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1 Toimintaympäristö

Taulukko 1.1. Itä-Suomen lääni tunnusluvuin vuonna 2004

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

VÄESTÖ 161 381 251 095 168 615 5 210 081

25–64 v. osuus alueen väestöstä 52 % 53 % 53 % 54 %

väh. 65 v. osuus alueen väestöstä 21 % 18 % 18 % 16 %

15-64 v. vieraskielisten osuus 1 % 1 % 2 % 3 %

25–64v. KOULUTUSRAKENNE 84 562 132 484 88 913 2 825 158

ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 27 % 24 % 25 % 24 %

ylioppilastutkinto 3 % 3 % 3 % 5 %

2. asteen ammatill. peruskoulutus 41 % 41 % 42 % 34 %

ammatti- ja erikoisammattitutkinto 3 % 3 % 3 % 2 %

opistoasteen tutkinto 16 % 16 % 14 % 16 %

ammattikorkeakoulu-, alempi kk-tutkinto 7 % 7 % 7 % 8 %

ylemmät korkeakoulututkinnot1 5 % 6 % 6 % 9 %

lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 0,3 % 1 % 1 % 1 %

KOULUTUSTASOMITTAIN 256 278 269 300

naiset 266 287 276 301

miehet 245 270 262 298

TYÖVOIMA 72 954 113 436 75 552 2 531 100

työttömien osuus työvoimasta2 13 % 13 % 17 % 11 %

pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä2 3 % 3 % 4 % 3 %

yli 50 v. osuus työttömistä2 5 % 5 % 6 % 4 %

asukastiheys 11 15 10 17

BKT/asukas (eur) 21 944 22 317 21 981 29 061³

kokonaisnettomuutto -320 -232 -207 6 504

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 2004 (e) 60 380 98 231 62 319 2 268 864

työpaikat – työlliset4 -1 808 -1 151 -1 043 -1 876

TYÖLLISTEN MÄÄRÄ 2004 (e) 62 188 99 382 63 362 2 270 740

maa- ja metsätalous 9 % 8 % 8 % 4 %

kaivostoiminta ja louhinta 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 %

teollisuus 16 % 15 % 19 % 18 %

sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 % 1 % 1 % 1 %

rakentaminen 6 % 6 % 6 % 6 %

kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 14 % 14 % 13 % 15 %

kuljetus, varastointi ja tietoliik. 7 % 6 % 6 % 7 %

rahoitus-, kiinteistö-, ym. palvelut 8 % 11 % 9 % 14 %

yhteiskunnalliset  palvelut 36 % 36 % 36 % 33 %

toimiala tuntematon 3 % 3 % 3 % 2 %

 
1sisältää lääkärien erikoistumisopinnot, 2työttömien ja lomautettujen keskimääräinen osuus työvoimasta v. 2004, 3(ml Ahvenanmaa). 4Työ-
paikat (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 keski-
määräisellä pituudella henkeä kohti. Esim. ammatillisen koulutuksen teoreettinen pituus on 3 vuotta ja sen indeksi koulutustasomittaimessa 
on 300. Koulutustasomittaimessa kuvataan 20 vuotta täyttäneen väestön koulutustasoa.

Lähde: Tilastokeskus, Työministeriö
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Itä-Suomen läänin alueella asui vuonna 2004 hieman yli 11 prosenttia koko maan väestöstä. Työikäi-
sen väestön osuus koko väestöstä oli läänin maakunnissa hieman pienempi kuin maassa keskimäärin, 
mutta yli 65-vuotiaita oli läänin alueella selvästi muuta maata enemmän. Esimerkiksi Etelä-Savossa yli 
65-vuotiaita oli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Vieraskielisten 
osuus oli kaikissa Itä-Suomen läänin maakunnissa alhaisempi kuin Manner-Suomessa.

Koulutusrakenteen osalta Itä-Suomen läänin maakuntien välillä ei ollut kovin suuria eroja. Vuonna 
2004 Etelä-Savossa oli läänin maakunnista suhteellisesti eniten työikäistä aikuisväestöä, jolla ei ollut 
perusasteen jälkeistä tutkintoa (27 %). Kaikissa maakunnissa oli pienempi osuus pelkän ylioppilas-
tutkinnon suorittaneita kuin Manner-Suomessa, mutta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon oli 
läänin aikuisväestöstä suorittanut selvästi useammat kuin maassa keskimäärin. Korkea-asteen tutkin-
non suorittaneita oli läänin aikuisväestössä vähemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Väestön 
suorittamien tutkintojen perusteella on laskettu koulutustasomittain, jonka avulla voidaan verrata ai-
kuisväestön koulutustasoa alueiden välillä. Vuonna 2004 kaikki Itä-Suomen läänin maakunnat olivat 
selvästi Manner-Suomen koulutustasomittainlukeman (300) alapuolella. Pohjois-Savon lukema (278) 
oli läänin maakunnista korkein ja sitä seurasivat Pohjois-Karjala (269) ja Etelä-Savo (256). Manner-
Suomessa naisten koulutustasomittaimen arvo oli miesten lukemaa hieman korkeampi, mutta Itä-Suo-
men läänin maakunnissa naisten koulutustaso oli huomattavasti miesten koulutustasoa korkeampi.

Työttömyysluvut ovat perinteisesti olleet Itä-Suomessa valtakunnan synkimpiä ja niin oli myös vuon-
na 2004. Pohjois-Karjalan 17 prosentin työttömyysaste oli peräti kuusi prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin Manner-Suomessa. Myös yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä oli Itä-Suomessa muuta maata korke-
ampi. Itä-Suomen maakunnat erosivat elinkeinorakenteeltaan jonkin verran Manner-Suomesta. Vuoden 
2004 ennusteen mukaan maa- ja metsätaloudesta sai toimeentulonsa suhteellisesti selvästi enemmän Itä-
Suomen työllisistä kuin Manner-Suomen vastaavista. Pohjois-Karjalassa teollisuustyöntekijöitä oli aikuis-
väestössä enemmän kuin maassa keskimäärin, mutta Etelä- ja Pohjois-Savossa teollisuuden merkitys työl-
listäjänä oli vähäisempi kuin Manner-Suomessa. Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palvelut työllistävät selvästi 
enemmän Manner-Suomen väestöä keskimäärin kuin Itä-Suomen työntekijöitä. Toisaalta yhteiskunnal-
listen palvelujen osalta suhde oli päinvastainen, sillä Itä-Suomen läänissä yhteiskunnallisten palvelujen 
parissa työskenteli 36 % läänin työllisistä, kun vastaava luku Manner-Suomessa oli 33 %.
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Kuva 1.1. Työikäisen aikuisväestön koulutusrakenne vuonna 2004

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

Lähde: Tilastokeskus

Työikäisen väestön koulutusrakenne Manner-Suomessa vuodelle 2004 vahvistaa, että nuoremmissa 
ikäluokissa korkeasti koulutettujen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tarkasteluvuonna kuvan nuorim-
massa ikäluokassa 26 prosenttia oli korkeasti koulutettuja (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto). 
Vastaavat prosentit ylemmissä ikäluokissa olivat 13 ja 18 välillä. Merkittävin ero koulutusrakenteessa 
eri ikäryhmien välillä on ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olevien määrissä. Kuvan vanhimmassa 
ikäluokassa 42 prosentilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, kun nuorimassa ikäluokassa vastaava 
luku on alle 15 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden määrät hallitsevat kaikissa ikä-
ryhmissä. 35−54-vuotiaiden ikäryhmissä ammatillisia tutkintoja oli suorittanut 40 prosenttia vastaa-
vasta ikäluokasta. Nuorten ikäryhmässä ammatillisen koulutuksen suorittaneiden suhteellinen osuus 
on hieman pienempi, 35 prosenttia. Opistoasteen koulutus on tyypillistä yli 35-vuotialle, sillä tästä 
koulutuksesta luovuttiin ammattikorkeakoulujärjestelmään siirtymisen myötä 1990-luvulla. 
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Kuva 1.1. Työikäisen aikuisväestön koulutusrakenne vuonna 2004

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

Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 1.1. Työikäisen aikuisväestön koulutusrakenne vuonna 2004

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

Lähde: Tilastokeskus

Kuvan 1.1 perusteella on havaittavissa, että Manner-Suomessa, niin kuin Itä-Suomen läänin kaikissa 
maakunnissakin, tarkastelun vanhimmassa ikäluokassa (55–64-vuotiaat) on selvästi eniten perusasteen 
jälkeistä tutkintoa vailla olevia henkilöitä. Nuoremmissa ikäluokissa ilman tutkintoa olevien määrä 
vähenee tasaisesti. Manner-Suomessa 55–64-vuotiaiden ikäluokassa 42 % oli vuonna 2004 ilman pe-
rusasteen jälkeistä tutkintoa, kun 25–34-vuotiasta ilman tutkintoa oli ainoastaan 15 %. Itä-Suomen 
läänin maakunnissa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien määrät eri ikäluokkien välillä nou-
dattavat samoja linjoja kuin Manner-Suomessa. Etelä-Savossa sekä 55–64-vuotiaiden että 25–34-vuo-
tiaiden ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien suhteelliset osuudet olivat läänin maakunnista 
suurimmat ja Pohjois-Savossa vastaavasti kaikkein pienimmät.

Pelkän lukiokoulutuksen varassa on selvästi eniten henkilöitä tarkastelun nuorimmassa ikäluokas-
sa. Tämän selittää se, että monet nuorista ylioppilaista eivät ole vielä ehtineet suorittaa ylempää tut-
kintoa. Itä-Suomen läänin maakunnissa oli suhteellisesti vähemmän pelkän lukiokoulutuksen suorit-
taneita 25–34-vuotiaita kuin Manner-Suomessa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneita 
25–34-vuotiaita oli puolestaan Itä-Suomen läänin maakunnissa suhteellisesti enemmän kuin saman 
ikäluokan edustajia oli koko Manner-Suomessa.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita oli eniten kaikissa muissa paitsi vanhimmassa 
ikäryhmässä. Suurin suhteellinen osuus oli 35–44 ja 45−54 -vuotiaiden ryhmissä, joissa toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon oli suorittanut Manner-Suomessa 40 % kaikista ikäryhmän henkilöistä. Ky-
seisen ikäryhmän edustajista Itä-Suomen läänin maakunnissa suhteelliset osuudet toisen asteen amma-
tillisen tutkinnon suorittaneista olivat selvästi Manner-Suomea korkeammat; Pohjois-Karjalassa peräti 
50 % vastaavista ikäluokista oli suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

Suurimmat osuudet opistoasteen tutkinnon suorittaneista löytyivät 35–44-vuotiaiden ikäryh-
mästä. Ikäryhmässä 45–54-vuotiaat oli jonkin verran vähemmän opistoasteen suorittaneita kuin yhtä 
ikäryhmään nuoremmissa. Sama suuntaus toteutui niin Manner-Suomessa kuin Itä-Suomen läänin 
maakunnissakin. Etelä- ja Pohjois-Savon osuudet noudattivat hyvin samoja linjoja kuin Manner-

Suomi, mutta Pohjois-Karjalassa osuudet olivat kaikissa ikäryhmissä Manner-Suomen lukuja 
 pienemmät.
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Korkea-asteen suorittaneiden osuudet pienenivät systemaattisesti, kun siirryttiin nuorimmasta 
ikäluokasta vanhempiin. Manner-Suomessa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon oli 25–34-
vuotiaista suorittanut 26 % ikäluokasta. Sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois-Savossa vastaava luku oli 
24 % ja Etelä-Savossa se oli 20 %. Ikäryhmien osuudet korkea-asteen tutkinnon suorittaneista laskivat 
tasaisesti ja 55–64-vuotiaista ko. tutkinnon oli suorittanut Manner-Suomessa 13 % ikäluokasta. Varsin 
samanlainen tasainen lasku ikäluokkien vanhetessa tapahtui myös kaikissa Itä-Suomen läänin maa-
kunnissa. Vanhimman ikäryhmän (55–64) osuudet läänin maakunnissa olivat vuonna 2004 seuraavat: 
Pohjois-Savo 9,2 %, Etelä-Savo 8,8 % ja Pohjois-Karjala 8,6 %.

