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TIIVISTELMÄ

Seurannan tavoitteena oli selvittää Läpäisyn tehostamisohjelman vaikuttavuutta sekä tukea 
ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä. Tarkoituksena oli tar-
kastella läpäisyn kehittymistä Läpäisyn tehostamisohjelman (2011–2014) jälkeen ja muodos-
taa jatkumo ohjelman aikana toteutettujen seurantojen tuloksiin. Seurantaan valittiin mukaan 
ammatilliset koulutuksen järjestäjät, jotka ovat mukana Läpäisyn tehostamisohjelmassa 
tai Sujuvat siirtymät -verkostossa. Seurannassa oli mukana 55 ammatillista koulutuksen 
järjestäjää, ja vastaus saatiin 53 koulutuksen järjestäjältä.

Tiedonkeruu on jatkoa Läpäisyn tehostamisohjelman aikana tehdyille määrällisille seuran-
noille. Ammatillisen koulutuksen Läpäisyn tehostamisohjelma oli opetus- ja kulttuuriminis-
teriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke vuosina 2011–2014. Ohjel-
man avulla pyrittiin vähentämään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja lisäämään 
tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden osuutta.

Tiedonkeruu koski ainoastaan oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta ja kaikkia 
oppilaitoksen kirjoilla olleita perustutkinto-opiskelijoita riippumatta siitä, minä vuonna opin-
not oli aloitettu. Tässä raportissa eronneella opiskelijalla tarkoitetaan opintonsa kokonaan 
keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka ovat eronneet koulutuksen järjestäjän opinnoista omalla 
ilmoituksellaan tai oppilaitoksen päätöksellä. Seurannan 2016–2017 tulokset osoittavat, että 
suhteessa aiempiin seurantoihin eroprosentit ovat kasvaneet lähes kaikista näkökulmista 
tarkasteltuna. Ainoastaan asuntolaopiskelijoilla eroprosentit ovat pysyneet pieninä ja lähes 
samoina kuin aiemmissa seurannoissa. Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo 
lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4, kun se vastaavasti lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa 
oli 8,6. Tiedonkeruuseen osallistuneiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kirjoilla 
oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli lukuvuonna 2016–2017 
yhteensä 107 366 opiskelijaa, eronneita opiskelijoita oli yhteensä 12 856.

Lukuvuoden 2016–2017 tiedonkeruussa tiedusteltiin koulutuksen järjestäjiltä eron syitä. Eron 
syiden luokittelu oli hyvin erilaista koulutuksen järjestäjien kesken, joten niiden pohjalta 
oli mahdollista laatia vain karkea eron syy -luokitus. Eron syy -luokittelun avulla pystyttiin 
aineistosta erottamaan niin kutsutut positiiviset siirtymät (”siirtynyt oppilaitoksen sisällä” 
sekä ”siirtynyt muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin”). Ilman positiivisista syistä eron-
neita opiskelijoita eroprosentin keskiarvoksi saadaan 8,4.

Koulutuksen järjestäjien hyvin erilaisten kirjaamiskäytäntöjen ja käytettävissä olevien opis-
kelijahallintajärjestelmien johdosta eron syyt -luokittelu on vain suuntaa antava. Viime vuo-
sina ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on huomioitu opintojen henkilökohtaistaminen 
ja opiskelijan ohjauksen tehostaminen, jotka ovat helpottaneet tutkinnosta toiseen siirty-
mistä. Siirtymien vaikutusta on vaikea arvioida, koska niiden määrää ei voida riittävällä tark-
kuudella tietää. Samasta syystä ammatillisen koulutuksen määrärahojen supistumisen sekä 
esimerkiksi koulutuksen järjestäjäkohtaisten ratkaisujen vaikutusta ei voida luotettavasti 
todentaa. Syyt eroprosenttien taustalla ovat moninaiset ja ilman syvällisempää laadullista 
tarkastelua tarkempaa analyysiä ei pysty tämän seurannan perusteella tekemään.
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Tämän määrällisen seurannan perusteella koulutuksen järjestäjän on syytä kiinnittää 
huomiota enemmän eroamisen kannalta riskiryhmiin: nuorten aikuisten (20–24-vuotiai-
den) eroprosentti oli yli kolminkertainen verrattuna alle 19-vuotiaisiin, erityisopiskelijoiden 
eroprosentti oli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa muita suurempi ja kieliryhmistä 
suurin eroprosentti oli muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä puhuvilla. Eroprosentti oli kas-
vanut aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla tutkintoaloilla. Lisäksi tämä seuranta osoit-
taa sukupuolen vaikutuksen eroamiseen: naiset eroavat helpommin miesvaltaisilta aloilta ja 
miehet naisvaltaisilta aloilta. Eroamiselta suojaavia tekijöitä selvityksen perusteella olivat 
asuntolassa asuminen tai erityisoppilaitoksissa opiskeleminen, sillä molempien ryhmien 
eroprosentit olivat yleistä eroprosenttia pienempiä.

Selvitys auttaa koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. 
Se antaa pohjaa ammatillisen koulutuksen kehittämiselle tilanteessa, jolloin opiskelu muut-
tuu yhä yksilöllisemmäksi. Selvitys antaa ammatillisille koulutuksen järjestäjille eväitä kou-
lutuksen kehittämiseen avaamalla mahdollisia syitä eroamisten taustalla ja osoittamalla 
opiskelijaryhmiä, jotka ovat eroamisen näkökulmasta kriittisimpiä. Tulokset tuovat esiin, 
mihin koulutuksen järjestäjän tulee suunnata eroamisen ehkäisyn näkökulmasta ohjaus- ja 
tukipalveluiden resursseja. Tietojohtamisen näkökulmasta tarvitaan selkeitä toimenpiteitä 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle putoamisen ehkäisemiseksi ja tuen tarpeiden tunnis-
tamiseksi. Läpäisyn ja sujuvien siirtymien seuraamiseksi on syytä määritellä yhdenmukaiset 
toimintatavat koulutuksen järjestäjien kirjaamiskäytäntöihin, jotta ammatillisen koulutuksen 
laadukas johtaminen on mahdollista. Tämän raportin lopussa määritellään kehittämisehdo-
tukset läpäisyn näkökulmasta sekä tulevaisuutta varten suositteluluokitukset sekä pohja-
koulutukselle että eron syille. 

Raportissa avattujen määrällisten lukujen taustojen selvittämiseksi Zoomi-hankkeessa 
toteutetaan vuoden 2018 aikana laadullinen selvitystyö. Sen avulla päästään tarkastelemaan 
syitä eroprosenttien takana sekä laatimaan kehitysajatuksia, miten sujuvia siirtymiä vahvis-
tamalla voidaan vaikuttaa opintojen läpäisemiseen.



7AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISEN SEURANNAN SELVITYS LUKUVUODELTA 2016-2017

SAMMANDRAG

Målet med uppföljningen var att utvärdera effekterna av programmet för effektivisering av 
genomströmningen och stödja arbetet med att utveckla övergångsskedena inom yrkesutbild-
ningen. Syftet var att granska utvecklingen av genomströmningen efter effektiviseringspro-
grammet (2011–2014) och skapa en helhet av resultaten från de uppföljningar som gjordes 
inom programmet. Som deltagare valdes anordnare av yrkesutbildning som deltagit i pro-
grammet för effektivisering av genomströmningen eller nätverket inom projektet Smidiga 
övergångar. I uppföljningen deltog 55 anordnare av yrkesutbildning och svar lämnades av 53 
utbildningsanordnare.

Uppgiftsinsamlingen är en fortsättning på de kvantitativa uppföljningar som gjordes inom 
ramen för effektiviseringsprogrammet. Programmet för effektivisering av genomström-
ningen inom yrkesutbildningen var ett gemensamt projekt för undervisnings- och kultur-
ministeriet, Utbildningsstyrelsen och utbildningsanordnarna åren 2011–2014. Syftet med 
programmet var att minska antalet avbrott inom yrkesutbildningen och att öka andelen stu-
derande som avlägger examen inom den målsatta tiden.

Uppgiftsinsamlingen omfattade endast grundläggande yrkesutbildning som anordnas vid 
en läroanstalt och alla grundexamensstuderande som varit inskrivna vid en läroanstalt, 
oberoende av när studierna hade inletts. Med studerande som avgått avses i denna rapport 
studerande som helt avbrutit sina studier hos utbildningsanordnaren genom egen anmä-
lan eller läroanstaltens beslut. Resultaten från uppföljningen 2016–2017 visar att andelen 
studieavbrott har ökat med nästan alla mått mätta i jämförelse med tidigare uppföljningar. 
Endast bland studerande som bor på internat har andelen studerande som avgått fortsätt-
ningsvis varit liten och i stort sett på samma nivå som i de tidigare uppföljningarna. Läsåret 
2016–2017 var andelen studieavbrott i genomsnitt 11,4 procent. I uppgiftsinsamlingen läsåret 
2013–2014 var motsvarande andel 8,6 procent. De anordnare av yrkesutbildning som deltog 
i uppgiftsinsamlingen hade läsåret 2016–2017 sammanlagt 107 366 studerande inom grund-
läggande yrkesutbildning som anordnas vid en läroanstalt. Antalet studerande som avgick 
var sammanlagt 12 856.

I uppgiftsinsamlingen läsåret 2016–2017 ombads utbildningsanordnarna uppge orsakerna till 
studieavbrotten. Utbildningsanordnarna klassificerade orsakerna på mycket olika sätt och 
således var det endast möjligt att göra en grov indelning av dessa. Med hjälp av klassifice-
ringen kunde man särskilja så kallade positiva övergångar ur materialet (”övergått till annan 
utbildning inom läroanstalten” och ”övergått till annan utbildning eller stödtjänster”). Om 
andelen studerande som avgått av positiva orsaker inte räknas med är andelen studerande 
som avgått i genomsnitt 8,4 procent.

På grund av utbildningsanordnarnas mycket olika statistikföringsrutiner och de nuvarande 
systemen för studerandeadministration är klassificeringen av orsakerna till studieavbrott 
endast riktgivande. I utvecklingen av yrkesutbildningen har man under se senaste åren fäst 
uppmärksamhet vid personlig tillämpning av studierna och effektivare handledning av de 
studerande, vilket har underlättat övergången från en examen till en annan. Eftersom det 
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inte finns exakta uppgifter om antalet övergångar är det svårt att bedöma effekterna av dem. 
Av samma orsak kan man inte heller på ett tillförlitligt sätt fastställa effekterna av nedskär-
ningarna i anslagen för yrkesutbildning eller av enskilda utbildningsanordnares beslut. De 
bakomliggande orsakerna till andelen studieavbrott är många och utan en djupare kvalitativ 
undersökning är det inte möjligt att göra en noggrannare analys utifrån denna uppföljning.

Enligt denna kvantitativa uppföljning bör utbildningsanordnarna fästa uppmärksamhet vid de 
grupper som löper större risk att avbryta studierna: andelen unga vuxna (20–24 år) som hade 
avbrutit studierna var över tre gånger större jämfört med studerande under 19 år, andelen 
specialstuderande vid allmänna yrkesläroanstalter som hade avgått var större än bland 
övriga studerande och inom olika språkgrupper avgick studerande med ett främmande språk 
som modersmål oftare än studerande med finska eller svenska som modersmål. Andelen 
studieavbrott hade ökat inom alla examensområden i jämförelse med tidigare uppföljningar. 
Denna uppföljning visar också att könet har betydelse vid studieavbrott: kvinnor avgår oftare 
inom mansdominerade branscher, detsamma gäller för män inom kvinnodominerade bran-
scher. Uppföljningen tyder på att boende på internat och studier vid en specialläroanstalt är 
faktorer som minskar risken för studieavbrott. Inom dessa studieformer var andelen stude-
rande som avgått mindre än andelen studieavbrott i genomsnitt. 

Uppföljningen stöder utbildningsanordnarna i genomförandet av reformen av yrkesutbild-
ningen. Den ger underlag för utvecklingen av yrkesutbildningen i en situation då studierna 
blir allt mer individuellt inriktade. Genom att öppna upp de eventuella bakomliggande orsa-
kerna till studieavbrotten och lyfta fram de studerandegrupper som löper större risk att 
avgå stöder uppföljningen utbildningsanordnarna i utvecklingen av utbildningen. Resultaten 
visar hur resurserna för handlednings- och stödtjänster borde riktas in med tanke på före-
byggandet av studieavbrott. I en målinriktad kunskapsledning behövs tydliga åtgärder för 
att förebygga risken att falla ur utbildning och arbetslivet samt för att identifiera behov av 
stöd. Det är viktigt förenhetliga utbildningsanordnarnas statistikföring av uppföljningen av 
genomströmningen och övergångarna, så att den möjliggör en kvalitativ ledning av yrkes-
utbildningen. I slutet av denna rapport ges förslag till utveckling av genomströmningen och 
rekommendationer för framtida klassificering av såväl grundutbildningen som av orsakerna 
till studieavbrott. 

För att utreda bakgrunden till de kvantitativa uppgifterna i rapporten genomförs år 2018 en 
kvalitativ utredning inom projektet ZOOMI. Med hjälp av utredningen kan man granska de 
bakomliggande orsakerna till andelen studieavbrott och utarbeta förslag på hur man genom 
att utveckla smidiga övergångar kan påverka genomströmningen av studier.
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1 JOHDANTO

Opetushallitus toteutti läpäisyn määrällisen seurannan lukuvuonna 2016–2017 ensimmäistä 
kertaa Läpäisyn tehostamisohjelman jälkeen osana ESR-rahoitteista Zoomi – Sujuvien 
siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta. Ammatillinen koulutus, opiskelijoiden 
eroaminen sekä läpäisy ammatillisesta koulutuksesta ovat olleet esillä julkisuudessa useasti 
viime aikoina. Osaltaan tähän on vaikuttanut lukuvuoden aikana käynnissä ollut ammatillisen 
koulutuksen reformiin valmistautuminen. Tässä raportissa käsitellään ammatillisen 
koulutuksen läpäisyä 53 koulutuksen järjestäjän toimittaman aineiston kautta. Raportti 
valottaa, millaiselta ammatillisen koulutuksen läpäisy näyttää ja mitä muutoksia aiempien 
läpäisyn määrällisten seurantojen jälkeen on tapahtunut. Seurannan tuloksia hyödynnetään 
ammatillisen koulutuksen siirtymien sujuvuuden kehittämistyössä.

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke on ESR-rahoitteinen opetus- ja 
kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koor-
dinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen 
kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019. Hankkeen tehtävänä 
on Sujuvat siirtymät -verkoston koordinoinnin ohella koota toimivia ja joustavia siirtymä- ja 
koulutusmalleja hankkeiden kehittämistyön tueksi, selvittää ja tunnistaa koulutuspolun var-
mentamiseen liittyviä haastekohtia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja sovittaa yhteen 
kansallisella ja ESR-rahoituksella kehitettäviä kokonaisuuksia sekä tuottaa hanketoimijoille 
määrällistä ja laadullista seuranta- ja tutkimustietoa kehittämistyön tueksi.

