
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008

Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta
aiemmin
Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta aiemmin. Korkeakoulututkinnon
suorittaneet työllistyivät parhaiten. Heistä vajaat 90 prosenttia oli työssä vuoden 2008 lopussa.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden maisterien ja
diplomi-insinöörien työhön sijoittuneiden osuudet kasvoivat hieman. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon
suorittaneista työhön sijoittui 74 prosenttia, osuus oli puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2007 ja
2008, %

Vaikka työllisten osuus pysyi lähes samansuuruisena, työttömien osuus kasvoi ja opintojaan jatkavien osuus
pieneni edellisvuodesta. Työttömien osuus kasvoi kuudesta seitsemään prosenttiin. Työttömänä oli eniten toisen
asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, 11 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta
aiemmin. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä 5 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneista 4 prosenttia. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien osuudet olivat samansuuruiset kuin
edellisenä vuonna. Opintoja jatkoivat eniten ylioppilaat ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Päätoimista
opiskelua jatkoi 38 prosenttia ja opiskelua työn ohessa 28 prosenttia edellisvuoden ylioppilaista.

Miesten ja naisten työhön sijoittumisessa oli jonkin verran eroja. Miehistä oli työllistynyt 65 prosenttia ja naisista
76 prosenttia. Työttömänä oli miehistä 8 prosenttia ja naisista 5 prosenttia.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllisyys vaihteli suojelualan 98 prosentista kulttuurialan 70 prosenttiin.
Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon alalta sekä humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneet. Kaikilla koulutuksen aloilla
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korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin.
Luonnontieteiden alan toisen asteen koulutuksesta valmistuneita oli eniten työttömänä, 16 prosenttia.

Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 85 prosentista Pohjois-Karjalan 61 prosenttiin. Koko maan
keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Pohjanmaan ja
Kanta-Hämeen maakunnissa.
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Liitetaulukot

Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuosien 2005 - 2008
lopussa

MuitaTyöttömiäPäätoimisia
opiskelijoita

Työllisistä
työn ohessa
opiskelevia

Työllisiä
yhteensä

Tutkinnon
suorittaneita
yhteensä

Koulutusaste Tilastovuosi

%%%%%%
8,510 5846,68 21813,817 15316,119 99971,088 198100,0124 1532008Yhteensä
9,010 9585,76 92314,417 46616,119 46770,885 901100,0121 2482007
9,411 2806,88 16715,518 65815,118 22768,482 309100,0120 4142006
8,810 4797,99 44916,719 90114,717 45466,579 064100,0118 8932005
14,84 5932,371537,511 61927,88 61345,414 082100,031 0092008Ylioppilastutkinto
15,54 7931,960238,411 87026,38 12544,113 620100,030 8852007
15,95 0622,784640,112 78424,57 80841,413 192100,031 8842006
14,64 7273,31 06942,213 68722,97 42839,912 916100,032 3992005
8,74 67811,05 8926,53 48010,85 78273,839 529100,053 5792008Toisen asteen ammatillinen

tutkinto 9,24 7839,34 8477,13 69011,66 06074,538 885100,052 2052007
9,64 83411,15 6227,83 93710,55 30671,536 056100,050 4492006
9,04 44412,96 4008,84 35210,55 17169,334 267100,049 4632005
0,710,712,2328,13896,3130100,01352008Opistoasteen tutkinto
2,231,425,8812,31790,6125100,01382007
1,32--3,9613,72194,8145100,01532006
2,350,514,2912,02693,1201100,02162005
3,06084,79393,16127,71 55489,217 895100,020 0542008Ammattikorkeakoulututkinto
3,57044,59053,46868,01 62788,718 039100,020 3342007
3,67475,41 1093,98087,51 54987,117 924100,020 5882006
3,46936,51 3094,07997,11 43586,117 410100,020 2112005
1,8601,44626,385848,31 57670,42 298100,03 2622008Alempi korkeakoulututkinto
1,6401,64022,556542,91 07774,31 863100,02 5082007
2,5531,73520,342841,286875,51 590100,02 1062006
1,9362,14120,339439,877275,71 471100,01 9422005
1,452,070,625,31996,1342100,03562008Ylempi

ammattikorkeakoulututkinto 2,74----11,01697,3142100,01462007
1,631,631,639,31795,1173100,01822006
3,423,421,7115,3991,554100,0592005
3,75014,25663,852215,32 07788,311 984100,013 5732008Ylempi korkeakoulututkinto
4,05153,74744,659416,62 14887,711 329100,012 9122007
3,74663,95005,063917,52 21587,311 064100,012 6692006
3,94774,75804,758717,82 20486,710 737100,012 3812005
0,730,210,7315,16498,4418100,04252008Lääkärien