Nuoret ikäluokat ovat suorittaneet perusasteen jälkeisiä tutkintoja huomattavasti vanhempia ikä-
luokkia ahkerammin. Tarkasteltaessa alle 45-vuotiasta väestöä ikäluokittain, oli yli 80 prosentilla pe-
rusasteen jälkeinen tutkinto. Yli 50-vuotiaiden ilman tutkintoa olevien määrä oli selvästi suurempi 
kuin nuorempien ikäluokkien edustajilla.

Joka kolmas vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 loppuun mennessä 2 100 000 työikäisestä aikuisväestöstä oli 
suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkea-
kouluissa tai yliopistoissa. Tutkinnon oli suorittanut 25–64-vuotiaasta väestöstä 76 prosenttia. Ainoas-
taan perusasteen eli peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä työikäisestä väestöstä oli vajaa 
neljännes, hieman alle 700 000 henkilöä. Manner-Suomen vuonna 2004 ilman perusasteen jälkeistä 
tutkintoa olevista aikuisista vajaa puolet oli 55–64-vuotiaita, hieman alle 300 000 henkilöä. Vajaa kol-
mannes ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista oli 45–54-vuotiaita, lähes 200 000 henkilöä.

15–19-vuotiaiden ikäluokasta ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli lähes 90 % ikäluokan väes-
töstä. Se on ymmärrettävää, sillä vain harva kyseisestä ikäluokasta on ehtinyt valmistua koulutuksesta. 
Heti seuraavasta ikäluokasta lähtien ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien määrät putoavat 
hyvin jyrkästi. Vuonna 2004 Manner-Suomessa 20–24-vuotiaista oli alle 20 % vailla perusasteen jäl-
keistä tutkintoa. 45–49-vuotiaat olivat nuorin ikäluokka, jossa yli 20 % henkilöistä oli vailla perusas-
teen jälkeistä tutkintoa. Tämän jälkeen ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuudet kasvoivat 
 tasaisesti ja 60–64-vuotiaista jo lähes 50 % oli vailla tutkintoa.
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Kuva 1.2. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat vuonna 2004

Lähde: Tilastokeskus

Kuva 1.2. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat vuonna 2004

Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 1.2. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat vuonna 2004

Lähde: Tilastokeskus
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2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen  
ja aikuisena opiskelu

Taulukko 2.1. Vähintään 25-vuotiaat opiskelijat tutkintoon johtavassa koulutuksessa Itä-Suomen 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 asuinmaakunnittain. Oppisopimus-
opiskelijat ovat aineistossa mukana sijoitettuna koulutusmuodoittain: ops-perusteinen, näyttötutkinto, ammatti- 
tutkinto, erikoisammattitutkinto. Tarkastelussa ei ole mukana opisto- ja ammatillista korkea-astetta (Manner- 
Suomessa 94 opiskelijaa) eikä muuta tai tuntematonta koulutusastetta (Manner-Suomessa 3 566 opiskelijaa). 

 Manner-Suomen lukuun sisältyy asuinmaakunnaltaan tuntemattomat (noin 2 000 opiskelijaa).

Lähde: Tilastokeskus

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

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

84 562 132 484 88 913 2 825 158

Lukiokoulutus 3 % 5 % 2 % 100 %

147 290 98 5 446

Ammatillinen perustutkinto, ops 3 % 5 % 4 % 100 %

361 692 484 12 637

Ammatillinen perustutkinto, näyttö 4 % 5 % 3 % 100 %

1 373 1 492 1 037 32 900

Ammattitutkinto 3 % 5 % 2 % 100 %

1 162 1 868 820 39 087

Erikoisammattitutkinto 3 % 5 % 3 % 100 %

436 797 425 16 924

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus 3 % 5 % 3 % 100 %

615 892 551 18 961

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 2 % 5 % 2 % 100 %

676 1 307 691 28 675

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 % 4 % 3 % 100 %

21 24 19 601

Alempi korkeakoulututkinto 3 % 4 % 2 % 100 %

59 94 47 2 293

Ylempi korkeakoulututkinto 1 % 3 % 3 % 100 %

838 2 385 1 828 71 448

Lääkärien erikoistumiskoulutus 1 % 5 % 1 % 100 %

31 130 40 2 697

Lisensiaatintutkinto 1 % 2 % 2 % 100 %

54 102 103 4 187

Tohtorintutkinto 1 % 3 % 3 % 100 %

145 486 398 15 766
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Taulukossa 2.1 kuvataan vähintään 25-vuotiaita tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskeli-
joita asuinmaakunnan mukaan. Mukana on Itä-Suomen läänin maakuntien aikuisopiskelijoiden mää-
rät eri koulutusmuodoissa sekä prosenttiosuudet suhteessa Manner-Suomeen vuonna 2004.

Itä-Suomen maakunnissa asui vain hieman yli kymmenesosa Manner-Suomen työikäisestä aikuis-
väestöstä. Pohjois-Savo oli läänin maakunnista selvästi väkirikkain. Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karja-
lassa kummassakin oli työikäistä aikuisväestöä noin 3 % Manner-Suomen määrästä.

Lukiokoulutukseen läänin aikuisväestö osallistui lähes samassa suhteessa kuin Manner-Suomen ai-
kuisväestö. Ainoastaan Pohjois-Karjalassa aikuisväestön kiinnostus lukiokoulutukseen oli hieman mui-
ta maakuntia alempi. Myös ammatillisen koulutuksen luvut maakunnissa myötäilivät aikuisväestön 
osuuksia. Pohjois-Savossa niin perustutkintoa kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suoritti 5 % 
alueen aikuisväestöstä. Pohjois-Karjalassa opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa opiskeli hieman väestöosuuttaan suurempi määrä alueen aikuisia, mutta 
ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa puolestaan suhteellisesti hieman vähemmän.

Osallistuminen ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen noudatti Itä-Suomen lää-
nin maakuntien aikuisväestön osuutta Manner-Suomen väestöön nähden. Yliopistokoulutuksen koh-
dalla oli havaittavissa selkeimmät erot aikuisten koulutuskäyttäytymisessä suhteessa väestöosuuksiin. 
Läänin maakunnissa yliopisto-opintoihin osallistui hieman vähemmän aikuisia verrattuna alueiden 
väestöosuuksiin. Tämä on nähtävissä Itä-Suomen maakuntien koulutusrakenteessa korkea-asteen kou-
lutuksen pienempinä osuuksina kuin Manner-Suomessa keskimäärin. 

 Etelä-Savon muita maakuntia alhaisempia lukuja selittää se, ettei maakunnassa ole yliopistoa. Poh-
jois-Savossa lääkärien erikoistumiskoulutuksen korkea osuus johtuu siitä, että Kuopion yliopistossa on 
lääketieteellinen tiedekunta.
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Taulukko 2.2. Vähintään 25-vuotiaat opiskelijat tutkintoon johtavassa koulutuksessa Itä-Suomen 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. Oppisopimusopiskelijat on aineistossa mukana 
sijoitettuna koulutusmuodoittain: ops-perusteinen, näyttötutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto. Maakunnallisessa tarkas-
telussa ei ole mukana opistoastetta ja ammatillista korkea-astetta (Manner-Suomessa 94 opiskelijaa) eikä muuta tai tuntematonta 
koulutusastetta (Manner-Suomessa 3 566 opiskelijaa), nämä on kuitenkin laskettu mukaan Manner-Suomen kaikki yhteensä brutto-
summaan, Manner-Suomen lukuun sisältyy asuinmaakunnaltaan tuntemattomat (noin 2 000 opiskelijaa).

Lähde: Tilastokeskus

Taulukosta 2.2 on nähtävissä, että aikuisväestön aktiivisuus osallistua tutkintoon johtavaan koulu-
tukseen oli kaikissa Itä-Suomen läänin maakunnissa alhaisempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. 
Koko maassa yhdeksän prosenttia työikäisistä aikuisista osallistui tutkintoon johtavaan koulutukseen 
vuonna 2004. Pohjois-Savossa tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistui kahdeksan prosenttia 
alueen väestöstä ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa vain seitsemän prosenttia alueen aikuisista. 
Yliopistokoulutusta lukuun ottamatta Pohjois-Savon aikuisväestö osallistui tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen samassa suhteessa kuin Manner-Suomessa. Pohjois-Karjalan aikuisväestön osallistuminen 
oli pienempää lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa kuin 
maassa keskimäärin. Yliopistokoulutuksessa Pohjois-Karjalan aikuisopiskelijoiden osuus työikäisestä 
aikuisväestöstä nousi Manner-Suomen tasolle, mutta muiden Itä-Suomen läänin maakuntien suhteel-
linen osuus oli Manner-Suomen osuutta pienempi.

