
Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa
aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012
Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten tutkintoon
johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta vuonna 2012 yhteensä 5,5 miljoonaa
tuntia, kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä)
oli puoli prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 2,2 miljoonaa.

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus koulutustyypeittäin vuonna 2012

OpetustuntejaNaisia %Osallistumistapauksia (brutto)Koulutustyyppi
421 83441116 572Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus

53 719744 813Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus

1 174 6664959 488Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

335 13947201 723Työnantajan tilaamat kurssit

2 938 349731 677 441Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus

269 8726614 356Avoin ammattikorkeakouluopetus

70 5107944 615Avoin yliopisto-opetus1)

249 56555100 977Muut koulutukset

5 513 654672 219 985Yhteensä

Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana.1)

Osallistujia oli eniten vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa, jossa brutto-opiskelijamäärä
oli yhteensä 1,7 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä yhteensä 980 000. Myös opetustunteja kertyi eniten
vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa, 2,9 miljoonaa tuntia. Eniten opetusta kaikista tutkintoon
johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (29 prosenttia) annettiin kulttuurialalla ja etenkin käsi-
ja taideteollisuuden opintoalalla.

Perusasteen opetuksessa muualla kuin peruskouluissa eli lukioissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa
ja ammatillisissa oppilaitoksissa oli 2 530 opiskelijaa, joista 1 650 opiskeli peruskoulun koko oppimäärää
ja 880 oli lisäopetuksessa (10. lk) vuonna 2012.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 11.12.2013
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksenopetustunnit koulutuksen
pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2012

KoulutustyyppiKoulutuksen
sisältö YhteensäMuut

koulutukset
Avoin
yliopisto-
opetus

Avoin
ammatti-
korkea-
koulu-
opetus

Vapaana
sivistys-
työnä
järjestetty
koulutus

Työn-
antajan
tilaamat
kurssit

Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus

Ammatil-
linen lisä-
koulutus,
oppi-
sopimus

Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei
oppi-
sopimus

5 513 654249 56570 510269 8722 938 349335 1391 174 66653 719421 834Yhteensä

120 49215 47215623554 7692 44939 987-7 424
Yleissivistävä
koulutus

1 118 09531 73037 10120 978582 43840 746378 47562026 007
Humanistinen ja
kasvatusala

1 595 85232 8388 38519 0601 512 6721 5205 6585815 661Kultuuriala

400 55725 17715 85683 34987 41935 978103 8407 00041 938

Yhteiskuntat.,
liiketal. ja
hallinnon ala

207 7633 6861 31017 46399 74210 96627 7441 14145 711
Luonnontie-
teiden ala

729 24527 95249840 93727 084115 576360 9528 906147 340
Tekniikan ja
liikenteen ala

54 8673 720818 95213 6344 0935 6894 55014 148
Luonnonvara- ja
ympäristöala

838 76721 7106 32164 819498 69290 36156 62327 76272 479
Sosiaali, terveys-
ja liikunta-ala

113 4097 77136514 04026 1746 08841 3873 33114 253

Matkailu,
ravitsemus- ja
talousala

334 60779 5094373935 72527 362154 31135136 873Muu koulutus
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Laatuseloste: Oppilaitosten aikuiskoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi
Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja
oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujista ja opetustunneista sekä muualla kuin
peruskouluissa annetusta perusasteen opetuksesta. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa,
tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston tiedot perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin
tietoihin. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta ja perusasteen
opetuksen opiskelijatiedot 20.9. tilanteesta.

Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavia luokituksia ja alueluokituksia. Opetustuntien sisällön luokittelussa
käytetään opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003 -luokitusta.

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
työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolot- tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedot perustuvat ammatillisten oppilaitosten,
ammattikorkeakoulujen, musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten, kansanopistojen,
kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Perusasteen
opetuksen opiskelijatiedot perustuvat lukioiden, kansanopistojen, kansalaisopistojen ja ammatillisten
oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Tiedot kerätään sähköisesti. Aineistot ovat
kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten
tarkistusohjelmien avulla sekä tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä ja vertailuilla muihin tietolähteisiin.
Oppilaitosten ilmoittamat puutteelliset tai virheelliset tiedot vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto on lopullinen ja se tuotetaan vuosittain. Oppilaitosten tutkintoon
johtamattoman koulutuksen tiedot julkaistaan noin 11 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja perusasteen
opetuksen opiskelijatiedot noin 15 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan
Oppilaitostilastot-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.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaavan oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston laatiminen aloitettiin 1990-
luvun alkupuolella. Perusjoukko on laajentunut vuosien varrella ammatillisista oppilaitoksista mm.
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yleissivistäviin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Tilastoon sisältyi myös aikuisten tutkintoon
johtava koulutus. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tilaston laatiminen aloitettiin vuodesta
2004. Perusasteen opetuksen opiskelijamäärät julkaistiin internetissä ensimmäistä kertaa vuodelta 2011.

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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