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Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna 2014.
Opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijamäärä kasvoi
peruskoulu- ja ammatillisessa koulutuksessa ja pieneni lukiokoulutuksessa sekä
yliopistokoulutuksessa. Ammattikorkeakoulutuksessa opiskelijamäärä pysyi edellisen vuoden
tasolla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2014

Vuonna 2014 uusia opiskelijoita oli 281 400 ja tutkinnon suorittaneita 218 800. Uusista opiskelijoista
naisia oli 52 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 54 prosenttia.
Tämän tilaston yhteydessä julkaistavassa katsauksessa tarkastellaan vuosina 1992, 1997 ja 2002 tutkinnon
suorittaneiden myöhempiä tutkintoja vuoteen 2013 mennessä. Tarkastelun kohteena ovat noina vuosina
ylioppilastutkinnon, toisen asteen ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän
korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet.
Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin
käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja
julkaistaan myös tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen,
ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten
aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla.
Helsinki 16.12.2015

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.
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Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 10 vuodessa
Tässä katsauksessa tarkastellaan vuosina 1992, 1997 ja 2002 ylioppilastutkinnon, toisen asteen ammatillisen
tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon ja tohtorin tutkinnon suorittaneita
ja heidän myöhempiä, vuoteen 2013 mennessä suorittamia, tutkintojaan. Tarkastelujoukkoon on kultakin
henkilöltä poimittu vain yksi tutkinto. Jos henkilö on tarkasteluvuonna suorittanut useita tutkintoja, hänelle
on valittu korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu tutkinto.
Koulutusjärjestelmässä on toteutettu uudistuksia, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittaneiden myöhempiin
opintoihin. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut on mm. koulutuksen laajuudesta riippuen
saanut joko vastaavan alan kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin tai yleisen kelpoisuuden
ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Opistoasteen koulutuksiin ei ole voinut hakeutua vuoden
1998 jälkeen, mutta koulutuksesta on voinut suorittaa tutkintoja. Ammattikorkeakoulukoulutus alkoi
1990-luvulla. Ensimmäiset ammattikorkeakoulututkinnot (68) on suoritettu vuonna 1994 ja ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot (59) ammattikorkeakoulun jatkotutkintona vuonna 2004.
Yliopistokoulutuksessa otettiin syksyllä 2005 käyttöön kaksiportainen tutkintorakenne, jossa ylempään
korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen pohjana on pääsääntöisesti alempi korkeakoulututkinto tai
sitä vastaava koulutus, joka on suoritettava ennen ylempää korkeakoulututkintoa. Kaksiportainen
tutkintorakenne on kaikilla opintoaloilla lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä alaa lukuun ottamatta.
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi noin 20 000 hengellä kymmenessä vuodessa
vuodesta 1992 vuoteen 2002 (taulukko 1). Kun vuonna 1992 tutkinnon suoritti noin 105 000 henkeä, niin
viisi vuotta myöhemmin tutkinnon suorittaneita oli jo noin 117 000 ja vuonna 2002 noin 125 000.
Taulukko 1. Tutkinnon vuosina 1992, 1997 ja 2002 suorittaneet ja heistä vähintään yhden tutkinnon
vuoteen 2013 mennessä suorittaneet koulutusasteen¹ mukaan
1)

Koulutusaste

Tutkinnon Joista
Tutkinnon
suorittaneet suorittanut
suorittaneet
vähintään
yhden tutkinnon
1993-2013

Joista
Tutkinnon
suorittanut
suorittaneet
vähintään
yhden tutkinnon
1993-2013

Joista
suorittanut
vähintään
yhden tutkinnon
1993-2013

1992

Yhteensä %

Yteensä %

Yhteensä %

1997

2002

Lukiokoulutus

26 176

22 351

85.4

34 915

29 303

83.9

35 423

28 632

80.8

Toisen asteen ammatillinen
koulutus

38 198

18 394

48.2

39 518

19 270

48.8

50 256

17 306

34.4

24 671

9 430

38.2

19 244

7 445

38.7

1 332

377

28.3

2 776

705

25.4

1 231

248

20.1

113

11

9.7

..

..

..