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25–64 v. 84 562 132 484 88 913 2 825 158

Lukiokoulutus 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %

147 290 98 5 446

Toisen asteen ammatillinen koulutus yht. 4 % 4 % 3 % 4 %

3 332 4 849 2 766 101 548

Ammatillinen perustutkinto, ops 361 692 484 12 637

Ammatillinen perustutkinto, näyttö 1 373 1 492 1 037 32 900

Ammattitutkinto 1 162 1 868 820 39 087

Erikoisammattitutkinto 436 797 425 16 924

Ammattikorkeakoulutus yhteensä 2 % 2 % 1 % 2 %

1 312 2 223 1 261 48 237

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus 615 892 551 18 961

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 676 1 307 691 28 675

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 21 24 19 601

Yliopistokoulutus yhteensä 1 % 2 % 3 % 3 %

1 127 3 197 2 416 96 391

Alempi korkeakoulututkinto 59 94 47 2 293

Ylempi korkeakoulututkinto 838 2 385 1 828 71 448

Lääkärien erikoistumiskoulutus 31 130 40 2 697

Lisensiaatintutkinto 54 102 103 4 187

Tohtorintutkinto 145 486 398 15 766

Kaikki yhteensä (bruttosumma) 7 % 8 % 7 % 9 %

5 977 10 729 6 638 255 282
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Taulukko 2.3. Osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu Itä-Suomen läänissä vuonna 2004

- opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan suhteutettuna Manner-Suomeen

 
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

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

84 562 132 484 88 913 2 825 158

Lukiokoulutus 2 % 5 % 2 % 100 %

153 499 199 9 503

Lukiokoulutuksen aineopinnot 2 % 7 % 1 % 100 %

281 1 087 114 14 573

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtava  

koulutus yhteensä

3 % 4 % 2 % 100 %

3 593 4 852 2 564 111 077

Ammatillinen perustutkinto, aikuisten 

opetussuunnitelmaperusteinen

2 % 6 % 2 % 100 %

52 178 57 2 908

Ammatillinen perustutkinto, opetus-

suunnitelmaperusteinen, oppisopimus1

4 % 8 % 1 % 100 %

24 44 3 567

Ammatillinen perustutkinto, näyttötutkintoon valmistava 5 % 4 % 4 % 100 %

1 338 1 096 900 24 914

Ammatillinen perustutkinto,  näyttötutkintoon valmistava, 

oppisopimus1

3 % 3 % 2 % 100 %

497 593 346 17 535

Ammattitutkinto 3 % 5 % 1 % 100 %

838 1 684 410 30 716

Ammattitutkinto, oppisopimus1 3 % 3 % 3 % 100 %

422 507 478 16 773

Erikoisammattitutkinto 3 % 6 % 1 % 100 %

166 295 32 4 901

Erikoisammattitutkinto, oppisopimus1 2 % 4 % 3 % 100 %

256 455 338 12 763

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus3 1 % 11 % 1 % 100 %

985 8 586 432 79 395

Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus, 

oppisopimus1 3

3 % 14 % 1 % 100 %

91 420 21 2 961

Tutkintoon johtava ammattikorkeakoulutus  

yhteensä

4 % 5 % 3 % 100 %

1 521 2 031 1 148 39 502

Ammattikorkeakoulututkinto, aikuiskoulutus2 5 % 5 % 3 % 100 %

1 014 1 037 674 21 371

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus,   

väh. 25-v. %-osuus2 4

3 % 5 % 3 % 100 %

482 958 459 17 519

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto2 4 % 6 % 2 % 100 %

25 36 15 612

Erikoistumisopinnot3 6 % 3 % 3 % 100 %

468 235 204 8 072

Opettajankoulutus3 0 % 0 % 0 % 100 %

0 0 0 3 293

Avoin AMK3 2 % 5 % 3 % 100 %

313 626 401 13 764
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Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon alainen koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus) sekä  
muuta kautta rahoitettu koulutus.  
1Oppisopimusmuotoisen koulutuksen opiskelijat on sijoitettu maakuntiin koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunnan mukaan.  
2Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijatiedot sisältävät kaikki opiskelijat; läsnäolijat ja poissaolevaksi ilmoittautuneet.  
Yliopisto-opiskelijoissa poissaolevien keskimääräinen %-osuus Manner-Suomessa on 9 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
vastaavat luvut ovat nuorten koulutuksessa 11%, aikuiskoulutuksessa 8 % ja ylemmässä amk-tutkinnossa 2 %. Opiskelijatiedot  
on pyritty sijoittamaan maakuntiin koulutuksen sijaintimaakunnittain. 
3Ammattikorkeakoulun tutkintoon johtamaton koulutus, avoin yliopisto sekä vapaa sivistystyö on sijoitettu maakuntiin oppilaitoksen 
sijaintimaakunnittain. Avoimen yliopiston tarjonnan prosenttiosuudet Manner-Suomesta koulutuksen sijaintimaakunnittain ovat 
Etelä-Savossa 4 %, Pohjois-Savossa 6 % ja Pohjois-Karjalassa 8 %. 
4Vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella on laskettu suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä, prosentti-
osuus on laskettu koulutussektoreittain ja alueittain. Esim. Etelä-Savossa amk -tutkinnon nuorten koulutuksen uusia opiskelijoita oli 
yhteensä 858, joista yli 25-vuotiaita oli 13 % eli suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä on 3 704*13 %=482.  
5Sisältää erikoistumisopinnot, asiantuntijaohjelmat sekä seminaarit/ajankohtaiskurssit. 
6Opintokeskukset eivät ole mukana maakunnallisessa tarkastelussa, mutta opiskelijamäärä (192 187) sisältyy Manner-Suomen 
kaikki yhteensä bruttolukuun sekä muu koulutus yhteensä bruttolukuun.

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

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

Tutkintoon johtava yliopistokoulutus yhteensä1 0 % 5 % 4 % 100 %

286 2 743 2 431 59 690

Alempi korkeakoulututkinto,                                  

väh. 25-v. %-osuus2 4

3 % 5 % 6 % 100 %

44 87 105 1 666

Ylempi korkeakoulututkinto,                                    

väh. 25-v. %-osuus2 4 

1 % 5 % 5 % 100 %

198 2 003 1 676 36 979

Lisensiaatintutkinto2 0 % 2 % 4 % 100 %

15 80 167 4 654

Tohtorintutkinto5 0 % 3 % 3 % 100 %

29 573 483 16 391

Täydennyskoulutus3 3 % 3 % 3 % 100 %

2 941 2 436 2 646 91 991

Avoin yliopisto3 0 % 5 % 5 % 100 %

0 4 228 4 225 88 696

Vapaa sivistystyö yhteensä 4 % 4 % 4 % 100 %

34 495 34 174 36 979 843 202

Kansalais- ja työväenopistot3 3 % 5 % 4 % 100 %

20 586 31 100 23 788 616 859

Kansanopistot3 7 % 1 % 1 % 100 %

7 295 623 1 281 111 666

Liikunnan koulutuskeskukset3 5 % 0 % 14 % 100 %

4 002 0 11 000 79 258

Kesäyliopistot 7 % 7 % 3 % 100 %

2 612 2 451 910 35 419

Kaikki yhteensä (bruttoluku)6 3 % 4 % 3 % 100 %

45 127 61 917 51 364 1 557 906

Tutkintoon johtava koulutus yhteensä (bruttoluku) 3 % 5 % 3 % 100 %

5 553 10 125 6 342 219 772

Muu koulutus yhteensä (bruttoluku)6 3 % 4 % 3 % 100 %

39 574 51 792 45 022 1 338 134



85

Taulukossa 2.3 aikuiskoulutusta ja aikuisena opiskelua vuonna 2004 tarkastellaan kahdesta näkökul-
masta. Instituutiopohjaisessa tarkastelussa aikuiskoulutuksella tarkoitetaan aikuisia varten suunni-
teltua, organisoitua ja järjestettyä koulutusta esim. näyttötutkintoon valmistava koulutus, oppisopi-
musmuotoinen koulutus, ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus, yliopistojen lisensiaatin- ja tohtorin 
tutkintoon johtava koulutus tai tutkintoon johtamaton ammatillinen täydennyskoulutus. Instituuti-
opohjaisessa tarkastelussa aikuiskoulutukseen osallistuvia ovat kaikki koulutukseen osallistuvat. Opis-
kelijan ominaisuuksiin pohjautuvassa tarkastelussa aikuisena opiskelulla tarkoitetaan aikuisväestön 
osallistumista muuhun koulutusorganisaatioiden puitteissa järjestetyn koulutuksen kuin aikuiskoulu-
tukseen esim. vähintään 25-vuotiaiden prosenttiosuus ammattikorkeakoulun nuorten koulutuksessa 
tai yliopiston alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Osallistuminen 
vapaan sivistystyön koulutukseen, joka ei ole yksinomaan lapsille ja nuorille suunnattua on tässä tau-
lukossa myös määritelty aikuisena opiskeluksi. Yllä olevassa taulukossa kuvataan maakunnan aikuis-
koulutuksessa opiskelevia ja aikuisena opiskelua koulutuksen sijaintimaakunnittain. Tiedot ammatti-
korkeakoulun ja toisen asteen tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta, avoimesta yliopistosta sekä 
vapaan sivistystyön koulutuksesta on saatavilla vain oppilaitoksen sijaintimaakunnittain, joten näiltä 
osin maakunnan alueella toteutuneen aikuiskoulutuksen ja aikuisena opiskelun esittäminen on tau-
lukossa alueellisesti epätarkkaa. Opintokeskusten opiskelijamäärä (192 187) nostaa Manner-Suomen 
bruttolukuja (muu koulutus yhteensä ja kaikki yhteensä). Opintokeskusten opiskelijatiedoista ei ole 
saatavilla aluetietoja. Tarkastelun vertailupohjana käytetään maakunnan työikäisen väestön prosentu-
aalista osuutta Manner-Suomesta. Opiskelijatiedot on esitetty sekä absoluuttisina lukuina että prosent-
tiosuuksina Manner-Suomesta.

Kun tarkastelu vaihdetaan opiskelijan asuinmaakunnan mukaisesta koulutuksen sijaintimaakun-
nan mukaiseksi, ilmenee maakunnassa aikuiskoulutuksena toteutunut tarjonta. Itä-Suomen maakun-
nat ovat varsin pieniä eikä niissä ole tarjolla kaikkia eri koulutusmuotoja. Taulukosta 2.3. havaitaan, 
että läänin alueella ei ole lainkaan tarjolla ammattikorkeakoulun opettajakoulutusta, mutta muut ai-
kuiskoulutusmuodot löytyvät ainakin jostain läänin maakunnasta.

Etelä-Savossa ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutus ja aikuisen opiskelu ammattikorkea-
koulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli runsasta. Erityisesti erikoistumisopintojen suorittami-
nen kiinnosti Etelä-Savossa opiskelevia. Yliopistokoulutuksen vähäisyys johtui osin oman yliopiston 
puutteesta, mihin tosin osaltaan vastaa Mikkelissä toimiva yliopistokeskus. Tässä on huomattava, että 
avoimen yliopiston luvut on merkitty oppilaitoksen sijaintimaakunnan mukaan, joten Etelä-Savon 
kohdalta luku on harhaanjohtava. Vapaan sivistystyön tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin Etelä-Sa-
vossa opiskeleva väestö tarttui innokkaasti. Kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa opiskelevien suhteel-
liset osuudet olivat Etelä-Savossa läänin korkeimmat.

