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1 Toimintaympäristö:  
Lappi – Suomen suurin maakunta

Suomen suurin maakunta Lappi on kokonaispinta-alaltaan 98 947 km2, lähes kolmasosa (29 %) koko 
maan pinta-alasta. Manner-Suomen väestöstä Lapissa asuu 3,6 prosenttia. Väestömäärältään Lappi on 
Manner-Suomen yhdeksästätoista maakunnasta kymmenenneksi suurin. Lapin keskimääräinen asukas-
tiheys on vain 2,0 asukasta/km2. Väestökehitys Lapissa on ollut pitkään negatiivinen ja Tilastokeskuk-
sen viimeisimmän ennusteen mukaan väki vähenee Lapissa edelleen.

Aikuisväestön suhteellinen osuus Lapin koko väestöstä on sama kuin Manner-Suomessa (70 %). 
Työikäisen aikuisväestön, 25–64-vuotiaiden osuus on prosentin pienempi ja vanhusväestön, vähin-
tään 65-vuotiaiden osuus prosentin suurempi kuin Manner-Suomessa. Maamme ainoan alkuperäis-
kansan, saamelaisten kotiseutualue käsittää Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnat sekä osan Sodan-
kylän kunnasta. Vieraskielisten asukkaiden määrä Lapissa on varsin pieni.

Lapin työttömyysaste on yhä edelleen selvästi korkeampi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. 
Kuitenkaan pitkäaikaistyöttömien tai yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä ei ole 
muuta maata suurempi.

Työpaikkoja Lapissa oli vuonna 2004 yhteensä 69 629, mikä oli 3,1 prosenttia Manner-Suomen 
työpaikoista. Lapin elinkeinorakenne ei myöskään eroa kovin suuresti koko maan jakaumasta. Yh-
teiskunnallisten palveluiden osuus Lapissa on kuitenkin muuta maata suurempi ja teollisuuden sekä 
rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluiden osuus vastaavasti pienempi.
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Taulukko 1.1. Lapin lääni tunnusluvuin vuonna 2004

1sisältää lääkärien erikoistumisopinnot, 2työttömien ja lomautettujen keskimääräinen osuus työvoimasta v. 2004, 
3(ml Ahvenanmaa). 4Työpaikat (alueella työssäkäyvät) – Työlliset (alueella asuva työllinen työvoima riippumatta siitä, 
missä kunnassa työpaikka sijaitsee. Työllisten ja työpaikkojen tiedot ovat vuoden 2004 ennakkotietoja. Koulutustaso 
mitataan peruskoulun jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esim. amma-
tillisen koulutuksen teoreettinen pituus on 3 vuotta ja sen indeksi koulutustasomittaimessa on 300. Koulutustasomittai-
messa kuvataan 20 vuotta täyttäneen väestön koulutustasoa.

Lähde: Tilastokeskus, Työministeriö

Lappi

Manner-

Suomi

VÄESTÖ 186 443 5 210 081

25–64 v. osuus alueen väestöstä 53 % 54 %

väh. 65 v. osuus alueen väestöstä 17 % 16 %

15–64 v. saamelaisten osuus 1 % 0,03 %

15–64 v. vieraskielisten osuus 1 % 3 %

25–64v. KOULUTUSRAKENNE 98 587 2 825 158

ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 24 % 24 %

ylioppilastutkinto 3 % 5 %

2.asteen ammatill. peruskoulutus 41 % 34 %

ammatti- ja erikoisammattitutkinto 3 % 2 %

opistoasteen tutkinto 17 % 16 %

ammattikorkeakoulu-, alempi korkeakoulututkinto 7 % 8 %

ylemmät korkeakoulututkinnot1 5 % 9 %

lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 0,3 % 1 %

KOULUTUSTASOMITTAIN 271 300

naiset 281 301

miehet 260 298

TYÖVOIMA 85 710 2 531 100

työttömien osuus työvoimasta2 17 % 11 %

pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä2 3 % 3 %

yli 50 v. osuus työttömistä2 5 % 4 %

asukastiheys 2 17

BKT/asukas (eur) 24 755 29061 ³

kokonaisnettomuutto -536 6 504

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 2004 (e) 69 629 2 268 864

työpaikat – työlliset4 -652 -1 876

TYÖLLISTEN MÄÄRÄ 2004 (e) 70 281 2 270 740

maa- ja metsätalous 6 % 4 %

kaivostoiminta ja louhinta 0,5 % 0,2 %

teollisuus 13 % 18 %

sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 % 1 %

rakentaminen 6 % 6 %

kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 15 % 15 %

kuljetus, varastointi ja tietoliik. 8 % 7 %

rahoitus-, kiinteistö-, ym palvelut 11 % 14 %

yhteiskunnalliset  palvelut 37 % 33 %

toimiala tuntematon 2 % 2 %
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Aikuisväestön koulutustaso paranee

Vuoden 2004 loppuun mennessä oli Manner-Suomessa runsaat 2,1 miljoonaa työikäistä (25−64-vuo-
tiaat) suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatti-
korkeakouluissa tai yliopistoissa. Tutkinnon oli suorittanut 25−64-vuotiaasta väestöstä hieman vajaa 
76 prosenttia.

 
Kuva 1.1. Työikäisen aikuisväestön koulutusrakenne vuonna 2004

apt=ammatillinen perustutkinto, at=ammattitutkinto, eat=erikoisammattitutkinto

Lähde: Tilastokeskus 

Manner-Suomen työikäisen väestön koulutusrakenne vuodelta 2004 vahvistaa edelleen tietoa siitä, 
että nuoremmissa ikäluokissa korkeasti koulutettujen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tarkasteluvuonna 
kuvan nuorimmassa ikäluokassa 26 prosenttia oli korkeasti koulutettuja (alempi ja ylempi korkeakou-
lutus). Vastaavat prosentit ylemmissä ikäluokissa olivat 13 ja 18 välillä. Nuorimmassa ikäryhmässä 
yli puolet korkeasti koulutetuista olivat ammattikorkeakoulututkinnon tai muiden alempien korkea-
koulututkintojen suorittaneita. Eniten kaikissa ikäryhmissä oli kuitenkin ammatillisen koulutuksen 
(ml. opistoasteen koulutus) suorittaneita. 35−54-vuotiaiden ikäryhmissä ammatillisia tutkintoja (ml. 
opistoasteen koulutus) oli suorittanut runsaat puolet (57–61 %). Nuorten ikäryhmässä ammatillisen 
koulutuksen suorittaneiden suhteellinen osuus oli pienempi, 47 prosenttia. Opistoasteen koulutus oli 
tyypillistä yli 35-vuotiaille. Tästä koulutuksesta luovuttiin ammattikorkeakoulujärjestelmään siirtymi-
sen myötä 1990-luvulla. Pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneita oli työikäisestä väestöstä keskimäärin 
5 prosenttia, heistä yli puolet nuorimmassa ikäluokassa. Nuoret ylioppilaathan eivät vielä ole ehtineet 
suorittaa ylempiä tutkintoja. Merkittävin ero koulutusrakenteessa eri ikäryhmien välillä oli ilman pe-
rusasteen jälkeistä koulutusta olevien määrissä. Kuvan vanhimmassa ikäluokassa 42 prosentilla ei ollut 
perusasteen jälkeistä tutkintoa, kun nuorimassa ikäluokassa vastaava luku oli alle 15 prosenttia.
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Ylempi korkeakoulutus tai tutkijakoulutus
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Kuva 1.1. Työikäisen aikuisväestön koulutusrakenne vuonna 2004