Nuorisotutkimusverkosto julkaisi loppuvuodesta 2017 NEET-nuoria (NEET = Not in Education, 
Employment or Training) koskevan tutkimusraportin. Tutkimus koski työtä, koulutus- tai har-
joittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista 
palveluista. Se osoitti, että erityisen suuret erot perusotokseen (Nuorisobarometri 2016) liittyi-
vät psyykkiseen terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi NEET-nuoret osallistui-
vat passiivisemmin yhteiskuntaan ja kokivat kiinnittymisensä siihen löyhemmäksi. Työn ja kou-
lutuksen ulkopuolella olemisen tuottamaa ulkopuolisuuden kokemusta ei pystytty kompensoi-
maan ystävyyssuhteisiin tai vapaa-aikaan kiinnittymällä. (Gretschel & Myllyniemi 2017.) Nämä 
tulokset perustelevat siirtymävaiheisiin kohdistettavien toimenpiteiden merkitystä. Joustavat 
siirtymät eri koulutusasteiden ja työelämän välillä sekä siirtymien mahdollistaminen koulutuk-
sen sisällä ennaltaehkäisevät ulkopuolelle putoamista. On tärkeää tuoda esille keinoja ja hyviä 
käytäntöjä siirtymien tukemiseen sekä samalla osoittaa kehittämispaikkoja siellä, missä siirty-
mät eivät toimi sujuvasti tai mihin tulisi kohdentaa lisää toimenpiteitä.

Seurannan tavoitteena oli selvittää Läpäisyn tehostamisohjelman vaikuttavuutta sekä tukea 
siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä. Tarkoituksena oli tarkastella läpäisyn kehitty-
mistä Läpäisyn tehostamisohjelman (2011–2014) jälkeen ja muodostaa jatkumo ohjelman 
aikana toteutettujen seurantojen tuloksiin. Samalla tämä seuranta liittyy hallituksen kär-
kihankkeen toimenpiteisiin, joissa pyritään vähentämään koulutuksen ja työelämän ulko-
puolella olevien nuorten määrää ja ehkäisemään syrjäytymistä eri hallinnonalojen välisellä 
yhteisellä ohjelmalla (NEET-ryhmä, Not in Education, Employment or Training). 

Tässä seurantatutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden eroamista lukuvuonna 2016–2017. 
Tiedonkeruu toteutettiin suoraan koulutuksen järjestäjien tietokantoja hyödyntäen. Koh-
deryhmään valittiin Läpäisyn tehostamisohjelmassa sekä Sujuvat siirtyvät -verkostossa 
mukana olleita koulutuksen järjestäjiä. Tiedonkeruu toteutettiin vuonna 2017 viikoilla 33–36.
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Tämä valtakunnallinen raportti on koottu tiedonkeruun pohjalta. Sen lisäksi Zoomi-hank-
keessa tuotetaan koulutuksen järjestäjäkohtaiset raportit. Tiedonkeruuseen osallistuneet 
järjestäjät saavat järjestäjäkohtaisen tulosraportin. Tarkoituksena on myös keskustella 
koulutuksen järjestäjien kanssa tulosten taustalla olevista tekijöistä ja konkreettisista tule-
vaisuuden tavoitteista myöhemmin toteutettavissa tilaisuuksissa. Näiden tilaisuuksien yhtey-
dessä kerätään myös laadullista tietoa nivel- ja siirtymävaiheiden tukemiseksi sekä tuetaan 
hallituksen kärkihankkeen toimeenpanoon liittyen erityisesti niitä koulutuksen järjestäjiä, 
joiden eroamisaste on merkittävästi yli valtakunnallisen keskiarvon.
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2 LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISEN SEURANNAN 
TAUSTA

Läpäisyn määrällisen seurannan tiedonkeruu vuosilta 2016–2017 työstettiin osana ESR-ra-
hoitteista Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta. Seuranta 
eronneista opiskelijoista aloitettiin Läpäisyn tehostamisohjelman aikana vuonna 2012, ja 
seurantaa tehtiin tehostamisohjelman loppuun saakka vuoteen 2014. Zoomi-hankkeen 
toteuttama seuranta on jatkoa läpäisyn tehostamisohjelman aikana toteutetulle työlle. 
Läpäisyn määrällinen seuranta koettiin tärkeäksi toteuttaa uudelleen, jotta saadaan tietoa 
ammatillisen koulutuksen läpäisystä tehostamisohjelman päättymisen jälkeen. 

Ammatillisen koulutuksen Läpäisyn tehostamisohjelma oli opetus- ja kulttuuriministeriön, 
Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke. Ohjelman avulla pyrittiin vähen-
tämään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja lisäämään tavoiteajassa tutkinnon suo-
rittaneiden osuutta. Ohjelma sai alkunsa kesän 2010 budjettiriihessä, jossa hallitus päätti 
nelivuotisen ohjelman käynnistämisestä. Tehostamisohjelmasta myönnettiin 16 miljoonaa 
euroa valtionavustuksina vuosina 2011–2014, ja hankkeiden toiminta-aika jatkui vuoden 2015 
loppuun. (Vehviläinen & Koramo 2015.)

Läpäisyn määrällisiä seurantoja toteutettiin Läpäisyn tehostamisohjelman aikana neljä: 
ensimmäisen tiedonkeruu koski lukuvuotta 2011–2012, seuraava lukuvuotta 2012–2013, 
kolmas lukuvuotta 2013–2014 ja viimeinen lukuvuotta 2014–2015. Viimeisestä seurannasta ei 
tehty erillistä seurantaraporttia. 
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3 MÄÄRÄLLINEN SEURANTARAPORTTI

3 .1 Määrällisen seurannan toteutus

Tämän määrällisen seurannan tiedot on koottu seuranta-ajalta 20.6.2016–20.6.2017. Seu-
ranta-aikaan päädyttiin, jotta lukuvuoden 2016–2017 eronneisiin saatiin mukaan myös 
ennen laskentapäivää 20.9.2017 eronneet opiskelijat. Eroprosenttien osalta kerättyä tietoa 
on verrattu syksyn laskentapäivänä 20.9.2016 kirjoilla olleisiin opiskelijoihin. Tiedonkeruu 
koski ainoastaan oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta ja kaikkia oppilaitoksen 
kirjoilla olleita perustutkinto-opiskelijoita riippumatta siitä, minä vuonna opinnot oli aloitettu.

Tässä raportissa, kuten aiemmissa seurannoissa, eronneella opiskelijalla tarkoitetaan opin-
tonsa kokonaan keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka ovat eronneet koulutuksen järjestäjän 
opinnoista omalla ilmoituksellaan tai oppilaitoksen päätöksellä. Tietojen kokoaminen on 
toteutettu yhteistyössä seurantaan mukaan valittujen ammatillisten koulutuksen järjestäjien 
kanssa. Tiedot eronneista opiskelijoista on ajettu suoraan koulutuksen järjestäjien opiskelija-
hallintojärjestelmistä yhdenmukaisen tiedonkeruulomakkeen avulla. 

Koulutuksen järjestäjien eronneiden opiskelijoiden määriä on verrattu tilastopalvelu Vipu-
seen1 kerättyihin ammatillisen koulutuksen opiskelijamääriin sekä erityisopiskelijoiden 
osalta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmään raportoituihin opiskelijamääriin. 
Tieto suojasyistä seurannassa ei ole mukana opiskelijan tunnistetietoja (nimi, henkilötunnus 
tai opiskelijanumero).

3 .2 Mukana olleet koulutuksen järjestäjät

Tämä raportti koskee tietoja, jotka ovat kerätty Läpäisyn tehostamisohjelmassa ja Zoomi-
hankkeen Sujuvat siirtymät -verkostossa mukana olleilta ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiltä. Näitä koulutuksen järjestäjiä on yhteensä 55. Kohderyhmään valituille 
ammatillisen koulutuksen järjestäjille lähetettiin tiedonkeruulomake läpäisytietojen 
keräämiseksi kesäkuussa 2017. Lomakkeen palautuspäivään 15.9.2017 mennessä 
tietonsa toimitti 53 koulutuksen järjestäjää. Tiedonkeruun osallistumisprosentti oli 96,4. 
Ammatillisesta peruskoulutuksesta seurantaan osallistuneet koulutuksen järjestäjät 
kattoivat 90,4 prosenttia oppilaitosmuotoista ammatillista perustutkintokoulutusta 
järjestävien ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärästä.

Taulukosta 1 on nähtävissä, että vuonna 2016 ammatillista opetussuunnitelmaperusteista 
perustutkintoa opiskeli kokonaisuudessaan 118 818 opiskelijaa. Lukuvuoden 2013–2014 seu-
rannan aikaan opiskelijoita oli 127 538. Tämän perusteella opiskelijoita opiskeli lukuvuonna 
2016–2017 jopa 8 720 opiskelijaa vähemmän. Läpäisyn määrällistä seurantaa ei ole toteutettu 
2015–2016, eikä raporttia ole tehty vuoden 2014–2015 seurannasta, joten vertailutietoja ei ole 
saatavilla kahdelta aiemmalta lukuvuodelta. 

1 Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka ylläpidosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja 
tietosisällöstä Tilastokeskus.
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TAULUKKO 1 . AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 
OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISET OPISKELIJAT .

Lukuvuosi Kaikki ammatillisen peruskoulutuk-
sen opiskelijat

Seurannassa mukana olevien koulu-
tuksen järjestäjien opiskelijat

Aineiston katta-
vuus %

2011–2012 131 901 106 417 80,7 %

2012–2013 130 876 114 070 87,2 %

2013–2014 127 538 112 757 88,4 %

2016–2017 118 818 107 366 90,4 %

Lukuvuoden 2016–2017 aikana käyttöön tuli uusi kansainvälinen koulutusalaluokitus ISCED 
(Unesco International Standard Classification of Education), joten tämän raportin aikana vas-
tauksia peilataan uuteen luokitteluun. Edellisen seurannan aikaista koulutusalaluokitusta käy-
tetään myös tässä seurannassa, jotta tulokset ovat verrattavissa aiempiin seurantoihin. Taulu-
kossa 2 on kuvattu seurantaan osallistuneiden ammatillisten koulutuksen järjestäjien opiskeli-
joiden jakautuminen koulutusaloittain aikaisemman koulutusalaluokituksen mukaisesti.

Taulukko 2 osoittaa, että eniten opiskelijoita opiskeli tämänkin seurannan aikana tekniikan 
ja liikenteen alalla (46 759 opiskelijaa), toiseksi eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 
(21 134 opiskelijaa) ja kolmanneksi eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alalla (13 488 opiskelijaa). Suhteessa viimeisimpään läpäisyn määrälliseen seurantaan 
kasvua on tapahtunut yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (2016–2017: 
13 488 opiskelijaa, 2013–2014: 12 839 opiskelijaa) ja opiskelijamäärä hieman laskenut mat-
kailu-, ravitsemus- ja talousalalla (2016–2017: 10 728 opiskelijaa, 2013–2014: 13 470 opiskeli-
jaa) sekä kulttuurialalla (2016–2017: 5 992 opiskelijaa, 2013–2014: 7 165 opiskelijaa).

TAULUKKO 2 . LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISESSÄ SEURANNASSA MUKANA OLEVIEN 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT AIEMMISSA 
SEURANNOISSA KÄYTETYN KOULUTUSALALUOKITUKSEN MUKAAN .

Koulutusala (aiempien seurantojen aikana käytössä 
ollut koulutusalaluokitus)

Kaikki seurannassa mukana olevat 
opiskelijat 2016–2017

%

Humanistinen ja kasvatusala 1 012 0,9

Kulttuuriala 5 992 5,6

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 13 488 12,6

Luonnontieteiden ala 3 543 3,3

Tekniikan ja liikenteen ala 46 759 43,6

Luonnonvara- ja ympäristöala 4 710 4,4

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 21 134 19,7

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10 728 10,0

Taulukosta 3 on nähtävissä opiskelijamäärät lukuvuoden 2016–2017 aikana käyttöönotetun 
koulutusalaluokituksen mukaan. Eniten opiskelijoita on tekniikan alalla (34 624 opiskelijaa), 
toiseksi eniten palvelualoilla (20 846 opiskelijaa) ja kolmanneksi eniten terveys- ja hyvinvoin-
tialoilla (17 010 opiskelijaa).
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TAULUKKO 3 . LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISESSÄ SEURANNASSA MUKANA OLEVIEN 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT LUKUVUODEN 
2016–2017 AIKANA KÄYTTÖÖN OTETUN KOULUTUSALALUOKITUKSEN MUKAAN .

Koulutusala (seurannan aikana käyttöön otettu 
koulutusalaluokitus)

Kaikki seurannassa mukana olevat 
opiskelijat 2016–2017 %

Humanistiset ja taidealat 7 216 6,7

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 13 488 12,6

Luonnontieteet 276 0,3

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 6 764 6,3

Tekniikan alat 35 744 33,3

Maa- ja metsätalousalat 4 434 4,1

Terveys- ja hyvinvointialat 17 819 16,6

Palvelualat 21 625 20,1

3 .3 Läpäisyn määrällisen seurannan luotettavuus

Tämä läpäisyn määrällinen seuranta on tehty kokonaisaineiston pohjalta, joka on koottu 53 
ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimittamista tiedoista. Aineistojen yhdistämiseksi 
aineiston luokitukset on tarkistettu sekä muotoiltu vertailtavaan muotoon. Aineistojen yhdis-
tämisvaiheessa tiedot on tarkistettu useaan otteeseen. 

Koulutuksen järjestäjien toimittamia aineistoja on yhdenmukaistettu koskien koulutusala-
luokituksia (lisätty lukuvuoden 2016–2017 aikana käyttöön otettu koulutusalaluokitus ja/
tai aiempien seurantojen aikana käytössä ollut koulutusalaluokitus), pohjakoulutuksen luo-
kittelua sekä eron syiden luokittelua. Seurantaan osallistuneet ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät olivat käyttäneet joko aiempaa tai tiedonkeruun aikana voimaan tullutta koulu-
tusalaluokitusta. Lisäksi osassa vastauksista koulutusalaluokitus ei vastannut kumpaakaan 
yleisesti käytössä olevaa koulutusalaluokitusta. Osassa vastauksista aiempi ja lukuvuoden 
2016–2017 aikana käyttöön otettu koulutusalaluokitus vuorottelivat saman aineiston sisällä. 
Koulutuksen järjestäjien toimittamat tiedot luokiteltiin perustutkintonimikkeiden mukaan 
sekä käytössä olevan ja aiemman koulutusalaluokituksen mukaan. Tällä varmistettiin tulos-
ten vertailukelpoisuus sekä aiempiin läpäisyn määrällisiin seurantoihin että tulevaisuudessa 
toteutettaviin seurantoihin.