Pohjois-Savossa toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa väestöä 
kiinnosti vuonna 2004 erityisesti opetussuunnitelmaperusteinen koulutus oppisopimuskoulutuksena. 
Sekä ammattikorkeakoulutuksessa että yliopistokoulutuksessa opiskeli 5 prosenttia Pohjois-Savossa 
opiskelevasta väestöstä, mikä vastasi Pohjois-Savon työikäisen aikuisväestön osuutta koko maan työ-
ikäisistä aikuisista. Vapaan sivistystyön tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin osallistuttiin Pohjois-Sa-
vossa absoluuttisestikin kaikkein vähiten läänin maakunnista.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa ei Pohjois-Karjalassa ol-
lut aivan yhtä paljon opiskelijoita kuin muissa läänin maakunnissa. Yliopiston sijainti maakunnassa 
korosti yliopisto-opiskeluun osallistumista. Läänin itäisimmässä maakunnassa sijaitseva Itä-Suomen 
Liikuntaopisto kokosi 14 % koko maan liikunnan koulutuskeskuksien opiskelijamäärästä.
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Taulukko 2.4. Osallistuminen aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskelu Itä-Suomen läänissä vuonna 2004

– opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan suhteutettuna alueen työikäiseen aikuisväestöön

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

Työikäinen aikuisväestö 25-64 v. 84 562 132 484 88 913 2 825 158

Lukiokoulutus 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %

153 499 199 9 503

Lukiokoulutuksen aineopinnot 0,3 % 0,8 % 0,1 % 0,5 %

281 1 087 114 14 573

Toisen asteen ammatilliseen 

tutkintoon johtava koulutus yhteensä

4 % 4 % 3 % 4 %

3 593 4 852 2 564 111 077

Ammatillinen perustutkinto, aikuisten 

opetussuunnitelmaperusteinen

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

52 178 57 2 908

Ammatillinen perustutkinto, opetus-

suunnitelmaperusteinen, oppisopimus1

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

24 44 3 567

Ammatillinen perustutkinto, 

näyttötutkintoon valmistava

2 % 0,8 % 1 % 0,9 %

1 338 1 096 900 24 914

Ammatillinen perustutkinto,  näyttö-

tutkintoon valmistava, oppisopimus1

0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,6 %

497 593 346 17 535

Ammattitutkinto 1 % 1 % 0,5 % 1 %

838 1 684 410 30 716

Ammattitutkinto, oppisopimus1 0,5 % 0,4 % 0,5 % 1 %

422 507 478 16 773

Erikoisammattitutkinto 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %

166 295 32 4 901

Erikoisammattitutkinto, oppisopimus1 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,5 %

256 455 338 12 763

Tutkintoon johtamaton ammatillinen 

lisäkoulutus3

1 % 6 % 0,5 % 3 %

985 8 586 432 79 395

Tutkintoon johtamaton ammatillinen 

lisäkoulutus, oppisopimus1 3

0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %

91 420 21 2 961

Tutkintoon johtava 

ammattikorkeakoulutus yhteensä

2 % 2 % 1 % 1 %

1 521 2 031 1 148 39 502

Ammattikorkeakoulututkinto,                                   

aikuiskoulutus2

1 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

1 014 1 037 674 21 371

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten 

koulutus,  väh 25-v. %-osuus2 4

0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 %

482 958 459 17 519

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

25 36 15 612

Erikoistumisopinnot3 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %

468 235 204 8 072

Opettajankoulutus3 0 % 0,0 % 0 % 0,1 %

0 0 0 3 293

Avoin AMK3 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

313 626 401 13 764
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Opiskelijatietoihin sisältyvät opetushallinnon alainen koulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (myös ESR koulutus)  
sekä muuta kautta rahoitettu koulutus.  
1 Oppisopimusmuotoisen koulutuksen opiskelijat on sijoitettu maakuntiin koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunnan mukaan.  
2 Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijatiedot sisältävät kaikki opiskelijat; läsnäolijat ja poissaolevaksi ilmoittautuneet.  
Yliopisto-opiskelijoissa poissaolevien keskimääräinen %-osuus Manner-Suomessa on 9 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
vastaavat luvut ovat nuorten koulutuksessa 11%, aikuiskoulutuksessa 8 % ja ylemmässä amk-tutkinnossa 2 %. Opiskelijatiedot  
on pyritty sijoittamaan maakuntiin koulutuksen sijaintimaakunnittain. 
3 Ammattikorkeakoulun tutkintoon johtamaton koulutus, avoin yliopisto sekä vapaa sivistystyö on sijoitettu maakuntiin  
oppilaitoksen sijaintimaakunnittain. Avoimen yliopiston tarjonnan prosenttiosuudet Manner-Suomesta koulutuksen  
sijaintimaakunnittain ovat Etelä-Savossa 4 %, Pohjois-Savossa 6 % ja Pohjois-Karjalassa 8 %. 
4 Vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella on laskettu suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä, prosentti-
osuus on laskettu koulutussektoreittain ja alueittain. Esim. Etelä-Savossa amk-tutkinnon nuorten koulutuksen uusia opiskelijoita oli 
yhteensä 858, joista yli 25-vuotiaita oli 13 % eli suuntaa-antava aikuisopiskelijamäärä on 3 704*13 %=482.  
5 Sisältää erikoistumisopinnot, asiantuntijaohjelmat sekä seminaarit/ajankohtaiskurssit. 
6 Opintokeskukset eivät ole mukana maakunnallisessa tarkastelussa, mutta opiskelijamäärä (192 187) sisältyy Manner-Suomen 
kaikki yhteensä bruttolukuun sekä muu koulutus yhteensä bruttolukuun (Manner-Suomen väestöön suhteutettu %-osuus on  
noin 7 % suurempi kuin maakuntien kun siinä on mukana opintokeskusten opiskelijatiedot ).

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

Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Manner-Suomi

Tutkintoon johtava yliopistokoulutus 

yhteensä 

0,3 % 2 % 3 % 2 %

286 2 743 2 431 59 690

Alempi korkeakoulututkinto,                                  

väh. 25-v. %-osuus2 4

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

44 87 105 1 666

Ylempi korkeakoulututkinto,                                   

väh. 25-v. %-osuus2 4 

0,2 % 2 % 2 % 1 %

198 2 003 1 676 36 979

Lisensiaatintutkinto2 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %

15 80 167 4 654

Tohtorintutkinto5 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,6 %

29 573 483 16 391

Täydennyskoulutus3 3 % 2 % 3 % 3 %

2 941 2 436 2 646 91 991

Avoin yliopisto3 0 % 3 % 5 % 3 %

0 4 228 4 225 88 696

Vapaa sivistystyö yhteensä 41 % 26 % 42 % 30 %

34 495 34 174 36 979 843 202

Kansalais- ja työväenopistot3 24 % 23 % 27 % 22 %

20 586 31 100 23 788 616 859

Kansanopistot3 9 % 0,5 % 1 % 4 %

7 295 623 1 281 111 666

Liikunnan koulutuskeskukset3 5 % 0 % 12 % 3 %

4 002 0 11 000 79 258

Kesäyliopistot 3 % 2 % 1,0 % 1 %

2 612 2 451 910 35 419

Kaikki yhteensä (bruttoluku)6 53 % 47 % 58 % 55 %

45 127 61 917 51 364 1 557 906

Tutkintoon johtava koulutus yhteensä 

(bruttoluku)

7 % 8 % 7 % 8 %

5 553 10 125 6 342 219 772

Muu koulutus yhteensä (bruttoluku)6 47 % 39 % 51 % 47 %

39 574 51 792 45 022 1 338 134
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Taulukossa 2.4 kuvataan osallistumista aikuiskoulutukseen ja aikuisen opiskelua. Aikuiskoulutuksen ja aikui-
sena opiskelun toteutunutta tarjontaa kuvataan absoluuttisilla määrillä sekä suhteutettuna alueen työikäi-
seen aikuisväestöön. Luvut on kirjattu taulukkoon pääosin koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan.

Itä-Suomen läänin maakunnista ainoastaan Pohjois-Karjalassa aikuisopiskeluun osallistuminen oli 
korkeampaa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Maakuntien keskinäisessä vertailussa Pohjois-Savon 
aikuiset opiskelivat suhteellisesti kaikkein vähiten, mikä näkyi erityisesti vapaan sivistystyön tarjoami-
en opiskelumahdollisuuksien selvästi muita maakuntia vähäisempänä käyttönä. Sekä Etelä-Savossa että 
Pohjois-Karjalassa yli 40 % aikuisväestöstä osallistui vapaan sivistystyön tarjoamiin koulutuksiin, kun 
Manner-Suomen keskiarvo oli 30 %. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa Itä-Suomen läänin maa-
kunnat noudattivat melko tasaisesti Manner-Suomen keskiarvoja. Toisen asteen tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa Pohjois-Karjala oli hieman maan keskiarvon alapuolella, mutta yliopistokoulutuksen 
osalta hieman maan keskiarvon yläpuolella. Etelä-Savossa ammattikorkeakoulutukseen osallistuminen 
oli muuta maata yleisempää, mutta yliopiston puuttumisen vuoksi osallistumisaktiivisuus yliopisto-
koulutukseen oli selvästi keskiarvoa alhaisempaa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa Pohjois-Savon 
suhteelliset luvut noudattivat täysin Manner-Suomen lukuja.
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Toisen asteen ammatillinen koulutus

 
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

Vähintään 25-vuotiaiden opiskeluaktiivisuus toisen asteen ammatillisessa tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa vaihteli Manner-Suomen maakunnissa 3,1 % ja 4,7 % välillä, kun opiskelijamäärät suhteutettiin 
työikäisen väestön määrään ja kuvattiin opiskelijan asuinpaikan mukaan. Manner-Suomen keskiarvo, 
3,6 %, ylittyi erityisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Itä-Suomen 
läänin maakunnista Etelä- ja Pohjois-Savo sijoittuivat maan keskitasoon, joskin hieman Manner-Suomen 
keskiarvon yläpuolelle. Pohjois-Karjalassa vähintään 25-vuotiaiden toisen asteen ammatilliseen tutkin-
toon johtavan koulutuksen osallistumisaktiivisuus oli maan maakuntien heikoimpia.

Aikuisopiskelijoiden 

%-osuus alueen 

työikäisestä 

aikuiväestöstä

 4,0 %–4,7 %

 3,5 %–3,9 %

 3,1 %–3,4 %
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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 ammatil-

lisen perustutkinnon aikuisten opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelevat. Opiskelijatiedot ovat 

koulutuksen sijaintimaakunnittain. 

