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Yleisiä ohjeita
Tiedot oppilaitoksen tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta kerätään kalenterivuodelta 2020. Pyydämme teitä varmistamaan, että ilmoittamanne
luvut (koulutukset, osallistujat, opetustunnit) sisältävät sekä kevään 2020
että syksyn 2020 tiedot.
Jos oppilaitos on yhdistetty toiseen oppilaitokseen, yhdistetyn oppilaitoksen
tiedot ilmoittaa koko kalenterivuodelta se oppilaitos, johon oppilaitos yhdistettiin. Jos koulutuksen järjestämiseen on osallistunut useita oppilaitoksia,
päävastuullinen järjestäjä ilmoittaa koulutusta koskevat tiedot. Jos päävastuullista järjestäjää ei voida määritellä, on osapuolten sovittava, kuka ilmoittaa tiedot.
Jos oppilaitoksessa on ainoastaan tutkintoon tähtäävää/johtavaa koulutusta, tämä tiedonkeruu ei koske oppilaitosta. Pyydämme oppilaitosta täyttämään yhteystiedot ja valitsemaan lomakkeen kohdassa A vaihtoehdon
’Ei’. Tutkintoon tähtääviä/johtavia koulutuksia ovat ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot, ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ja
opettajankoulutus.

Tiedonantajat
Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen tiedonkeruussa ovat
mukana:
•

ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset, erikoisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja
vartiointialojen oppilaitokset)

•

ammattikorkeakoulut

•

musiikkioppilaitokset

•

liikunnan koulutuskeskukset

•

kansanopistot

•

kansalaisopistot

•

opintokeskukset ja

•

kesäyliopistot.

Tiedonkeruun toteutus
Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -keruun tiedot tallennetaan
internetin kautta. Tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti:
1. Tilastokeskus lähettää tiedonkeruukirjeen koulutuksen järjestäjille
helmikuun
loppupuolella.
2. Koulutuksen järjestäjät organisoivat tiedonkeruun oppilaitoksiltaan.
Järjestäjät ilmoittavat oppilaitoksilleen mm.
•

verkkolomakkeen internet-osoitteen, joka ilmoitetaan koulutuksen järjestäjälle tiedonkeruukirjeessä

•

tallennusajan 1.‒31.3., jolloin oppilaitokset voivat tallentaa tietojaan web-sovelluksessa
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•

käyttäjätunnuksen ja salasanan (sama kuin oppilaitoksen käyttäjätunnus ja salasana oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat
tiedonkeruussa).

3. Oppilaitokset tallentavat tietonsa 31.3. mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen verkkolomake sulkeutuu, eikä sitä enää pääse käyttämään.
4. Koulutuksen järjestäjä huolehtii, että ennen sovelluksen sulkeutumista oppilaitokset tallentavat tiedoista oman kopionsa ja toimittavat
sen myös koulutuksen järjestäjälle mahdollisia tarkistuksia varten.
Keruun sulkeuduttua tietoja ei voi enää tallentaa eikä tulostaa.
5. Tilastokeskus tarkistaa tietoja kevään/kesän aikana, jolloin järjestäjän on hyvä varautua yhteydenottoihin. Julkistus Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus ilmestyy joulukuussa.
6. Jos oppilaitoksessa ei ole vuonna 2020 annettu tutkintoon johtamatonta koulutusta, pyydämme ilmoittamaan siitä lomakkeen kohdassa
A.

Keskeiset käsitteet ja määritelmät
Koulutus
Koulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa yhtä itsenäistä kurssia, koulutusta, useamman kurssijakson muodostamaa koulutusohjelmaa tai kansanopiston opintolinjaa rahoittajasta riippumatta. Maksullisena palvelutoimintana järjestetty koulutus ilmoitetaan yhdessä muiden tietojen kanssa.
Musiikkioppilaitoksissa koulutuksella tarkoitetaan jokaista (solistista) pää/sivuainetta, yleisiä aineita ja teoria-aineita, kuoroja, orkestereita, tanssiryhmiä. Jokainen yksilöopetusryhmä (yksi opiskelija ja yksi opettaja), jokainen
yleisiin ja teoria-aineisiin kuuluva opetusryhmä samoin kuin jokainen orkesteri, kuoro tai muu opetusryhmä muodostaa oman koulutuksensa.
Konsertit, puhetilaisuudet ja muut vastaavat tapahtumat eivät ole koulutusta, joten niitä ei lasketa tähän tiedonkeruuseen mukaan.