5 942

1 665

28.0

20 395

4 728

23.2

1 694

597

35.2

2 378

1 428

60.1

2 560

1 440

56.3

2)

Opistoaste

Ammatillinen korkea-aste
3)

Ammattikorkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto
4)

Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Ylempi korkeakoulututkinto

9 826

2 854

29.0

11 434

2 768

24.2

12 359

2 742

22.2

Lääkärien
erikoistumiskoulutus

492

220

44.7

566

252

44.5

790

262

33.2

Lisensiaatintutkinto

664

427

64.3

788

444

56.3

558

261

46.8

Tohtorintutkinto

547

87

15.9

930

159

17.1

1 201

181

15.1

105 044

55 065

52.4

116 946

62 982

53.9

124 987

55 940

44.8

Yhteensä

1) Opetushallinnon vuoden 2002 koulutusluokituksen koulutusaste.
2) Koulutukseen ei ole voinut hakeutua vuoden 1998 jälkeen.
3) Ensimmäiset tutkinnot on suoritettu vuonna 1994.
4) Ensimmäiset tutkinnot on suoritettu ammattikorkeakoulun jatkotutkintona.
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Naiset suorittivat miehiä enemmän tutkintoja vertailuvuosina ja niiden jälkeen
Naiset ovat suorittaneet suurimman osan tutkinnoista kaikkina vertailuvuosina (kuvio 1). Sukupuolten
välinen suhteellinen osuus kaikista tutkinnon suorittaneista on kuitenkin pysynyt samalla tasolla vuosina
1992–2002. Tutkinnon suorittaneista naisia oli kaikkina vertailuvuosina n. 56–58 prosenttia, miehiä taas
vastaavasti 42–44 prosenttia.
Kuvio 1. Tutkinnon suorittaneet sukupuolen mukaan vuosina 1992,
1997 ja 2002

Vuonna 1992 tutkinnon suorittaneet suorittivat henkeä kohden enemmän tutkintoja kuin vuonna 2002
tutkinnon suorittaneet. Kun vuonna 1992 tutkinnon suorittaneet suorittivat myöhempinä vuosina 1993–2013
keskimäärin 0,7 tutkintoa henkeä kohden, suorittivat vuonna 2002 tutkinnon suorittaneet enää keskimäärin
0,5 tutkintoa henkeä kohden tutkintoa seuraavina vuosina 2003–2013. Tosin tähän suoritettujen tutkintojen
määrän vähenemiseen vaikuttaa se, että vuonna 2002 tutkinnon suorittaneista kaksi kertaa useammalla oli
vielä vuonna 2013 keskeneräisiä tutkintoja meneillään kuin mitä kymmenen vuotta aikaisemmin tutkinnon
suorittaneista. Kaikkina vertailuvuosina naiset suorittivat paitsi enemmän, niin myöskin hieman useampia
tutkintoja henkeä kohden kuin miehet vuoteen 2013 mennessä. Vuosina 1992 ja 1997 tutkinnon suorittaneet
naiset suorittivat tulevina vuosina keskimäärin 0,8 tutkintoa, miehet puolestaan 0,6. Vuonna 2002 vastaavat
luvut olivat naisilla 0,6 ja miehillä 0,5 tutkintoa.
Jotkut henkilöt suorittivat vertailuvuoden jälkeen hyvinkin useita tutkintoja. Vuonna 1992 tutkinnon
suorittaneilla suurin vertailuvuoden jälkeen suoritettujen tutkintojen määrä oli kahdeksan, vuonna 1997
tutkinnon suorittaneilla seitsemän ja vuonna 2002 tutkinnon suorittaneilla kuusi. Vuosina 1992 ja 1997
tutkinnon suorittaneista myöhempinä vuosina jonkun tutkinnon suoritti hieman yli puolet, vuonna 2002
tutkinnon suorittaneista taas hieman alle puolet, eli noin 45 prosenttia. Tosin tähän vertailuunkin voi
vaikuttaa se, että vuonna 2002 tutkinnon suorittaneilla on vielä keskeneräisiä opintoja meneillään. Naisista
useampi henkilö suoritti vähintään yhden tutkinnon vertailuvuoden jälkeen. Vuosina 1992 ja 2002 ero oli
naisten hyväksi kymmenisen prosenttiyksikköä, vuonna 1997 selvästi vähemmän, noin neljä
prosenttiyksikköä.
Äidinkielenään suomea puhuvien osuus tutkinnon suorittaneista pysyi samalla tasolla vuosina 1992, 1997
ja 2002. Heitä oli kaikista tutkinnon suorittaneista 92–93 prosenttia. Äidinkielenään ruotsia puhuvia oli
tutkinnon suorittaneista kaikkina vertailuvuosina 5 prosenttia, muun kuin suomen tai ruotsin kielisiä 2-3
prosenttia.