Suurempi luotettavuuskysymys koskee opiskelijoiden pohjakoulutuksen ja eron syiden 
luokittelua. Näiden osalta koulutuksen järjestäjien luokitusten yhdistäminen oli huomatta-
vasti hankalampaa, sillä luokittelut olivat niin moninaisia. Osa seurantaan osallistuneista 
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä oli käyttänyt yksityiskohtaista luokitusta, josta selvisi 
hyvin tarkasti, mikä oli pohjakoulutus tai mitä syitä eron taustalla oli. Osa seurantaan osal-
listuneista taas oli käyttänyt hyvin laveaa luokitusta. Pohjakoulutuksen luokittelu oli tässä 
mielessä helpompi. Joidenkin koulutuksen järjestäjien ilmoittamia eron syitä yhdistettiin 
suoraviivaisemmin, jotta aineisto saatiin vastaamaan kokonaisluokitteluja. Joillakin esimer-
kiksi henkilökohtaiset syyt oli jaettu tarkasti useaan luokkaan, mutta koska koko aineistossa 
henkilökohtaisia syitä ei voinut luokitella tarkemmin, jouduttiin nämä luokat yhdistämään. 
Seuraavissa kohdissa avataan luokitteluja tarkemmin.
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3 .3 .1 Opiskelijoiden pohjakoulutuksen luokittelu 

Aiemmissa seurannoissa opiskelijoiden pohjakoulutusta ja taustaa ei ole tarkasteltu yhtenäi-
senä kokonaisuutena. Taustalla on vaikuttanut koulutuksen järjestäjien erilaiset luokittelu-
tavat, joiden pohjalta opiskelijan tiedot on syötetty oman organisaation opiskelijahallintojär-
jestelmään. Tässä selvityksessä koulutuksen järjestäjien lähettämät aineistot on yhdistetty 
käyttäen yhtenäistä pohjakoulutusluokittelua (taulukko 4). Huomioimalla opiskelijan pohja-
koulutuksen sekä eron syyt voidaan tarkemmin pohtia, millainen opiskelijan polku opintojen 
aikana on ollut ja onko sen aikana ollut siirtymiä.

TAULUKKO 4 . POHJAKOULUTUS, SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY LUOKITTELU .

Pohjakoulutus, selvityksessä käytetty luokittelu

0 Ei tiedossa

1 Peruskoulu

2 Ammatillinen tutkinto

3 Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti

4 Korkeakoulututkinto

5 Muu pohjakoulutus

Käytetyssä pohjakoulutusluokittelussa luokittelut pitävät sisällään seuraavia asioita:

0 Ei tiedossa: Luokittelu pitää sisällään koulutuksen järjestäjien vastaukset, joissa tietoa 
pohjakoulutuksesta ei löydy tai se on merkitty puutteellisena opiskelijahallintojärjestelmään 
tai pohjakoulutuksen (perusopetus) suoritus on jäänyt kesken. Opiskelija ei välttämättä ole 
toimittanut koulutuksen järjestäjälle aikaisempia todistuksiaan, ja se voi olla yksi syy pohja-
koulutustiedon puuttumiseen.

1 Peruskoulu: Tämä sisältää perusopetuksen oppimäärän, perusopetuksen pääosin tai 
kokonaan mukautetun oppimäärän ja peruskoulun osittain yksilöllistetyn oppimäärän sekä 
perusopetuksen lisäopetuksen. Näitä ei ole syytä tarkastella erikseen, koska niitä ei ole 
jokaisen koulutuksen järjestäjän toimittamassa aineistossa eritelty.

2 Ammatillinen tutkinto: Pitää sisällään ammatillisen perustutkinnon sekä ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnon.

3 Lukio: Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti.

4 Korkeakoulututkinto: Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto.

5 Muu pohjakoulutus: Muu koulutus tai toiminto, joka ei sisälly muihin luokitteluihin: opisto-
asteen tutkinto, keskikoulu, ulkomailla suoritettu koulutus yms.
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3 .3 .2 Opiskelijoiden eron syiden luokittelu

Opiskelijoiden eron syitä ei ole tarkasteltu aiemmissa seurannoissa, sillä vastaukset olivat 
niin moninaisia, eikä yhteneviä luokituksia pystytty tekemään. Tässä selvityksessä noste-
taan esille eron syyt sekä niiden vaikutus opintojen läpäisyyn. Suppeimmillaan eron syyt oli 
jaoteltu aineistossa negatiivisiin ja positiivisiin syihin. Koska koulutuksen järjestäjillä ei ole 
tällä hetkellä yhtenäistä käytäntöä eron syiden luokitteluun, on aineiston pohjalta koottu luo-
kittelu, jolla saadaan suuntaa antava kuva eron syistä (taulukko 5). 

TAULUKKO 5 . ERON SYYT, SELVITYKSESSÄ KÄYTETTY LUOKITTELU . 

Eron syy, selvityksessä käytetty luokittelu

0 Ei tiedossa

1 Henkilökohtaiset syyt

2 Katsottu eronneeksi/opiskeluoikeus päättynyt

3 Siirtynyt oppilaitoksen sisällä

4 Siirtynyt muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin

5 Siirtynyt työelämään

6 Opiskelijan kuolema

7 Muu syy

Tarkemmin eron syiden sisältöjä on kuvattu alapuolelle:

0 Ei tiedossa: Luokittelu pitää sisältää koulutuksen järjestäjien vastaukset, joissa eron syy ei 
ole tiedossa.

1 Henkilökohtaiset syyt: Luokittelussa henkilökohtaisiin syihin kuuluviksi määritellään oppi-
misvaikeudet, opiskelijan motivaation puute, muuttaminen toiselle paikkakunnalle, armeija, 
perhevapaa, taloudelliset ja terveydelliset syyt sekä koulutuksen järjestämiseen ja opiske-
luun liittyvät syyt (esim. väärä ala/vaikea ala). Henkilökohtaisten syiden taustalla on monia 
vaikuttimia, joista osaan voisi vaikuttaa koulutuksen järjestäjän toimenpiteillä ja osaan ei. 

2 Katsottu eronneeksi/opiskeluoikeus päättynyt: Luokittelussa katsottu eronneeksi ja opis-
keluoikeus on päättynyt pitää sisällään negatiiviset eroamiseen liittyvät syyt.

3 Siirtynyt oppilaitoksen sisällä: Luokittelu pitää sisällään siirtymät oppilaitoksen sisällä 
huomioiden siirtymisen myös eri koulutuksen järjestämistapaan esimerkiksi siirtymisen Val-
maan. Nämä siirtymät ovat positiivisia.

4 Siirtynyt muuhun koulutukseen: Luokittelu pitää sisällään opiskelijan siirtymät toiseen 
oppilaitokseen sekä toiseen koulutukseen: korkeakouluun tai vapaan sivistystyön koulutuk-
seen, aikuiskoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi luokittelu pitää sisällään 
opiskelijan siirtymät muihin opiskelijaa tukeviin palveluihin tai opiskelumuotoihin (kuten työ-
paja, kuntoutus tai sosiaali- ja terveyspalvelut) .



17AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISEN SEURANNAN SELVITYS LUKUVUODELTA 2016-2017

5 Siirtynyt työelämään: Opiskelija on siirtynyt oman tai muun alan työhön.

6 Opiskelijan kuolema

7 Muu syy: Sisältää luokittelut, joissa syyksi mainitaan esimerkiksi työttömäksi jääminen, ei 
aio aloittaa opintoja keskeytyksen jälkeen.
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4 AMMATILLISESTA PERUSKOULUTUKSESTA 
ERONNEET

4 .1 Eroaminen koulutuksen järjestäjittäin

Kuten aiemmissa läpäisyn määrällisissä seurannoissa, eroprosentti vaihtelee suuresti kou-
lutuksen järjestäjittäin (kuvio 1). Koulutuksen järjestäjäkohtaisten eroprosenttien vaihteluväli 
oli 3,6–21,0 (lukuvuoden 2013–2014 seurannassa välillä 2,3–19,6). Koulutuksen järjestäjien 
eroprosenttien keskiarvo oli 11,4. Lukuvuonna 2013–2014 eroprosenttien keskiarvo oli 8,6.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
Koulutuksen järjestäjien eroprosentit 2016–2017

keskimääräinen eroprosentti 11,4 %

KUVIO 1 . KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET EROPROSENTIT 2016–2017 .

Tätä seurantaa varten tiedusteltiin koulutuksen järjestäjiltä myös eron syitä. Näiden eron 
syiden huomioiminen varsinkin koulutuksen järjestäjäkohtaisten eroprosenttien kohdalla on 
olennaista. Eron syyt jakautuivat seuraavasti koko aineistossa (taulukko 6).
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TAULUKKO 6 . ERON SYIDEN JAKAUTUMINEN KOKO AINEISTOSSA (KAIKKI KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJÄT) .

Eron syyt Eronneita opiskelijoita % eronneista

Ei tiedossa 783 6,1

Henkilökohtaiset syyt 3 729 29,0

Katsottu eronneeksi/opiskeluoikeus päättynyt 2 958 23,0

Siirtynyt oppilaitoksen sisällä 1 315 10,2

Siirtynyt muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin 2 114 16,4

Siirtynyt työelämään 672 5,2

Opiskelijan kuolema 10 0,1

Muu syy 1 275 9,9

Yhteensä 12 856 100

Eron syistä positiiviksi siirtymiksi voi lukea luokan ”siirtynyt oppilaitoksen sisällä” sekä ”siir-
tynyt muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin”. Näiden siirtymien on voinut tulkita tapahtu-
neen niin sanotusti hallitusti, ja niihin luokiteltujen opiskelijoiden kohdalla voidaan olettaa, 
että he ovat kiinnittyneet johonkin palveluun tai tukimuotoon. Nämä eron syyt voi tulkita posi-
tiivisiksi. Jos aineistosta vähennetään näiden eron syiden vuoksi eronneiksi merkityt opis-
kelijat, seurannassa mukana olleiden koulutuksen järjestäjien eroprosentit asettuvat välille 
2,3–21,0 (kuvio 2). Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo on tällöin 8,4. 
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Koulutuksen järjestäjien eroprosentit 2016–2017  (vähennettynä 
eron syy - luokista positiiviset syyt)

KUVIO 2 . KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET EROPROSENTIT 2016–2017 
(VÄHENNETTYNÄ POSITIIVISET ERON SYYT) .

Syitä suuren eroprosentin takana voi tulkita olevan monia. Aiempien läpäisyn määrällisten 
seurantojen aikana osa koulutuksen järjestäjistä muutti omia kirjaamiskäytäntöjään. Samalla 
myös siirtymät tutkintoalojen välillä mahdollistuivat helpommin. Kokonaiseroprosentissa 
voi olettaa näkyvän esimerkiksi tutkintoalojen ja koulutuksen järjestäjien sekä koulutus-
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muotojen välisten siirtymien lisääntymisen. Lisäksi syitä kasvaneiden eroprosenttien taus-
talla voi hakea ammatillisen koulutuksen käytettävissä olevien määrärahojen supistumi-
sesta, henkilöstömäärän vähenemisestä sekä koulutuksen järjestäjäkohtaisista ratkaisuista. 
Syyt eroprosenttien taustalla ovat moninaiset ja ilman syvällisempää laadullista tarkastelua 
tarkempaa analyysiä ei pysty tämän seurannan perusteella tekemään. 

Maakuntakohtaisesti suurin eroprosentti on edelleen Uudellamaalla, toiseksi suurin Pirkan-
maalla. Muuten maakuntien välillä ei ole kovin suurta eroa eroprosenteissa. Maakuntia ei 
avata tässä raportissa laajemmin, sillä jotkin koulutuksen järjestäjät ovat tunnistettavissa 
maakuntien kautta.

4 .2 Eronneet koulutusaloittain

Lukuvuonna 2016–2017 eroaminen oli yleisintä tekniikan ja liikenteen aloilla, kuten aikai-
semmissakin läpäisyn määrällisissä seurannoissa (kuvio 3). Tekniikan ja liikenteen aloilta 
erosi lukuvuoden aikana 5 503 opiskelijaa. Eniten suhteessa kokonaisopiskelijamäärään 
opiskelijoita erosi matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta (15,1 %, 1 622 opiskelijaa). 
Eroaminen vaikuttaa kasvaneen aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla aloilla, eniten 
humanistisella ja kasvatusaloilla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla, vähiten 
luonnonvara- ja ympäristöaloilla. 

10,7

7,4

9,0

8,7

9,6

8,0

9,6

7,7

10,0

6,9

6,1

8,1

12,7

8,1

7,8

7,8

10,0

7,4

9,6

8,6

11,1

7,8

8,7

7,3

15,1

12,0

10,5

11,8

13,3

9,7

13,4

12,5

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnontieteiden ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala

Kulttuuriala

Humanistinen ja kasvatusala

2016-2017 2013-2014 2012-2013 2011-2012

KUVIO 3 . EROPROSENTIT KOULUTUSALOITTAIN (AIEMPIEN SEURANTOJEN AIKANA 
KÄYTÖSSÄ OLLUT KOULUTUSALALUOKITUS) 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 JA 2016–2017 .

Alta löytyy vertailuksi eroprosentit myös lukuvuoden 2016–2017 aikana käyttöön otetun 
koulutusalaluokituksen mukaan. Kuviosta 4 näkee, miten suurin eroprosentti on luonnontie-
teissä ja humanistisilla sekä taidealoilla. Vähiten eroamisia tapahtui kuitenkin luonnontie-
teissä (48 opiskelijaa). Määrällisesti eniten eronneita on tekniikan alalla (4 119 opiskelijaa).
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KUVIO 4 . EROPROSENTIT KOULUTUSALOJEN MUKAAN 2017 (TÄMÄN SEURANNAN 
AIKANA KÄYTÖSSÄ OLLUT KOULUTUSALALUOKITUS) .

Tämä seuranta osoittaa kuten aiemmat läpäisyn määrälliset seurannat, että naiset eroavat 
helpommin aloilta, jossa on miehiä enemmistönä (kuvio 5). Miesten eroprosentti oli suurempi 
naisvaltaisilla aloilla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla ja matkailu-, ravitsemis- ja talousa-
loilla. Naisten eroaminen miesvaltaisilta aloilta näkyy myös käytössä olevan koulutusalaluoki-
tuksen mukaan: suurimmat naisten eroprosentit ovat tietojenkäsittelyssä ja tietoliikenteessä 
(ICT) sekä tekniikan aloilla. Miehillä suurin eroprosentti on terveyden ja hyvinvoinnin aloilta.