Lähde: Tilastokeskus

Tarkasteltaessa toisen asteen ammatilliseen tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen osallistumista 
 koulutuksen sijaintimaakunnan mukaisesti, painottuu opiskeluinnokkuus enemmän läntiseen 
 Suomeen. Kartasta 2.2 on helppo havaita, miten alueen työikäiseen väestöön suhteutettuna aikuis-
väestöä opiskeli Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä selkeästi 
enemmän kuin maan itäisemmissä maakunnissa. Itä-Suomen läänin maakunnat erosivat toisistaan 
selvästi. Vuonna 2004 Etelä-Savossa 4,2 % maakunnan työikäisestä aikuisväestöstä osallistui toisen 
asteen ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Pohjois-Karjalassa vastaava luku oli vain 
2,9 %, mikä oli selvästi Manner-Suomen keskiarvon alapuolella. Pohjois-Savo sijoittui lähelle maan 
keskiarvoa. 

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 vuodesta 2004 lähtien.  

Lähde: Tilastokeskus

Kuvassa 2.1 esitetään toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen uusien 
opiskelijoiden määrän kehitystä. Tarkastelussa on mukana sekä näyttötutkintoon valmistava ammatil-
linen peruskoulutus että oppisopimusmuotoinen koulutus. Manner-Suomessa toisen asteen ammatil-
liseen perustutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä kohosi vuodesta 2004 
vuoteen 2005 12 prosentilla. Lähes kaikilla aloilla tapahtui uusien opiskelijoiden määrän kasvua. Eni-
ten uusia opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla, missä kasvukin oli kaikkein suurinta. Toiseksi 
eniten uusia opiskelijoita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Sekä Manner-Suomen että muiden Itä-Suomen läänin maakuntien trendistä poiketen Etelä-Sa-
vossa toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen uusien opiskelijoiden 
määrä laski vuodesta 2004 vuoteen 2005. Lasku oli melko jyrkkä, sillä jälkimmäisenä tarkasteluvuon-
na uusia opiskelijoita oli yli 20 % edellistä vuotta vähemmän. Kaikkein suurin uusien opiskelijoiden 
määrän pudotus tapahtui matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla, jonka uusien opiskelijoiden määrä 
pieneni vuodessa 110 opiskelijalla eli yli 40 prosenttia. Myös luonnontieteiden alalla tapahtui määrän 
laskua. Vuonna 2005 eniten uusia opiskelijoita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.
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Pohjois-Savossa uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 7 prosentilla tarkasteluvuosien aikana. Teknii-
kan ja liikenteen ala pysyi selvästi suurimpana alana, vaikka alan uusien opiskelijoiden määrä väheni-
kin 397:stä 318:een. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan uusien opiskelijoiden määrä puolestaan osoitti 
selkeää kasvua. Nämä kaksi alaa käsittivät lähes kaksi kolmasosaa koko maakunnan toisen asteen am-
matilliseen perustutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen uusista opiskelijoista.

Itä-Suomen läänin maakunnista toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon johtavan aikuiskou-
lutuksen uusien opiskelijoiden määrä kasvoi selvästi eniten Pohjois-Karjalassa, lähes 25 prosenttia. 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan uudet opiskelijat käsittivät lähes 40 % kaikista toisen asteen am-
matilliseen perustutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen uusista opiskelijoista. Tekniikan ja liikenteen 
alalla tapahtui vahvaa kasvua aloittajien määrässä ja alalla olikin toiseksi eniten uusia opiskelijoita. 
Luonnonvara- ja ympäristöalan uusien opiskelijoiden määrä hieman väheni, mutta vuonna 2005 alalla 
aloitti 123 uutta opiskelijaa.

Kuva 2.2. Ammatillisen perustutkinnon (näyttötutkinto ja oppisopimus) suorittaneet  

vuodesta 2004 lähtien.  

Lähde: Tilastokeskus
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Vuonna 2005 Manner-Suomessa suoritti toisen asteen ammatillisen perustutkinnon aikuiskoulutuk-
sena 9 418 henkilöä. Määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta 604 tutkinnolla. Tekniikan ja liikenteen 
alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin selvästi eniten aikuiskoulutuksen tutkintoja. 
Vuodesta 2004 vuoteen 2005 yllä mainittujen alojen keskinäinen järjestys vaihtui ja vuonna 2005 eni-
ten toisen asteen ammatillisia perustutkintoja aikuiskoulutuksena suoritettiin tekniikan ja liikenteen 
alalla (3 059 tutkintoa).

Etelä-Savossa suoritettujen toisen asteen ammatillisten perustutkintojen määrä aikuiskoulutukses-
sa kasvoi tarkasteluvuosien aikana neljänneksellä. Kasvu jakaantui lähes kaikille aloille, sillä ainoastaan 
luonnontieteiden alalla suoritettujen tutkintojen määrä hieman väheni. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-
alalla suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi runsaimmin ja alalta valmistui selvästi eniten opiskelijoita 
(178). Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla suoritettiin toiseksi eniten toisen asteen ammatillisia pe-
rustutkintoja.

Aikuiskoulutuksena suoritettujen toisen asteen ammatillisten perustutkintojen määrä kasvoi Poh-
jois-Savossa kolmanneksella. Vuonna 2005 valmistui maakunnassa 616 aikuiskoulutuksena suoritet-
tua tutkintoa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritetut tutkinnot melkein kaksinkertaistuivat ja 
alalla suoritettiin eniten tutkintoja maakunnassa. Erittäin vahvaa kasvua valmistuneiden opiskelijoiden 
määrässä tapahtui myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä 
kulttuurialalla.

Myös Pohjois-Karjalassa aikuiskoulutuksena suoritti toisen asteen ammatillisen tutkinnon vuonna 
2005 noin kolmannes enemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna. 434 valmistuneesta 128 tuli 
tekniikan ja liikenteen alalta ja 119 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta. Tekniikan ja liikenteen alalla 
sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla tapahtui kaikkein suurin kasvu verrattuna 
vuoteen 2004. Kulttuurialalta ei vuonna 2005 valmistunut ainoatakaan opiskelijaa, vaikka edellisenä 
vuonna tutkinnon suoritti 17 henkilöä.
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Kuva 2.3. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen (ml. oppisopimus)  

uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien.  

Lähde: Tilastokeskus

Manner-Suomessa ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen vuon-
na 2005 tuli 35 384 uutta opiskelijaa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui yli 10 prosenttia. 
Tarkastelussa oli mukana sekä näyttötutkintona että oppisopimuksena koulutusta suorittavat. Kult-
tuurialaa lukuun ottamatta kaikilla koulutusaloilla oli uusien opiskelijoiden määrä kasvanut vuoden 
2004 luvuista. Suurinta kasvu oli kahdella eniten uusia opiskelijoita keränneellä alalla: liikenteen ja 
tekniikan alalla vuonna 2005 oli 1 700 uutta opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2004 ja yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla määrä kasvoi 1 311 uudella opiskelijalla.

Etelä-Savossa ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kiin-
nostus hiipui vahvasti vuosien 2004 ja 2005 välillä, sillä jälkimmäisenä vuonna koulutuksen aloitti 
neljännes vähemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna. Lähes kaikilla koulutusaloilla aloittavien 
opiskelijoiden määrä laski, mutta merkittävintä se oli matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, missä uu-
sien opiskelijoiden määrä laski 189:stä 68:aan. Vuonna 2005 noin 200 ammattitutkintoon tai eri-
koisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen uutta opiskelijaa aloitti sekä yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon alalla että tekniikan ja liikenteen alalla.
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Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Pohjois-Savossa vuon-
na 2005 aloitti 1 882 uutta opiskelijaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli tapahtunut yli 300 opiskelijan 
verran ja kasvu jakaantui lähes kaikille koulutusaloille. Selvästi eniten koulutuksen aloittivat tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijat. Myös yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (471) ja mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalalla (348) aloitti runsas määrä opiskelijoita.

Pohjois-Karjalassa vuonna 2005 aloitti ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmis-
tavan koulutuksen peräti kaksi kertaa enemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna. Useilla koulu-
tusaloilla uusien opiskelijoiden määrä moninkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 
tekniikan ja liikenteen alalla aloitti 376 uutta opiskelijaa, mikä oli yli kolme kertaa enemmän kuin 
vuonna 2004. Muita suosittuja koulutusaloja olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Kuva 2.4. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon (ml. oppisopimus) suorittaneet  

vuodesta 2004 lähtien.  

Lähde: Tilastokeskuss
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Vuonna 2005 ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin Manner-Suomen oppilaitoksissa yh-
teensä 17 498 kappaletta. Edelliseen vuoteen verrattuna tutkintoja suoritettiin noin kahdeksan pro-
senttia enemmän. Kasvua tapahtui eniten koulutusaloilla, joissa oli jo vuonna 2004 valmistunut eniten 
opiskelijoita. Sen sijaan vähemmän opiskelijoita sisältävillä koulutusaloilla tutkintojen määrät kasvoi-
vat vain hieman tai laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Selkeästi eniten tutkintoja valmistui yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (6 562) ja tekniikan ja liikenteen alalla (4 501).

Aivan kuten ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen uusien 
opiskelijoiden määrä, niin myös suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrä laski Ete-
lä-Savossa selvästi vuodesta 2004 vuoteen 2005. Valmistuneiden määrä väheni kolmanneksen vuoden 
2004 luvusta. Suoritetut tutkinnot vähenivät kaikilla koulutusaloilla, paitsi humanistisella ja kasva-
tusalalla, jolla vuonna 2004 valmistui kuusi opiskelijaa ja seuraavana vuonna kahdeksan opiskelijaa. 
Vuonna 2004 kolmelta eri koulutusalalta valmistui yli sata opiskelijaa, mutta seuraavana vuonna aino-
astaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla suoritettiin yli sata tutkintoa (124).

Pohjois-Savossa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja vuonna 2005 suoritettiin 947 kappaletta 
eli opiskelijoita valmistui 199 enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten Pohjois-Savossa ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla (266) ja matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalalla (211). Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta valmistuneiden määrä väheni 
selvästi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Pohjois-Karjalassa vuonna 2005 suoritettiin 693 kappaletta, 
mikä oli 270 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu oli erittäin jyrkkää tekniikan ja liikenteen 
alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Myös matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alalta valmistui yli 100 opiskelijaa (109). Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla vuonna 2005 suoritettiin 
101 tutkintoa, mutta se oli 28 tutkintoa vähemmän kuin vuonna 2004.
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Ammattikorkeakoulutus

 

Kartta 2.3. Maakunnan työikäisen aikuisväestön opiskeluaktiivisuus ammattikorkeakoulutuksessa vuonna 2004

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

maakunnan mukaan

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

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

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Manner-Suomessa vain muutama maakunta poikkeaa selvästi maan keskiarvosta, kun tarkastellaan 
aikuisopiskelijoiden osallistumista ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Kartas-
sa 2.3 opiskelijat on kuvattu asuinmaakunnan mukaan suhteutettuna alueen työikäiseen väestöön. 
Näin tarkasteltuna Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat kohosivat 
muuta maata korkeammalle. Itä-Suomen läänin maakuntien aikuisväestön osallistuminen ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen oli hieman alle maan keskiarvon, mutta varsin lähellä 
 toisiaan.

