
Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 000 tutkintoa vuonna 2009
Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä on 3,5
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Naisten osuus suoritetuista tutkinnoista oli 64 prosenttia. Ylempiä
ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 941, joista naisten osuus oli 66 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2009
Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja

yhteensä
Koulutusmaakunta

13 4507 58921 039Kokomaa yhteensä
13 4297 56620 995Manner-Suomi
3 5811 7075 288Uusimaa
20560265Itä-Uusimaa

1 0645001 564Varsinais-Suomi
611349960Satakunta
524305829Kanta-Häme
9937541 747Pirkanmaa
656305961Päijät-Häme
405263668Kymenlaakso
330178508Etelä-Karjala
553283836Etelä-Savo
6294081 037Pohjois-Savo
354233587Pohjois-Karjala
7064451 151Keski-Suomi
454292746Etelä-Pohjanmaa
509360869Pohjanmaa
18193274Keski-Pohjanmaa
8265301 356Pohjois-Pohjanmaa
236125361Kainuu
612376988Lappi
212344Ahvenanmaa
212344Ahvenanmaa

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 07.04.2010
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Liitetaulukot

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2009
Tutkintoja yhteensä, naisetTutkintoja yhteensä, miehetTutkintoja

yhteensä
Ammattikorkeakoulu

13 4507 58921 039Yhteensä
188111299Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola
53570605Diakonia-ammattikorkeakoulu

1 1284321 560Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
19440234Humanistinen ammattikorkeakoulu
568368936Hämeen ammattikorkeakoulu
212344Högskolan på Åland
6764391 115Jyväskylän ammattikorkeakoulu
236125361Kajaanin ammattikorkeakoulu
295149444Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
310185495Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
405263668Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
588261849Lahden ammattikorkeakoulu
9692951 264Laurea-ammattikorkeakoulu

1 1378501 987Metropolia ammattikorkeakoulu
451271722Mikkelin ammattikorkeakoulu
6654321 097Oulun seudun ammattikorkeakoulu
610121731Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
346231577Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
3710Poliisiammattikorkeakoulu

300221521Rovaniemen ammattikorkeakoulu
324177501Saimaan ammattikorkeakoulu
578343921Satakunnan ammattikorkeakoulu
6114081 019Savonia-ammattikorkeakoulu
454292746Seinäjoen ammattikorkeakoulu
336563899Tampereen ammattikorkeakoulu
8774571 334Turun ammattikorkeakoulu
297222519Vaasan ammattikorkeakoulu
348233581Yrkeshögskolan Novia
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Laatuseloste
1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa kuvataan ammattikorkeakoulujen 20.9. tilanteenmukaista opiskelijamäärää ja kalenterivuoden aikana
suoritettuja ammattikorkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulun jatkotutkintoja. Tietoja käytetään mm.
koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Ammattikorkeakoulutilasto on laadittu oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamien henkilöpohjaisten opiskelija-
ja tutkintotietojen perusteella. Tietoja on tuotettu Tilastokeskuksen koulutusluokituksen ja opetushallinnon
koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen lisäksi mm. oppilaitoksen, maakunnan ja läänin mukaan.

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
-toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ammattikorkeakoulutilasto perustuu henkilöpohjaisiin opiskelija- ja tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on
kerännyt sähköisesti oppilaitoksilta. 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 viiveellä
viiteajankohdasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot-julkaisuissa. 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 ja
Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä
painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Ammattikorkeakoulutietoja on kerätty summatasolla vuodesta 1991 alkaen. Tietoja alettiin kerätä
henkilöpohjaisina vakinaisten ammattikorkeakoulujen osalta vuonna 1997, ja vuodesta 1999 alkaen tiedot on
kerätty henkilöpohjaisina kaikista ammattikorkeakouluista. Myös muut tilastoinnissa tapahtuneet muutokset
vaikuttavat eri vuosien vertailtavuuteen.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Ammattikorkeakoulutilaston tiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita
noudattaen kuin muidenkin koulutussektoreiden tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan
otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.

Ammattikorkeakoulukoulutuksen tietoja julkaistaan myös opetushallinnon AMKOTA-tietokannassa.
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