Lukuvuonna 2016–2017 tekniikan ja liikenteen alalla opiskeli 39 076 miestä ja 7 683 naista. 
Eronneissa oli 4 177 miestä ja 1 326 naista. Näiltä aloilta erosi 10,7 prosenttia miehistä ja 
17,3 prosenttia naisista. Luonnontieteiden alalla opiskeli 3 237 miestä ja 306 naista, joissa 
naisten eroprosentti oli 17,6 ja miesten 12,9. Sosiaali- ja terveysaloilta naisista erosi 11,5 pro-
senttia ja miehistä 14,8. 
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KUVIO 5 . NAISTEN JA MIESTEN EROPROSENTIT KOULUTUSALOITTAIN (AIEMPIEN 
SEURANTOJEN AIKAINEN KOULUTUSALALUOKITUS) 2016–2017 .
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KUVIO 6 . NAISTEN JA MIESTEN EROPROSENTIT KOULUTUSALOITTAIN (TÄMÄN 
SEURANNAN AIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA KOULUTUSALALUOKITUS) 2016–2017 .

Tällä hetkellä käytössä olevan koulutusalaluokituksen mukaan tekniikan aloilla opiskeli 
30 222 miestä ja 5 522 naista, miesten eroprosentti oli 10,5 ja naisten 17,3 (kuvio 6). Tietojen-
käsittelyn ja tietotekniikan (ICT) aloilla opiskeli 6 337 miestä ja 427 naista, näistä miehistä 
erosi 12,5 prosenttia ja naisista jopa 19,7 prosenttia. Selkeästi naisvaltaisilla terveyden ja 
hyvinvoinnin aloilla opiskeli 14 936 naista ja 2 883 miestä. Noilla aloilla naisten eroprosentti 
oli 10,5 ja miesten taas 14,2.

Kuten aiemmissa läpäisyn määrällisissä seurannoissa (esim. 2013–2014), humanistisella ja 
kasvatusalalla, kulttuurialalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon aloilla 
miesten ja naisten väliset eroprosentit eivät ole kovin suuria. Humanistisilla ja kasvatus-
aloilla miehet eroavat hieman enemmän, kun taas kulttuurialalla sekä yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon aloilla naiset. Kulttuurialan ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnon alojen osalta tulokset poikkeavat verrattuna lukuvuoden 2013–2014 seurantaan, 
jolloin mainituilta aloilta erosi hieman enemmän miehiä. Käytössä olevan koulutusalaluoki-
tuksen mukaan pienin ero naisten ja miesten välillä oli humanistisilla ja taidealoilla, kaupan, 
hallinnon ja oikeustieteiden aloilla sekä luonnontieteissä.

4 .3 Eronneet perustutkinnoittain

Perustutkintokohtaiset eroprosentit vaihtelevat 2,4 ja 50,0 prosentin välillä. Tutkintojen 
väliset eroprosentit vaihtelevat huomattavasti kuten aiemmissakin läpäisyn määrällisissä 
seurannoissa. Pienimmät eroprosentit olivat tanssialan perustutkinnossa (2,4 %), sirkusalan 
perustutkinnossa (2,9 %) ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa (5,5 %). Ver-
tailuna esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon eroprosentti lukuvuonna 
2013–2014 oli 4,2 prosenttia ja tanssialan perustutkinnon 5,4 prosenttia.
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Vertailtaessa aiempiin läpäisyn määrällisiin seurantoihin pienimpien eroprosenttien osalta 
perustutkinnot ovat lähes samoja. Ne perustutkinnot, joita aiemmissa seurannoissa ei pienim-
missä eroprosenteissa ole noussut esille, ovat sirkusalan perustutkinto ja metsäalan perus-
tutkinto. Suhteessa aiempiin perustutkintoihin eroprosentti on laskenut edellisten lisäksi myös 
tanssialan perustutkinnossa. Kaikissa muissa perustutkinnoissa eroprosentti on noussut tau-
lukkoon 7 listattujen perustutkintojen osalta, joissa oli pienimmät eroprosentit.

TAULUKKO 7 . PERUSTUTKINNOT, JOISSA PIENIMMÄT EROPROSENTIT .

Perustutkinto Kaikki 
opiskelijat 
20.9.2016

Eronneet 
2016-2017

Ero-
prosentti 
2016-2017

Ero-
prosentti 
2013-2014

Ero-
prosentti 
2012-2013

Erop-
rosentti 
2011-2012

Tanssialan perustutkinto; 
tanssija

83 2 2,4 5,4 - -

Sirkusalan perustutkinto 34 1 2,9  - - -

Sähkö- ja 
automaatiotekniikan 
perustutkinto

7 312 401 5,5 4,2 4,4 4,8

Musiikkialan perustutkinto; 
musiikin perustutkinto

415 25 6,0 5,0 4,2 4,6

Liikunnanohjauksen 
perustutkinto; 
liikunnanohjaaja

146 9 6,2 4,9 - -

Metsäalan perustutkinto; 
metsätalouden perustutkinto

1 489 105 7,1  - - -

Talotekniikan perustutkinto 3 277 233 7,1 5,4 4,4 4,6

Kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto

811 66 8,1 6,1 5,2 5,8

Viittomakielisen ohjauksen 
perustutkinto

59 5 8,5 4,3 2,9 4,0 

Maatalousalan perustutkinto; 
maatilatalouden 
perustutkinto

1 897 175 9,2  - 5,5 6,3

Taulukosta 8 löytyvät perustutkinnot, joissa oli suurimmat eroprosentit. Suurimmat eropro-
sentit asettuivat välille 17,4–50,0. Verrattuna aiempiin seurantoihin kaikkien taulukossa 
näkyvien perustutkintojen eroprosentit ovat nousseet: eniten muovi- ja kumitekniikan perus-
tutkinnossa sekä hammastekniikan perustutkinnossa. Välinehuoltoalan, tekstiili- ja vaate-
tusalan ja veneenrakennuksen perustutkinnoista ei löydy vertailulukuja, mutta pääteltävissä 
on, että alojen eroprosentit ovat myös kasvaneet. Näitä aloja ei löydy aiemmista taulukoista, 
joissa on listattu suurimpia eroprosentteja, ja raja suurimmille eroprosenteille aiempien 
seurantojen taulukoissa on ollut 12,5 lukuvuonna 2013–2014, 9,8 lukuvuonna 2012–2013 ja 9,2 
lukuvuonna 2011–2012. Edellä olevat perustutkinnot ovat aiemmissa seurannoissa asettu-
neet mainittujen eroprosenttien alapuolelle. 
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TAULUKKO 8 . PERUSTUTKINNOT, JOISSA SUURIMMAT EROPROSENTIT .

Perustutkinto Kaikki 
opiskelijat 
20.9.2016

Eronneet 
2016–2017

Ero-
prosentti 
2016–2017

Ero-
prosentti 
2013–2014

Ero-
prosentti 
2012–2013

Ero-
prosentti 
2011–2012

Luonto- ja ympäristöalan 
perustutkinto 276 48 17,4 14,7 - -

Hammastekniikan 
perustutkinto; 
hammaslaborantti

68 12 17,6 5,1 - -

Laboratorioalan 
perustutkinto 659 119 18,1 13,2 11,7 10,0

Pintakäsittelyalan 
perustutkinto 1 483 277 18,7 13,3 - -

Puualan perustutkinto 835 182 21,8 14,3 11,2 12,1

Välinehuoltoalan 
perustutkinto 40 9 22,5  - - -

Painoviestinnän 
perustutkinto 492 120 24,4 18,7 14,0 14,1

Tekstiili- ja vaatetusalan 
perustutkinto 821 201 24,5 - - -

Muovi- ja kumitekniikan 
perustutkinto 38 12 31,6 12,8 15,4 15,6

Veneenrakennuksen 
perustutkinto 6 3 50,0 - - -

Taulukossa 9 on listattu perustutkinnot, jotka ovat opiskelijamääriltään suurimmat. Seuran-
tojen aikana samat tutkintoalat ovat pysyneet suurimpina, kolmena suurimpana sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto. Suurimmissa perustutkinnoissa eroprosentit vaihtelevat lukuvuonna 2016–
2017 välillä 5,5–15,8. Suhteessa lukuvuoden 2013–2014 seurantaan eroprosentit ovat selvästi 
nousseet. Tuolloin eroprosentit olivat välillä 4,2–10,6. Suurimmat eroprosentit löytyvät kone- 
ja metallialan perustutkinnosta (15,8 %), hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta 
(15,7 %), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta (13,3 %) sekä autoalan perustutkinnosta 
(13,1 %). Nämä alat ovat pysyneet kärkipäässä läpi kaikkien määrällisten seurantojen.
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TAULUKKO 9 . EROPROSENTIT OPISKELIJAMÄÄRILTÄÄN SUURIMMISSA 
PERUSTUTKINNOISSA .

Perustutkinto Kaikki 
opiskelijat 
20.9.2016

Eronneet 
2016–2017

Ero-
prosentti 
2016–2017

Ero-
prosentti 
2013–2014

Ero-
prosentti 
2012–2013

Ero-
prosentti 
2011–2012

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja

16 521 1812 11,0 7,4 6,5 6,9

Liiketalouden perustutkinto, 
merkonomi

13 488 1311 9,7 7,8 7,5 7,7 

Hotelli-, ravintola- ja 
catering-alan perustutkinto

8 098 1274 15,7 10,2 9,2 9,8

Sähkö- ja 
automaatiotekniikan 
perustutkinto

7 312 401 5,5 4,2 4,4 4,8

Autoalan perustutkinto 6 348 832 13,1 8,7 7,8 8,0

Rakennusalan perustutkinto 6 031 605 10,0 6,3 5,8 6,0

Logistiikan perustutkinto 4 479 494 11,0 8,1 6,8 7,7

Kone- ja metallialan 
perustutkinto

4 386 693 15,8 12,5 9,8 9,8 

Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto 

3 543 472 13,3 10,6 8,5 9,2

Talotekniikan perustutkinto 3 277 233 7,1 5,4 4,4 4,6

4 .4 Opiskelijan sijoittuminen eron jälkeen

Seurantaan osallistuneilta ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiltä tiedusteltiin, onko heillä 
tietoa opiskelijan jatkosijoittumisesta eron jälkeen. Eronneista opiskelijoista 39,3 prosentista 
tiedettiin, minne he olivat sijoittuneet, kun jopa 59,3 prosentista tätä tietoa ei ollut saatavissa. 
1,4 prosenttia seurantaan vastanneista koulutuksen järjestäjistä oli jättänyt jatkosijoittumista 
koskevan kohdan tyhjäksi, eikä siitä voinut päätellä, onko sijoittuminen tiedossa.

Alla olevaan kuvioon 7 on avattu eron syitä ja sitä, kuinka opiskelijan jatkosijoittuminen on 
niihin suhteessa tiedossa. Kuten kuviosta näkee, henkilökohtaisista syistä jopa 64,4 prosentin 
jatkosijoittuminen ei ole tiedossa. Huomioitavaa on, että siirtynyt koulutuksen sisällä-, siirtynyt 
muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin- sekä siirtynyt työelämään -luokituksissa eronneista 
kolmasosasta ei tiedetä, mihin he ovat jatkosijoittuneet. Eronneiksi katsotuista tai opiskelijoilta, 
joilta opiskeluoikeus on päättynyt, 92,2 prosentin osalta jatkosijoittuminen ei ole tiedossa.
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KUVIO 7 . TIETO OPISKELIJOIDEN JATKOSIJOITTUMISESTA ERON SYIDEN MUKAAN .

Sukupuolella näyttää olevan pieni vaikutus siihen, ollaanko opiskelijan jatkosijoittumisesta 
tietoisia eron jälkeen (kuvio 8). Miehistä vain noin kolmasosan jatkosijoittumisesta ollaan tie-
toisia eron jälkeen, naisten jatkosijoittumisesta ollaan tietoisia 44,1 prosentin osalta.
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KUVIO 8 . TIETO OPISKELIJAN JATKOSIJOITTUMISESTA SUKUPUOLITTAIN .

Koulutusaloittain ei ole nähtävissä suurta eroa tietoisuudessa opiskelijan jatkosijoittumisesta 
eron jälkeen aiemman koulutusalaluokituksen kohdalla (kuvio 9). Kuten koko aineistossa, 
opiskelijoista noin 60 prosentin jatkosijoittumisesta ei ole tietoa. Vähiten jatkosijoittumisesta 
ollaan tietoisia humanistisella ja kasvatusalalla sekä luonnontieteiden alalla. 
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KUVIO 9 . TIETO OPISKELIJAN JATKOSIJOITTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN (AIEMPIEN 
SEURANTOJEN AIKAINEN KOULUTUSALALUOKITUS) .

Käytössä olevan koulutusalaluokituksen mukaan ero ei ole koulutusalojen välillä kovin suuri, 
vain tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä tekniikan alat erottuvat hieman aineistosta 
(kuvio 10).
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KUVIO 10 . TIETO OPISKELIJAN JATKOSIJOITTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 
(KÄYTÖSSÄ OLEVA KOULUTUSALALUOKITUS) .
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Oheisesta kuviosta (kuvio 11) näkee koulutuksen järjestäjittäin, kuinka suuresta osasta (%) 
eronneista opiskelijoista ei ole tietoa heidän jatkosijoittumisesta eron jälkeen. Kuten kuviosta 
on nähtävissä, mukana on 7 koulutuksen järjestäjää, joista osa on suuria koulutuksen järjes-
täjiä, joilla ei tietoa yhdenkään eronneen opiskelijan jatkosijoittumisesta. Suuret prosenttilu-
vut tietämättömyydestä opiskelijan jatkosijoittumiseen selittyvät osin sillä, ettei opiskelijan 
jatkosijoittumisesta välttämättä ole kirjaamiskäytäntöä opiskelijahallintojärjestelmään, eikä 
tietoa ole näin ollen saatavilla.
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KUVIO 11 . TIETO OPISKELIJAN JATKOSIJOITTUMISESTA KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJITTÄIN (%, JOISTA EI TIETOA) .

4 .5 Eronneiden opiskelijoiden taustatekijöitä

Lukuvuoden 2016–2017 määrällinen seuranta osoittaa, että 20–24-vuotiailla riski opin-
noista eroamiseen on moninkertainen verrattuna 19-vuotiaisiin (kuvio 12). 20–24-vuotiaista 
erosi opinnoista 31 prosenttia (N=4 473), kun taas alle 19-vuotiaista vain 7,8 prosenttia 
(N=6 232). Myös muiden vanhempien ikäluokkien eroaminen oli huomattavasti yleisempää, 
25–29-vuotiailla eroprosentti oli 28,3 (N=1 145). Näin ollen tulokset vahvistavat aiempien 
seurantojen tuloksia yli 20-vuotiaiden korkeammasta eroamisriskistä.
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KUVIO 12 . EROPROSENTIT ERI IKÄLUOKISSA .

