
Koulutukseen hakeutuminen 2018

Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneiden ylioppilaiden osuus
kasvoi edelleen
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2018 kevään uusista ylioppilaista 70
prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa ylioppilaaksitulovuonna.
Ammattikorkeakoulutuksessa heistä jatkoi 10 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 18 prosenttia.
Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut yli 10 vuoden
ajan. Jatkokoulutuspaikkaa haki 82 prosenttia ylioppilaista. Peruskoulun päättäneistä
lukiokoulutuksessa jatkoi heti peruskoulun jälkeen 53 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa
41 prosenttia.

Kevätlukukaudella valmistuneiden ylioppilaiden välitön sijoittuminen
jatkokoulutukseen 2007–2018, %

Yliopistoista jatkokoulutuspaikan saaneiden osuus kasvoi hieman edellisvuodesta. Koska ammatilliseen
koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen jatkaneiden osuus väheni edelleen, kasvoi ilman
jatkokoulutuspaikkaa jääneiden uusien ylioppilaiden määrä edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä.
Kymmenen vuotta aiemmin ammattikorkeakoulutuksessa opintoja välittömästi jatkoi 20 prosenttia, kun
vuonna 2018 enää vajaa 10 prosenttia.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 12.12.2019
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Ilman välitöntä jatkokoulutuspaikkaa jääneet ylioppilaat sukupuolen
mukaan 2003–2018, %

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden uusien naisylioppilaiden osuus on kasvanut viime vuosina jyrkemmin
kuin miesylioppilaiden. Vuoden 2018 kevään naisylioppilaista opintojaan jatkoi välittömästi 27 prosenttia
ja miesylioppilaista 35 prosenttia, kun kymmenen vuotta aiemmin sekä nais- että miesylioppilaista opintoja
ylioppilaaksitulovuonna jatkoi 46 prosenttia. Miesylioppilaat sijoittuivat naisia useammin yliopisto- ja
ammattikorkeakoulutukseen, opinnot korkeakouluissa aloitti miehistä 34 prosenttia ja naisista 24 prosenttia.

Yli neljä viidestä kevään ylioppilaasta haki jatkokoulutukseen ylioppilaaksitulovuonna. Heistä 81 prosenttia
haki korkeakouluihin, naisista 82 prosenttia ja miehistä 80 prosenttia. Vain yliopistokoulutukseen haki 48
prosenttia ylioppilaista ja vain ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 17 prosenttia. 16 prosenttia uusista
ylioppilaista haki samanaikaisesti sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistokoulutukseen ja 1,2 prosenttia
toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Monella ylioppilaalla välivuosi tai -vuosia ennen jatko-opintoja
Uusien ylioppilaiden välitön pääsy opiskelemaan on vaikeutunut edelliseen vuoteen nähden jo yli 10
vuotta.Moni tuore ylioppilas joutuu pitämään välivuoden tai -vuosia ennen jatko-opiskelupaikan löytymistä,
vaikka suurin osa hakee jatko-opiskelupaikkaa heti ylioppilaaksi tulon jälkeen.

Vuonna 2015 valmistuneiden ylioppilaiden jatkokoulutukseen pääsy1)

%Ei opiskele tutkintoon
johtavassa koulutuk-
sessa

%Korkea-
kouluissa

%Toisen asteen
ammatillisessa
koulutuksessa

Opiskele-
massa, %

Vuonna 2015
valmistuneita
ylioppilaita yhteensä

Väli-
vuosien
määrä

43,813 61547,414 7138,82 73056,231 0581

31,09 62661,018 9318,12 50169,031 0582

27,78 60267,520 9696,61 48772,331 0583

Mukana vain tutkintoon johtava koulutus Suomessa. Tarkastelussa mukana yksi opiskelupaikka koulutusasteeltaan korkeimman
mukaan.

1)

Kun tarkastellaan vuoden 2015 uusien ylioppilaiden (31 058) sijoittumista jatko-opintoihin vuoden 2016
loppuun mennessä, jatko-opintopaikan yhden välivuoden jälkeen sai 56 prosenttia, korkeakouluissa
opintonsa oli aloittanut 47 prosenttia ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 9 prosenttia. Kahden
välivuoden jälkeen suurin osa oli sijoittunut jatko-opintoihin. Vuonna 2017 opiskeli 69 prosenttia,
korkeakouluissa 61 prosenttia ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 8 prosenttia. Kolmen välivuoden
jälkeen opiskelemaan päässeiden osuus oli kasvanut 72 prosenttiin. Vuonna 2015 valmistuneet ylioppilaat

2



pääsivät jatko-opintoihin heikommin välivuosien jälkeen kuin edeltävän vuoden ylioppilaat ks. edellisen
vuoden tilasto.

