
Ammattikorkeakoulukoulutus 2018

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
lisääntyi yhä
Korjattu 28.10.2019. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli
vuonna 2018 noin 128 500 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa
lähes 13 500 opiskelijaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä
jatkoi noin 10 prosentin vuosittaista kasvuaan ja tutkintojen määrä kasvoi puolestaan lähes 14 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijamäärä pysyi
suunnilleen samana, mutta tutkintojen määrä kasvoi yli 5 prosenttia edellisvuodesta.
Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 24 800 eli yli tuhat enemmän kuin edellisvuonna.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot
2002–2018

Yli puolet opiskelijoista joko terveys- ja hyvinvointialalla tai tekniikan alalla
Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä
koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 103 400 opiskelijaa ja
monimuotototeutuksessa 25 100 opiskelijaa vuonna 2018.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 17.4.2019
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Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista hieman yli puolet, 51 prosenttia, oli
naisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi
kolmesta oli naisia. Uusista ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista 55 prosenttia ja uusista ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista 65 prosenttia oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli 29 prosenttia
opiskelijoista. Heistä naisia oli useampi kuin neljä viidestä, 83 prosenttia. Toiseksi suurin oli tekniikan
ala, jossa opiskeli hieman vajaat 24 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 83 prosenttia. Kolmanneksi
suurin koulutusala oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla oli noin joka viides
ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Yhteensä näillä kolmella alalla oli noin kolme neljäsosaa
kaikista ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, noin
kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli hieman useampi kuin joka
neljäs ja tekniikan alalla hieman vajaa viidesosa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 400 opiskelijaa. Seuraavaksi suurimmat
opiskelijamäärät olivat Haaga-Helian ja Turun ammattikorkeakouluissa, joissa kummassakin oli yli 10 100
opiskelijaa. Opiskelijamäärältään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli
hieman yli 500 opiskelijaa sekä Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli reilu 1 000 opiskelijaa.

Uusia ulkomaalaisia opiskelijoita edellisvuotta enemmän
Uusien ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuoden
pudotuksen jälkeen 7 prosenttia, muttei kuitenkaan yltänyt vuoden 2016 tasolle. Ulkomaalaisista
opiskelijoista ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti hieman alle 2 400 opiskelijaa
ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 325 opiskelijaa.

Kaikista uusista opiskelijoista ulkomaalaisten osuus oli noin 7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli hieman
alle 7 prosenttia. Osuus on 2010-luvulla ollut pääosin 7 ja 8 prosentin välillä. Myös kaikista
ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoista ulkomaalaisten osuus oli noin 7 prosenttia. Kasvua
edellisvuoteen verrattuna ei ollut, vaan määrä pysyi suunnilleen samana.

Ammattikorkeakoulujen uudet ulkomaalaiset opiskelijat 2009–2018

Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen, sukupuolen
ja ammattikorkeakoulunmukaan on saatavissa tietokantataulukoista. Ulkomaalaisista opiskelijoista löytyy
puolestaan tarkempia tietoja Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilaston tietokantataulukoista.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 1995–2018

TutkintojaOpiskelijoitaUusia opiskelijoitaVakinaisia
ammattikorkeakouluja

Väliaikaisia
ammattikorkeakouluja

Vuosi

joista naisiaYhteensäjoista naisiaYhteensäjoista naisiaYhteensä

1 1201 63815 89031 5575 38010 540-221995

2 5394 58021 91242 7229 79518 1539191996

3 3855 95633 09462 25814 96927 49316151997

4 1786 97144 84182 21118 21031 88721131998

6 3619 89055 488100 78318 78633 1492581999

9 15914 17862 700114 02019 15933 5623012000

11 63118 04565 123118 01318 80133 0013012001

13 07420 46267 838126 76718 91334 6913012002

13 00820 58869 245129 87520 22136 70131-2003

13 00020 82170 890131 91920 54236 48331-2004

13 42921 39771 910132 78320 85936 91131-2005

13 36121 00671 951132 56020 22136 27631-2006

13 32320 96972 607133 28420 34836 63230-2007

13 85421 81272 560132 50120 95436 99928-2008

13 45021 03973 217135 03320 93738 19728-2009

13 77421 89974 986138 85221 72939 45427-2010

14 50522 89874 936139 85721 19938 83927-2011

14 97323 91475 271139 87621 64338 30027-2012

15 26224 83374 715138 88020 97637 51127-2013

15 53025 00274 499138 71921 37638 57426-2014

16 24426 17574 695139 72721 44838 67126-2015

16 04025 71374 641140 79221 00538 59826-2016

16 50226 30474 457141 25420 87938 04725-2017

17 25727 96574 872142 02222 01439 13325-2018
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Laatuseloste: Ammattikorkeakoulukoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan ammattikorkeakoulujen 20.9. tilanteen mukaista opiskelijamäärää ja kalenterivuoden
aikana suoritettuja ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tietoja
käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Ammattikorkeakoulutilasto on laadittu henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintotietojen perusteella.

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
Tilastovuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulujen tutkintotiedot ja tilastovuodesta 2015 alkaen
ammattikorkeakoulujen opiskelijatiedot laaditaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA)
toimittamien henkilöpohjaisten tietojen perusteella. Aineisto on kokonaisaineisto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana opiskelija- ja tutkintotietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten
tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin
vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Opiskelija- ja tutkintotiedot ilmestyvät kerran vuodessa. Tutkintotiedot koskevat edellistä kalenterivuotta
ja opiskelijatiedot ovat 20.9. tilanteen mukaisia. Lopulliset aineistot valmistuvat noin puolen vuoden
kuluttua viiteajankohdasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Tarkempia tietoja voi kysyä myös suoraan
Koulutus, kulttuuri ja ajankäyttö -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.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Ammattikorkeakoulutietoja on kerätty summatasolla vuodesta 1991 alkaen. Tietoja alettiin kerätä
henkilöpohjaisina vakinaisista ammattikorkeakouluista vuonna 1997. Vuodesta 1999 alkaen tilastovuoteen
2013 asti tutkintotiedot ja tilastovuoteen 2014 asti opiskelijatiedot on kerätty henkilöpohjaisina suoraan
oppilaitoksista. Tilastovuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulujen tutkintotiedot ja tilastovuodesta 2015
alkaen ammattikorkeakoulujen opiskelijatiedot on saatu korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta.
Myös muut tilastoinnissa tapahtuneet muutokset voivat vaikuttaa eri vuosien vertailtavuuteen.
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7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Ammattikorkeakoulutilaston 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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