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 sijainti- 

maakunnan mukaan

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

Kartassa 2.4 kerrotaan miten ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen osallistutaan 
Manner-Suomen eri maakunnissa. Kartassa tiedot esitetään koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan. 
Tällä tavoin tarkasteltuna eniten opiskelijoita suhteutettuna alueen työikäiseen väestöön oli Lapin, 
Etelä-Savon ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Kovin suuresti Manner-Suomen eri maakuntien osuudet 
eivät toisistaan poikenneet. Itä-Suomen läänissä Etelä-Savossa opiskelevat sijoittuivat kaikkein aktii-
visimpaan luokkaan. Pohjois-Savossa opiskelevat ylittivät maan keskiarvon, mutta Pohjois-Karjalassa 
opiskelevat aikuiset jäivät hieman alle koko maan tason.

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 2006 ammattikorkeakoulututkintoa aikuiskoulutuksena suorittavien uusien opiskelijoiden 
määrä oli Manner-Suomessa 5 800. Uusia opiskelijoita oli lähes 600 vähemmän kuin edellisvuonna ja 
400 vähemmän kuin vuonna 2004. Tarkasteluvuonna ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen uu-
sista opiskelijoista 27 % aloitti sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla, 24 % tekniikan ja liikenteen alalla ja 
23 % yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.

Vuonna 2006 Etelä-Savossa oli 370 ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutuksena aloittanei-
ta uusia opiskelijoita. Määrä oli hieman pienempi kuin vuonna 2004, mutta melkein kaksinkertainen 
vuoden 2005 lukuihin nähden. Vuoden 2005 notkahdus muodostui lähinnä tekniikan ja liikenteen 
alan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan selvästi alhaisemmista uusien opiskelijoiden määristä. Ky-
seisillä aloilla opiskeli yli puolet kaikista Etelä-Savon uusista aikuiskoulutuksen opiskelijoista. Kolman-
neksi suosituin oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, jossa aloitti vuonna 2006 50 
uutta aikuisopiskelijaa.

Pohjois-Savossa vuonna 2006 ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutuksena aloitti 302 uut-
ta opiskelijaa, mikä oli 75 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala oli kasvanut kahdessa vuodessa suurimmaksi alaksi, jota seurasi tekniikan ja liikenteen 
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ala. Näillä kahdella alalla aloitti kaksi kolmas osaa kaikista maakunnan uusista ammattikorkeakoulun 
aikuisopiskelijoista.

Myös Pohjois-Karjalassa uusien opiskelijoiden määrä oli kasvanut edellisvuodesta. Vuonna 2006 
aloitti aikuisopiskelun 293 opiskelijaa, mikä oli 92 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 62 enemmän 
kuin vuonna 2004. Pohjois-Karjalassa tapahtui varsin suuria muutoksia uusien opiskelijoiden määrissä 
koulutusalojen välillä. Tekniikan ja liikenteen ala kohosi suurimmaksi alaksi (79 uutta opiskelijaa) 
vuonna 2006, vaikka edellisvuonna alalla oli ollut vain neljä uutta aikuiskoulutuksen opiskelijaa. Yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta puolestaan väheni noin 80 prosenttia edellisvuoden 
aloittajamäärästä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti 
tarkasteluvuosien aikana ja vuonna 2006 alalla aloitti 72 uutta aikuiskoulutuksen opiskelijaa.

Kuva 2.6. Ammattikorkeakoulututkinnon aikuiskoulutuksena suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta
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Vuonna 2005 Manner-Suomessa ammattikorkeakoulututkintoa aikuiskoulutuksena opiskelevista 
 4  455 suoritti tutkinnon, mikä oli 200 enemmän kuin edellisenä vuotena. Joka kolmas tutkinnoista 
suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, joka neljäs yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallin-
non alalla sekä joka viides tekniikan ja liikenteen alalla.

Vuonna 2005 Etelä-Savossa ammattikorkeakoulututkintoa aikuiskoulutuksena opiskelevista 217 
suoritti tutkinnon. Tutkinnon suorittaneiden määrä väheni edellisvuodesta kymmenellä. Selkeästi eniten 
tutkintoja (74) suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Noin viidennes kaikista tutkinnoista suori-
tettiin sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla että tekniikan ja liikenteen alalla.

Vuodesta 2004 vuoteen 2005 Pohjois-Savossa suoritetut aikuiskoulutuksen ammattikorkeakoulu-
tutkinnot vähenivät lähes kymmenen prosenttia. Vuonna 2005 maakunnassa ammattikorkeakoulutut-
kinnon suoritti 239 aikuisopiskelijaa. Tekniikan ja liikenteen alalla suoritettiin molempina tarkaste-
luvuosina selvästi eniten tutkintoja eli 31 prosenttia kaikista suoritetuista tutkinnoista. Muista läänin 
maakunnista poiketen Pohjois-Savossa kulttuurialalla suoritettiin runsaasti tutkintoja, yhteensä 45, 
joka oli 19 % kaikista tutkinnoista. Luonnontieteiden alalla suoritettujen tutkintojen määrä väheni 
kaksi kolmas osaa vuodesta 2004 vuoteen 2005.

Pohjois-Karjalassa suoritettiin selvästi vähemmän ammattikorkeakoulututkintoja aikuiskoulutuk-
sena kuin läänin muissa maakunnissa. Vuonna 2005 tutkintoja suoritettiin 138 kappaletta, mikä oli 
vain kuusi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eri koulutusalojen väliset suhteet olivat pysyneet 
tarkastelujakson aikana ennallaan. Sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla että tekniikan ja liikenteen 
alalla suoritettiin neljännes kaikista maakunnan aikuiskoulutuksena suoritetuista tutkinnoista.

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opiskelu vielä vähäistä

Vuonna 2002 aloitettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kokeilu ja kolme vuotta myö-
hemmin AMK-jatkotutkinto vakinaistettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimellä.  
Kokeilun aikana tutkinnon saattoi suorittaa vain kolmella alalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Vuonna 2006 tuli 
mahdolliseksi suorittaa tutkinto myös muilla aloilla.
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Taulukko 2.5. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut jyrkästi vuodesta 2004 
vuoteen 2006. Tämän selittää ylemmän ammattikorkeakoulutuksen lyhyt historia. Manner-Suomen 
kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoiden määrä on lähes kuusin kertaistunut ky-
seisten vuosien aikana. Vuonna 2006 eniten ylemmän ammattikorkeakoulutuksen uusia opiskelijoita 
oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (389), tekniikan ja liikenteen alalla (274) ja yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon alalla (270) eli juuri niillä aloilla, joilla on voinut opiskella jo vuodesta 2002 
lähtien. Uusille aloille tuli vuonna 2006 selvästi edellä mainittuja aloja vähemmän opiskelijoita, eniten 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle (132).

Itä-Suomen läänin maakunnissa osallistuminen ylempään ammattikorkeakoulutukseen on ollut 
kovin vähäistä. Etelä-Savossa jokaisena tarkasteluvuonna aloitti uusia ylemmän ammattikorkeakoulu-
tuksen opiskelijoita yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla noin 20 kappaletta, mutta 
muilla aloilla aloittajia oli ainoastaan kolme kappaletta vuonna 2006. Pohjois-Savossa ei vuonna 2005 
aloittanut ainoatakaan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen uutta opiskelijaa, mutta sitä edeltävänä 
vuonna 19 tekniikan ja liikenteen alan opiskelijaa aloitti opiskelun. Vuonna 2006 Pohjois-Savossa 
aloitti yhteensä 44 uutta ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opiskelijaa. Pohjois-Karjalassa vuonna 
2004 ei aloittanut yhtään ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opiskelijaa, mutta seuraavina vuosina 
tekniikan ja liikenteen alalla aloitti noin 30 opiskelijaa kumpanakin vuotena. Vuonna 2006 Pohjois-
Karjalassa oli läänin maakunnista eniten uusia ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opiskelijaa (54). 
Vuonna 2006 Itä-Suomen läänissä aloitti kymmenen prosenttia koko Manner-Suomen uusista ylem-
män ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista.

Vuodet 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Manner-Suomi Etelä-Savo

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala 18

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 64 212 270 15 19 21

Luonnontieteiden ala 75

Tekniikan ja liikenteen ala 47 157 274

Luonnonvara- ja ympäristöala 63

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 96 265 389 3

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 132

Kaikki yhteensä 207 634 1 202 15 19 24

Pohjois-Savo Pohjois-Karjala

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala 19 32 30

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 20 24

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24

Kaikki yhteensä 19 0 44 0 32 54
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Taulukko 2.6. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vuodesta 2004 lähtien.  

Lähde: AMKOTA-tietokanta

Vähäisten opiskelijamäärien vuoksi ei ylemmän ammattikorkeakoulutuksen suorittaneita ole vielä 
 kovinkaan paljon. Vuonna 2005 Manner-Suomen ammattikorkeakouluista valmistui ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneita yhteensä 182 opiskelijaa, mikä oli 123 enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Eniten heitä valmistui sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (73) ja loput suorittivat tut-
kintonsa tekniikan ja liikenteen alalla (59) sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla 
(50).

Itä-Suomen läänin alueella valmistui vuosina 2004 ja 2005 ainoastaan 17 ylemmän ammattikor-
keakoulutuksen opiskelijaa. Heistä 11 valmistui tekniikan ja liikenteen alalta ja kuusi, kaikki Etelä-
Savossa, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta.

Vuodet 2004 2005 2004 2005

Manner-Suomi Etelä-Savo

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 14 50 3 3

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala 6 59

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 39 73

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kaikki yhteensä 59 182 3 3

Pohjois-Savo Pohjois-Karjala

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala 5 6

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kaikki yhteensä 5 6
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Yliopistokoulutus

 
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

Vuonna 2004 Manner-Suomessa yliopistotutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lähes 100 000 
vähintään 25-vuotiasta henkilöä. Kaikkein suurimmat osuudet yli 25-vuotiaista opiskelijoista suh-
teutettuna alueen työikäiseen väestöön löytyivät väkirikkaista maakunnista, joissa on isoja yliopistoja. 
Yhdenkään Itä-Suomen läänin maakunnan prosenttiosuus ei kohonnut maan keskiarvon tuntumaan. 
Etelä-Savon suhteellinen osuus sijoittui kartan 2.5 tarkastelussa kolmanneksi korkeimpaan luokkaan. 
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo sijoittuivat yhtä korkeammalle tasolle.