apt=ammatillinen perustutkinto, at=ammattitutkinto, eat=erikoisammattitutkinto

Lähde: Tilastokeskus 

Lapin työikäisestä aikuisväestöstä (25–64-vuotiaat) 76 prosenttia on suorittanut perusasteen jälkeisen 
tutkinnon (ml. ylioppilastutkinto) ja 73 prosenttia jonkin ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon. 
Lapin tilanne tässä suhteessa on hieman Manner-Suomen tilannetta parempi. Manner-Suomessa pe-
rusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita on hieman alle 76 prosenttia ja jonkin ammatillisen tai 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 70 prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita Lapissa on 
kuitenkin keskimääräistä vähemmän.

Vanhimpien työikäisten koulutusrakenne on Lapissa ja Manner-Suomessa hyvin pitkälti saman-
kaltainen. Kuitenkin erityisesti näissä ikäryhmissä näkyy toisen asteen tutkinnon suorittaneiden suuri 
osuus Lapissa ja ylempien korkeakoulututkintojen tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden vähäisempi 
osuus.
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Perusasteen tutkinnon varaan jääneet vähenevät

Vuonna 2004 Manner-Suomen työikäisistä (25–64-vuotiaat) vajaa 700 000 henkeä oli ainoastaan 
perusasteen eli peruskoulun, kansakoulun, kansalaiskoulun tai keskikoulun käyneitä. Lukuun sisälty-
vät myös henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet edes perusasteen tutkintoa tai joiden koulutuksesta ei 
ole tietoa, esim. monet ulkomaalaiset. Lapissa pelkästään perusasteen tutkinnon varassa oli vastaavan 
ikäisestä väestöstä lähes 24 000 henkilöä.

 

Kuva 1.2. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat vuonna 2004

Manner-Suomen absoluuttinen luku on pylväiden alapuolella ja maakunnan absoluuttinen luku pylväiden yläpuolella.

Lähde: Tilastokeskus 

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus eri ikäryhmissä jakautuu Lapissa hyvin paljon 
samoin kuin Manner-Suomessa. Lapissa on kuitenkin 25–34-vuotiaiden ikäryhmissä jonkin verran 
enemmän perusasteen tutkinnon varassa olevia, kun taas Manner-Suomessa ilman perusasteen jälkeis-
tä tutkintoa olevien osuus on vanhemmissa ikäluokissa Lappia suurempi. Selvin ero on 45–49-vuo-
tiaiden ikäryhmässä.

2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen  
ja aikuisena opiskelu

Taulukossa 2.1 esitetään Lapissa asuvan vähintään 25-vuotiaan väestön osallistuminen tutkintoon 
 johtavaan koulutukseen vuonna 2004. Tässä aikuisten osallistumista koulutukseen tarkastellaan 
 ainoastaan yhden vuoden läpileikkauksena. Opiskelijamäärät vaihtelevat kuitenkin eri vuosina. 
 Tarkastelun vertailupohjana käytetään Lapin työikäisen väestön prosentuaalista osuutta Manner-
 Suomesta. Opiskelijatiedot on esitetty sekä absoluuttisina lukuina että prosenttiosuuksina Manner-
Suomen luvuista.
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Taulukko 2.1. Vähintään 25-vuotiaat opiskelijat tutkintoon johtavassa koulutuksessa Lapin läänissä  

vuonna 2004 – opiskelijat asuinmaakunnan mukaan suhteutettuna Manner-Suomeen

Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus)  
sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijat ovat läsnä olevia opiskelijoita koulutuksen sijaintimaakunnittain.  
Oppisopimusopiskelijat ovat aineistossa mukana sijoitettuna koulutusmuodoittain; ops-perusteinen, näyttötutkinto, 
ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto. Asuinmaakunta tuntematon sisältyy Manner-Suomen lukuun. 

Opistoaste + Ammatillinen korkea-aste ja muu tai tuntematon koulutusaste eivät ole mukana tarkastelussa. 

Lähde: Tilastokeskus

Työikäisen 25 vuotta täyttäneen väestön osallistuminen lukiokoulutukseen on Lapissa hieman maan 
keskiarvoa vähäisempää. Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen lappilaiset osallistuivat sen sijaan 
selvästi yli maan keskiarvon. Erityisesti ammatilliseen perustutkintokoulutukseen lappilaiset aikuiset 
osallistuvat muuta maata useammin. Mutta myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävään 
ammatilliseen koulutukseen osallistuminen on Lapissa maan keskiarvoa korkeampaa.

Lappi Manner-Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25–64 v. 3,5 % 100 %

98 587 2 825 158

Lukiokoulutus 3 % 100 %

176 5 446

Ammatillinen perustutkinto, ops 6 % 100 %

816 12 637

Ammatillinen perustutkinto, näyttö 4 % 100 %

1 310 32 900

Ammattitutkinto 4 % 100 %

1 728 39 087

Erikoisammattitutkinto 4 % 100 %

654 16 924

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus 5 % 100 %

898 18 961

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 4 % 100 %

1 015 28 675

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 4 % 100 %

24 601

Alempi korkeakoulututkinto 1 % 100 %

19 2 293

Ylempi korkeakoulututkinto 3 % 100 %

1 871 71 448

Lääkärien erikoistumiskoulutus 2 % 100 %

41 2 697

Lisensiaatintutkinto 3 % 100 %

118 4 187

Tohtorintutkinto 1 % 100 %

224 15 766
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Lapissa asuvan työikäisen aikuisväestön osallistuminen ammattikorkeakoulun tutkintoon johta-
vaan koulutukseen on myös jonkin verran keskimääräistä korkeampaa.

Ainoastaan läänin työikäisen aikuisväestön osallistuminen yliopistotutkintoon johtavaan koulu-
tukseen on selvästi vähäisempää kuin maassa keskimäärin. Erityisen suuri ero on tohtorin tutkintoon 
tähtäävässä koulutuksessa, jossa lappilaisten osuus jää runsaaseen kolmannekseen maan keskiarvosta.

