
Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa
aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011
Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten tutkintoon
johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta vuonna 2011 yhteensä 5,6 miljoonaa
tuntia, kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä)
oli yksi prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 2,2 miljoonaa.

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus koulutustyypeittäin vuonna 2011

OpetustuntejaNaisia %Osallistumistapauksia (brutto)Koulutustyyppi
410 05945103 916Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus

64 661695 527Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus

1 240 2524366 355Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

403 61550238 189Työnantajan tilaamat kurssit

2 915 856721 661 913Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus

283 3616615 800Avoin ammattikorkeakouluopetus

69 1647643 226Avoin yliopisto-opetus1)

256 4345495 512Muut koulutukset

5 643 402672 230 438Yhteensä

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 990 000. 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 2 400 opiskelijaa, joista 1 450 opiskeli peruskoulun koko oppimäärää
ja 950 oli lisäopetuksessa (10. lk) vuonna 2011.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 14.12.2012
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksenopetustunnit koulutuksen
pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2011

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

5 643 402256 43469 164283 3612 915 856403 6151 240 25264 661410 059Yhteensä

154 04829 73120221143 43451069 097-10 863
Yleissivistävä
koulutus

1 046 43920 35438 43817 716576 80747 359315 81461529 336
Humanistinen ja
kasvatusala

1 617 27134 0528 20926 7471 518 4741 7357 1686320 823Kultuuriala

419 75124 47114 42098 65388 00651 36978 93125 77838 123

Yhteiskuntat.,
liiketal. ja
hallinnon ala

222 5647 95766329 263103 03210 98332 80967337 184
Luonnontie-
teiden ala

753 66330 93042228 03631 049148 303413 0396 29595 589
Tekniikan ja
liikenteen ala

60 6035 0101266 67410 6684 76511 1233 09719 140
Luonnonvara- ja
ympäristöala

873 18736 6335 02158 847474 970109 25873 03725 40790 014
Sosiaali, terveys-
ja liikunta-ala

128 4238 09531517 21425 7259 53738 7192 60426 214

Matkailu,
ravitsemus- ja
talousala

367 45359 2011 348-43 69119 796200 51512942 773Muu 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 (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 mukaan
Henkilötilastot-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 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

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.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaavan oppilaitosten aikuiskoulutus -tilaston laatiminen aloitettiin 1990-
luvun alkupuolella. Perusjoukko on laajentunut vuosien varrella ammatillisista oppilaitoksista mm.
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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