 

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 uudet opiskelijat koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan (sisältää 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 

tiedot sisältävät vähintään 25-vuotiaiden uusien opiskelijoiden prosenttiosuudella  

(Manner-Suomessa 27 %) lasketun suuntaa-antavan aikuisopiskelijamäärän.

Lähde: Tilastokeskus

Tarkasteltaessa yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta koulutuksen sijaintimaakunnan mukaan 
 värittyy Manner-Suomen kartta selkeästi eri tavalla kuin tarkasteltaessa opiskelijan asuinmaakunnan 
mukaan. Itä-Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla ei tarjota lainkaan yliopistokoulutusta, joten nämä 
maakunnat näkyvät kartalla 2.6 täysin valkoisina. Näiden lisäksi kartasta erottuvat vaaleampina ne 
maakunnat, joissa ei ole omaa yliopistoa vaan ainoastaan yliopistojen sivupisteitä. Tällainen on myös 
Etelä-Savo, jossa yliopistotutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuu vain pieni osa aikuisväestöstä. 
Itä-Suomen läänin kahdessa muussa maakunnassa järjestettävään koulutukseen osallistuu maan keski-
arvoa enemmän aikuisopiskelijoita.

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

Sekä vuonna 2004 että 2005 kaikista uusista yliopisto-opiskelijoista 27 % oli yli 25-vuotiaita. Myös 
koulutusaloittain tarkasteltuna muutokset näiden kahden vuoden välillä ovat olleet vähäisiä. Suhteelli-
sesti eniten yli 25-vuotiaita aloitti opiskelunsa kulttuurialalla, missä vuonna 2005 kaikista aloittaneista 
37 % oli vähintään 25 vuotta täyttäneitä. Tekniikan ja liikenteen alalla aloittaneet opiskelijat olivat 
suhteellisesti kaikkein nuorimpia, sillä vain 16 % alan uusista yliopisto-opiskelijoista oli vähintään 
25-vuotiaita.

Etelä-Savon uusien vähintään 25-vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden suhteellisen määrän rajut 
muutokset tarkasteluvuosina saattavat osin selittyä aloituspaikkojen määrien vaihteluista. Vuodesta 
2004 vuoteen 2005 yli 25-vuotiaiden osuus kaikista uusista opiskelijoista kaksinkertaistui ja yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla suhteellinen osuus yli nelinkertaistui.

Myös Pohjois-Savossa uusien yliopisto-opiskelijoiden määrän vaihtelut tarkasteluvuosien välillä 
olivat jyrkkiä. Maakunnan kaikkien uusien yli 25-vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden suhteellinen 
osuus laski yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2004 vuoteen 2005. Uusien opiskelijoiden ikä on 
siis alentunut, mutta ainakin osa tästä muutoksesta saattaa selittyä aloituspaikkavaihteluista.

Vuonna 2005 Pohjois-Karjalassa opiskelunsa aloittaneista yliopisto-opiskelijoista 30 % oli yli 25-
vuotiaita. Tässä oli vain yhden prosenttiyksikön lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutusaloit-
taiset erot olivat verrattain suuria. Vähiten yli 25-vuotiaita aloittajia oli luonnontieteiden alalla, missä 
ainoastaan 9 % vuonna 2005 aloittaneista oli 25 vuotta täyttäneitä. Kaikilla muilla koulutusaloilla, 
joilla maakunnassa oli yliopistokoulutusta, suhteellinen osuus nousi yli maakunnan keskiarvon. Suh-
teellisesti eniten vähintään 25-vuotiaita oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, mis-
sä vuonna 2005 aloittaneista opiskelijoista 40 % oli 25 vuotta täyttäneitä.

Vuodet 2004 2005 2004 2005

Manner-Suomi Etelä-Savo

Humanistinen ja kasvatusala 27 27 22 32

Kulttuuriala 36 37 0 0

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 29 30 9 41

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 0

Kaikki yhteensä 27 27 18 35

Pohjois-Savo Pohjois-Karjala

Humanistinen ja kasvatusala 38 46 35 34

Kulttuuriala 31 36 15 33

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 39 32 46 40

Luonnontieteiden ala 33 15 10 9

Tekniikan ja liikenteen ala 81 0 0 0

Luonnonvara- ja ympäristöala 28 9 32 38

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43 41 0 0

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0

Kaikki yhteensä 40 31 31 30



107

 

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

 
Vuonna 2005 Manner-Suomen yliopistoissa aloitti 5 602 vähintään 25-vuotiasta uutta opiskelijaa. 
Edellisestä vuodesta määrä oli vähentynyt vain viidellä opiskelijalla. Tarkasteluvuosina koulutusaloilla 
ei tapahtunut suuriakaan muutoksia yli 25-vuotiaiden aloittajien määrissä. Selkeästi eniten heitä oli 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla.

Kaikkiaan 122 yli 25-vuotiasta uutta opiskelijaa aloitti korkeakouluopinnot Etelä-Savon maakun-
nassa. Aikuisopiskelijoiden määrä oli kasvanut edellisvuodesta 70:llä. Yhteiskuntatieteiden, liiketalou-
den ja hallinnon alan uusien yli 25-vuotiaiden opiskelijoiden määrä kasvoi seitsenkertaiseksi, mutta 
kasvu ei silti riittänyt nostamaan alaa ohi humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoiden.

Pohjois-Savossa yhteensä 270 yli 25-vuotiasta uutta opiskelijaa aloitti korkeakouluopintonsa vuon-
na 2005. Heistä lähes kaksi kolmas osaa opiskeli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Luonnontieteiden 
alalla vähintään 25-vuotiaiden määrä oli pudonnut yli 50 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2005. 
Myös yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan uusien yli 25-vuotiaiden opiskelijoiden 
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määrä maakunnassa oli vähentynyt, mutta ala nousi silti toiseksi suurimmaksi.
Vuonna 2005 Pohjois-Karjalassa aloitti korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen 337 uutta 

vähintään 25-vuotiasta opiskelijaa. Määrä oli laskenut edellisvuodesta 22 opiskelijalla. Humanistisella 
ja kasvatusalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla oli selkeästi eniten yli 25-
vuotiaita uusia opiskelijoita vuonna 2005, mutta molempien alojen 25 vuotta täyttäneiden määrät 
olivat vähentyneet edellisvuodesta.

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

Aineisto sisältää kaikki tutkinnon suorittaneet.

Lähde: Tilastokeskus

 
Yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä 2005. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulu-
tutkinnon ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Lääketieteessä ja hammas-
lääketieteessä alempaa korkeakoulututkintoa ei toistaiseksi oteta käyttöön. Vähintään 25-vuotiaana 
yliopistotutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden suorittamia tutkintoja ei pystytä eri-
yttämään, joten yllä olevissa kuvissa esitetään kaikki yliopiston alemman ja ylemmän tutkinnon suorit-
taneet. Uudistusta edeltävänä vuonna koko maassa suoritettiin yhteensä 15 680 tutkintoa. Seuraavana 
vuonna suoritettujen tutkintojen määrä oli 16 % pienempi, yhteensä 13 133 tutkintoa. Vuonna 2005 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005

Pohjois-Savo

Manner-Suomi Etelä-Savo

Pohjois-Karjala

Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala



109

joka kolmas suoritetuista tutkinnoista valmistui humanistisella ja kasvatusalalla ja joka viides yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.

Vuonna 2004, ennen tutkintouudistusta, Etelä-Savossa suoritettiin yhteensä 213 alempaa ja ylempää 
korkeakoulututkintoa. Seuraavana vuonna tutkintoja valmistui 174 kappaletta eli vähennystä oli 39 tutkin-
non verran. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen määrä pysyi ennallaan, mutta vuonna 2005 yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnot vähenivät kolmasosaan edellisvuoden määrästä.

Pohjois-Savossa suoritettiin 526 korkeakoulututkintoa vuonna 2005, 12 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Selvästi eniten tutkintoja vuonna 2005 suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 315 kappa-
letta, mikä oli 60 prosenttia kaikista maakunnassa suoritetuista korkeakoulututkinnoista. Seuraavaksi eniten 
tutkintoja suoritettiin luonnontieteiden alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.

Itä-Suomen läänin maakunnista ainoastaan Pohjois-Karjalassa suoritettujen korkeakoulututkinto-
jen määrä kasvoi kahden tarkasteluvuoden aikana. Vuonna 2005 maakunnassa suoritettiin 685 tutkin-
toa, mikä oli noin 4 % enemmän kuin vuonna 2004. Humanistisella ja kasvatusalalla suoritettiin yli 
puolet Pohjois-Karjalan korkeakoulututkinnoista, 388 kappaletta. Yhteiskuntatieteiden, liike-talouden 
ja hallinnon alalla suoritettiin 136 korkeakoulututkintoa ja luonnontieteiden alalla 96 tutkintoa.

 

Kuva 2.9. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus
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Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti Manner-Suomessa vuonna 2005 761 
uutta opiskelijaa. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi noin kymmenellä prosentilla. Koulutusalojen vä-
lillä vaihtelut olivat vähäisiä lukuun ottamatta kahta alaa. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alan uudet lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat vähenivät vuoden 2004 223:
sta vuoden 2005 153:een. Tekniikan ja liikenteen alalla kehitys oli täysin päinvastainen, sillä alan uusien 
lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon opiskelijoiden määrä kaksinkertaistui tarkasteluvuosien aikana.

Sekä vuonna 2004 että 2005 Etelä-Savossa aloitti kaksi opiskelijaa lisensiaatin tai tohtorin tutkin-
toon johtavassa koulutuksessa. Kaikki uudet opiskelijat opiskelivat humanistisella ja kasvatusalalla. 

Pohjois-Savossa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden 
määrä laski 50 prosentilla vuodesta 2004 vuoteen 2005. Kaikilla aloilla, joilla uusia opiskelijoita oli, 
tapahtui laskua aloittavien opiskelijoiden määrässä. Jyrkin pudotus tapahtui sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alalla, jossa vuonna 2005 aloitti opintonsa 6 opiskelijaa, kun vuotta aikaisemmin aloittaneita oli 
15 kappaletta. Eniten uusia opiskelijoita oli luonnontieteiden alalla (8).