Seuraavassa taulukossa 2.2 esitetään Lapissa asuvan vähintään 25-vuotiaan väestön osallistuminen 
tutkintoon johtavaan koulutukseen vuonna 2004. Tässäkin aikuisten osallistumista koulutukseen tarkas-
tellaan ainoastaan yhden vuoden läpileikkauksena. Opiskelijamäärät vaihtelevat eri vuosina. Tässä taulu-
kossa tarkastelun vertailupohjana käytetään alueen työikäisen aikuisväestön määrää, johon koulutukseen 
osallistuvien vähintään 25-vuotiaiden opiskelijoiden määrät on suhteutettu koulutusasteittain.

Taulukko 2.2. Vähintään 25-vuotiaat opiskelijat tutkintoon johtavassa koulutuksessa Lapin läänissä  

vuonna 2004. Opiskelijat asuinmaakunnan mukaan suhteutettuna alueen työikäiseen aikuisväestöön.

 

 

Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus)  

sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijat ovat läsnä olevia opiskelijoita asuinmaakunnittain. Oppisopimus-

opiskelijat on aineistossa mukana sijoitettuna koulutusmuodoittain: ops-perusteinen, näyttötutkinto, ammattitutkinto, 

erikoisammattitutkinto. Maakunnallisessa tarkastelussa ei ole mukana opistoastetta ja ammatillista korkea-astetta 

(Manner-Suomessa 94 opiskelijaa) eikä muuta tai tuntematonta koulutusastetta (Manner-Suomessa 3 566 opiske-

lijaa), nämä on kuitenkin laskettu mukaan Manner-Suomen kaikki yhteensä bruttosummaan, Manner-Suomen lukuun 

sisältyy asuinmaakunnaltaan tuntemattomat (noin 2 000 opiskelijaa). Lähde: Tilastokeskus

Lappi

Manner-

Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25–64 v. 98 587 2 825 158

Lukiokoulutus 0,2 % 0,2 %

176 5 446

Toisen asteen ammatillinen koulutus  

yhteensä

5 % 4 %

4 508 101 548

Ammatillinen perustutkinto, ops 816 12 637

Ammatillinen perustutkinto, näyttö 1 310 32 900

Ammattitutkinto 1 728 39 087

Erikoisammattitutkinto 654 16 924

Ammattikorkeakoulutus  

yhteensä

2 % 2 %

1 937 48 237

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus 898 18 961

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 1 015 28 675

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 24 601

Yliopistokoulutus yhteensä 2 % 3 %

2 273 96 391

Alempi korkeakoulututkinto 19 2 293

Ylempi korkeakoulututkinto 1 871 71 448

Lääkärien erikoistumiskoulutus 41 2 697

Lisensiaatintutkinto 118 4 187

Tohtorintutkinto 224 15 766

Kaikki yhteensä (bruttosumma) 9 % 9 %

8 964 255 282
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Lapin aikuiset osallistuvat tutkintoon johtavaan koulutukseen yhtä usein kuin maassa keskimäärin. Vuo-
den 2004 aikana vähintään 25-vuotiaista yhdeksän prosenttia osallistui tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen. On kuitenkin huomioitava, että opiskelijamäärät yhteensä ovat bruttosummia eli opiskelijat, jotka 
opiskelevat samanaikaisesti eri koulutusmuodossa tai -asteella lasketaan tilastoon useaan kertaan.

Joka toinen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuva lappilainen aikuinen opiskeli toisen 
asteen ammatillisessa koulutuksessa. Manner-Suomessa vastaava luku oli 40 prosenttia. Vastaavasti 
Manner-Suomessa yliopistotutkintoon tähtäävän koulutukseen osallistui lähes yhtä moni aikuinen 
kuin toisen asteen ammatilliseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Yliopistokoulutuksen osuus 
Manner-Suomessa on puolitoistakertainen Lappiin verrattuna.

Seuraavissa taulukoissa 2.3 ja 2.4 aikuiskoulutusta ja aikuisena opiskelua vuonna 2004 on tar-
kasteltu kahdesta näkökulmasta. Instituutiopohjaisessa tarkastelussa aikuiskoulutuksella tarkoitetaan 
aikuisia varten suunniteltua, organisoitua ja järjestettyä koulutusta, esim. näyttötutkintoon valmistava 
koulutus, oppisopimusmuotoinen koulutus, ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus, yliopistojen lisen-
siaatin ja tohtorin tutkintoihin johtava koulutus tai tutkintoon johtamaton ammatillinen täydennys-
koulutus. Instituutiopohjaisessa tarkastelussa aikuiskoulutukseen osallistuvia ovat kaikki koulutukseen 
osallistuvat. 

Opiskelijan ominaisuuksiin pohjautuvassa tarkastelussa aikuisena opiskelulla tarkoitetaan aikuis-
väestön osallistumista muuhun koulutusorganisaatioiden puitteissa järjestettyyn koulutukseen kuin 
aikuiskoulutukseen, esim. vähintään 25-vuotiaiden prosenttiosuus ammattikorkeakoulun nuorten 
koulutuksessa tai yliopiston alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. 
Osallistuminen vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen, joka ei ole yksinomaan lapsille ja 
nuorille suunnattua, on näissä taulukoissa myös määritelty aikuisena opiskeluksi.

Taulukoissa kuvataan maakunnan aikuiskoulutuksessa opiskelevia ja aikuisena opiskelua koulu-
tuksen sijaintimaakunnittain. Tiedot ammattikorkeakoulun ja toisen asteen tutkintoon johtamatto-
masta koulutuksesta, avoimesta yliopistosta sekä vapaana sivistystyönä järjestetystä koulutuksesta on 
saatavilla vain oppilaitoksen sijaintimaakunnittain, joten näiltä osin maakunnan alueella toteutuneen 
aikuiskoulutuksen ja aikuisena opiskelun esittäminen on taulukoissa alueellisesti epätarkkaa. Manner-
Suomen vapaan sivistystyön kokonaisprosenttia nostaa opintokeskusten opiskelijamäärä (192 187) 
lähes seitsemän prosenttia. Opintokeskusten opiskelijatietoja ei ole alueellisesti saatavissa.

Taulukoissa esitetään osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu Lapin läänissä sekä 
Manner-Suomessa vuonna 2004. Opiskelijat on esitetty koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan niin, 
että taulukossa 2.3 luvut on suhteutettuna Manner-Suomen lukuihin ja taulukossa 2.4 suhteutettuna 
alueen työikäiseen aikuisväestöön.
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Taulukko 2.3. Osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu Lapin läänissä vuonna 2004 

 - opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan suhteutettuna Manner-Suomeen