Myös ikäryhmiä voi verrata eron syihin (kuvio 13). Jos aineistosta vähennetään opiskelijat, jotka 
ovat eronneet positiivista syistä (siirtynyt oppilaitoksen sisällä tai siirtynyt muuhun koulutuksen 
tai tukipalveluihin), suhde eri ikäryhmien välillä pysyy silti samana. Huomionarvoista on, että 
alle 19-vuotiaiden eroprosentti on tässä tapauksessa vain 5, samalla kun 20–24-vuotiaiden ja 
25–29-vuotiaiden eroprosentit asettuvat yli 20 prosentin. 74,5 prosenttia oppilaitoksen sisällä 
siirtyneistä ja 60,6 prosenttia muuhun koulutuksen tai tukipalveluihin siirtyneistä oli alle 19-vuo-
tiaita, yli 20-vuotiaissa painotus oli katsottu eronneeksi tai siirtynyt työelämään -luokituksissa. 
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KUVIO 13 . EROPROSENTIT ERI IKÄLUOKISSA (VÄHENNETTYNÄ POSITIIVISET ERON SYYT) .

Kuviosta 14 voi nähdä, että yleisin syy alle 19-vuotiaiden eroamiseen olivat henkilökohtaiset 
syyt (30,9 %, N=1 926) ja 20–24-vuotiailla katsottu eronneeksi tai opiskeluoikeus päättynyt 
(29,7 %, N=1 328). 20–24-vuotiaiden ryhmään kuluu myös niin sanotut NEET-nuoret. Tämän 
seurannan perusteella kolmasosan kohdalla ei tiedetä, mihin opiskelija siirtyy eroamisen jäl-
keen. Sujuvien siirtymien vahvistaminen ja ohjauksen tehostaminen myös nuorille aikuisille 
olisi tärkeää.
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KUVIO 14 . ERON SYIDEN JAKAUTUMINEN ERI IKÄLUOKISSA .

Iän vaikutus opinnoista eroamiseen vahvistuu, kun tuloksia tarkastellaan koulutusaloittain 
(kuvio 15). Alle 19-vuotiailla eroprosentit asettuvat välille 5,8–10,7 aiempien seurantojen 
aikana käytössä olleen koulutusalaluokituksen mukaan. Lukuvuoden 2013–2014 määrälli-
sessä seurannassa alle 19-vuotiaiden eroprosentit vaihtelivat välillä 4–7, joten 19-vuotiailla 
on tapahtunut pientä nousua. Tässä kohtaa vaikuttavat myös eron syyt. 

Lukuvuoden 2016–2017 määrällisessä seurannassa 20–24-vuotiailla (nuoret aikuiset) eropro-
sentit asettuvat välille 18,0–39,5 ja 25–29-vuotiailla välille 20,8–47,4. Yli 20-vuotiaiden eroa-
minen on erittäin suurta jokaisella alalla aiemmin käytössä olleen koulutusalaluokituksen 
mukaan. Tekniikan ja liikenteen alalla, luonnontieteiden alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalalla lähes 40 prosenttia 20–24-vuotiaista eroaa opinnoista. Kun verrataan tuloksia 
aiempiin seurantoihin, esimerkiksi lukuvuoden 2013–2014 seurannassa 20–24-vuotiaiden 
eroprosentit asettuivat välille 13–29. Eroprosentti on noussut selkeästi, joten läpäisyn näkö-
kulmasta tämä on ikäryhmä, johon on hyvä kohdentaa enemmän toimenpiteitä. Tulokset ovat 
tämän suhteen samansuuntaisia kuin aiemmissakin läpäisyn määrällisissä seurannoissa.
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KUVIO 15 . EROPROSENTIT KOULUTUSALOITTAIN (AIEMPIEN SEURANTOJEN AIKAINEN 
KOULUTUSALALUOKITUS) KAHDESSA ERI IKÄLUOKASSA .

Ikäryhmien väliset erot näkyvät myös seurannan aikana käyttöön otetussa koulutusala-
luokituksessa (kuvio 16). Suurimmat erot alle 19-vuotiaiden ja 20–24-vuotiaiden kesken on 
tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilla sekä tekniikan aloilla. Maa- ja metsätalousaloilla 
suurimmat eroprosentit ovat yli 25-vuotiailla. Myös tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilla 
25–29-vuotiailla (39,8 %) oli korkeampi eroprosentti kuin 20–24-vuotiailla. Alle 19-vuotiai-
den eroprosentit tämän seurannan aikana käyttöön otetun koulutusalaluokituksen mukaan 
asettuivat välille 5,8–9,3 ja 20–24-vuotiailla välille 2,1–38,7. Varsinkin 20–24-vuotiailla nousee 
esille koulutusalojen väliset erot. 

Eniten alle 19-vuotiaita erosi tekniikan aloilla (2 121 opiskelijaa), samoin myös 20–24-vuoti-
aita (1 385 opiskelijaa). Eroprosentti alle 19-vuotiailla oli suurin palvelualoilla (1 601 opiskeli-
jaa), ja 20–24-vuotiailla suurin eroprosentti oli tekniikan aloilla.
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KUVIO 16 . EROPROSENTIT KOULUTUSALOITTAIN (SEURANNAN AIKANA KÄYTTÖÖN 
OTETTU KOULUTUSALALUOKITUS) KAHDESSA ERI IKÄLUOKASSA .
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Sukupuolella näyttää olevan yhteys vanhempien opiskelijoiden eroamiseen, kuten on todettu 
myös aikaisemmissa läpäisyn seurannoissa (kuvio 17). Alle 19-vuotiaiden ikäluokissa naisten 
ja miesten välillä ei ole kovin suurta eroa, vain 1,8 prosenttiyksikköä. Ero on kuitenkin suu-
rempi kuin lukuvuoden 2013–2014 seurantaraportissa (0,7 prosenttiyksikköä). Selkeästi suu-
rempi sukupuolten välinen ero näkyy vanhemmissa ikäluokissa, suurin ero on 20–24-vuoti-
ailla (9,8 prosenttiyksikköä). Miehet eroavat selkeästi useammin kuin naiset vanhemmissa 
ikäryhmissä. Alle 19-vuotiaissa naiset taas eroavat hieman useammin.
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KUVIO 17 . EROPROSENTIT ERI IKÄLUOKISSA SUKUPUOLITTAIN .

4 .6 Opintojen kesto ennen eroamista

Aiemmissa läpäisyn seurannoissa on todettu, että eniten opiskelijoita eroaa ensimmäisen 1,5 
vuoden aikana opintojen aloittamisesta. Tämän määrällisen seurannan tulos osoittaa samaa 
(kuvio 18). Ensimmäisen puolen vuoden aikana eroaminen on kuitenkin hieman laskenut, 33,8 
prosenttia opiskelijoista erosi puolen vuoden jälkeen toisin kuin lukuvuoden 2013–2014 seu-
rannassa, jossa puolen vuoden jälkeen kaikista eronneista opiskelijoista erosi 40 prosenttia. 
7 kuukauden ja 1,5 vuoden välillä erosi 35,2 prosenttia opiskelijoista. Huomionarvioista on, että 
eroprosentti on laskenut tai pysynyt samana kaikissa muissa ryhmissä, paitsi 7 kk–1,5 v opis-
kelleissa. Verrattuna edelliseen määrälliseen seurantaan, näiden opiskelijoiden eroprosentti 
on kasvanut 15,6 prosenttiyksikköä. Lukuvuoden 2013–2014 seurannan mukaan eniten eroa-
misia tapahtui kohti loppuvuotta kohdissa 18 kuukautta, 30 kuukautta ja 42 kuukautta. Tämän 
aineiston osalta ei voi tehdä samaa tulkintaa, vaan eroamisissa on enemmän hajontaa.
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KUVIO 18 . EROAMISTEN JAKAUTUMINEN OPINTOJEN KESTON MUKAAN (%) .
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4 .7 Äidinkielen ja opetuskielen mukaan

Seurantaan osallistuneiden koulutuksen järjestäjien oppilaitosten opiskelijoista 87,4 prosent-
tia puhui äidinkielenään suomea tai saamea, ruotsia puhuvia oli 4,3 prosenttia ja muita kieliä 
puhuvia 8,3 prosenttia (taulukko 10). Verrattuna esimerkiksi vuoden 2013–2014 selvitykseen 
muita kieliä puhuvien määrä oli oppilaitoksissa kasvanut 3,3 prosenttiyksikköä. Eronneista 
opiskelijoista 88,2 prosenttia puhui äidinkielenään suomea, 2,8 prosenttia ruotsia ja 8,9 pro-
senttia muita kieliä. 

TAULUKKO 10 . OPISKELIJAT JA ERONNEET ÄIDINKIELEN MUKAAN SEURANTAJAKSOLLA 
2016–2017 VERRATTUNA AIKAISEMPAAN SEURANTAAN 2013–2014 .

Äidinkieli Opiskelijoita 2016–2017 Eronneita 2016–2017 Opiskelijoita 2013–2014 Eronneita 2013–2014

suomi 93 860 11 345 102 269 8 948

ruotsi 4 567 365 4 775 251

muu 8 939 1 142 5 713 542

Suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden eroprosentti oli tässä seurannassa 12,1 
(kuvio 19). Suurin eroprosentti oli muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien 
eroprosentti, 12,8 prosenttia. Se ei kuitenkaan eronnut suomenkielisten eroprosentista yhtä 
paljon kuin esimerkiksi lukuvuoden 2013–2014 seurannassa, jossa suomea äidinkielenään 
puhuvien eroprosentti oli 8,7 prosenttia ja muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään 
puhuvien 9,5 prosenttia. Molempien ryhmien eroprosentit olivat nousseet, suomen kieltä 
äidinkielenään puhuvien enemmän. Ruotsia äidinkielenään puhuvien eroprosentti oli taas 
kasvanut lukuvuoden 2013-2014 seurantaan verrattuna, jolloin eroprosentti oli 5,2 %.2 Nyt 
ruotsia äidinkielenään puhuvien eroprosentti oli 8,0 prosenttia.
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KUVIO 19 . EROPROSENTIT KIELIRYHMIEN MUKAAN LUKUVUODEN 2016–2017 
SEURANNASSA .

2 Korjattu 12.3.2018 5,2 prosenttia aikaisemman 9,5 prosentin tilalle.
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4 .8 Opiskelijan pohjakoulutus

Seurantaa varten tiedusteltiin opiskelijan pohjakoulutusta, joka on voitu luokitella ensimmäi-
sen kerran lukuvuoden 2016–2017 määrällistä seurantaa varten, joten pohjakoulutuksesta ei 
ole olemassa vertailutietoja. Pohjakoulutusluokitus on tehty lavealla näkökulmalla, sillä kou-
lutuksen järjestäjien tiedot olivat hyvin moninaiset ja vaikeasti vertailtavissa.

Pohjakoulutusluokituksen mukaan 80,7 seurantaan ilmoitetuista eronneista tulee opiskele-
maan peruskoulutuspohjalla (kuvio 20). Toiseksi eniten on lukion suorittaneita, ylioppilaita 
tai abiturientteja, 9,8 prosenttia eronneista. Eronneista 3,6 prosentilla oli pohjakoulutuksena 
ammatillinen tutkinto. Neljän prosentin osalta ei ollut tietoa pohjakoulutuksesta (N=509). 
Tämän perusteella suurin osa eronneista on peruskoulupohjaisia opiskelijoita. 
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KUVIO 20 . ERONNEET POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN .
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Alla olevasta kuviosta näkee (kuvio 21), miten kauan opiskelijat opiskelivat ennen eroa poh-
jakoulutuksen mukaan. Kovin suurta eroa pohjakoulutuksen mukaan ei ole opiskeluajan 
osalta. Ammatillisella tutkinnolla tai korkeakoulututkinnolla opiskelemaan tulleista puolet 
eroaa ensimmäisen puolen vuoden aikana, kun taas peruskoulupohjaisista kolmasosa.
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KUVIO 21 . OPINTOJEN KESTO ENNEN EROA POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN .

Pohjakoulutuksen ja opintoihin hakeutumisen välinen aika on luonnollisesti korkeakoulu- 
tai ammatillisen tutkinnon taustalla tulevilla opiskelijoilla suurempi kuin muilla (kuvio 22). 
Näillä opiskelijoilla saattaa taustalla olla toinen ammatti tai työuraa, joka selittää, että 3,5 
vuoden väli on näillä opiskelijoilla yleisin. Myös lukiopohjalla opiskelemaan hakeutuvista yli 
40 prosentilla on 3,5 vuotta väliä pohjakoulutukseen opintoihin hakeutuessa. Peruskoulupoh-
jaisista noin puolet hakeutuu opiskelemaan 7 kuukauden ja 1,5 vuoden välisenä aikana pohja-
koulutuksen suorittamisesta. Huomionarvoista on, että vain hyvin pienellä osalla eronneista 
on alle puoli vuotta (N=12) pohjakoulutuksen suorittamisesta opintojen aloitusvaiheessa. 
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Alle on pohdittu eron syitä opiskelijan pohjakoulutuksen mukaan (kuvio 23). Suoraan eron 
jälkeen työelämään siirtyneistä yli kolmasosa on hakeutunut opintoihin korkeakoulututkin-
nolla. Muuhun koulutukseen tai tukipalveluiden siirtyneistä taas neljäsosalla on lukiokoulu-
tus. Oppilaitoksen sisällä siirtyneistä vain joka kymmenes on tullut suoraan peruskoulusta. 
Henkilökohtaisista syistä eronneilla ei ole mainittavaa eroa pohjakoulutuksen osalta. 
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KUVIO 23 . ERON SYIDEN JAKAUTUMINEN POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN .

Kuviosta 24 on nähtävissä, että alle 19-vuotiaista eronneista 95 prosenttia on hakeutunut 
opiskelemaan peruskoulupohjalta. 20–24-vuotiaista eronneista peruskoulupohjaisia on 72,9 
prosenttia, lukiopohjaisia 16,7 prosenttia ja 4,7 prosenttia ammatillisen tutkinnon omaavia 
opiskelijoita. Kolme neljästä eronneesta nuoresta aikuisesta on hakeutunut opintoihin pel-
källä peruskoulupohjalla.
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KUVIO 24 . POHJAKOULUTUKSEN JAKAUTUMINEN ERONNEEN OPISKELIJAN IÄN SUHTEEN .
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4 .9 Asuntolaopiskelijoiden eroaminen

Tässä seurannassa tiedusteltiin taustamuuttujana, asuuko opiskelija oppilaitoksen ylläpi-
tämässä asuntolassa. Alle on edellisten seurantojen tavoin kerätty seurannassa mukana 
olevien koulutuksen järjestäjien asuntolassa asuvien opiskelijoiden määrät ja tiedot heidän 
eroamisestaan verrattuna aiempiin seurantoihin.

