 49 prosenttia
ammattitutkintoja ja 8 prosenttia erikoisammattitutkintoja. Tutkinnon suorittaneista 60 prosenttia
oli naisia. Tiedot on kerätty oppilaitoksilta. Oppisopimuskoulutus ei sisälly tietoihin.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
koulutusaloittain 20101)

Tutkinnon suorittaneet yhteensäOpiskelijat yhteensäUudet opiskelijat yhteensäKoulutusala

18 94986 39143 655Yhteensä
3871 522606Humanistinen ja kasvatusala

3952 8791 451Kulttuuriala

3 44813 8456 678Liiketalouden ja hallinnon ala

2471 824697Luonnontieteiden ala

5 82730 31217 297Tekniikan ja liikenteen ala

1 2086 5852 997Luonnonvara- ja ympäristöala

5 06120 7209 439Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

2 3768 7044 490Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.1)

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 3.11.2010
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon
suorittaneet maakunnittain 20101)

Tutkinnon suorittaneet yhteensäOpiskelijat yhteensäUudet opiskelijat yhteensäKoulutuksen sijaintimaakunta

18 94986 39143 655Koko maa yhteensä
18 91986 30943 615Manner-Suomi
3 61819 44711 080Uusimaa

226920365Itä-Uusimaa

1 4297 6863 742Varsinais-Suomi

7454 1532 195Satakunta

6233 7641 924Kanta-Häme

2 0758 2243 952Pirkanmaa

6402 7451 401Päijät-Häme

5041 946888Kymenlaakso

3971 219571Etelä-Karjala

6782 2491 225Etelä-Savo

1 0454 6592 350Pohjois-Savo

8803 6061 632Pohjois-Karjala

1 2085 3452 833Keski-Suomi

8443 0641 347Etelä-Pohjanmaa

4312 8591 299Pohjanmaa

3771 494651Keski-Pohjanmaa

1 9307 7873 795Pohjois-Pohjanmaa

4981 678658Kainuu

7713 4641 707Lappi

308240Ahvenanmaa
308240Ahvenanmaa

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.1)
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Laatuseloste: Ammatillinen koulutus

1. Tilastotietojen relevanssi
Ammatillisen koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto sisältää
henkilöpohjaiset tiedot ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Ammatillisen koulutuksen tutkintotilasto
sisältää henkilöpohjaiset tiedot tiettynä vuonna ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista. Tietoja
käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Ammatillinen koulutus

Oppisopimuskoulutus,
näyttötutkintoon
valmistava

Oppisopimuskoulutus,
opetussuunnitelma-
perusteinen

Oppilaitosmuotoinen
koulutus, näyttötutkintoon
valmistava

Oppilaitosmuotoinen
koulutus,
opetussuunnitelma-
perusteinen

Koulutusmuoto

koulutuksen järjestäjäkoulutuksen järjestäjäoppilaitosoppilaitosTiedonantaja

kalenterivuodelta/
marraskuu

kalenterivuodelta/
marraskuu

kalenterivuodelta/
marraskuu

20.9. tilanteesta/
kesäkuu

Opiskelijat/
julkistus

kalenterivuodelta/
marraskuu

kalenterivuodelta/
marraskuu

kalenterivuodelta/
marraskuu

kalenterivuodelta/ elokuuTutkinnot/
julkistus

Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijatiedot kuvaavat
kuluvan vuoden poikkileikkausajankohtaa 20.9. Oppilaitosmuotoisen näyttötutkintoon valmistavan
koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijatiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Kaikki ammatillisen
koulutuksen tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tilasto sisältää oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjiä
kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon
ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten
kokonaisopiskelijamäärää. Ennakkotilaston tietoja julkaistaan Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot
-tilastossa sekä Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa. Lisätietoja ennakkotilastosta saa edellä
mainittujen tilastojen laatuselosteista.

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
Henkilötilastot -toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilasto perustuvat ammatillista koulutusta antavien
oppilaitosten ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt
opiskelija- ja tutkintotilaston tiedot sähköisenä tiedostosiirtona. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto
on henkilöpohjainen. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukkona ovat 20.9.
tilanteessa oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja
oppisopimuskoulutuksen perusjoukkona ovat kalenterivuoden aikana koulutuksessa olleet. Tutkintotilasto
on henkilöpohjainen ja sen perusjoukkona ovat kalenterivuoden aikana tutkinnon suorittaneet. Aineistot
ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten
tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin
tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjien ilmoittamien
tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.
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4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Ammatillisen koulutuksen tilastot tuotetaan vuosittain. Ennakkotilasto ammatillisen koulutuksen
opiskelijoista valmistuu noin 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja lopullinen henkilöpohjainen
opiskelijatilasto noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Ammatillisen koulutuksen tutkintotilasto on
lopullinen ja valmistuu noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. Aineistosta
on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy
Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastossa käytetyt luokitukset
löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja on olemassa vuodesta
1999 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa
tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastotiedot 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.
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