Alemman korkeakoulututkinnon aloittaneista joka kymmenes suorittanut
korkeakoulututkinnon aiemmin
Suurimmalla osalla alemman korkeakoulututkinnon aloittaneista oli pohjakoulutuksena toisen asteen
tutkinto, ylioppilastutkinto 79 prosentilla, ammatillinen tutkinto 2 prosentilla ja molemmat tutkinnot 6
prosentilla. Joka kymmenes oli suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon (sis. myös opistoasteen ja
ammatillisen korkea-asteen tutkinnot).

Uudet opiskelijat aiemman tutkinnon mukaan 2018, %

Ammattikorkeakoulutuksen päivätoteutuksessa aloittaneista 45 prosenttia oli ylioppilaita, 27 prosenttia
oli suorittanut ammatillisen tutkinnon ja 13 prosenttia sekä ylioppilas- että ammatillisen tutkinnon.
Korkeakoulututkinnon jo aiemmin oli suorittanut 7 prosenttia aloittaneista. Ammattikorkeakoulujen
monimuotototeutuksessa suoritettavan koulutuksen aloittaneissa ammatillinen pohjakoulutus oli yleisempi.
Ylioppilastutkinnon oli suorittanut 17 prosenttia, ammatillisen tutkinnon 34 prosenttia ja molemmat
tutkinnot 19 prosenttia. Joka neljännellä oli pohjakoulutuksena aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista vajaa 60 prosenttia tuli suoraan peruskouluista. 23
prosenttia oli suorittanut ammatillisen tutkinnon aiemmin. Sekä ylioppilas- että ammatillisen tutkinnon
oli suorittanut 4 prosenttia ja ylioppilastutkinnon 8 prosenttia.

Tarkempia tietoja uusien opiskelijoiden pohjakoulutuksesta koulutusasteen, koulutusalan ja sukupuolen
mukaan löytyy tietokantataulukoista.

Peruskoulun 9. luokan päättäneistä 53 prosenttia jatkoi lukiokoulutuksessa
ja 41 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa
Vuonna 2018 peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli 58 000. Lähes kaikki peruskoulun 9. luokan päättäneet
hakivat välittömästi jatko-opintoihin, 1 prosentti jätti hakematta. Tytöistä 65 prosenttia haki ensisijaisesti
lukioon. Pojista 54 prosenttia haki ensisijaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.
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Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen
2008–2018

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa peruskoulun päättäneistä jatkoi 94 prosenttia. Päättäneistä 53 prosenttia
jatkoi lukiossa ja 41 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa jatkaneiden
osuus väheni edellisvuodesta. Valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa jatkoi 1 200 ja peruskoulun
lisäopetuksessa (10-luokka) 500 peruskoulun päättänyttä. Kaikkiaan 1 800 peruskoulun päättänyttä jäi
kaikkien edellä mainittujen koulutusten ulkopuolelle, heistä 1 455 oli alle 18-vuotiaita.

Tarkempia tietoja peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden hakemisesta ja sijoittumisesta jatko-opintoihin
löytyy tietokantataulukoista.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2000 -
2018

Ei jatkanut
tutkintotavoitteista
eikä
siirtymävaiheen
opiskelua

Jatkoi opiskelua
valmistavassa
koulutuksessa

Jatkoi opiskelua
peruskoulun
lisäopetuksessa
(10-luokka)

Jatkoi opiskelua
toisen asteen
ammatillisessa
koulutuksessa

Jatkoi opiskelua
lukiokoulutuksessa

Peruskoulun 9.
luokan
päättäneet

Valmistumisvuosi

%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä

10,06 621----36,324 05453,735 603100,066 2782000

9,76 187----36,123 07054,334 729100,063 9862001

8,55 208----36,722 58154,833 688100,061 4772002

8,04 839----37,022 48355,133 512100,060 8342003

7,54 769----38,424 37454,134 380100,063 5232004

7,44 666----39,424 92553,333 706100,063 2972005

8,85 798----40,126 37451,133 666100,065 8382006

8,55 535----40,726 54850,833 152100,065 2352007

7,64 897----41,927 10050,632 743100,064 7402008

8,65 510----41,226 42750,232 200100,064 1372009

8,95 710----40,726 15350,432 352100,064 2152010

9,15 762----41,226 06449,631 368100,063 1942011

8,55 160----41,525 36050,030 539100,061 0592012

8,14 798----41,124 51650,830 267100,059 5812013

4,42 5370,74141,268842,124 35751,629 857100,057 8532014

2,71 5901,91 1181,162641,824 33252,530 558100,058 2242015

2,51 4261,69310,843542,524 45952,730 364100,057 6152016

3,11 7641,81 0540,848041,323 87253,030 583100,057 7532017

3,11)1 8172,01 1770,954240,823 65153,130 840100,058 0272018

0,6 prosenttiyksikköä vuonna 2018 koulutusten ulkopuolelle kokonaan jääneistä peruskoulun päättäneistä oli yli 17-vuotiaita.1)
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Liitetaulukko 2. Kevätlukukaudella valmistuneiden uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen
jatko-opintoihin 2005 - 20181)