Koulutusten lukumäärä
Koulutusten määrä on kunkin koulutustyypin (ks. kohta D.) yhteenlaskettu
koulutusten määrä.

Brutto- ja netto-opiskelijamäärä
Brutto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan, että sama opiskelija luetaan osallistujaksi jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla
mukana osallistujamäärässä useamman kerran.
Netto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan, että sama opiskelija luetaan osallistujaksi samaan koulutustyyppiin vain kerran, vaikka hän osallistuisi useampaan koulutukseen yhdessä oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee karsia
luvuista opiskelijoiden päällekkäisyydet. Mahdollista oppilaitosten välistä
päällekkäisyyttä ei kuitenkaan tarvitse huomioida. Netto-opiskelijamäärän
pitää olla pienempi kuin brutto-opiskelijamäärä.
Lomakkeen jokaisessa kohdassa osallistujat ilmoitetaan vuoden 2020 tilanteen mukaisina. Osallistujat ilmoitetaan brutto-opiskelijamääränä kohdissa
B, C ja D ja netto-opiskelijamääränä kohdissa F, G, H, I ja J.
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Opetustunnit
Opetustunteja ovat kaikki kalenterivuoden aikana opettajien, luennoitsijoiden ym. antamat opetustunnit. Tuntimäärät ilmoitetaan kokonaislukuina.
Opetustunti voi kestoltaan vaihdella 45 minuutista 60 minuuttiin. Kun opetustunti on kestoltaan 45 minuuttia, silloin siihen lasketaan mukaan 15 minuutin tauko/välitunti, jolloin kokonaiskestoksi tulee 60 minuuttia eli yksi
opetustunti. Eli jos opetustunti on kestoltaan 45-60 minuuttia, se lasketaan
yhdeksi opetustunniksi.
Etäopetuksen opetustunteihin sekä verkossa tapahtuviin kursseihin lasketaan mukaan opettajan koulutuksen aikana antamat opetustunnit, tuntien
valmisteluun käyttämät tunnit, ohjaus sekä palautteen antaminen tehtävistä.
Opetustuntien luokittelussa käytetään opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003 -luokitusta. Opetustunnit ilmoitetaan koulutuksen pääasiallisen sisällön tai tavoitteen mukaan. Kunkin koulutuksen
kaikki tarjotut opetustunnit sijoitetaan ainoastaan yhteen sisältöluokkaan.
Toisin sanoen monialaisissa koulutusohjelmissa valitaan ainoastaan yksi
sisältöluokka, johon kirjataan kaikki ko. koulutuksessa tarjottavat opetustunnit.

Lomake
A. Onko oppilaitoksessanne annettu tutkintoon johtamatonta koulutusta
kalenterivuonna 2020?
Tässä kohdassa ilmoitetaan, onko oppilaitoksessa järjestetty tutkintoon johtamatonta koulutusta vai ei.

B. Alle 6 tuntia kestäneet koulutukset vuonna 2020
Alle 6 tuntia kestäneisiin koulutuksiin lasketaan mukaan alle 6 tuntia kestäneet koulutukset ja alle 6 tuntia kestänyt luentotoiminta.

B. Yksinomaan lapsille ja nuorille järjestetyt koulutukset vuonna 2020
Yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyihin koulutuksiin lasketaan mukaan
lapsille ja nuorille järjestetyt lyhyet kurssit (esim. kansalaisopistojen lapsille
ja nuorille tarkoitetut taidekurssit, 4H-kerhon kurssit, kokkikurssit ja ensiapukurssit) sekä musiikkileikkikoulujen, musiikkikoulujen ja musiikkiopistojen antama koulutus mukaan lukien avoin opetus. Tämän kohdan lukuja ei
merkitä muihin kohtiin.

C. Opintokeskusten opintokerhotoiminta vuonna 2020
Tämän kohdan täyttävät vain opintokeskukset. Sama henkilö voi olla
osallistujana useammassa kuin yhdessä opintokerhossa. Tämän kohdan
lukuja ei merkitä muihin kohtiin.