Tiedot eronneista asuntoloissa asuvista opiskelijoista saatiin 40 koulutuksen järjestäjältä. Yksi 
suuri asuntolatoimintaa tarjoava koulutuksen järjestäjä oli jättänyt tämän kohdan tyhjäksi. 
Lisäksi toinen koulutuksen järjestäjä oli merkinnyt ne opiskelijat, jotka ovat asuneet asun-
tolassa ja eronneet, mutta jättäneet tyhjäksi kohdan kaikkien muiden opiskelijoiden osalta. 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän tiedot toimittaneilla järjestäjillä oli yhteensä 
7 570 majoitusopiskelijaa. Majoitusopiskelijoiden määrä vaihteli koulutuksen järjestäjillä 
ja oli 1–598 opiskelijaa. Opiskelijamäärät perustuvat tämän seurannan osalta opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä olevan laskentapäivän 20.9.2016 tilastotietoihin. 

Kaikista seurannan eronneista opiskelijoista asuntolassa asuvia opiskelijoita oli 2,8 prosent-
tia (taulukko 11 ja kuvio 25). Asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroprosentti oli 4,7. Tämä 
seuranta osoittaa saman kuin aiemmat seurannat: asuntolassa opiskelevat eroavat selvästi 
vähemmän kuin muut opiskelijat. Edellisiin seurantoihin verrattuna asuntolassa asuvien 
eroprosentti on noussut hyvin vähän. Lukuvuoden 2016–2017 seurannassa verrattuna ylei-
seen eroprosenttiin asuntolassa asuvien eroaminen on hyvin maltillista. Edelleen voisi todeta 
aiempiin seurantoihin viitaten, että asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroamisriski on huo-
mattavasti muita opiskelijoita pienempi.

TAULUKKO 11 . ASUNTOLASSA ASUVIEN OPISKELIJOIDEN TUTKINNON SUORITTAMISEN 
LOPETTAMINEN .

Seurantajakso Asuntolassa asuvia 
opiskelijoita

Eronneet asuntolassa 
asuvat opiskelijat

Asuntolaopiskelijoiden 
eroprosentti

2011–2012 6 855 293 4,3

2012–2013 8 320 346 4,2

2013–2014 7 512 329 4,4

2016–2017 7 570 356 4,7
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KUVIO 25 . ASUNTOLAOPISKELIJOIDEN EROPROSENTIT NELJÄNÄ SEURANTAJAKSONA .
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5 ERITYISOPISKELIJOIDEN EROAMINEN

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetus-
järjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen, tun-
ne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi. Ammatillista opetusta erityisen tuen tarpeessa ole-
ville opiskelijoille järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, ammatillisten oppilaitos-
ten erityisryhmissä sekä ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiske-
lijoiden kanssa. Opiskelijalle tehdään tämän seurannan aikana voimassa olleen lain mukaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOJKS), jossa otetaan huomioon hänen yksilölliset 
tarpeensa. Ammatillisessa erityisopetuksessa saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa 
ammatillisessa koulutuksessa. Opetus voidaan kuitenkin mukauttaa kokonaan tai osittain 
opiskelijan tavoitteiden ja valmiuksien mukaan.3 Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 
jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), 
jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. HOKS-prosessia 
avataan tarkemmin selvityksen luvussa 6.1.

Erityisopiskelijaksi luokitellaan opiskelija, jolle on laadittu henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulutuksen järjestäjät ovat ilmoittaneet tie-
donkeruun aikana taustatietona, onko eronneella opiskelijalla ollut eroamishetkellä voi-
massa oleva HOJKS. Selvityksessä hyödynnetty muu aineisto (erityisopiskelijoiden määrät) 
on koottu Opetushallituksen ylläpitämästä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän 
raporttitietokannasta.

Aiempien selvitysten tapaan tässä selvityksessä tarkastellaan erillisinä kokonaisuuksina 
ammatillisten erityisoppilaitosten ja yleisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden eroa-
mista. Raportissa vertaillaan neljän lukuvuoden tuloksia toisiinsa. Ensimmäisessä kappa-
leessa keskitytään tarkastelemaan erityisopiskelijoiden eroamista ns. yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Ammatillisten erityisoppilaitosten tilannetta tarkastellaan toisessa kappa-
leessa Eroaminen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

5 .1 Erityisopiskelijoiden eroaminen yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa

Ammatillista erityisopetusta annetaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaisesti 
ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Opetus 
voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmissä. Lukuvuonna 2016–2017 läpäi-
syn määrällisessä tiedonkeruussa mukana olevissa niin sanotuissa yleisissä ammatilli-
sissa oppilaitoksissa opiskeli yhteensä 17 786 erityisopiskelijaa. Tämä on 16,7 prosenttia 
koko opiskelijamäärästä, lukuvuonna 2013–2014 vastaava prosentti oli 14 (N=15 932). Tästä 
voi tulkita, että erityisopiskelijoiden määrä on hieman noussut. Seurantajaksolla kaikista 
eronneista opiskelijoista erityisopiskelijoita oli 23,4 prosenttia, joka on lähes sama kuin 
lukuvuoden 2013–2014 seurannassa, jolloin erityisopiskelijoita oli 24 prosenttia eronneista 
opiskelijoista.

3 Opetushallituksen www-sivut, Ammatillinen erityisopetus, http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/
ammatilliset_perustutkinnot/ammatillinen_erityisopetus



39AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN MÄÄRÄLLISEN SEURANNAN SELVITYS LUKUVUODELTA 2016-2017

Tässä seurannassa tehtiin sama päätös kuin lukuvuoden 2013–2014 määrällisessä seuran-
nassa. Eronneiden erityisopiskelijoiden määriä suhteutetaan syksyn laskentapäivän (20.9.) 
erityisopiskelijoiden määrään, tällä tavoin laskentatapa on yhdenmukainen muun eroamisen 
seurannan kanssa ja tieto on tältä osin myös vertailukelpoista.

Erityisopiskelijoiden eroaminen on yhä yleisempää kuin muilla opiskelijoilla. Taulukkoon 12 
sekä kuvioon 26 on kerätty tiedot erityisopiskelijoiden eroamisista neljän lukuvuoden ajalta. 
Lukuvuoden 2016–2017 seurannassa erityisopiskelijoiden eroprosentin keskiarvo oli 14,5. 
Vertailuna seurantajaksolla 2013–2014 se oli 13, joten hienoista nousua on tapahtunut. Aiem-
pien läpäisyn määrällisten seurantojen aikana erityisopiskelijoiden eroaminen saatiin laske-
maan, mutta nyt se on korkeammalla tasolla kuin lukuvuonna 2011–2012.

TAULUKKO 12 . ERITYISOPISKELIJOIDEN EROPROSENTIT NELJÄNÄ LUKUVUOTENA .

Seurantajakso Erityisopiskelijoita 
oppilaitoksissa

Eronneet erityisopiskelijat Erityisopiskelijoiden 
eroprosentti

2011–2012 12 657 1 767 14,0

2012–2013 14 928 1 805 12,1

2013–2014 15 932 2 125 13,3

2016–2017 17 786 2 750 14,5
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KUVIO 26 . ERITYISOPISKELIJOIDEN EROPROSENTIT YLEISISSÄ AMMATILLISISSA 
OPPILAITOKSISSA NELJÄNÄ LUKUVUOTENA .

Sukupuolella ei ollut suurta merkitystä erityisopiskelijoiden eroamiseen. Eronneista eri-
tyisopiskelijoista 55,1 prosenttia oli miehiä ja 44,9 prosenttia naisia. Erityisopetuksen perus-
teilla oli hieman vaikutusta eroamiseen. Yleisin peruste oli muu syy (29,3 %), toiseksi yleisin 
kielelliset vaikeudet (22,1 %) ja kolmanneksi hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskitty-
misen vaikeudet (21,6 %). Neljänneksi yleisin peruste oli psyykkiset pitkäaikaissairaudet (13,3 
%) ja muut erityisopetuksen perusteet jakautuvat 0,2 ja 5,2 prosentin välille. Sukupuolten 
välillä ei näkynyt suurta eroa muuten, mutta naisilla oli huomattavasti useammin perusteena 
psyykkiset pitkäaikaissairaudet (20,6 %) kuin miehillä (7,8 %). 
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Erityisopiskelijoiden eroaminen vaihtelee koulutusaloittain. Aiempien seurantojen aikana 
käytössä olleen koulutusalaluokituksen mukaan eniten erityisopiskelijoita oli matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalalta (28,2 %), tekniikan ja liikenteen alalta (27,7 %) ja luonnonvara- ja 
ympäristöalalta (27,6 %) eronneissa opiskelijoissa. Kuten aiemmissa seurannoissa, vähiten 
erityisopiskelijoita oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta eronneissa (15 %). 
Luku on pysynyt samana kuin lukuvuoden 2013–2014 seurannassa. Seurannan aikana käyt-
töön otetun koulutusalaluokituksen mukaan eniten erityisopiskelijoita erosi tekniikan aloilta 
(28,8 %) ja maa- ja metsätalouden aloilta (28,1 %). Vähiten erityisopiskelijoita oli kaupan, hal-
linnon ja oikeustieteiden aloilta eronneissa (15 %). 

Tässä seurannassa nousee esille erityisopiskelijoiden määrän vaikutus tutkintokohtaisiin 
eroihin. Kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinnosta eronneista 52,3 prosenttia oli 
erityisopiskelijoita, lukuvuoden 2013–2014 seurannassa heitä oli jopa 68 prosenttia. Kiinteis-
töpalveluiden perustutkinnosta eronneista 47,6 prosenttia oli erityisopiskelijoita (lukuvuonna 
2013–2014: 53 %), kuvallisen ilmaisutaidon perustutkinnosta eronneissa 39,4 prosenttia, 
kone- ja metallialan perustutkinnosta eronneista 38 prosenttia (2013–2014: 35 %) ja hevosta-
louden perustutkinnosta 37,7 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kolmasosa tai lähes kolmas-
osa eronneista (31,3–35,4 %) oli puutarhatalouden perustutkinnon, pintakäsittelyalan perus-
tutkinnon, veneenrakennuksen perustutkinnon, maatalousalan perustutkinnon, autoalan 
perustutkinnon tai prosessiteollisuuden perustutkinnon erityisopiskelijoita.

Ikäryhmien osalta tämän seurannan tulokset todentavat lukuvuoden 2013–2014 seurannan 
tuloksia. Taulukosta 13 on nähtävissä, että alle 19-vuotiaiden eronneiden joukossa oli eniten 
erityisopiskelijoita (27,7 %). Vanhemmissa 20–24-vuotiaissa erityisopiskelijoita oli noin vii-
dennes (21,8 %) ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä eli 25–20-vuotiaissa erityisopiskelijoita 
oli 15,2 prosenttia ja yli 30-vuotiaissa 13,5 prosenttia. Kahden vanhimman ikäryhmän eri-
tyisopiskelijoiden määrä on kasvanut lukuvuoden 2013–2014 seurannasta, jolloin kyseisissä 
ryhmissä erityisopiskelijoiden määrä oli selvästi pienempi, reilu 10 prosenttia. Vanhempien 
ikäryhmien suurta eroprosenttia ei edellisten seurantojen tavoin suoranaisesti selitä eri-
tyisopiskelijoiden määrä, mutta huomioitavaa on, että näiden ryhmien erityisopiskelijoiden 
määrät ovat kasvaneet. 

TAULUKKO 13 . ERITYISOPISKELIJAT IKÄRYHMITTÄIN .

Ikäryhmät Erityisopiskelija vai ei? lkm %

Alle 19-vuotiaat Kyllä 1 723 27,7

Ei 4 506 72,3

Yhteensä 6 229 100,0

20–24-vuotiaat Kyllä 970 21,8

Ei 3 481 78,2

Yhteensä 4 451 100,0

25–29-vuotiaat Kyllä 173 15,2

Ei 962 84,8

Yhteensä 1 135 100,0

Yli 30-vuotiaat Kyllä 123 13,5

Ei 789 86,5

Yhteensä 912 100,0
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Alla olevasta kuviosta 27 näkee erityisopiskelijoiden ja muiden opiskelijoiden opintojen 
keston ennen eroamista. Eronneista erityisopiskelijoista noin neljännes on eronnut alle 
puolen vuoden sisällä opintojen aloittamisesta. Muista opiskelijoista puolen vuoden sisällä on 
eronnut 36,1 prosenttia. Kuten aiemmissa seurannoissa, opiskelijaryhmien välillä ei yleisesti 
ottaen ole suurta eroa. 
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KUVIO 27 . ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPILAITOKSESSA OLOAIKA ENNEN EROAMISTA .

Siinä, miten eron syyt jakautuvat erityisopiskelijoiden kesken, ei ole suurta eroa muiden 
opiskelijoiden kanssa (kuvio 28). Erityisopiskelijat siirtyvät muihin opiskelijoihin verrattuna 
hieman vähemmän työelämään eron jälkeen, henkilökohtaisia syitä heillä on taas suhteessa 
enemmän. 
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KUVIO 28 . ERON SYIDEN JAKAUTUMINEN PROSENTUAALISESTI ERITYISOPISKELIJOILLA 
JA MUILLA OPISKELIJOILLA .
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Aiemmissa seurannoissa on noussut esille, että koulutuksen järjestäjien välillä on huomat-
tavia eroja sen suhteen, miten yleistä erityisopiskelijoiden eroaminen on. Tarkasteluun on 
otettu mukaan koulutuksen järjestäjät, joiden erityisopiskelijoiden kokonaismäärä on yli 200. 
Lukuvuonna 2016–2017 erityisopiskelijoiden eroprosentit vaihtelivat välillä 5,0–32,5 koulutuk-
sen järjestäjittäin (kuvio 29). Tämä on huomattava nousu aiempiin seurantoihin verrattuna, 
jolloin erityisopiskelijoiden eroprosentit vaihtelivat 1,8 ja 20,9 prosentin välillä. Kuviosta 30 
näkee koulutuksen järjestäjäkohtaiset eroprosentit vertailtuna aiempiin seurantajaksoihin. 
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KUVIO 29 . KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ERITYISOPISKELIJOIDEN EROPROSENTIT 
LUKUVUOSI 2016–2017 .
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KUVIO 30 . KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ERITYISOPISKELIJOIDEN EROAMISPROSENTIT 
NELJÄLLÄ EDELLISELLÄ SEURANTAJAKSOLLA SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ .
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Alla olevasta kuviosta (kuvio 31) näkee erityisopiskelijoiden eroprosentit koulutuksen järjes-
täjäkohtaisesti. Kuten kuviosta on nähtävissä, muutokset eivät ole olleet tasaisia koulutuksen 
järjestäjäkohtaisestikaan, vaan eroprosentit ovat vaihdelleet hyvin paljon eri seurantajak-
soilla.
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KUVIO 31 . KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ERITYISOPISKELIJOIDEN 
EROAMISPROSENTIT NELJÄLLÄ EDELLISELLÄ SEURANTAJAKSOLLA KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJÄKOHTAISESTI .

Eri maakunnissa erityisopiskelijoiden määrä suhteessa muihin eronneisiin vaihteli välillä 
9,1–38,7 prosenttia. Lukuvuoden 2016–2017 seurannassa maakuntien väliset erot olivat sel-
keämmät kuin aiemmissa seurannoissa. Tuloksia ei eritellä maakuntakohtaisesti tarkemmin 
vastaajien tunnistettavuuden välttämiseksi.