Ei jatkanut
tutkintotavoitteista
opiskelua

Jatkoi opiskelua
yliopistokoulutuksessa

Jatkoi opiskelua
ammattikorkeakoulutuksessa

Jatkoi opiskelua
toisen asteen
ammatillisessa
koulutuksessa

YlioppilaatValmistumisvuosi

%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä%Yhteensä

53,616 36721,96 69120,06 1044,51 381100,030 5432005

53,415 63023,06 73719,25 6314,41 296100,029 2942006

52,315 66822,46 71720,96 2454,41 305100,029 9352007

53,715 71321,46 27320,55 9864,41 290100,029 2622008

55,416 32620,46 01619,55 7454,71 380100,029 4672009

56,116 34820,35 90919,15 5744,41 284100,029 1152010

57,616 77120,15 83817,95 2234,41 283100,029 1152011

58,316 50720,05 65517,44 9244,31 231100,028 3172012

59,817 01319,85 63115,94 5164,61 313100,028 4732013

63,017 74018,75 27813,23 7135,11 448100,028 1792014

64,417 60018,55 06812,03 2815,01 376100,027 3252015

67,218 18117,64 76011,13 0154,11 114100,027 0702016

68,818 68217,74 79710,12 7463,4926100,027 1512017

69,518 94718,34 9979,62 6302,6696100,027 2702018

Taulukossa on kunkin tilastovuoden kevätlukukaudella (1.1.-31.7.) ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat (aiemmissa tilastoissa
ylioppilastutkinnon suorittaneet koko vuodelta).

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
kevään 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. Korkeakoulukoulutukseen hakeneella tarkoitetaan henkilöä,
joka on hakenut tilastovuonna alkavaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutukseen yhteishaussa tai
yhteishaun ulkopuolella. Mikäli yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen hakeneista ei ole ollut saatavissa
tietoja, korvaavaksi hakijatiedoksi on tilastoitu yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen uudet opiskelijat.
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 kalenterivuoden aikana oppilaitoksiin
kirjoille tulleita opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita ja
näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita sekä niitä opiskelijoita, jotka ovat solmineet
oppisopimuksen kalenterivuoden aikana. 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 toisen asteen ja korkeakoulutuksen hakurekistereihin.
Tiedot peruskoulun päättäneistä perustuvat Opetushallituksen rekisteriin ja tiedot ylioppilaista perustuvat
Ylioppilastutkintolautakunnan tietoihin. Tiedot uusista opiskelijoista ja opiskelijoista ovat Tilastokeskuksen
koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta tai suoraan oppilaitoksilta keräämiä tietoja. 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 -yksikkö 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 joko koulutussektorin ja koulutusalan
mukaan tai vain koulutussektorin mukaan, uudet opiskelijat koulutussektorin ja koulutusalan mukaan tai
vain koulutussektorin mukaan, peruskoulun tilastovuonna päättäneet ja vuonna 2019 julkaistusta tilastosta
alkaen ylioppilastutkinnon tilastovuoden kevätlukukauden aikana (1.1.-31.7.) suorittaneet (sis. kansainväliset
ylioppilastutkinnot). Aiemmin tilastossa olivat mukana koko tilastovuonna ylioppilastutkinnon suorittaneet.
Aineistoissa ovat mukana vain ne henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä luvut ovat
usein pienempiä kuin muissa koulutustilastoissa. Luvut voivat olla muihin koulutustilastoihin verrattuna
pienempiä myös siitä syystä, että tilastoon on henkilö laskettu vain yhden kerran koulutussektorin,
koulutusasteen tai koulutusalan 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.

Toisen asteen koulutuksen hakuaineisto sisältää yhteishaun lisäksi tietoja myös lukioon valmistavaan ja
ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä lisäopetukseen (10-luokka) hakeneista ja
valituista vuodesta 2014 lähtien. Aineisto ei sisällä kaikkea yhteishaun ulkopuolista tutkintoon johtavaa
koulutusta. 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.

Tilasto ei sisällä tietoja ulkomaisiin koulutuksiin sijoittumisesta. Esimerkiksi Ahvenanmaalta valmistuneet
ovat usein jatkaneet opintoja Ruotsissa.

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

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Koulutus-,
kulttuuri- ja ajankäyttö-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta
erityisselvityksiä.

Vuoden 2015 tiedot ammatilliseen ja lukiokoulutukseen hakeneista ja peruskoulun päättäneistä eivät sisälly
vuoden 2016 julkistukseen, koska tietoja ei saatu julkistamiseen mennessä. Tiedot on päivitetty
tietokantataulukoihin vuonna 2017.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy tilaston verkkosivuilta ja Tilastokeskuksen
käsitetietokannasta.

Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

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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