Ylioppilaaksi vuonna 2002 kirjoittaneista viidennes yhä ilman toista tutkintoa
vuonna 2013
Vuonna 1992 ylioppilaaksi kirjoittaneista reilusta 26 000 hengestä noin 85 prosenttia (eli noin 22 000
henkeä) oli suorittanut jonkun muun tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Yleisin suoritettu tutkinto heillä
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oli ylempi korkeakoulututkinto, jonka oli suorittanut reilu kolmannes, eli 36 prosenttia. Toiseksi yleisin
tutkinto oli toisen asteen ammatillinen tutkinto, jonka oli suorittanut joka neljäs vuonna 1992 ylioppilaaksi
kirjoittanut. Lähes yhtä moni suoritti opistoasteen tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon oli vuoteen
2013 mennessä suorittanut joka viides, ja alemman korkeakoulututkinnon joka kymmenes vuonna 1992
ylioppilaaksi kirjoittanut.
Tutkintovirroissa tapahtui ylioppilaaksi vuonna 1997 kirjoittaneiden kohdalla muutos verrattuna viisi
vuotta aiemmin kirjoittaneisiin. Ammattikorkeakoulututkinto löi itsensä läpi ja nousi heidän keskuudessaan
selvästi yleisimmäksi ylioppilastutkinnon jälkeiseksi tutkinnoksi. Vuonna 1997 ylioppilaaksi valmistuneista
lähes neljä henkeä kymmenestä, eli 38 prosenttia, suoritti ammattikorkeakoulututkinnon vuoteen 2013
mennessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti vajaa kolmannes ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon
vajaa neljännes vuonna 1997 ylioppilaaksi valmistuneista. Koulutusjärjestelmässä tapahtunut muutos
näkyy opistoasteen tutkinnon suorittaneiden määrässä, heitä oli enää nelisen prosenttia vuonna 1997
ylioppilaaksi kirjoittaneista. Kaiken kaikkiaan jonkun tutkinnon vuoteen 2013 mennessä suorittaneita oli
vuonna 1997 kirjoittaneista lähes sama osuus (84 %), kun viisi vuotta aiemmin kirjoittaneista. Absoluuttinen
suoritettujen tutkintojen määrä oli vuonna 1997 kirjoittaneilla kuitenkin suurempi, johtuen siitä, että
ylioppilaaksi kirjoittaneita (n. 35 000) oli selvästi enemmän kuin viisi vuotta aiemmin.
Ammattikorkeakoulututkinto säilyi yleisimpänä ylioppilastutkinnon jälkeen suoritettuna tutkintona myös
vuonna 2002 ylioppilaaksi kirjoittaneilla. Heistä ammattikorkeakoulututkinnon oli vuoteen 2013 mennessä
suorittanut reilu kolmannes (36 %). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli vajaat kolme henkeä
kymmenestä. Joka viides vuonna 2002 kirjoittanut oli suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon, ja
yhtä suuri osuus sai valmiiksi alemman korkeakoulututkinnon. Tämä osuus oli kaksi kertaa korkeampi
kuin vastaava 1992 ja 1997 ylioppilaaksi kirjoittaneilla. Kaiken kaikkiaan vuonna 2002 ylioppilaaksi
kirjoittaneista viidesosa ei ollut suorittanut mitään myöhempää tutkintoa vuoteen 2013 mennessä.
Kuvio 2. Ylioppilaaksi 1992, 1997 ja 2002 kirjoittaneiden myöhemmät
tutkinnot vuoteen 2013 mennessä

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa suoritetaan monesti useampia
tutkintoja
Vuonna 1992 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista hieman vajaa puolet (48 %) suoritti
jonkun muun tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Määränä tämä vastaa noin 18 000 henkeä. Selvästi
yleisintä oli toisen asteen ammatillinen tutkinto joltain toiselta alalta, jonka opiskeli lähes kolmannes
vuonna 1992 valmistuneista. Opistoasteen tutkinnon suorittaneita oli heistä hieman useampi kuin joka
kymmenes (12 %) ja ammattikorkeakoulusta valmistuneita joka kymmenes.
Vuonna 1997 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista yhtä suuri osuus (noin puolet), kuin viisi
vuotta aiemmin valmistuneista suoritti muun tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Yleisintä oli edelleen
jonkun toisen alan tutkinto samalla koulutusasteella, jonka suoritti kolmannes vuonna 1997 valmistuneista.
Ammattikorkeakoulututkinto oli hivenen nostanut suosiotaan, sillä sen suorittaneita oli nyt vastaavasta
5