5 .2 Eroaminen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa

Ammatilliset erityisoppilaitokset huolehtivat ensisijaisesti vaikeavammaisten koulutuksesta 
sekä valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta.4 Tässä seurannassa 
oli mukana neljä ammatillista erityisoppilaitosta. Näissä oppilaitoksissa opiskeli yhteensä 
2 377 opiskelijaa, ja se kattaa 70,6 prosenttia kaikista ammatillisten erityisoppilaitosten 
opiskelijoista. Seurannasta saadut tiedot ovat melko kattavat, kuten aiemmissakin 
seurannoissa. 

Seurantojen tulokset neljältä lukuvuodelta osoittavat, että erityisoppilaitoksissa opinnoista 
eroaminen on vähäisempää kuin muissa oppilaitoksissa. Lukuvuonna 2016–2017 neljän eri-
tyisoppilaitoksen eroprosenttien keskiarvo oli 10,1 (kuvio 32). Erityisoppilaitosten eropro-

4 Opetushallituksen määräys 38/011/2011
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senteissa on kuitenkin tapahtunut hienoista nousua seurantojen aikana, ja ero lukuvuoden 
2013–2014 seurantaan on 2,3 prosenttiyksikköä. Jos lukuvuoden 2016–2017 seurantaan osal-
listuneiden erityisoppilaitosten eronneista vähennetään ne, jotka ovat eronneet ns. positiivi-
sista syistä (siirtyneet oppilaitoksen sisällä tai siirtyneet muuhun koulutukseen tai tukipalve-
luihin), näiden oppilaitosten eroprosenttien keskiarvo on 7,8. 

6,4

7,3

7,8

(n=260)

(n=161)

(n=137)

(n=139)

10,1

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

2011-2012 (N=1 788)

2012-2013 (N=2 146)

2013-2014 (N=1 788)

2016-2017 (N=2 377)

KUVIO 32 . ERITYISOPISKELIJOIDEN EROAMINEN AMMATILLISISSA 
ERITYISOPPILAITOKSISSA .

Eroprosentit vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin 6,9 ja 14,6 prosentin välillä. Jos eron-
neista vähennetään positiivisin syin eronneet, eroprosentit asettuvat välille 4,2–10,2. Luku-
vuonna 2013–2014 eroprosentit vaihtelivat välillä 4,2–9,2, joten jos positiivisia syitä ei vähen-
netä eronneista, erityisoppilaitoksista eronneiden määrä on huomattavasti kasvanut.

Ammatillisten erityisoppilaitosten eronneista enemmistö (47,3 %) opiskeli aikaisempien 
seurantojen aikaisen koulutusalaluokituksen mukaan tekniikan ja liikenteen alalla, 20 pro-
senttia matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, 9,2 prosenttia kulttuurialoilla ja 8,8 prosenttia 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Verrattuna lukuvuoden 2013–2014 
seurantaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla luku on kaksinkertaistunut ja tekniikan ja 
liikenteen alojen luku laskenut. Tiedonkeruun aikana käyttöön otetun koulutusalaluokituksen 
mukaan valtaosa erityisoppilaitoksista eronneista opiskeli tekniikan alalla (32,2 %), 29,2 pro-
senttia palvelualoilla ja 12,7 prosenttia humanistisilla ja taidealoilla. Opinnoista eronneiden 
yleisimmät perustutkinnot olivat hotelli-, ravintola- ja catering-alan (12,7 %), kiinteistöpalve-
lujen (9,6 %), kone- ja metallialan (8,8 %), liiketalouden (8,5 %) ja logistiikan perustutkinnot 
(8,5 %). Lukuvuoden 2013–2014 seurannassa yleisimmät erityisoppilaitoksista eronneiden 
perustutkinnot olivat autoalan, kone- ja metallialan, tieto- ja tietoliikennetekniikan ja kiinteis-
töpalveluiden, liiketalouden ja kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinnot.
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6 YHTEENVETO MÄÄRÄLLISEN SEURANNAN 
TULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lukuvuoden 2016–2017 läpäisyn määrällisen seurannan tiedonkeruu osoittaa, että eropro-
sentit ovat pääosin kasvaneet suhteessa aiempiin seurantoihin. Koulutuksen järjestäjien 
eroprosenttien keskiarvo lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4 (ilman positiivisia eron syitä 8,4),  
kun se vastaavasti lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa oli 8,6. Tästä poiketen asuntolassa 
asuvien opiskelijoiden eroprosentit ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Eroamiseen vaikut-
tavat samat taustatekijät kuin aikaisemmin: opiskelijan iällä, sukupuolella ja koulutusalalla 
sekä perustutkinnolla on yhä vaikutusta opiskelijan opinnoista eroamiseen. 

Erot koulutusalojen ja perustutkintojen välillä ovat suuria. Eroamisen voi nähdä osin pie-
nempänä pienillä koulutusaloilla suhteessa suurempiin aloihin. Suurinta eroaminen on 
edelleen tekniikan aloilla, tosin suhteessa opiskelijamäärään eniten opiskelijoita erosi mat-
kailu-, ravitsemus- ja talousalalta. Seurannan aikana käyttöön otettu koulutusalaluokitus 
osoittaa samaa. Määrällisesti eniten eronneita oli tekniikan aloilla, ja suurin eroprosentti 
oli luonnontieteiden aloilla. Kuitenkin esimerkiksi sukupuolten välisissä eroprosenteissa on 
suuria eroja alakohtaisesti: naiset eroavat yhä useammin miesvaltaisilta aloilta ja miehet 
naisvaltaisilta aloilta.

Aiempien seurantojen tavoin myös tästä tiedonkeruusta nousee esille, kuinka eroami-
nen vaihtelee ikäryhmittäin. Nuorten aikuisten (20–24-vuotiaiden) eroprosentti oli 31, kun 
taas alle 19-vuotiaista erosi vain 7,8 prosenttia. Eroaminen oli yleistä myös ikäryhmässä 
25–30-vuotiaat. Tämä osoittaa, että vanhempiin ikäryhmiin tulee edelleenkin kohdistaa sel-
keämmin toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä opinnoista eroamista.

Myös erityisopiskelijoiden eroaminen yleisiltä ammatillisilta koulutuksen järjestäjiltä oli sel-
keästi yleisempää kuin muilla opiskelijoilla. Siinä missä aikaisempien seurantojen aikana eri-
tyisopiskelijoiden eroprosentti oli saatu laskemaan, oli se noussut 0,5 prosenttiyksikköä kor-
keammaksi (14,5 %) kuin ensimmäisen seurannan aikaan 2011–2012. Seurantojen perusteella 
ei ole nähtävissä koulutuksen järjestäjäkohtaista selkeää positiivista kehitystä: lukuvuosit-
taiset eroprosentit ovat usein vaihdelleet samalla koulutuksen järjestäjällä suuren ja pienen 
välillä. Erityisoppilaitoksissa taas eroprosentti oli pienempi kuin muissa oppilaitoksissa, 
mutta myös näissä oppilaitoksissa eroprosentit ovat suurentuneet. Kuitenkin tässä seuran-
nassa voidaan todeta kuten aiemmissa seurannoissa, että erityisoppilaitoksissa eroaminen 
on keskimääräisesti vähäisempää kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroaminen oli hyvin maltillista muihin opiskelijoihin ver-
rattuna, heidän eroprosenttinsa oli vain 4,7 ja se oli kasvanut vain 0,3 prosenttiyksikköä. 
Edelleen asuntolatoiminnan ja asuntolassa asumisen voidaan nähdä ennaltaehkäisevän opin-
noista eroamista.

Tässä seurannassa selvitettiin eroamisen syitä. Koulutuksen järjestäjien erilaisista kirjaa-
miskäytännöistä johtuen tarkastelussa käytettiin varsin karkeaa luokittelua. Tästä syystä 
eron syiden luokittelu on suuntaa antava. Suurin syy eroamisen taustalla oli henkilökohtaiset 
syyt (29,0), näitä voidaan verrata uusimman Amisbarometrin tuloksiin (2017). Barometrissa 
opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, määrittelivät kolme tärkeintä syytä kes-
keyttämisen taustalle. Opiskelijoiden vastauksissa toistuivat useimmiten seuraavat syyt: 
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”nykyinen opintoala ei kiinnosta”, ”opiskelu ei kiinnosta” sekä ”En koe oloani hyväksi opis-
keluryhmässäni”. Niin sanottujen positiivisten syiden osuus tässä läpäisyn määrällisessä 
seurannassa oli 26,7 prosenttia (siirtynyt oppilaitoksen sisällä tai siirtynyt muuhun koulu-
tukseen tai tukipalveluihin). Kun nämä positiiviset syyt vähennettiin eron syistä, eroprosentin 
keskiarvoksi tuli maltillinen 8,4 prosenttia. Vaikka tulos on vain suuntaa antava, se osoittaa, 
että eroprosentin taustalla on moninaisia syitä. Mitään suoria tulkintoja eroprosenttien suu-
ruudesta ei voi tehdä.

6 .1 Läpäisyn tehostaminen ammatillisen koulutuksen 
reformissa 

Ammatillinen koulutus on käymässä läpi isoa muutosta johtuen työn murroksesta ja toimin-
taympäristön valtavasta muutoksesta. Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen 
kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toiminta-
prosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi (Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 531/2017), jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakas-
lähtöisyys. Reformin myötä lisätään työpaikoilla järjestettävää koulutusta ja yksilöllisiä opin-
topolkuja sekä puretaan sääntelyä. Uusi laki astui voimaan 1.1.2018.5

Opintojen läpäisy tulee varmistaa myös reformin jälkeen. Tarvitaan selkeitä toimenpiteitä 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle putoamisen ehkäisemiseksi. Ammatillinen koulutus 
on tässä keskiössä, polkujen varmistaminen peruskoulusta toiselle asteelle sekä siirtymät 
toisen asteen sisällä tulee rakentaa joustaviksi ja niiden tukemiseksi tarvitaan kestävät 
ohjauspalvelut. Koulutuksen läpäisy varmistetaan sillä, että erotilanteessa opiskelijalle on 
tarjottavissa riittävästi oikeanlaista ohjausta ja vaihtoehtoisia koulutuspolkuja. Kuten tämä 
selvitys on nostanut esille, tarvitaan niin sanottujen positiivisten siirtymien vahvistamista. 
Reformin keskiössä oleva asiakaslähtöisyys pitää sisällään joustavat ja tuetut polut oppilai-
toksen sisäisiin siirtymiin, muuhun koulutukseen ja tukipalveluihin sekä työelämään.

Henkilökohtaistaminen laajenee koskemaan kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suo-
rittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan hen-
kilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan 
opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija 
tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan 
tarvittavat tukitoimet. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaa-
misen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi, ja opiskelijan 
opintopolku on jatkossa yksilöllinen. HOKS-prosessi tuo muutoksia kirjaamiskäytäntöihin, ja 
muutosten odotetaan tuovan kirjaamiskäytäntöihin kaivattua yhtenäisyyttä. Läpäisyn mää-
rällisen seurannan näkökulmasta koulutuksen järjestäjien opiskelijoita koskevista tiedoista 
tulisi voida luokitella erikseen siirtymiset koulutuspoluilla ja todellisista keskeyttämisistä ja 
eroamisista.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on käytössä useita erilaisia tieto- ja raportointijär-
jestelmiä, joihin kerätään yksityiskohtaista tietoa opiskelijoista sekä koulutuksen järjestäjän 
toiminnasta. Tiedolla johtaminen oli vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon 

5 ks. http://minedu.fi/amisreformi
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teema6, ja se on tärkeä osa koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää. Ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien näkökulmasta tietojohtaminen tarkoittaa sitä, minkälaisia toimin-
tatapoja koulutuksen järjestäjällä on toimintaa koskevan tiedon hankintaan, käsittelyyn ja 
erityisesti tiedon hyödyntämiseen kaikessa toiminnassa ja kaikilla organisaation tasoilla. 
Tärkeä osa laadunhallintaa on toiminnan kehittäminen ja parantaminen arviointi-, seuranta-, 
palaute- ja ennakointitiedon pohjalta. Tietojohtamisella vahvistetaan reformissa rahoi-
tusjärjestelmän painopisteinä olevia tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Laadunhallinta ja 
tietojohtaminen tukevat sujuvia siirtymiä sekä ammatillisen koulutuksen läpäisyä.

Tiedolla johtamisen ja tiedonhankinnan näkökulmasta tiedonkeruun haasteena on erityisesti 
tiedon hajanaisuus. Tietojohtaminen rakentuu pitkälti tietojärjestelmien varaan, joissa tieto 
voi olla hyvin pirstaloitunutta, mutta digitalisaation myötä helposti saatavilla. Jotta tietoa 
voitaisiin hyödyntää ammatillisen koulutuksen toteutumisen seurannassa sekä läpäisyssä, 
tarvitaan mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjien tiedon yhdistämiseen, yhteismitallista-
miseen ja analysointiin. Tämän avulla suuresta tietomäärästä pystytään helpommin erotte-
lemaan ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä valtakunnallisessa toiminnan seuraamisessa. 
Jos yhteismitallista tietoa ei ole saatavilla, johtopäätökset tehdään pahimmassa tapauksessa 
ilman faktatietoa. (Klemola, Uusi-Illikainen & Askola 2014.) Koulutuksen järjestäjän toimin-
nan kehittämisen näkökulmasta koottu yhteismitallinen tieto on kriittistä, mikä antaa perus-
tan koko tietojohtamiselle.

Läpäisyn määrällistä seurantaa on syytä toteuttaa jatkossa. Tulevaisuutta varten tulee mää-
ritellä suositukset pohjakoulutuksen ja eron syiden luokittelua varten. Näiden luokittelujen 
sisällyttäminen suoraan opiskelijan HOKSiin helpottaa tiedon saamista koulutuksen järjes-
täjien järjestelmistä erilaisia tiedonkeruita varten. Läpäisyn määrällisen tiedon kokoaminen 
helpottuu ja täsmentyy, jos koulutuksen järjestäjillä on käytössä yhtenäiset luokittelut ja 
tavat tiedonkeräämiseen. Tämä mahdollistaa siirtymien tarkemman seuraamisen, sillä 
yhtenäisten luokittelujen kautta voidaan paremmin tunnistaa ja erottaa faktapohjaisesti 
syitä muun muassa positiivisten siirtymien taustalla. Näin toimenpiteet ja huomio pystytään 
paremmin keskittämään niihin opiskelijoihin, joiden siirtymät vaativat enemmän tukea ja 
huomiota. Samalla varmistetaan reformin painottaman asiakaslähtöisen toimintatavan 
laadukas toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa. Siirtymät tulevat lisääntymään 
reformin myötä, ja erilaisten siirtymien vaikutus eroprosentteihin on erittäin tärkeää 
tunnistaa.