Lappi

Manner-

Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25–64 v. 3 % 100 %

98 587 2 825 158

Lukiokoulutus 3 % 100 %

329 9 503

Lukiokoulutuksen aineopinnot 5 % 100 %

761 14 573

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtava 

koulutus yhteensä

4 % 100 %

4 163 111 077

Ammatillinen perustutkinto, aikuisten 

opetussuunnitelmaperusteinen

1 % 100 %

29 2 908

Ammatillinen perustutkinto, opetus-

suunnitelmaperusteinen, oppisopimus1

7 % 100 %

42 567

Ammatillinen perustutkinto,  

näyttötutkintoon valmistava

3 % 100 %

732 24 914

Ammatillinen perustutkinto,  näyttötutkintoon  

valmistava, oppisopimus1

5 % 100 %

847 17 535

Ammattitutkinto 4 % 100 %

1 079 30 716

Ammattitutkinto, oppisopimus1 5 % 100 %

898 16 773

Erikoisammattitutkinto 2 % 100 %

107 4 901

Erikoisammattitutkinto, oppisopimus1 3 % 100 %

429 12 763

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus3 2 % 100 %

1 680 79 395

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus, 

oppisopimus1 3

1 % 100 %

41 2 961

Tutkintoon johtava ammattikorkeakoulutus  

yhteensä

5 % 100 %

2 150 39 502

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus2 6 % 100 %

1 347 21 371

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus,  

väh. 25-v. %-osuus2 4

4 % 100 %

768 17 519

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto2 6 % 100 %

35 612

Erikoistumisopinnot3 4 % 100 %

310 8 072

Opettajankoulutus3 0 % 100 %

0 3 293

Avoin AMK3 5 % 100 %

723 13 764
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Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus) sekä  
muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijatiedot on pyritty sijoittamaan maakuntiin koulutuksen sijaintimaakunnittain.  
²Vapaa sivistystyö, ammattikorkeakoulun tutkintoon johtamaton koulutus sekä avoin yliopisto on kuitenkin sijoitettu maa-
kuntiin oppilaitoksen sijaintimaakunnittain. ¹Amattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijatiedot sisältävät kaikki opiskelijat; 
läsnäolijat ja poissa olevaksi ilmoittautuneet. Yliopisto-opiskelijoissa poissaolevien  keskimääräinen %-osuus Manner- 
Suomessa on 9 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastaava luku on _____.³ Vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoi-
den prosenttiosuudella on laskettu suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä, prosenttiosuus on laskettu koulutussektoreittain 
ja alueittain. Esim. Uudellamaalla AMK-tutkinnon nuorten koulutuksen uusia opiskelijoita oli yhteensä 5 961, joista yli 25-
vuotiaita oli 18 %  eli suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä on 27 373*18 %=4 927. 4 Opintokeskukset eivät ole mukana 

maakunnallisessa tarkastelussa, mutta opiskelijamäärä  (19 2187) sisältyy Manner-Suomen lukuun. 

Lähde: Tilastokeskus, Opetusministeriö, AMKOTA- ja KOTA-tietokannat

Lappi

Manner-

Suomi

Tutkintoon johtava yliopistokoulutus yhteensä 3 % 100 %

1 835 59 690

Alempi korkeakoulututkinto,                                   

väh. 25-v. %-osuus2 4

0,3 % 100 %

5 1 666

Ylempi korkeakoulututkinto,                                    

väh. 25-v. %-osuus2 4 

4 % 100 %

1 479 36 979

Lisensiaatintutkinto2 3 % 100 %

121 4 654

Tohtorintutkinto5 1 % 100 %

230 16 391

Täydennyskoulutus3 3 % 100 %

2 778 91 991

Avoin yliopisto3 6 % 100 %

4 949 88 696

Vapaa sivistystyö yhteensä 4 % 100 %

32 712 843 202

Kansalais- ja työväenopistot3 4 % 100 %

26 575 616 859

Kansanopistot3 3 % 100 %

3 142 111 666

Liikunnan koulutuskeskukset3 4 % 100 %

2 800 79 258

Kesäyliopistot 0,6 % 100 %

195 35 419

Kaikki yhteensä (bruttoluku)6 3 % 100 %

52 431 1 557 906

Tutkintoon johtava koulutus yhteensä (bruttoluku) 4 % 100 %

8 477 219 772

Muu koulutus yhteensä (bruttoluku)6 3 % 100 %

43 954 1 338 134
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Taulukko 2.4. Osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu Lapin läänissä vuonna 2004

– opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan suhteutettuna alueen työikäiseen aikuisväestöön 

Lappi

Manner-

Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25–64 v. 98 587 2 825 158

Lukiokoulutus 0,3 % 0,3 %

329 9 503

Lukiokoulutuksen aineopinnot 0,8 % 0,5 %

761 14 573

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtava 

koulutus yhteensä

4 % 4 %

4 163 111 077

Ammatillinen perustutkinto, aikuisten 

opetussuunnitelmaperusteinen

0,0 % 0,1 %

29 2 908

Ammatillinen perustutkinto, opetus-

suunnitelmaperusteinen, oppisopimus1

0,0 % 0,0 %

42 567

Ammatillinen perustutkinto, näyttötutkintoon valmistava 0,7 % 0,9 %

732 24 914

Ammatillinen perustutkinto,  näyttötutkintoon valmistava, 

oppisopimus1

0,9 % 0,6 %

847 17 535

Ammattitutkinto 1,1 % 1 %

1 079 30 716

Ammattitutkinto, oppisopimus1 0,9 % 1 %

898 16 773

Erikoisammattitutkinto 0,1 % 0,2 %

107 4 901

Erikoisammattitutkinto, oppisopimus1 0,4 % 0,5 %

429 12 763

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus3 2 % 3 %

1 680 79 395

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus, 

oppisopimus1 3

0,0 % 0,1 %

41 2 961

Tutkintoon johtava ammattikorkeakoulutus  

yhteensä

2 % 1 %

2 150 39 502

Ammattikorkeakoulututkinto,                                   

aikuiskoulutus 2
1 % 0,8 %

1 347 21 371

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus,   

väh 25-v. %-osuus2 4

0,8 % 0,6 %

768 17 519

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto2 0,0 % 0,0 %

35 612

Erikoistumisopinnot3 0,3 % 0,3 %

310 8 072

Opettajankoulutus3 0 % 0,1 %

0 3 293

Avoin AMK3 0,7 % 0,5 %

723 13 764
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Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus) sekä 

muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijatiedot on pyritty sijoittamaan maakuntiin koulutuksen sijaintimaakunnittain. 

²Vapaa sivistystyö, ammattikorkeakoulun tutkintoon johtamaton koulutus sekä avoin yliopisto on kuitenkin sijoitettu 

maakuntiin oppilaitoksen sijaintimaakunnittain. ¹Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijatiedot sisältävät  

kaikki opiskelijat; läsnäolijat ja poissa olevaksi ilmoittautuneet. Yliopisto-opiskelijoissa poissaolevien  keskimääräinen 

%-osuus Manner-Suomessa on 9 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastaava luku on _____.³ Vähintään  

25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella on laskettu suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä, prosentti-

osuus on laskettu koulutussektoreittain ja alueittain. Esim. Uudellamaalla AMK-tutkinnon nuorten koulutuksen  

uusia opiskelijoita oli yhteensä 5 961, joista yli 25-vuotiaita oli 18 %  eli suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä on 

27 373*18 %=4 927. 4  Opintokeskukset eivät ole mukana maakunnallisessa tarkastelussa, mutta opiskelijamäärä  

(19 2187) sisältyy Manner-Suomen lukuun. Perusopetukessa opiskelevat aikuisopiskelijat sekä opetussuunnitelma-

perusteisen koulutuksen (nuorten koulutus) opiskelijat eivät sisälly tarkasteluun. Itä-Uudenmaan kesäyliopiston  

luvut sisältyvät Uudenmaan lukuihin.         