D. Oppilaitoksenne tutkintoon johtamaton koulutus koulutustyypeittäin
vuonna 2020
Tämä kohta ei sisällä kohdissa B ja C ilmoitettuja koulutuksia. Brutto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että sama opiskelija luetaan osallistujaksi jokaisesta
opiskelemastaan koulutuksesta. Esimerkiksi jos henkilö on opiskellut kahdessa koulutuksessa, osallistujamääräksi merkitään 2.
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1u. Muu ammatillinen koulutus, ammatillista osaamista syventävä tai
täydentävä koulutus
Ammatillista osaamista syventävällä tai täydentävällä koulutuksella tarkoitetaan ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai tutkinnon
osan suorittaminen ja joka syventää tai täydentää ammatillista osaamista,
esim. hygieniapassi, tulityökurssi jne.
2u. Muu ammatillinen koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava
koulutus
Ammatilliseen tehtävään valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja joka valmistaa ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin.
3. Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan sellaista tutkintoon johtamatonta koulutusta, johon oppilaitoksen ylläpitäjä on saanut rahoitusta työhallinnolta työvoimakoulutuksen järjestämiseen (mukaan lukien ESR-rahoitteinen työvoimakoulutus).
4. Työnantajan tilaamat kurssit
Työnantajan tilaamilla kursseilla tarkoitetaan sellaista tutkintoon johtamatonta koulutusta, jonka rahoittajana on yritys, julkisyhteisö tai muu henkilöstölleen koulutusta tarjoava organisaatio, ja joka koulutuksen järjestäjän näkökulmasta on maksullista palvelutoimintaa
5. Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus
Vapaana sivistystyönä järjestettävällä koulutuksella tarkoitetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan järjestämää koulutusta. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla tarkoitetaan oppilaitosta, jolla on edellä mainitun lain mukainen ylläpitämislupa.
6. Avoin ammattikorkeakouluopetus
Avoimella ammattikorkeakouluopetuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun järjestämää avointa ammattikorkeakouluopetusta, ml. polkuopinnot.
7. Avoin yliopisto-opetus
Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan kaikille avointa yliopisto-opetusta. Tätä lomaketta ei lähetetä yliopistoille, joten tässä täyttäjinä ovat pääsääntöisesti vain vapaan sivistystyön oppilaitokset.
8. Muut koulutukset
Muulla ammatillisella tai muulla yleissivistävällä koulutuksella tarkoitetaan
tutkintoon johtamatonta koulutusta, joka ei sisälly mihinkään yllä olevista
jaotteluista, esim. ammattikorkeakoulujen valmentava koulutus.
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E. Opettajien antamat opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön tai
tavoitteen mukaan koulutustyypeittäin vuonna 2020
Tähän kohtaan merkitään opettajien antamat opetustunnit kohdassa D ilmoitetuista koulutuksista. Opetustunnit luokitellaan koulutuksen pääasiallisen sisällön tai tavoitteen mukaan. Luokittelun pohjana käytetään opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003 -luokitusta.
Kunkin koulutuksen opetustunnit ilmoitetaan vain yhdessä sisältöluokassa.
Luokituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

F. Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus, avoin ammattikorkeakouluopetus
sekä avoin yliopisto-opetus,netto-opiskelijamäärä 2020
Vapaana sivistystyönä järjestettävään koulutukseen luetaan kohdassa
D5 ilmoitetut koulutukset. Koulutus tapahtuu vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan ja sitä voi antaa oppilaitoksissaan koulutuksen järjestäjä,
jolla on edellä mainitun lain mukainen ylläpitämislupa.
Avoimen ammattikorkeakouluopetukseen luetaan kohdassa D6 ilmoitetut koulutukset.
Avoimeen yliopisto-opetukseen luetaan kohdassa D7 ilmoitetut koulutukset.
Tämä kohta ei sisällä alle 6 tuntia kestäviä koulutuksia, opintokerhotoimintaa eikä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettävää koulutusta.
Kohdassa ilmoitetaan netto-opiskelijamäärä. Netto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että opiskelija voidaan laskea kuhunkin koulutustyyppiin (kullekin
riville) osallistujaksi vain kerran.
Esimerkiksi jos henkilö on opiskellut kahdessa tai useammassa vapaana
sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa, osallistujamääräksi merkitään 1.
Jos henkilö on opiskellut sekä vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa että avoimessa yliopisto-opetuksessa, merkitään hänet osallistujaksi
kumpaankin koulutustyyppiin.
Jos oppilaitokselle on helpompaa merkitä opiskelija vain yhteen kategoriaan, hänet voi sijoittaa kaikkein merkittävimpään luokkaan.
Netto-opiskelijamäärä ei voi olla suurempi kuin brutto-opiskelijamäärä.

