
Ammatillinen koulutus 2010
Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna
2010
Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen oppisopimuskoulutukseen osallistui 59 700
opiskelijaa kalenterivuoden 2010 aikana. Opiskelijoita oli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Opiskelijoista 39 prosenttia opiskeli ammatillisiin perustutkintoihin, 33 prosenttia
ammattitutkintoihin ja 28 prosenttia erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa.
Opiskelijoissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Uusia opiskelijoita oli 21 700. Koko tutkinnon
suoritti 14 300 opiskelijaa. Suoritetuista tutkinnoista 42 prosenttia oli ammatillisia perustutkintoja,
32 prosenttia ammattitutkintoja ja 26 prosenttia erikoisammattitutkintoja. Tutkinnon suorittaneissa
oli yhtä paljon miehiä ja naisia. Tiedot on kerätty oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain
2010

Tutkinnon suorittaneet yhteensäOpiskelijat yhteensäUudet opiskelijat yhteensäKoulutusala

14 30659 70221 674Yhteensä
3041 220491Humanistinen ja kasvatusala

2421 384545Kulttuuriala

4 88220 9828 472Yht.kuntatiet., liiketal. ja hallinnon ala

200781195Luonnontieteiden ala

5 36520 6786 348Tekniikan ja liikenteen ala

2581 294490Luonnonvara- ja ympäristöala

2 0198 8173 131Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

1 0364 5462 002Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 3.11.2011
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
maakunnittain 2010

Tutkinnon suorittaneet yhteensäOpiskelijat yhteensäUudet opiskelijat yhteensäKoulutuksen sijaintimaakunta

14 30659 70221 674Koko maa yhteensä
14 28659 56921 641Manner-Suomi
4 72720 3688 016Uusimaa

4071 593553Itä-Uusimaa

1 0834 8721 721Varsinais-Suomi

4852 129850Satakunta

2841 325571Kanta-Häme

1 1214 8081 877Pirkanmaa

4562 356822Päijät-Häme

2861 310491Kymenlaakso

202837264Etelä-Karjala

3091 252457Etelä-Savo

4531 964756Pohjois-Savo

2451 146430Pohjois-Karjala

6192 513930Keski-Suomi

1 5464 264784Etelä-Pohjanmaa

4001 481576Pohjanmaa

125865294Keski-Pohjanmaa

8663 8351 284Pohjois-Pohjanmaa

166663226Kainuu

5061 988739Lappi

2013333Ahvenanmaa
2013333Ahvenanmaa
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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.

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
Oppisopimuskoulutustilasto tuotetaan vuosittain. Lopullinen henkilöpohjainen tilasto 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 vuodesta 1997 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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