Lähde: Tilastokeskus, Opetusministeriö, AMKOTA- ja KOTA-tietokannat

Lappi

Manner-

Suomi

Tutkintoon johtava yliopistokoulutus  

yhteensä 

2 % 2 %

1 835 59 690

Alempi korkeakoulututkinto,                                   

väh. 25-v. %-osuus2 4

0,0 % 0,1 %

5 1 666

Ylempi korkeakoulututkinto,                                    

väh. 25-v. %-osuus2 4

2 % 1 %

1 479 36 979

Lisensiaatintutkinto2 0,1 % 0,2 %

121 4 654

Tohtorintutkinto5 0,2 % 0,6 %

230 16 391

Täydennyskoulutus3 3 % 3 %

2 778 91 991

Avoin yliopisto3 5 % 3 %

4 949 88 696

Vapaa sivistystyö yhteensä 33 % 30 %

32 712 843 202

Kansalais- ja työväenopistot3 27 % 22 %

26 575 616 859

Kansanopistot3 3 % 4 %

3 142 111 666

Liikunnan koulutuskeskukset3 3 % 3 %

2 800 79 258

Kesäyliopistot 0,2 % 1 %

195 35 419

Kaikki yhteensä (bruttoluku)6 53 % 55 %

52 431 1 557 906

Tutkintoon johtava koulutus yhteensä (bruttoluku) 9 % 8 %

8 477 219 772

Muu koulutus yhteensä (bruttoluku)6 45 % 47 %

43 954 1 338 134
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Taulukossa 2.3 Lapin luvut vastaavat keskimäärin varsin hyvin koko maan keskimääräisiä lukuja. Toi-
sen asteen ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen Lapin osuus on hieman suurempi kuin 
työikäisen aikuisväestön osuus. Suurimmat poikkeamat ovat sellaisten koulutusryhmien kohdalla, jois-
sa osallistumismäärät ovat varsin vähäisiä, jolloin pienetkin määrälliset muutokset aiheuttavat suuria 
heilahteluja prosenttiosuuksissa. Tutkintoon johtamattoman ammatillisen koulutuksen toteutunut 
tarjonta on Lapissa kuitenkin selvästi keskimääräistä pienempi.

Lapin ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen ja aikuisena opiskelun toteutunut tarjonta on 
sen sijaan selvästi keskimääräistä korkeampi (5 %). Lapissa alempien korkeakoulututkintojen (ml. 
ammattikorkeakoulututkinnot) suorittaneiden määrä onkin lisääntynyt nuorimmassa työikäisten ryh-
mässä (25–34-vuotiaat) enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä (Kuva 1.1). Tutkintoon johtavan 
yliopistokoulutuksen toteutunut tarjonta on Lapissa myös varsin kohtuullista (3 %). Tutkijakoulutuk-
sen osalta määrät ovat kuitenkin alhaisia.

Vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen toteutunut tarjonta Lapin oppilaitoksissa on hieman 
keskimääräistä runsaampaa. Erityisesti kansalaisopistojen toteutunut koulutustarjonta on varsin run-
sasta. Tämä on koulutuksen saavutettavuuden kannalta erityisen tärkeää, koska kansalaisopistoverkko 
on kattava. Kesäyliopiston koulutus Lapissa on kuitenkin varsin vähäistä. Lapissa kesäyliopiston järjes-
tämään koulutukseen osallistuneiden määrä jäi alle prosentin koko maan osallistujamäärästä.

Kun aikuisten osallistuminen koulutukseen suhteutetaan työikäiseen väestöön, huomataan, että 
Lapissa osallistutaan jonkin verran keskimääräistä enemmän tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen 
ja aikuisena opiskeluun (9 % Lappi ja 8 % Manner-Suomi, Taulukko 2.4). Lapissa keskimääräistä 
useammin osallistutaan erityisesti ammattikorkeakoulutukseen, avoimen yliopiston opintoihin sekä 
kansalaisopistojen koulutukseen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta määrällisesti eniten osallistujia on kuitenkin toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelee yli 4 000 opiskelijaa eli joka toinen taulukossa 2.4 esite-
tyistä tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevista.

Toisen asteen ammatillinen koulutus

Lapin aikuiset osallistuvat toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen keskimäärin useammin 
kuin Manner-Suomessa ja useammin kuin suurimmassa osassa muissa Manner-Suomen maakunnissa. 
Lapin vähintään 25-vuotiaista työikäisistä aikuisista osallistuu 4,6 prosenttia tutkintoon johtavaan 
toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, kun vastaava luku Manner-Suomessa on 3,6 prosenttia. 
Tarkemmat opiskelijamäärätiedot ovat taulukossa 2.2.
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Kartta 2.1. Maakunnan työikäisen aikuisväestön opiskeluaktiivisuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 

vuonna 2004 – tutkintoon johtavan koulutuksen 25 vuotta täyttäneet opiskelijat asuinmaakunnan mukaan

Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus)  

sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijat ovat läsnä olevia opiskelijoita asuinmaakunnittain.

Lähde: Tilastokeskus

 
Kun tarkastellaan tutkintoon johtavaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen osallistumista kou-
lutuksen sijaintimaakunnan mukaan, niin Lapissa aikuiskoulutukseen osallistuminen on edelleen ak-
tiivisempaa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Vuonna 2004 Lapin oppilaitoksissa toisen asteen 
ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien aikuisopiskelijoiden osuus alueen työ-
ikäisestä väestöstä oli 4,2 prosenttia, kun vastaava luku Manner-Suomessa oli keskimäärin 3,9 prosent-
tia. Näin tarkastellen Lappi sijoittui maakuntien keskinäisessä vertailussa seitsemänneksi. Tarkempaa 
tietoa löytyy taulukosta 2.4.

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä

 4,0 %–4,7 %

 3,5 %–3,9 %

 3,1 %–3,4 %



242

 

Kartta 2.2. Osallistuminen aikuiskoulutukseen toisen asteen ammatillisessa tutkintoon johtavassa  

koulutuksessa vuonna 2004 – tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan  

mukaan. Opiskelijatietoihin sisältyvät oppisopimusmuotoisessa, näyttötutkintoon valmistavassa (apk. at, eat)  

sekä ammatillisen perustutkinnon aikuisten opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelevat.  

Opiskelijatiedot ovat koulutuksen sijaintimaakunnittain. 

