
Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa
vuonna 2013
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa
opiskeli kalenterivuoden 2013 aikana 313 600 opiskelijaa. Opiskelijoista 171 300 opiskeli nuorille
suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 67 400
näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 74 900 ammatillisessa
lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen
mukaan 2013

Opiskelijoista 38 prosenttia opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla, 18 prosenttia sosiaali-, terveys-
ja liikunta-alalla ja 17 prosenttia liiketalouden ja hallinnon alalla. Miehiä ja naisia oli opiskelijoissa lähes
yhtä paljon. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli kuitenkin suurta.
Sosiaali- ja terveysalalla naisten osuus oli 85 prosenttia, tekniikan ja liikenteen alalla 18 prosenttia.

Opiskelijatiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisten vuosien tietojen kanssa.
Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tilastointi onmuuttunut.
Opiskelijatiedot vuodelta 2013 on kerätty koko kalenterivuodelta. Aikaisempina vuosina tiedot on kerätty
20.9. tilanteesta. Tiedot 20.9. tilanteesta ovat myös edelleen saatavissa.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 23.9.2014
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Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 131 500
opiskelijaa 20.9.2013. Heitä oli prosentin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon
valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen tiedot ovat kalenterivuoden
tietoja kuten aikaisempinakin vuosina. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen
opiskelijoita oli 5 prosenttia enemmän ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoita 6 prosenttia vähemmän
kuin edellisenä vuonna.

Uusia opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa oli 113 600 vuonna 2013. Uusista opiskelijoista 49 200
aloitti opintonsa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 30 000 näyttötutkintoon
valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 34 400 ammatillisessa lisäkoulutuksessa.
Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa uusia opiskelijoita oli 95 400, heitä oli 2 prosenttia enemmän kuin
edellisenä vuonna. Uusista opiskelijoista 40 prosenttia aloitti opintonsa tekniikan ja liikenteen koulutusalalla.
Uusia oppisopimusopiskelijoita oli 18 200. Oppisopimuksia solmittiin 13 prosenttia vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Oppisopimusopiskelijoista 34 prosenttia aloitti opintonsa liiketalouden ja hallinnon
koulutusalalla.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 69 100 opiskelijaa vuonna 2013. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen
peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 36 000, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen
tutkintoja 14 600 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 18 500. Tutkinnon suorittaneita oli 2 prosenttia
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 53 prosenttia oli naisia. Yli puolet, 55 prosenttia, suoritti
tutkinnon tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali-, terveys- ja liikunnan koulutusaloilla. Tutkinnon suorittaneista
19 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutuslajeittain 2013

NaisetYhteensäNaisetOppisopimuskoulutusNaisetOppilaitosmuotoinen
koulutus

58 284113 58810 34118 22847 94395 360Koulutuslajit yhteensä

23 58649 14411420923 47248 935
Opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus

16 43130 0434 4197 66112 01222 382
Näyttötutkintoon valmistava
ammatillinen peruskoulutus

13 62425 9963 1355 60610 48920 390
Ammattitutkintoon valmistava
koulutus

4 6438 4052 6734 7521 9703 653
Erikoisammattitutkintoon
valmistava koulutus

Liitetaulukko 2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutuslajeittain 2013

NaisetYhteensäNaisetOppisopimuskoulutusNaisetOppilaitosmuotoinen
koulutus

158 470313 61027 92451 466130 546262 144Koulutuslajit yhteensä

80 091171 27321443779 877170 836
Opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus

38 38667 45711 09019 88527 29647 572
Näyttötutkintoon valmistava
ammatillinen peruskoulutus

27 76651 9598 43416 15519 33235 804
Ammattitutkintoon valmistava
koulutus

12 22722 9218 18614 9894 0417 932
Erikoisammattitutkintoon
valmistava koulutus

Liitetaulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2013

NaisetYhteensäNaisetOppisopimuskoulutusNaisetOppilaitosmuotoinen
koulutus

36 64769 1597 19112 86929 45656 290Koulutuslajit yhteensä

17 38635 9916112317 32535 868
Opetussuunnitelmaperusteinen
ammatillinen peruskoulutus

8 48914 6312 1853 9286 30410 703
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen
peruskoulutus

7 60513 0702 5554 7935 0508 277Ammattitutkintoon valmistava koulutus

3 1675 4672 3904 0257771 442
Erikoisammattitutkintoon valmistava
koulutus

4



Laatuseloste: Ammatillinen koulutus

1. Tilastotietojen relevanssi
Ammatillisen koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää
henkilöpohjaisia tietoja tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon
suorittaneista. Tiedot kuvaavat oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen ammatillista
peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava
ammatillinen peruskoulutus) ja ammatillista lisäkoulutusta (ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin
valmistava koulutus). Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja.
Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa sekä kansainvälisiin
tietotarpeisiin, joista tärkeimmät on määritelty EU:n koulutustilastoasetuksessa (EU:n Parlamentin ja
Neuvoston asetus koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tietojen tuottamisesta ja kehittämisestä
N:o 452/2008).

Ammatillisen koulutuksen tilasto on laadittu koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten Tilastokeskukselle
ilmoittamien opiskelija- ja tutkintotietojen perusteella. Tilasto sisältää koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia
kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon
ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tilastolain (280/2004 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
työjärjestyksenmukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilasto perustuu ammatillista koulutusta antavien
koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt opiskelija- ja
tutkintotilaston tiedot tiedostosiirtona. 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 ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat
tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Opiskelija- ja tutkintotiedot ilmestyvät kerran vuodessa. Tilasto valmistuu noin 9 kuukautta viiteajankohdan
jälkeen.

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

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Aikasarjatietoa on saatavissa 1997 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä,
luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Vuonna 2013 kerättiin opetussuunnitelmaperusteisen
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ammatillisen peruskoulutuksen tiedot koko kalenterivuodelta. Aikaisempina vuosina tiedot on kerätty
20.9. tilanteesta. Tiedot 20.9. tilanteesta ovat myös edelleen saatavissa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Ammatillisen koulutuksen tilaston 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.
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