
Koulutukseen hakeutuminen 2012
Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku

Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista
suoraan peruskoulusta
Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneista 51 prosenttia oli peruskoululaisia, kun
heidän osuutensa uusista opiskelijoista oli 49 prosenttia vuonna 2012. Uusista ammatillisen
koulutuksen opiskelijoista 41 prosentilla oli aiempi ammatillinen tai korkeakoulututkinto ja 10
prosentilla pelkkä ylioppilastutkinto. Lukiokoulutuksessa runsas 97 prosenttia hakeneista ja
uusista opiskelijoista oli pelkän peruskoulun suorittaneita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen
koulutustilastoista.

Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman tutkinnonmukaan
2012, %

Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 46 prosentilla uusista opiskelijoista oli aikaisempana koulutuksena
pelkästään ylioppilastutkinto. Runsaalla 23 prosentilla oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto ja
ammatillinen tai korkeakoulututkinto (13 prosentilla ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto sekä 10
prosentilla ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto) ja 25 prosentilla pelkkä ammatillinen tai
korkeakoulututkinto (21 prosentilla ammatillinen tutkinto ja 4 prosentilla korkeakoulututkinto). Lisäksi
6 prosentilla pohjakoulutus oli peruskoulu tai tuntematon.

Yliopistokoulutuksessa 64 prosentilla uusista opiskelijoista oli pohjakoulutuksena pelkkä ylioppilastutkinto.
Kaikkiaan 25 prosentilla oli aikaisempana koulutuksena ylioppilastutkinto ja ammatillinen tai
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korkeakoulututkinto (5 prosentilla ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto sekä 20 prosentilla
ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto) ja vajaalla 5 prosentilla pelkkä ammatillinen tai
korkeakoulututkinto (2 prosentilla ammatillinen tutkinto ja 3 prosentilla korkeakoulututkinto). Lisäksi 6
prosentillla pohjakoulutus oli peruskoulu tai tuntematon.

Vuonna 2012 alkaneeseen koulutukseen haki 356 300 nuorta tai aikuista ja heistä 58 prosenttia aloitti
opiskelun. Näissä luvuissa hakija ja uusi opiskelija sisältyy kerran koulutussektorin lukumäärään. Lukioon
hakeneista 94 prosenttia ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneista 81 prosenttia aloitti
opiskelun. Ammattikorkeakouluun hakeneista 36 prosenttia ja yliopistoihin hakeneista 30 prosenttia aloitti
opinnot.Miehet pääsivät naisia useammin koulutukseenmuilla koulutussektoreilla paitsi lukiokoulutuksessa.

Jos henkilö lasketaan hakijaksi vain kerran, vuonna 2012 alkavaan koulutukseen haki 309 100 henkeä.
Heistä ainoastaan toisen asteen koulutukseen haki 51 prosenttia, vain ammattikorkeakoulukoulutukseen
21 prosenttia ja vain yliopistokoulutukseen 15 prosenttia. Sekä yliopisto- että
ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 24 600 henkeä eli 8 prosenttia hakijoista. Samanaikaisesti toisen
asteen ja ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 10 500 henkeä, mikä on 3 prosenttia hakijoista. Sekä
toisen asteen koulutukseen että yliopistokoulutukseen haki 1 500 hakijaa, mikä vastaa 0,5 prosenttia
hakijoista. Kaikille koulutussektoreille haki 3 900 henkeä, prosentti kaikista hakijoista.

2



Sisällys

Taulukot
Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2012............4

Liitetaulukko 2. Koulutukseen hakeneet koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen mukaan 2012....................4

Liitetaulukko 3. Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen mukaan 2012..............................4

Liitetaulukko 4. Samanaikainen hakeminen eriasteisiin koulutuksiin ja uudet opiskelijat samanaikaisesti eri asteilla
2012.............................................................................................................................................................................5

Laatuseloste: Koulutukseen hakeutuminen.................................................................................................................6

3



Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolenmukaan
20121)