joukosta noin 15 prosenttia. Koulutusjärjestelmän muutos näkyi opistoasteen suorittaneiden määrässä,
heitä oli enää noin 4 prosenttia tutkittavasta joukosta.
Toisen asteen ammatillisen tutkinnon vuonna 2002 suorittaneista reilu kolmannes, eli 34 prosenttia, suoritti
vuoteen 2013 mennessä jonkin toisen tutkinnon. Edelleen selvästi yleisintä oli toisen alan tutkinto samalta
koulutusasteelta, suorittaneita noin yksi henkilö viidestä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli
noin 12 prosenttia.
Vuosina 1992, 1997 ja 2002 toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista ylioppilaaksi itsensä
luki 1-2 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon heistä suoritti noin 1 prosentti.
Kuvio 3. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon vuosina 1992, 1997
ja 2002 suorittaneiden myöhemmät tutkinnot vuoteen 2013 mennessä

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista noin neljännes opiskeli toisen
tutkinnon vuoteen 2013 mennessä
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen tuli mahdolliseksi vuonna 1994. Kolme vuotta myöhemmin,
vuonna 1997, tämän tutkinnon suoritti vajaa 6 000 henkeä. Heistä reilu neljännes (28 %) opiskeli jonkun
muun tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Yleisintä oli toisen asteen ammatillisen tutkinnon (11 %) tai
ylemmän korkeakoulututkinnon(9 %) suorittaminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oli vuoteen
2013 mennessä suorittanut heistä joka kahdeskymmenes.
Vuonna 2002 oli ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä jo yli kolme kertaa suurempi kuin
viisi vuotta aiemmin (n. 20 000). Jonkin toisen tutkinnon vuoteen 2013 mennessä oli heistä suorittanut
noin joka neljäs, eli 23 prosenttia. Edelleen yleisintä oli toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaminen
(8 %) ja ylempi korkeakoulututkinto (7 %). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli sama
osuus kuin viisi vuotta aiemmin, eli noin viisi prosenttia.
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Kuvio 4. Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 1997 ja 2002
suorittaneiden myöhemmät tutkinnot vuoteen 2013 mennessä

Lisensiaatin tutkinnon suosio laski selvästi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneilla
Vuonna 1992 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista vajaa kolmannes, eli 29 prosenttia, opiskeli
jonkun toisen tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Määränä tämä vastaa noin 3 000 henkeä 10 000:sta.
Yleisintä oli tohtoriksi väitteleminen. Väitöskirjan tehneitä oli heistä lähes joka kymmenes, eli yhdeksän
prosenttia. Lisensiaatin tutkinnon suorittaneita oli noin seitsemän prosenttia ja toisen asteen ammatillisen
tutkinnon suorittaneita noin kuusi prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon toiselta alalta ja lääkärien
erikoistumiskoulutuksen suorittaneita oli viitisen prosenttia kumpiakin.
Tohtorin tutkinto oli selvästi suosituin tutkinto viisi vuotta myöhemmin (1997) ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Vuoteen 2013 mennessä heistä lähes yksi kymmenestä (9 %) oli
väitellyt tohtoriksi. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut viisi prosenttia vuonna 1997
valmistuneista. Lisensiaatin tutkinnon suosio laski selvästi, ainoastaan nelisen prosenttia oli suorittanut
sen vuoteen 2013 mennessä. Lääkärien erikoistumiskoulutuksen suorittaneita oli suurin piirtein sama
määrä.
Vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla tohtorin tutkinto oli edelleen suosituin
myöhempi tutkinto. Vuoteen 2013 mennessä sen oli suorittanut kahdeksan prosenttia kyseisestä joukosta.
Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen sen sijaan väheni heidän keskuudessaan entisestään; enää sen suoritti
heistä vajaat kolme prosenttia. Yhtä suuri osuus heistä suoritti lääkärien erikoistumiskoulutuksen. Toiseksi
yleisin myöhempi tutkinto oli, kuten viisi vuotta aiemmin valmistuneidenkin keskuudessa, toisen asteen
ammatillinen tutkinto, jonka suoritti noin neljä prosenttia vastaavasta joukosta. Ylemmän tai alemman
korkeakoulututkinnon toiselta alalta suorittaneita oli kumpiakin noin kolme prosenttia.
Koska ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi vuoden 1992 vajaasta 10 000 vuoden
2002 reiluun 12 000, kasvoi myös tohtoriksi väitelleiden määrä, vaikka heidän suhteellinen osuutensa
pysyikin samana. Vuonna 1992 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista tohtoriksi väitteli vuoteen
2013 mennessä 874 henkeä, vuonna 2002 taas 1 043 henkeä.
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Kuvio 5. Ylemmän korkeakoulututkinnon vuosina 1992, 1997 ja 2002
suorittaneiden myöhemmät tutkinnot vuoteen 2013 mennessä