Lähde: Tilastokeskus 

Ammatillinen perustutkinto  
(näyttötutkinto ja oppisopimus)

Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (näyttötutkinto ja oppisopimus) aloitti Man-
ner-Suomessa vuonna 2005 noin 20 100 opiskelijaa, joista oppisopimuksessa lähes 7 200. Aloittaja-
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2 200 hengellä, eli kasvua oli 12,4 prosenttia. Lapissa aloittajia oli 
732 ja kasvuprosentti 15,3. Lapissa oppisopimuskoulutuksessa aloitti 288 henkilöä.

Aloittaneiden määrä oli selvästi suurin sekä Lapissa että Manner-Suomessa tekniikan ja liikenteen 
alan koulutuksessa. Lapissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatilliseen perustutkintoon johta-
vassa koulutuksessa (näyttötutkinto ja oppisopimus) aloittaneiden määrä kasvoi selvästi vuodesta 2004 
vuoteen 2005. Manner-Suomessa suurin kasvua tapahtui sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan aloittaja-
määrissä.

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 4,4 %–5,1 %

 3,9 %–4,3 %

 3,1 %–3,8 %

 2,6 %–3,0 %
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Kuva 2.1. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen (näyttötutkinto ja oppisopimus) uudet opiskelijat vuo-

desta 2004 lähtien Lähde: Tilastokeskus

Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon (näyttötutkinto ja oppisopimus) suoritti vuonna 2005 
Manner-Suomessa noin 9 400 henkilöä, joista Lapissa 475 henkilöä. Edellisestä vuodesta Lapissa oli 
lisäystä peräti 72 % prosenttia, kun kasvu Manner-Suomessa oli seitsemän prosenttia. Tutkinnon op-
pisopimuksena suorittaneita Manner-Suomessa oli lähes 3 400 ja Lapissa 199 henkilöä.

Sekä Manner-Suomessa että erityisesti Lapissa lisääntyi tekniikan ja liikenteen alalla ammatillisen 
perustutkinnon näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja oppisopimusmuotoisessa koulutuk-
sessa suorittaneiden määrä. 

 
Kuva 2.2. Ammatillisen perustutkinnon (näyttötutkinto ja oppisopimus) suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus
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Ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen aloittajia oli Manner-Suomessa vuon-
na 2005 noin 35 400 henkilöä, joista Lapissa 1 595 henkilöä. Lapissa aloittajamäärä kasvoi Manner-
Suomea selvemmin. Edellisestä vuodesta oli kasvua Lapissa 24 prosenttia ja Manner-Suomessa 11 
prosenttia.

Eniten aloittajia oli tekniikan ja liikenteen sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
aloilla sekä Manner-Suomessa että Lapissa. Lapissa laski vain luonnonvara- ja ympäristöalan aloittaja-
määrä.

 
Kuva 2.3. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen (ml. oppisopimus) uudet opiskelijat  

vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritti vuonna 2005 Manner-Suomessa kaikkiaan lähes 17 500 
henkilöä, joista Lapissa 859.

Manner-Suomessa vuodesta 2004 vuoteen 2005 lisääntyi eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnon alan tutkinnon suorittaneiden määrä, kun taas Lapissa ko. alan tutkinnon suorittaneiden 
määrä laski. Lapissa suoritettiin eniten ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalla. Myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tutkinnot lisääntyivät Lapissa selvästi.
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Kuva 2.4. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon (ml. oppisopimus) suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus

Ammattikorkeakoulukoulutus

Lapin työikäiset aikuiset osallistuvat myös ammattikorkeakoulutukseen hieman useammin kuin Man-
ner-Suomessa keskimäärin. Lapin työikäisistä yli 25-vuotiaista ammattikorkeakoulussa opiskeli kaksi 
prosenttia, kun vastaava osuus Manner-Suomessa oli 1,7 prosenttia. Tarkemmat tiedot löytyvät taulu-
kosta 2.2.
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Kartta 2.3. Maakunnan työikäisen aikuisväestön opiskeluaktiivisuus ammattikorkeakoulutuksessa vuonna 2004

– tutkintoon johtavan koulutuksen (ml. ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) 25 vuotta täyttäneet opiskelijat  

asuinmaakunnan mukaan. Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus  

(myös ESR koulutus) sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijat ovat läsnä olevia opiskelijoita asuinmaakunnittain.

Lähde: AMKOTA -tietokanta

Koulutuksen sijaintimaakunnittain tarkasteltuna osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opis-
kelu ammattikorkeakoulussa on Lapissa vielä hieman runsaampaa kuin tarkasteltaessa osallistumista 
asuinmaakunnan mukaan. Ero Manner-Suomeen on tällä tavalla tarkasteltuna selvempi. Lapissa to-
teutettuun ammattikorkeakoulutukseen osallistuvien aikuisten (25–64-vuotiaat) osuus alueen työikäi-
sestä väestöstä on kaksi prosenttia, kun Manner-Suomessa vastaava luku on yksi prosentti. Lappi oli 
vuonna 2004 yksi kolmesta maakunnasta, jossa ammattikorkeakoulussa opiskelevien osuus työikäises-
tä väestöstä oli suurinta. Tarkemmat tiedot osallistumisesta on taulukossa 2.4.

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 1,8 %–2,0 %

 1,5 %–1,7 %

 1,0 %–1,4 %
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Kartta 2.4. Osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu maakunnissa ammattikorkeakoulutuksessa 

vuonna 2004 – tutkintoon johtavan koulutuksen (ml. ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) opiskelijat koulutuksen 

sijaintimaakunnittain. Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus  

(myös ESR koulutus) sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijatiedot ovat koulutuksen sijaintimaakunnittain. 

Opiskelijatiedot sisältävät kaikki opiskelijat; läsnäolijat ja poissa olevaksi ilmoittautuneet. Nuorten koulutuksen osalta 

tiedot sisältävät vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella (Manner-Suomessa 16 %)  

lasketun suuntaa-antavan aikuisopiskelijamäärän. 

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksena järjestetyn ammattikorkeakoulututkinnon aloitti vuonna 2006 Manner-Suomes-
sa kaikkiaan 5 805 henkilöä. Aloittaneiden kokonaismäärä on laskenut edellisistä vuosista. Lapissa 
vuonna 2006 aloittaneita oli 356 henkilöä, mikä on lähes sama kuin vuonna 2005, mutta 142 henki-
löä vähemmän kuin vuonna 2004.

Manner-Suomessa määrällisesti eniten uusia opiskelijoita on aloittanut viime vuosina sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alalla, tekniikan ja liikenteen alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hal-
linnon alalla. Lapissa tilanne on ollut sama kuitenkin niin, että vuonna 2006 ainoastaan tekniikan ja 
liikenteen alalla aloittaneiden määrä kasvoi, muilla em. aloilla laski selvästi. 