erikoistumiskoulutus 0,210,210,7318,58298,9438100,04432007
0,53--0,6415,19898,9642100,06492006
1,050,421,0515,17497,6479100,04912005
4,5175,1198,53240,715381,9308100,03762008Lisensiaatintutkinto
3,2133,2137,53050,120186,0345100,04012007
3,3152,4115,82651,223188,5399100,04512006
2,8131,7810,44849,422885,1393100,04622005
8,51182,3321,6228,912387,61 212100,01 3842008Tohtorintutkinto
8,01023,1391,6208,911487,41 115100,01 2762007
7,4953,2411,8238,911487,61 124100,01 2832006
6,1772,9371,5198,410789,51 136100,01 2692005
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Laatuseloste
1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan koulutuksen suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työhön tietyn ajan kuluttua
valmistumisesta. Vastavalmistuneita seurataan valmistumista seuraavan vuoden lopun tilanteessa. Tietoja
käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Tutkinnon suorittaneet ovat tilastovuoden loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, kansainvälisen
ylioppilastutkinnon (IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon), Gymnasieexamen-tutkinnon, ammatillisen tutkinnon,
ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneita.
Tutkinnon suorittaneisiin luetaan myös Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa sekä ulkomailla tutkinnon
suorittaneet. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein tai samanasteisista
viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto.

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Luokitus perustuu tietoihin
henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassaoleva työsuhde
vuoden viimeisellä viikolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. Tieto työllisyydestä
perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Vuodesta 2005 lähtien 15–17 -vuotiaiden nuorten työssäkäyntiä
ei pystytä rekisteritietojen perusteella tilastoimaan, koska nämä ikäryhmät eivät enää kuulu työeläkevakuutuksen
piiriin. Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka olivat työministeriön työnhakijarekisterinmukaan työttömänä vuoden
viimeisenä työpäivänä. Työttömien päättely on tehty ennen työllisten päättelyä. Opiskelijoihin kuuluvat tutkintoon
johtavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen
opiskelijat. Opiskelijoihin on laskettu lisäksi henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläkelaitoksen
opintotukirekisterin mukaan opintotukea syyslukukaudella tai ovat olleet työministeriön työnhakijarekisterin
mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden viimeisellä viikolla. Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa varusmies-
ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläiset ja kotitaloustyötä tehneet.

Työnantajasektori kuvaa työpaikan omistajuutta ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen
ja yksityisen sektorin välillä. Julkisen sektorin työnantajaksi on luokiteltu valtio ja kunta, yksityisen sektorin
työnantajaksi yksityiset ja valtioenemmistöiset osakeyhtiöt.

Tietoja tuotetaan mm. koulutusasteen ja -alan mukaan, tutkinnoittain, sekä muilla koulutus-, alue-, ammatti-
tai toimialaluokituksilla.

Tilasto perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja ennakollisen tai lopullisen työssäkäyntitilaston tietoihin.
Tutkintorekisterin tiedot on tuotettu pääosin keräämällä tutkintotiedot oppilaitoksilta. Työssäkäyntitilaston
tiedot on tuotettu käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia mm. työeläke- ja veroviranomaisten
rekisteriaineistoja. Tämän tilaston laatimista varten ei ole suoritettu erillistä tiedonkeruuta.

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 (TK-00-1437-09)mukaanHenkilötilastot
-tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta ja työssäkäynnistä.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja ennakollisen tai lopullisen työssäkäyntitilaston tietoihin.
Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Perusjoukko on perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittaneet. Tilastoon on henkilöille
valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein tai samanasteisista viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto.
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Tilastoon on laskettu mukaan vain ne henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä tutkintotiedot
ovat pienempiä kuin koulutussektoreiden tutkintotilastotiedot.

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

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta on lopullinen ja ilmestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät
ennakollisina runsas vuosi viiteajankohdan jälkeen ja lopullisina vajaa kaksi vuotta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot-julkaisuissa. Tilastokeskuksen
Internet-sivuilla on maksullinen Sijoittumispalvelu, joka sisältää tietoja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta
mm. oppilaitoksittain. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot
-julkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista
luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastoa on laadittu 1990-luvun alkupuolelta alkaen vuosittain. Vuodesta 2005 lähtien 15–17 -vuotiaiden nuorten
työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan, koska nämä ikäryhmät eivät enää
kuulu työeläkevakuutuksen piiriin.

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.
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