Monet tohtoreista suorittavat vielä tutkintoon johtavia opintoja
Myös monet tohtorit jatkavat tutkintoon johtavia opintoja tohtoritutkinnon suoritettuaan. Vuonna 1992
väitelleistä 547 tohtorista noin 16 prosenttia, eli 87 henkeä, suoritti myöhemmän tutkinnon vuoteen 2013
mennessä. Selvästi yleisin tutkinto oli lääkärien erikoistumiskoulutus, jonka suoritti heistä useampi kuin
joka kymmenes, eli noin 12 prosenttia. Seuraavaksi yleisimmät suoritetut tutkinnot olivat toisen asteen
ammatillinen ja jonkun toisen alan ylempi korkeakoulututkinto. Näitä tutkintoja suorittaneita oli tästä
tohtorien joukosta kaksi prosenttia kumpaakin.
Vuonna 1997 tohtoriksi väitelleistä 930 hengestä noin 16 prosenttia, eli 159 henkeä, suoritti myöhemmän
tutkinnon vuoteen 2013 mennessä. Selvästi yleisintä oli edelleen lääkärien erikoistumiskoulutus, jonka
suorittaneita oli noin 11 prosenttia vuonna 1997 väitelleistä. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon
suorittaneita oli heistä noin neljä prosenttia.
Vuonna 2002 yhteensä 1 201 henkeä suoritti tohtorin tutkinnon. Vuoteen 2013 mennessä heistä 181, eli
noin 15 prosenttia, oli suorittanut jonkun myöhemmän tutkinnon. Yleisimmät tutkinnot pysyivät samana
kuin viisi vuotta aiemmin valmistuneillakin; lääkärien erikoistumiskoulutuksen suoritti heistä noin yhdeksän
prosenttia, toisen asteen ammatillisen koulutuksen puolestaan neljä prosenttia.
Kuvio 6. Tohtorin tutkinnon vuosina 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden
myöhemmät tutkinnot vuoteen 2013 mennessä
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Myöhemmät tutkintovirrat pysyneet lähes samoina
Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä kasvoi vuodesta 1992 vuoteen 2002 noin 20 000 hengellä.
Vuonna 2002 tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuneista harvemmalla kuitenkin oli myöhempää,
vuoteen 2013 mennessä suoritettua, toista tutkintoa. Tämä selittyy osittain sillä, että vuonna 2002
valmistuneilla on enemmän keskeneräisiä tutkintoja aikaisemmin valmistuneisiin verrattuna.
Myöhempien tutkintojen suhteellisissa määrissä tällä ajanjaksolla tapahtuneet muutokset ovat melko pieniä,
ja selittyvät pitkälti koulutusjärjestelmässä tapahtuneilla muutoksilla. Näiden muutosten seurauksena
ammattikorkeakoulututkinto (mahdollista vuodesta 1994) nousi vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden
keskuudessa ammatillisen koulutuksen rinnalle eniten suoritetuksi myöhemmäksi tutkinnoksi. Sama ilmiö,
joskin pienemmässä mittakaavassa, on havaittavissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (mahdollista
vuodesta 2004) osalta. Kun vuonna 1992 tutkinnon suorittaneista sen suoritti tulevina vuosina noin puoli
prosenttia, eli reilut 600 henkeä, niin vuonna 2002 valmistuneista jo kaksi kertaa useampi. Samaan aikaan
opistoasteelta valmistuneiden osuus laski vuoden 1992 reilusta kymmenestä prosentista eli vajaasta 12 000
hengestä vuoteen 2002 mennessä lähelle nollaa prosenttia, 164 henkeen.
Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suhteellisen suuri suosio korkeasti koulutettujen keskuudessa selittyy
pitkälti heidän osallistumisestaan johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaan koulutukseen. Ylemmän
korkeakoulututkinnon, lääkärien erikoistumiskoulutuksen, lisensiaatin tai tohtorinkoulutuksen
seurantavuosina suorittaneilla noin puolet myöhemmin suoritetuista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista
ovat nimenomaan näitä johtamiskoulutuksia. Toinen suhteellisen suosittu koulutus on yrittäjän
ammattitutkinto, jonka suoritti samasta joukosta vertailuvuosina 4-6 prosenttia.
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Liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2013 ja 2014
Koulutussektori