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 1,8 %–2,1 %

 1,3 %–1,7 %

 1,1 %–1,2 %

 0,5 %–1,0 %
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Kuva 2.5. Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Vuonna 2005 ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin pelkästään aikuisille järjestetyssä koulutuk-
sessa Manner-Suomessa lähes 4 500 tutkintoa, joista Lapissa 238 tutkintoa. Määrät lisääntyivät jonkin 
verran edellisestä vuodesta.

Eniten tutkintoja suoritettiin sekä Manner-Suomessa että Lapissa sosiaali-, terveys- ja liikunta-
alalla. Alallahan koulutuksen aloittaneiden määrä oli myös suurin. Lapissa valmistuneiden määrä kas-
voi erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Sen sijaan 
 Lapissa tekniikan ja liikenteen alan tutkintojen määrä laski varsin jyrkästi. Manner-Suomessa tutkin-
non suorittaneiden määrät eivät vaihdelleet eri aloilla huomattavasti ko. tarkastelukaudella.

 
Kuva 2.6. Ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutuksena suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta
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Ylempi ammattikorkeakoulutus

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat vasta kehittymässä oleva osa tutkintojärjestelmää. Ylem-
män ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä onkin kasvanut moninkertaiseksi kol-
messa vuodessa vuodesta 2004 vuoteen 2006. Samalla koulutus on laajentunut uusille koulutusaloille. 
Lapissa ylempään ammattikorkeakoulutukseen on otettu opiskelijoita ainoastaan sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Taulukko 2.5. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrät ovat toistaiseksi vielä hyvin vähäi-
siä. Manner-Suomessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2004 suoritti 59 henkilöä ja 
seuraavana vuonna 182 henkilöä. Lapissa vastaavat luvut olivat ainoastaan 6 ja 11. Ylempiä ammatti-
korkeakoulututkintoja suoritettiin Manner-Suomessa kolmella eri alalla, mutta Lapissa vain yhdellä, 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Taulukko 2.6. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta

 

Vuodet 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Manner-Suomi Lappi

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala 18

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 64 212 270

Luonnontieteiden ala 75

Tekniikan ja liikenteen ala 47 157 274

Luonnonvara- ja ympäristöala 63

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 96 265 389 20 42 16

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 132 15

Kaikki yhteensä 207 634 1 202 20 42 31

Vuodet 2004 2005 2004 2005

Manner-Suomi Lappi

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 14 50

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala 6 59

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 39 73 6 11

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kaikki yhteensä 59 182 6 11
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Yliopistokoulutus

Yliopistokoulutuksessa Lappi jää selvästi jälkeen Manner-Suomen osallistumisaktiivisuudesta. Lapissa 
asuvien tutkintoon johtavassa yliopistokoulutuksessa olevien 25 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden 
osuus Lapin työikäisestä väestöstä oli 2,3 prosenttia, kun vastaava osuus Manner-Suomessa oli 3,4 
prosenttia. Kartan 2.5 mukaan Manner-Suomessa oli viisi maakuntaa, jossa osallistumisaktiivisuus oli 
Lappia suurempaa. Tarkemmat opiskelijamäärätiedot ovat taulukossa 2.2.

 
Kartta 2.5. Maakunnan työikäisen aikuisväestön opiskeluaktiivisuus yliopistokoulutuksessa vuonna 2004

- tutkintoon johtavan koulutuksen 25 vuotta täyttäneet opiskelijat asuinmaakunnan mukaan

Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus)  

sekä muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijat ovat läsnä olevia opiskelijoita asuinmaakunnittain.

Lähde: Tilastokeskus

 
Kun tarkastellaan yliopistokoulutusta koulutuksen sijaintimaakunnittain, laskee yliopistokoulutukses-
sa olevien osuus Lapissa hieman verrattuna aiemmin edellä tehtyyn tarkasteluun asuinmaakunnan mu-
kaan. Koulutuksen sijainnin mukaan tarkasteltuna Lapissa yliopistokoulutuksessa opiskelevien osuus 
Lapin työikäisestä väestöstä oli 1,9 prosenttia (Manner-Suomi 2,1 prosenttia). Tarkemmat tiedot osal-
listumisesta ovat taulukossa 2.4

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 3,5 %–5,2 %

 1,6 %–3,4 %

 1,3 %–1,5 %

 1,0 %–1,2 %
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Kartta 2.6. Vähintään 25-vuotiaiden osallistuminen yliopistotutkintoon johtavaan koulutukseen vuonna 2004

- tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan (sisältää myös kaikki lisensiaatin 

ja tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat)

Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus) sekä 

muuta kautta rahoitettu koulutus. Opiskelijatiedot ovat koulutuksen sijaintimaakunnittain. Opiskelijatiedot sisältävät 

kaikki opiskelijat; läsnäolijat ja poissa olevaksi ilmoittautuneet. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon osalta tie-

dot sisältävät vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella (Manner-Suomessa 27 %) lasketun 

suuntaa-antavan aikuisopiskelijamäärän.

Lähde: Tilastokeskus

Lapissa yliopisto-opiskelu aloitetaan vanhempana kuin Manner-Suomessa. Vuonna 2005 Lapin uusista 
yliopisto-opiskelijoista 43 prosenttia oli vähintään 25-vuotiaita, kun koko maassa vastaava luku oli 27 
prosenttia. Manner-Suomessa iäkkäämmät uudet opiskelijat olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 
(43 %), kun taas Lapissa erityisesti yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (47 %).

Aikuisopiskelijoiden %-

osuus alueen työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 2,7 %–3,6 %

 0,9 %–2,6 %

 0,02 %–0,8 %

 ei yliopistokoulutusta
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Taulukko 2.7. Vähintään 25-vuotiaiden osuus (%) uusista yliopisto-opiskelijoista koulutusaloittain  

vuodesta 2004 lähtien Lähde: Tilastokeskus

Yliopiston alempi ja ylempi korkeakoulutus

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelun vähintään 25-vuotiaana aloittaneita on 
 Manner-Suomessa ollut viime vuosina noin 5 600 henkeä. Lapissa vuonna 2005 heitä oli kaikkiaan 
322 ja vuonna 2004 yhteensä 255 henkeä. Määrällisesti eniten uusia aikuisopiskelijoita on ollut sekä 
Manner-Suomessa että Lapissa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla sekä humanisti-
sella ja kasvatusalalla.

 

Kuva 2.7. Yliopiston alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen vähintään 25-vuotiaat 

uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien. Kuvassa ovat mukana sekä poissaolevat että läsnä olevat uudet opiskelijat. 

Poissaolevien uusien opiskelijoiden määrä koko maassa on noin 1 000 opiskelijaa.

Lähde: Tilastokeskus

Vuodet 2004 2005 2004 2005

Manner-Suomi Lappi

Humanistinen ja kasvatusala 27 27 50 37

Kulttuuriala 36 37 30 34

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 29 30 33 47

Luonnontieteiden ala 22 20 0 0

Tekniikan ja liikenteen ala 16 16 0 0

Luonnonvara- ja ympäristöala 28 31 0 0

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 44 43 0 0

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26 27 0 33

Kaikki yhteensä 27 27 37 43
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 Vähintään 25-vuotiaana yliopistotutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden suorittamia tutkin-
toja ei pystytä erittelemään, joten tässä tarkastelussa ovat mukana kaikki alemman ja ylemmän tutkin-
non suorittaneet riippumatta iästä.