6 .2 Keskeiset kehittämisehdotukset 

Selvitys palvelee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa; se tuo esille, mihin refor-
min myötä kannattaa kiinnittää huomiota sekä tiedolla johtamisen merkitystä. Tämän määräl-
lisen seurannan tulosten pohjalta nousee esiin kuusi kehittämisehdotusta ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjille siirtymien sujuvoittamiseksi ja koulutuksen läpäisyn edistämiseksi. 

1 . Opintojen läpäisyn seuraaminen. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö antaa 
koulutuksen järjestäjälle tiukemmat velvoitteet ohjata putoamisvaarassa olevia nuoria. 
Eroamistilanteessa pitäisi tarkemmin tilastoida, onko nuori tavoitettu ja ohjattu eteenpäin 
koulutukseen, työhön tai tukipalveluihin. Tieto opiskelijan jatkosijoittumisesta on ammatil-

6 Ks. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/laatupalkinnot
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lisen koulutuksen laadun sekä ohjauksen saavutettavuuden ja vaikuttavuuden arvioimisen 
näkökulmasta tärkeää. Lisäksi tiedonkeruun tulokset antavat välineen tietojohtamiselle kou-
lutuksen järjestäjätasoisesti.

2 . Kirjaamiskäytännöt. Opiskelijan siirtymistä tulee kerätä entistä perusteellisempaa tietoa. 
Siirtymien sujuvoittamiseksi tarvitaan yhdenmukaiset toimintatavat koulutuksen järjestäjien 
kirjaamiskäytäntöihin sekä selkeät prosessit ja vastuut tiedon kirjaamiseen koulutuksen jär-
jestäjän sisällä. Tämä linkittyy tiedolla johtamiseen. Yhtenäisen tiedonkeruun avulla voidaan 
tarkemmin seurata opiskelijoiden liikkumista ja varmistaa, että opiskelija saa siirtymävai-
heessa tarvittavaa ohjausta sekä kiinnittyy siirtymän jälkeen tunnistettuihin tukipalveluihin, 
koulutukseen tai työelämään. 

3 . Eroamisen kannalta kriittisten ryhmien tunnistaminen . Tämä selvitys osoittaa, että 
iän perusteella suurin riskiryhmä koulutuksesta eroamiseen ovat 20–24-vuotiaat nuoret 
aikuiset. Niin sanotut NEET-nuoret kuuluvat usein kyseiseen ikäryhmään. Ikä yksin ei selitä 
suurta eroprosenttia, vaan taustalla voi olla useita epäonnistuneita siirtymiä, jotka eivät 
tämän seurannan tiedonkeruun perusteella tule esille. Iältään 20–24-vuotiaiden eron syynä 
oli huomattavasti harvemmin positiiviset syyt kuin nuoremmilla ja kolmasosa oli katsottu 
eronneeksi tai heidän opiskeluoikeutensa oli päättynyt. Kolme neljäsosaa 20–24-vuotiaista 
oli hakeutunut opintoihin pelkällä peruskoulupohjalla. Koulutuksen läpäisyn ja siirtymisten 
sujuvoittamisen näkökulmasta tähän ikäryhmään pitäisikin kohdentaa huomiota ja seurantaa 
sekä varmistaa ohjaus- ja tukipalveluiden oikea-aikainen kohdentuminen.

4 . Eroamisen riskitekijöiden tunnistaminen .  Tämä selvitys osoittaa, että eroamisen kan-
nalta riskitekijöitä ovat ikä, kieli, sukupuoli sekä erityisopiskelijan status. Nuoret aikuiset 
ovat eroamisen kannalta riskiryhmä, naiset eroavat helpommin miesvaltaisilta aloilta ja 
miehet naisvaltaisilta aloilta ja muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä puhuvien eroprosentti 
oli huomattavasti muita kieliryhmiä suurempi samoin kuin myös erityisopiskelijoiden. Huo-
miota tulee erityisesti kiinnittää 7 kk - 1,5 v ajanjaksoon, jolloin eroprosentit olivat nousseet 
huomattavasti. Asuntolassa asuminen sekä erityisoppilaitoksessa opiskeleminen taas näyt-
täytyivät suojaavina tekijöinä. Lisäksi henkilökohtaiset syyt näyttäytyivät yleisimpänä syynä 
eroamiselle. Riskitekijöiden tunnistaminen tuo esille, mihin koulutuksen järjestäjän tulee 
kohdentaa ohjaus- ja tukipalveluita tehokkaammin.

5 . Eron syiden tunnistaminen ja nopea puuttuminen . Eron syiden yhtenäisten luokittelujen 
kautta voidaan paremmin tunnistaa ja erottaa faktapohjaisesti syitä muun muassa positii-
visten siirtymien taustalla. Tässä selvityksessä yleisimmät eron syyt eri ikäryhmillä olivat 
henkilökohtaiset syyt katsottu eronneeksi tai opiskeluoikeus päättynyt. Nämä eivät kuiten-
kaan kerro opiskelijan jatkosijoittumisesta mitään. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
yhtenäiset luokittelut mahdollistavat valtakunnallisesti eroamisen taustasyiden tunnistami-
sen ja samalla tukipalveluiden suuntaamisen sinne, missä niitä tarvitaan. Positiivisten erojen 
syiden erottaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa yksilöllisten opintopolkujen toteutu-
minen sekä seurata tukipalveluiden kohdentumista. Eron syille on määritelty tässä selvityk-
sessä suositteluluokitukset (taulukko 14). 
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TAULUKKO 14 . ERON SYIDEN SUOSITTELULUOKITUS .

Tulevaisuuden suositteluluokitus, eron syyt

0 Ei tiedossa

1 Henkilökohtaiset syyt

2 Koulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt

3 Katsottu eronneeksi/opiskeluoikeus päättynyt

4 Siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen koulutukseen

5 Siirtynyt työpajalle, kuntoutukseen tai muihin sosiaali- ja terveysalan palveluihin

6 Muutto toiselle paikkakunnalle

7 Siirtynyt muuhun toisen asteen koulutukseen

8 Siirtynyt korkeakouluun

9 Siirtynyt työelämään

10 Opiskelijan kuolema

11 Muu syy

6 . Pohjakoulutuksen luokittelu . Samoin kuin eron syyt, myös pohjakoulutukselle on tarpeen 
määritellä yhtenäiset luokittelut. Pohjakoulutuksen luokittelut olivat hyvin moninaiset. Yhte-
näiset luokittelutavat mahdollistavat tiedon vertaamisen ja helpottavat jatkossa tehtävää 
seurantatyötä. Kuten eron syille, pohjakoulutukselle laadittiin tämän selvityksen perusteella 
suositteluluokitus (taulukko 15). 

TAULUKKO 15 . POHJAKOULUTUKSEN SUOSITTELULUOKITUS .

Tulevaisuuden suositteluluokitus, pohjakoulutus

0 Ei tiedossa

1 Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta)

2 Perusopetuksen pääosin tai kokonaan mukautettu oppimäärä

3 Peruskoulun osittain yksilöllistetty oppimäärä

4 Peruskoulu/Perusopetuksen oppimäärä

5 Nivelvaiheen koulutus (Peruskoulun 10. luokka/Valma)

6 Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti

7 Ammatillinen perustutkinto/ammatti- tai erikoisammattitutkinto/yhdistelmäopinnot

8 Korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu/yliopisto)

9 Ulkomailla suoritettu muu koulutus kuin korkeakoulututkinto

10 Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

Näiden kehittämisehdotusten pohjalta koulutuksen järjestäjän on mahdollista pohtia, miten 
ehdotukset siirretään osaksi koulutuksen järjestäjän omia käytäntöjä. Kehittämisehdotukset 
antavat työkaluja koulutuksen järjestäjälle läpäisyn tehostamiseen ja siirtymien kehittämi-
seen osana omia toimintatapoja. Kehittämisehdotusten jalkauttaminen omaan toimintaympä-
ristöön edesauttaa myös reformin tavoitteiden toteutumista arjessa.
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Lukuvuoden 2016–2017 läpäisyn määrällisen selvityksen perusteella ammatillista perus-
tutkintoa suorittavien eroaminen näyttää kasvaneen. Syitä on taustalla monenlaisia, mutta 
mitään suoria johtopäätöksiä ei kuitenkaan tämän määrällisen seurannan perusteella ei 
voida tehdä, vaan se edellyttää tarkempaa laadullista koulutuksen järjestäjäkohtaista sel-
vittämistä. Koulutuksen järjestäjät saavat tästä määrällisestä seurannasta kehittämiseh-
dotusten myötä kuitenkin välineen oman toimintansa kehittämiselle. Zoomi-hanke toteuttaa 
vuonna 2018 laadullisen selvitystyön, jonka aikana kierretään haastattelemassa ammatillisia 
koulutuksen järjestäjiä määrällisen seurannan tulosten pohjalta. Laadullisen selvityksen 
avulla päästään lähemmin tarkastelemaan syitä lukujen taustalla sekä laatimaan kehitysaja-
tuksia sille, miten sujuvia siirtymiä vahvistamalla voidaan vaikuttaa opintojen läpäisyyn.
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LIITTEET

LIITE 1 . Mukana olleet koulutuksen järjestäjät .

Koulutuksen järjestäjät

Axxell Utbildning Ab Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Marttayhdistysten liitto ry/Oulun Palvelualan Opisto

Etelä Savon Koulutus Oy Optima samkommun

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Helsingin kaupunki Peimarin koulutuskuntayhtymä

Helsinki Business College Oy Perho Liiketalousopisto Oy

Hengitysliitto ry/Luovi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Hyria koulutus Oy Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Hämeen ammatti-instituutti Oy Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Invalidisäätiö S. ja A. Bovalliuksen säätiö

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Saamelaisalueen koulutuskeskus

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä SASKY (Sastamalan) koulutuskuntayhtymä

Kajaanin kaupunki/Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä, Lappia Savon koulutuskuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

Kiipulasäätiö Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Kirkkopalvelut ry Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tampereen kaupunki

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Turun kaupunki

Koulutuskuntayhtymä Tavastia Turun kristillisen opiston säätiö

Kouvolan kaupunki Vaasan kaupunki

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Vantaan kaupunki

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon Koulutus Oy
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LIITE 2 . Tiedonkeruun ohjeistus koulutuksen järjestäjälle .

Läpäisyn määrällinen seuranta lukuvuonna 2016–2017

Määrälliset tiedot toimitetaan lukuvuoden 2016–2017 aikana eronneista ja keskeyttäneistä 
opiskelijoista. Tiedot kootaan liitteenä olevaan Excel-taulukoihin opiskelijahallintojärjestel-
mistä siten, että poiminnan kriteereinä käytetään opiskelijan eropäivämäärää tarkastelujak-
solla 20.6.2016 20.6.2017. 

Tiedonkeruu koskee ainoastaan ammatillista peruskoulutusta . Tiedonkeruu ei koske näyt-
tötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, valmistavassa tai valmentavassa 
koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa opiskelevia opiskelijoita. 

Tiedonkeruu koskee kaikkia oppilaitoksen kirjoilla olleita perustutkinto-opiskelijoita riippu-
matta siitä, minä vuonna opinnot on aloitettu. Tiedot toimitetaan kaikista eronneista opiskeli-
joista.

Määritelmä eronneelle opiskelijalle:

Eronneella opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka on lopettanut ammatillisen perus-
tutkinnon suorittamisen . Opiskelija on voinut itse ilmoittaa eroavansa tai hänet on katsottu 
eronneeksi oppilaitoksen eropäätöksellä . 

Excel-lomake täytetään siten, että yhdelle lomakkeen riville tulee yhden opiskelijan tiedot. 
Eronneiden opiskelijoiden henkilötietoja tai niiden tunnistamiseen tarkoitettuja tietoja (esi-
merkiksi ID-tunnus tai opiskelijanumero) ei toimiteta Opetushallitukseen. Tietojen toimitta-
miseen nimetty yhteyshenkilö kokoaa kaikkia toimipisteitä koskevat tiedot yhteen aineistoon 
ja lähettää ne Opetushallitukseen. 

Huomioittehan, että joissakin oppilaitoksissa eronneet opiskelijat on tallennettu opiskeli-
jajärjestelmään keskeyttäneeksi tai keskeyttänyt opiskelija on saatettu kirjata eronneeksi. 
Huomioikaa yllä oleva eronneen opiskelijan määritelmä tietojen kokoamisessa ja tiedonha-
kua tehtäessä. Tunnistetiedoilla tarkoitetaan asiakirjaan johdonmukaisesti samoille paikoille 
sijoitettuja tietoja, jotka yksilöivät asiakirjan ja nopeuttavat sen käsittelyä. Kullekin tunniste-
tiedolle on varattu asiakirjassa oma paikkansa. Tunnistetiedot toistetaan asiakirjan jokaisella 
sivulla. 
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EXCEL-LOMAKKEEN TIETOSISÄLTÖ (taustatiedot)
Opetushallitukseen toimitettavat tiedot eronneista opiskelijoista 

Perustiedot koulutuksen järjestäjästä

1.  Koulutuksen järjestäjän Y-tunnus
2.  Koulutuksen järjestäjätunnus
3.  Koulutuksen järjestäjän nimi
4.  Oppilaitos (ilmoitetaan vain, mikäli tiedot toimitetaan oppilaitoksittain)

Seuraavat taustatiedot otetaan mukaan opiskelijahallintojärjestelmässä tehtävään tiedonha-
kuun eronneista nuorten ammatillista perustutkintoa suorittaneista opiskelijoista. Taustatie-
dot otetaan mukaan hakukriteereiksi ajoa tehtäessä. 

5.  Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pp.kk.vvvv) 
6.  Opintojen lopetuspäivä/eropäivä tässä tutkinnossa (pp.kk.vvvv)
7.  Opiskelijan sukupuoli (1=mies 2=nainen 3=muu)
8.  Opiskelijan äidinkieli (1= suomi 2=ruotsi 3=muu)
9.  Syntymävuosi (vvvv)
10.  Koulutusala (Merkitään Tilastokeskuksen mukainen koulutusala)
11.  Perustutkinto (Merkitään Tilastokeskuksen tutkintokoodi. Ks. välilehti)
12.  Pohjakoulutus (Koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintojärjestelmässä olevan luokituk-

senmukainen pohjakoulutustieto esim. ylioppilastutkinto tai peruskoulu) 
13.  Pohjakoulutuksen suorittamisvuosi (vvvv)
14.  Eron syy (Koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintojärjestelmässä olevan luokituksen 

mukainen syy)
15. Onko laadittu HOJKS (1=kyllä 2=ei)
16.  Erityisopetuksen peruste (Tilastokeskuksen luokituksen mukainen peruste, ks. 

Excel-taulukon välilehti)
17. Asuuko opiskelija asuntolassa (1=kyllä, 2= ei)
18.  Opiskelijan jatkosijoittuminen eron jälkeen (1=on tiedossa, 2=ei ole tiedossa)
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