2013

Yhteensä

1 268 846 1 273 172

Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus

2014

Muutos
2013–2014, %
0

540 477

542 932

0

2 440

2 112

–13

105 898

103 914

–2

Ammatillinen koulutus

313 972

321 736

2

Ammattikorkeakoulukoulutus

138 880

138 719

0

Yliopistokoulutus

167 179

163 759

–2

Aikuisten perus- ja lisäopetus
Lukiokoulutus
1)

1) Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin
ja sukupuolen mukaan 2014
Koulutussektori

Uudet opiskelijat Uudet
opiskelijat,
naiset

Opiskelijat Opiskelijat,
naiset

%
Yhteensä

281 440

Peruskoulun esi-, perus- ja
lisäopetus

60 279

Tutkinnon
suorittaneet

Tutkinnon
suorittaneet
naiset

%

%

52 1 273 172

51

218 763

54

48

542 932

49

58 009

49

Aikuisten perus- ja
1)

lisäopetus

Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus

.

.

2 112

48

537

45

34 888

57

103 914

57

32 064

57

120 701

51

321 736

50

71 987

53

Ammattikorkeakoulutus

38 574

55

138 719

54

25 002

62

Yliopistokoulutus

26 998

55

163 759

54

31 164

59

1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.
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Laatuseloste: Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot
1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita ja tutkinnon suorittaneita. Tilastossa on
tietoja opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, alueellisesta liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja
äidinkielestä. Perusasteen jälkeisellä koulutuksella tarkoitetaan lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta,
ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusta. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa,
tutkimuksessa ja arvioinnissa sekä kansainvälisissä koulutustilastoissa.
Opiskelijoilla tarkoitetaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita tilastovuoden 20.9. tilanteesta.
Myös peruskoulun kirjoilla 20.9. olleet oppilaat lasketaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiksi.
Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta vuodesta 2013 alkaen, näyttötutkintoon valmistavan
ja oppisopimuskoulutuksen tiedot jo vuodesta 2004 alkaen.
Tutkinnon suorittaneet ovat tilastovuonna 1.1.-31.12. ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon,
ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneita. Myös peruskoulun päättäneet lasketaan
tutkinnon suorittaneiksi. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset opiskelijoiden ja tutkintojen määritelmistä
löytyvät kunkin koulutussektorin yhteydestä.
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
Tilasto perustuu henkilöpohjaisiin (peruskoulukoulutuksessa oppilaitoksittaisiin) opiskelija- ja
tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt sähköisesti koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta,
suoraan oppilaitoksilta tai korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Aineistot ovat
kokonaisaineistoja. Tilaston yhteydessä on tilastovuoteen 2012 saakka julkaistu myös ennakolliset
opiskelijamäärät koulutussektoreittain. Tilastovuodesta 2013 alkaen ennakkotiedot opiskelijamäärästä
julkaistaan Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilaston yhteydessä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perustana olevien opiskelija- ja tutkintotietojen korkea laatu
varmistetaan useiden erilaisten listaus- ja tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä puhelintiedusteluilla
ja vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tiedot vuodelta 2014 ovat lopullisia. Lopulliset tiedot ilmestyvät noin vuosi viiteajankohdan jälkeen.
Tilasto ilmestyy vuosittain.

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.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Opiskelijatietoja on tuotettu vaihtelevasti koulutussektorista riippuen. Kaikki perusasteen jälkeiset
koulutussektorit kattava henkilöpohjainen opiskelijatiedonkeruu aloitettiin vuonna 1999. Tutkintotietoja
on saatavissa tutkintorekisteristä vuodesta 1971 lähtien. Peruskouluista aikasarjatietoa on saatavissa
1980-luvulta lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat tilastoinnissa ja koulutusjärjestelmässä
tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin
Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot.

12

Koulutus 2015

Lisätietoja
Heli Hiltunen
Timo Ruuskanen
(Katsaus)
Vastaava tilastojohtaja:
Jari Tarkoma

029 551 3314
029 551 3620

koulutustilastot@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi
Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute

Tietopalvelu ja viestintä, Tilastokeskus
puh. 029 551 2220
www.tilastokeskus.fi
Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy
puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
www.editapublishing.fi

ISSN 1796-0479
= Suomen virallinen tilasto
ISSN 1798-7644 (pdf)