Vuonna 2005 Manner-Suomessa sai korkeakoulututkinnon valmiiksi noin 13 100 opiskelijaa. 
Lapissa tutkinnon suoritti 410 opiskelijaa. Edelliseen vuoteen verrattuna tutkintoja suoritettiin sekä 
Manner-Suomessa että Lapissa vähemmän. Ainoa poikkeus oli Lapissa humanistinen ja kasvatusala, 
jossa tutkintojen määrä kasvoi.

Yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä 2005. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakou-
lututkinnon ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Alempaa korkeakoulutut-
kintoa ei ole otettu kuitenkaan käyttöön lääketieteessä eikä hammaslääketieteessä.

Kuva 2.8. Yliopiston alemman tai ylemmän tutkinnon suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Aineisto sisältää kaikki tutkinnon suorittaneet.

Lähde: Tilastokeskus

Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus

Tutkijakoulutuksen aloitti Manner-Suomessa vuonna 2005 kaikkiaan 761 henkilöä, joista Lapissa ai-
noastaan 21 henkilöä. Manner-Suomessa tutkijakoulutuksen aloittaneiden määrät ovat tarkasteluvuo-
sina pysyneet eri koulutusaloilla lähes muuttumattomina. Poikkeuksena ovat tekniikan ja liikenteen 
ala, jossa aloittaneiden määrä kasvoi selvästi, sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, 
jossa oli selvää laskua. Lapissa aloittaneiden määrä lähes puolittui vuodesta 2004 vuoteen 2005. Lasku 
johtui yksinomaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla aloittaneiden määrän vähe-
nemisestä.

Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala
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Kuva 2.9. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus

 
Seurantavuosina Manner-Suomessa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon on suorittanut vuosittain keski-
määrin 1 930 henkilöä. Lapissa tutkija-asteen tutkinnon suoritti 24 henkilöä vuonna 2004 ja 30 hen-
kilöä vuonna 2005. Näistä tutkinnoista valtaosa oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alan sekä humanistisen ja kasvatusalan tutkintoja.

Kuva 2.10. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus
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Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus

Lapissa osallistutaan vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen melko runsaasti. Joka kolmas yli 
15-vuotias lappilainen osallistuu vuosittain ko. koulutukseen. Manner-Suomessa vapaan sivistystyön 
opiskelijoita vastaavasta väestönosasta oli 30 prosenttia.

 
Kartta 2.7. Vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen opiskelijat vuonna 2004

Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta eikä alle 6 tuntia kestäneitä koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä 

 29 %–32 %

 21 %–28 %

 18 %–20 %

 12 %–17 %
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Kansalais- ja työväenopisto

Lapin kansalais- ja työväenopistojen koulutustarjonnan toteutuminen vastaa hyvin Manner-Suomen 
toteutunutta tarjontaa. Kulttuurialan koulutustarjonta on hallitseva, Lapissa vielä selvemmin kuin 
koko Manner-Suomessa. Manner-Suomessa humanistisen ja kasvatusalan tarjonnan osuus on jonkin 
verran Lapin tarjontaa suurempaa. Lapin kansalais- ja työväenopistot antavat enemmän yleissivistävää 
koulutusta. Lapin kansalais- ja työväenopistot antoivat vuonna 2004 opetusta yhteensä 105 537 tun-
tia, mikä on vähän yli viisi prosenttia Manner-Suomen koulutustarjonnasta.
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Yleissivistävä koulutus
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskunnall. aineiden, liiketal. ja hall. ala
Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Muu koulutus

449
0 %

549
1 %

607
1 %

516
0 %1 630

2 %

309
0 %

67 %

Lappi

11 %

11 549

71 194

11 %
11 825

7 %
6 909

Kuva 2.11. Kansalaisopistossa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004 Opetustunnit eivät 

sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta, opintokerhotoimintaa eikä alle 6 tuntia kestäneitä koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus
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Kansanopisto

Myöskään Lapin kansanopistojen toteutunut koulutustarjonta ei juuri poikkea Manner-Suomen kan-
sanopistojen toteutuneesta koulutustarjonnasta. Lapin kansanopistot antavat jonkin verran enemmän 
yleissivistävää koulutusta ja vähemmän yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnonalan 
koulutusta kuin keskimäärin Manner-Suomen kansanopistoissa.

Lapin kansanopistot tarjosivat vuonna 2004 vapaana sivistystyönä järjestettyä koulutusta yhteensä 
18 556 tuntia, mikä on hieman yli neljä prosenttia Manner-Suomessa annetusta tuntimäärästä.
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Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Muu koulutus

Kuva 2.12. Kansanopistossa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004

Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta eikä alle 6 tuntia kestäneitä  

koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus
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Liikunnan koulutuskeskus

Lapissa on yksi liikunnan koulutuskeskus, Lapin urheiluopisto Rovaniemellä. Opisto järjestää myös 
ammatillista peruskoulutusta eli liikunnanohjauksen (liikuntaneuvoja) sekä tanssijan perustutkinto-
koulutusta. Opiston tiloissa annetaan myös liikunnanohjaajan (AMK) koulutusta. Vapaana sivistys-
työnä järjestettyä liikunta- ja urheilualan koulutusta opisto antoi vuonna 2004 noin 2 300 tuntia, 
mikä on ainoastaan kaksi prosenttia koko Manner-Suomen tarjonnasta.
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18 622

Kuva 2.13. Liikunnan koulutuskeskuksessa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004

Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta, opintokerhotoimintaa eikä alle 6 

tuntia kestäneitä koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus
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Kesäyliopisto

Lapissa on yksi kesäyliopisto, Lapin kesäyliopisto Rovaniemellä. Kesäyliopisto järjestää koulutusta eri 
puolilla Lappia. Vuonna 2004 Lapin kesäyliopiston tarjoama koulutus oli pääasiassa humanistisen ja 
kasvatusalan koulutusta. Muu annettu koulutus sijoittui luonnontieteiden alalle. Myös Manner-Suo-
messa yli puolet kesäyliopistojen koulutustarjonnasta oli humanistisen ja kasvatusalan koulutusta.

Lapin kesäyliopisto antoi vuonna 2004 yhteensä 397 tuntia vapaana sivistystyönä järjestettyä kou-
lutusta, mikä on alle prosentin Manner-Suomen koulutustarjonnasta.

 

Kuva 2.14. Kesäyliopistossa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004

Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta, opintokerhotoimintaa  

eikä alle 6 tuntia kestäneitä koulutuksia. Mukana ei ole avoimen yliopiston opetusta.

Lähde: Tilastokeskus
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