Uusien opiskelijoiden osuus
hakeneista, %

Uudet opiskelijatKoulutukseen hakeneetKoulutussektori

MiehetNaisetYhteensäMiehetNaisetYhteensäMiehetNaisetYhteensä

92,394,593,615 36920 46935 83816 64721 65538 302Lukiokoulutus

83,678,180,754 90156 975111 87665 69172 905138 596
Toisen asteen ammatillinen
koulutus

39,734,336,516 13721 26737 40440 64261 953102 595Ammattikorkeakoulukoulutus

32,228,029,79 94412 87122 81530 87145 94876 819Yliopistokoulutus

62,655,158,496 351111 582207 933153 851202 461356 312Yhteensä

Sisältää henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
Lisäksi koulutukseen haki 12 500 ja koulutuksen aloitti 1 500 henkeä, joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta.

1)

Liitetaulukko 2. Koulutukseen hakeneet koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen mukaan
20121)

Koulutukseen hakeneiden aikaisempi koulutusKoulutukseen
hakeneet

Koulutussektori

Peruskoulu tai
tutkinto
tuntematon

Ammatillinen tai
korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto ja
ammatillinen tai
korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto

%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä

97,537 3602,5942----100,038 302Lukiokoulutus

50,870 34126,236 30511,115 33812,016 612100,0138 596
Toisen asteen ammatillinen
koulutus

3,33 34229,530 24321,021 56646,247 444100,0102 595Ammattikorkeakoulukoulutus

1,71 2987,35 59325,919 89865,150 030100,076 819Yliopistokoulutus

31,5112 34120,573 08315,956 80232,0114 086100,0356 312Yhteensä

Sisältää henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Hakija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.1)

Liitetaulukko 3. Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen mukaan 20121)

Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutusUudet opiskelijatKoulutussektori

Peruskoulu tai
tutkinto
tuntematon

Ammatillinen tai
korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto ja
ammatillinen tai
korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto

%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä

97,434 9242,6914----100,035 838Lukiokoulutus

48,654 35829,332 79612,213 6729,911 050100,0111 876
Toisen asteen ammatillinen
koulutus

5,82 18024,69 20123,78 87145,917 152100,037 404Ammattikorkeakoulukoulutus

6,31 4454,51 03324,85 65564,414 682100,022 815Yliopistokoulutus

44,792 90721,143 94413,628 19820,642 884100,0207 933Yhteensä

Sisältää henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.1)
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Liitetaulukko 4. Samanaikainen hakeminen eriasteisiin koulutuksiin ja uudet opiskelijat
samanaikaisesti eri asteilla 20121)

Uudet opiskelijatKoulutukseen hakeneetKoulutus

%Yhteensä%Yhteensä

70,9146 55751,2158 136Toisen asteen koulutus

17,836 82720,663 679Ammattikorkeakoulukoulutus

11,022 64315,246 924Yliopistokoulutus

0,25103,410 487Toisen asteen koulutus ja ammattikorkeakoulukoulutus

0,11050,51 463Toisen asteen koulutus ja yliopistokoulutus

0,0677,924 567Ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus

0,0_1,23 865Toisen asteen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus

100,0206 709100,0309 121Yhteensä

Sisältää henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Kukin hakija ja kukin uusi opiskelija sisältyy taulukkoon vain kerran. Toisen
asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen.

1)
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Laatuseloste: Koulutukseen hakeutuminen

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä. Tilastossa
on tietoja koulutukseen hakeneiden ja uusien opiskelijoidenmääristä, heidän aikaisemmasta koulutuksestaan
ja yhtä aikaa eri koulutussektoreille hakeneista. Lisäksi tilastossa kuvataan peruskoulun päättäneiden ja
uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tietoja käytetään
mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Toisen asteen koulutukseen hakeneella tarkoitetaan tässä aineistossa henkilöä, joka on peruskoulun jälkeisen
toisen asteen lukio- tai ammatillisen koulutuksen yhteishaussa ensisijaisesti hakenut johonkin tilastovuonna
alkavaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen hakeneista ei ole
tietoja, sen vuoksi korvaavaksi tiedoksi on hakijoiksi tilastoitu yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen uudet
opiskelijat. Korkeakoulukoulutukseen hakeneella tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut tilastovuonna
alkavaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutukseen yhteishaussa tai yhteishaun ulkopuolella. Sama
henkilö voi hakea useisiin valintayksiköihin yhteishaussa ja yhteishaun ulkopuolella.

Lukiokoulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9. tilastovuonna
opiskelemassa olleita, jotka olivat tilastovuonna tulleet kirjoille oppilaitoksen tiettyyn koulutukseen 1.1.
- 20.9. Ammatillisen koulutuksen uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan sekä 20.9. opiskelemassa olleita
opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, jotka tulivat oppilaitokseen kirjoille
1.1. - 20.9. välisenä aikana että vuodesta 2004 lähtien kalenterivuoden (1.1. - 31.12.) aikana oppilaitokseen
kirjoille tulleita näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita tai oppisopimuksen solmineita.
Yliopistokoulutuksen uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
aloittaneita, 20.9. tilastovuonna opiskelemassa olleita.

Tietoja tuotetaan mm. koulutusasteen ja -alan mukaan sekä alueluokituksilla.

Tiedot hakeneista perustuvat Opetushallituksen yhteishaku- sekä hakija- ja opinto-oikeusrekisteriaineistoihin.
Tiedot uusista opiskelijoista ja opiskelijoista ovat Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjien kautta
oppilaitoksilta tai suoraan oppilaitoksilta keräämiä tietoja. Tiedot peruskoulun päättäneistä perustuvat
Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisterin tietoihin ja tiedot
aikaisemmasta koulutuksesta ja suoritetuista tutkinnoista perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin
tutkintotietoihin. Tämän tilaston laatimista varten ei ole suoritettu erillistä tiedonkeruuta.

Tilastolain 280/2004 (muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia
yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki
Tilastokeskuksesta (48/1992) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen
työjärjestyksen mukaan väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta
ja työssäkäynnistä.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu koulutukseen hakeneita, uusia opiskelijoita, opiskelijoita ja tutkinnon suorittaneita
kuvaaviin henkilöpohjaisiin aineistoihin. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Perusjoukkoina tässä tilastossa ovat: eri koulutussektoreille hakeneet koulutussektorin mukaan, uudet
opiskelijat koulutussektorin mukaan, peruskoulun tilastovuonna päättäneet ja ylioppilastutkinnon
tilastovuonna suorittaneet. Aineistoissa ovat mukana vain ne henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus
(rajausta on tarkennettu vuonna 2012). Tästä syystä luvut ovat usein pienempiä kuin muissa
koulutussektoreittaisissa tilastoissa. Luvut voivat olla muiden koulutussektoreiden tilastoihin verrattuna
pienempiämyös siitä syystä, että tilastoon on henkilö laskettu vain yhden kerran, yleensä koulutussektorin
mukaan.
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3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perustana olevien koulutukseen hakeneiden, opiskelija- ja
työssäkäyntitietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla
sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakuaineisto ei sisällä yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen
hakeneiden tietoja. Sen vuoksi korvaavaksi tiedoksi hakija-aineistoihin on hakijoiksi tilastoitu yhteishaun
ulkopuolisen koulutuksen uudet opiskelijat. Uusien opiskelijoiden määrä on useimmiten pienempi kuin
ko. koulutukseen hakeneiden määrä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilastot koulutukseen hakeutumisesta ovat lopullisia ja ilmestyvät vuosittain 12–16 kuukautta
viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja julkaistaan 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 Internet-sivuilta. Tilastoissa käytetyt
luokitukset löytyvät sekä Tilastokeskuksen Internet-sivuilta että painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Yliopistoihin hakeneista ja hyväksytyistä on
tietoja 1980-luvun alusta lähtien.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin
Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan
otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.

Opetushallitus ylläpitää koulutukseen hakeneiden rekisteriaineistoja ja julkaisee niistä tilastoja, joiden
tiedot voivat poiketa Tilastokeskuksen tilastoista sen vuoksi, että niissä käytetyt käsitteet ja määritelmät
poikkeavat toisistaan.
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