Pohjois-Karjalassa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden 
määrä pysyi tarkasteluvuosina lähes samana eli vuonna 2004 opiskelijoita oli 28 ja seuraavana vuonna 
26. Humanistisella ja kasvatusalalla vuonna 2005 oli 12 uutta opiskelijaa, mikä oli neljä vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, mutta edelleen alalla aloitti eniten uusia opiskelijoita maakunnassa. Luonnon-
tieteiden alalla aloitti 11 uutta opiskelijaa vuonna 2005. Melkein 90 % kaikista maakunnan lisensi-
aatin tai tohtorin tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista aloitti näillä kahdella edellä 
mainitulla alalla.
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Kuva 2.10. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet vuodesta 2004 lähtien

Lähde: Tilastokeskus

Manner-Suomessa suoritettujen lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen määrät eivät vuosina 2004 ja 2005 
juurikaan vaihdelleet. Tutkintoja suoritettiin vuonna 2005 1 914 kappaletta, mikä oli 43 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Myöskään koulutusaloittaisesti tarkasteltaessa ei vuosien välillä suuria eroja 
tapahtunut. Viiden suurimman koulutusalan opiskelijoita valmistui molempina tarkasteluvuosina li-
sensiaatiksi tai tohtoriksi yli tai lähes 300 kappaletta.

Vuonna 2004 Etelä-Savossa suoritti lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon 4 opiskelijaa ja seuraavana 
vuonna määrä kasvoi yhdellä. Kaikki tutkinnot suoritettiin humanistisella ja kasvatusalalla.

Pohjois-Savossa suoritettiin vuonna 2005 lisensiaatin tai tohtorin tutkintoja 104. Niiden määrä oli kas-
vanut edellisvuodesta noin 20 prosentilla. Selkeästi eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikun-
ta-alalla, jolta vuonna 2005 valmistui 66 opiskelijaa, mikä oli yli 60 % kaikista valmistuneista. Luonnontie-
teiden alalta valmistui Pohjois-Savossa seuraavaksi eniten opiskelijoita molempina tarkasteluvuosina.

Muista Itä-Suomen läänin maakunnista poiketen Pohjois-Karjalassa lisensiaatin tai tohtorin tut-
kinnon suorittaneiden määrä väheni vuodesta 2004 vuoteen 2005. Jälkimmäisenä vuotena suoritettiin 
83 tutkintoa, 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Aloittain tarkasteltuna tutkintojen määrät pysyi-
vät tarkasteluvuosina varsin samansuuruisina. Ainoa poikkeus oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
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ja hallinnon ala, jonka tutkinnon suorittaneiden määrä laski lähes puolella. Eniten lisensiaatin tai toh-
torin tutkintoja suoritettiin luonnontieteiden alalla (30) sekä humanistisella ja kasvatusalalla (24).

Vapaan sivistystyön koulutus

Vapaan sivistystyön opintotarjonta on monipuolista ja sitä toteutetaan monin muodoin. Seuraavissa 
karttaesityksessä ja kuvissa vapaan sivistystyön koulutuksen tarkastelu rajoittuu vain vapaana sivistys-
työnä järjestettyyn koulutukseen. Oppilaitosten järjestämä muu koulutus, esim. tutkintoon johtavan 
koulutuksen tai avoimen yliopistokoulutuksen tiedot, on esitetty edeltävissä luvuissa asianomaisissa 
kohdissa.

 

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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Kartassa 2.7 esitetään vuonna 2004 vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen opiskelijamäärät 
kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja kesäyliopistoissa. 
Opintokeskusten tietoja ei ole pystytty alueellistamaan, joten ne eivät ole mukana karttaesityksen opis-
kelijamäärissä. Opiskelijatiedot on sijoitettu oppilaitosten sijaintimaakuntien mukaan. Vuonna 2004 
vapaan sivistystyön aikuisopiskelijoita opiskeli vähintään 15 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutettuna 
eniten Kainuun, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Kaikkein pienimmät osuudet löytyi-
vät Pohjois-Savon, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnista. Etelä- 
Savon ja Pohjois-Karjalan aikuisväestöt olivat suhteellisesti aktiivisempia kuin Pohjois-Savon aikuiset.

 
Kuva 2.11. Kansalaisopistossa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004

Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta eikä  

alle 6 tuntia kestäneitä koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus

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

9 997 
1 %

5 883 
0 %

15 756
 1 %

6 194 
0 %

13 636 
1 %

19 399
 1 %

110 953

60 %

6 %

Manner-Suomi

1 215 978

18 %

233 468

349 865 

12 %

187
0 %

94
0 %

52
0 %

435
0 % 383

0 %

662
1 %

69 %

7 %

Etelä-Savo

59 985

5 849

9 %
7 769

14 %
12 275

1 935
2 %

237
0 %

1 247
1 %

270
 0 %

568
 0 %

6 198

370
0 %

68 %

11 %

13 %

5 %

77 205

Pohjois-Savo

14 228

12 990
123
0 %

890
1 %

395
0 %

236
0 %

559
1 %

5 146

238
0 %

15 %

Pohjois-Karjala

64 %
55 874 12 894

13 %
11 250

6 %
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 Manner-Suomen kansalaisopistoissa järjestettiin vuonna 2004 vapaan sivistystyön opetustunte-
ja yhteensä 1 981 129. Kuusi kymmenestä opetustunnista järjestettiin kulttuurialan koulutuksessa. 
Humanistisen ja kasvatusalan opetusta järjestettiin toiseksi eniten (18 %). Hieman yli kymmenen 
prosenttia kaikesta kansalaisopistojen opetuksesta pidettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulu-
tuksessa.

Itä-Suomen läänin kansalaisopistoissa opiskeltiin vuonna 2004 yhteensä 290 544 opetustuntia. 
Tämä vastasi noin 15 % Manner-Suomessa järjestetystä kansalaisopistojen opetuksesta. Läänin maa-
kuntien opetustuntimäärät noudattivat melko tarkasti samoja osuuksia kuin työikäisen aikuis-väes-
tön osuudet suhteessa koko maan aikuisväestöön. Kulttuurialan opetusta järjestettiin eniten; kaikissa 
maakunnissa alan opetustuntien määrä oli yli 60 % kaikesta kansalaisopistojen opetuksesta. Sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alan koulutusta järjestettiin toiseksi eniten, 15 % maakuntien kansalaisopistojen 
opetuksen määrästä. Eniten alan koulutusta järjestettiin Pohjois-Karjalassa. Humanistisella ja kasva-
tusalalla järjestettiin opetusta eniten Etelä-Savossa, jossa alan osuus oli 14 % kaikesta kansalaisopistois-
sa järjestetystä opetuksesta.
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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

Manner-Suomen kansanopistoissa järjestettiin vuonna 2004 yhteensä 436 045 opetustuntia. Niistä 
kaksi kolmannesta järjestettiin kahden suosituimman alan koulutuksissa. Kulttuurialan koulutusta jär-
jestettiin yhteensä 170 732 opetustuntia, mikä oli 38 % kaikesta järjestetystä opetuksesta. Humanisti-
sen ja kasvatusalan opetustunteja oli 29 % kaikesta kansanopistojen järjestämästä koulutuksesta.

Noin kahdeksan prosenttia koko Manner-Suomen kansanopistojen opetustunneista pidettiin Itä-
Suomen läänin alueella. Läänin maakunnista Etelä-Savossa järjestettiin selvästi eniten kansanopistojen 
opetustunteja (20 315) ja Pohjois-Savossa selvästi vähiten, 5 091 tuntia. Etelä-Savossa 36 %:n osuudet 
kokonaismäärästä sisältyivät sekä kulttuurialan että humanistisen ja kasvatusalan koulutuksiin. Lisäksi 
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Etelä-Savon kansanopistoissa tarjottiin runsaasti yleissivistävää koulutusta. Pohjois-Savon kansanopis-
toissa oli tarjolla ainoastaan kahden eri koulutusalan opetusta: humanistisen ja kasvatusalan (80 %) 
sekä kulttuurialan (20 %). Pohjois-Karjalassa koulutusalat jakautuivat tasaisimmin keskenään, ja eni-
ten koulutusta tarjottiin kulttuurialalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Lisäksi 15 % Pohjois-Kar-
jalassa kansalaisopistoissa järjestetystä koulutuksesta annettiin luonnonvara- ja ympäristöalalla.

 

Kuva 2.13. Liikunnan koulutuskeskuksessa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina  

vuonna 2004. Opetustunnit eivät sisällä yksinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä koulutusta eikä alle 6 tuntia 

kestäneitä koulutuksia. 

Lähde: Tilastokeskus

Maan liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettiin vuonna 2004 yhteensä 112 926 opetustuntia. Päijät-
Hämeessä opetustunneista järjestettiin 38 664, mikä oli yli 34 % Manner-Suomessa järjestetystä kou-
lutuksesta. Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa annettiin yli 15 % kaikista Manner-Suomen opetustun-
neista. Itä-Suomen läänissä järjestettiin yhteensä 12 071 opetustuntia, mistä Etelä-Savossa annettiin 
64 % ja Pohjois-Karjalassa 36 %. Pohjois-Savossa ei ollut lainkaan liikunnan koulutuskeskusta.

 Liikunta- ja 

urheilu

Muu sosiaali-, 

 terveys- ja 

liikunta-alan 

koulutus Yhteensä

Uusimaa 4 287 2 145 6 432

Kanta-Häme 5 208 5 208

Pirkanmaa 8 228 8 228

Päijät-Häme 38 664 38 664

Etelä-Savo 7 676 7 676

Pohjois-Karjala 4 395 4 395

Etelä-Pohjanmaa 20 709 20 709

Pohjois-Pohjanmaa 725 725

Kainuu 18 622 18 622

Lappi 2 267 2 267

Manner-Suomi yhteensä 110 781 2 145 112 926
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Kuva 2.14. Kesäyliopistossa vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus opetustunteina vuonna 2004

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

sia. Mukana ei ole avoimen yliopiston opetusta.

Lähde: Tilastokeskus

Manner-Suomen kesäyliopistoissa järjestettiin vuonna 2004 yhteensä 41 930 opetustuntia. Ylivoimai-
sesti eniten opetustunteja järjestettiin humanistisella ja kasvatusalalla, 52 % kaikista opetustunneista. 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla annettiin 16 % kaikista tunneista, mutta minkään muun alan kou-
lutuksen osuus ei kohonnut yli kymmeneen prosenttiin kaikesta opetuksesta.

Manner-Suomen kaikista opetustunneista hieman yli 10 % järjestettiin Itä-Suomen läänin kolmes-
sa maakunnassa. Reilusti yli puolet läänin opetustunneista järjestettiin Pohjois-Savossa, 2 513 tuntia. 
Pohjois-Savon kesäyliopistossa järjestetyistä opetustunneista 57 prosenttia edusti humanistista ja kas-
vatusalaa. Toiseksi eniten opetusta järjestettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Etelä-Savon 1 085 
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opetustuntia jakaantui melko tasaisesti eri koulutusalojen välillä. Yli viidenneksen osuudet opetustun-
neista tarjottiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-
alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Pohjois-Karjalassa tarjottiin vain alle 2 % Manner-Suomen 
kesäyliopisto-opetuksesta. Selvästi eniten opetusta tarjottiin kulttuurialalla.
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