
Tilastokeskuksen korkeakoulutilastojen
opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut

Jukka Jalolahti
Korkeakoulujen KOTA –seminaari 28.8.2019



Koulutustilastojen VIRTAn kautta kerättävät tiedot 
korkeakouluilta
Syksy 2019
 Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat, ammatillisessa 

opettajankoulutuksessa, erikoistumiskoulutuksissa sekä erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksissa olevat 20.9. tilanteen mukaisina (tiedot 
VIRTAan viimeistään perjantaina 18.10.)

 Tiedot VIRTA:sta Tilastokeskukseen ma 21.10.
 Kerättävien perusjoukko siis sama kuin aiempinakin vuosina

Kevät 2020
 Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot, amm. opettajankoulutuksen, 

erikoistumiskoulutusten ym. suoritukset kalenterivuodelta 2019
 Tiedot VIRTA:ssa tammikuun loppuun mennessä  Tilastokeskukseen 

helmikuun alussa
 Liikkuvuustiedot vuonna 2019 tutkinnon suorittaneiden liikkuvuusjaksoista 

VIRTA:ssa huhtikuun lopussa
 Yliopistoissa erilliset opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet

(touko-kesäkuun vaihde 2020)
28.8.2019 Jukka Jalolahti2



Huomioita edellisen kierroksen keruista
Yleisesti tietosisältöjen laatu erinomaista ja melko vähän kysyttävää.

Yliopistojen aineistot

 Opiskelija-aineistossa koulutuskoodeja puuttui yhä paljon, näistä osa 
erikoistumiskoulutuksilta  koulutuskoodi 999999

 Erikoistumiskoulutusten ohjauksen ala –tietoja puuttui myös jonkin verran
 Tutkinnoissa lähinnä muutamia yksittäisiä puutteita

Ammattikorkeakoulujen aineistot

 Yksittäisiä opiskelijoiden rahoituslähde (rahlahde) tietoja puuttui usealta koululta
 Opiskelijoissa 2000-luvulla syntyneitä, joilla syntymäajan / hetun välimerkkinä viiva, 
 pitäisi olla A

 Läsnä- ja poissaololukukausien määrän tarkistukseen saatu mukaan ”puuttuu”-
kausien tieto niiltä, jotka sitä toimittavat VIRTAan

 Vain kätilön 671106, terveydenhoitajan 671103 ja ensihoitajan 671116 tutkinnoilla voi 
olla sairaanhoitajan pätevyys
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Opiskelija- ja tutkintotietojen käsittelystä
 Virhe- ja puuteajot aineistoista sekä tarkistuslistat, kyselyt korkeakouluille 

(opiskelijoista marraskuussa, tutkinnoista helmi-maaliskuussa)  havaitut 
virheet korjattava erikseen KK:n järjestelmään / VIRTAan, Tilastokeskukselle 
lähetetyt korjaukset eivät synkronoidu muualle

 Tulevaisuudessa tarkistusprosessiin vaikuttaa henkilöpohjaisten aineistojen 
pseudonymisointi TKssa VIRTA-avaimet entistä tärkeämpiä

 VRK-tiedot (asuinkunta, kansalaisuus ja äidinkieli) tarkistetaan niiden 
valmistuttua maaliskuussa. Viedään aineistoon VRK:n tieto, täydennetään 
oppilaitosten ilmoituksilla

 Opiskelija- ja tutkintotilastot julkaistaan huhti-toukokuussa (opiskelijat ja 
tutkinnot samassa julkistuksessa sektoreittain) 
AMK: http://www.tilastokeskus.fi/til/akop/index.html
Yliopisto: http://www.tilastokeskus.fi/til/yop/index.html

 Tutkinnon suorittaneiden liikkuvuustiedot osaksi tutkintoaineistoa heti 
toukokuussa  toimitus Eurostatille syksyllä

 VIRTAsta TK:lle toimitettu aineisto on pohjana Vipusen ennakkoaineistolle. 
Lopulliset, korjaukset ja täydennykset sisältävät opiskelija- ja tutkintoaineistot 
toimitetaan TK:sta Vipuseen kevään & kesän aikana
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European Tertiary Education Register - ETER
－ Euroopan komission rahoittama hanke, jossa koottu yhteen perus- ja 

tilastotietoja eurooppalaisista korkeakouluista
－ Tietoja vuodesta 2011 lähtien
－ Suomesta toimitettu viimeisimpänä vuoden 2016 tiedot
－ 2016 keruussa tiedot lähes 3000 korkeakoulusta 37 maasta
－ Tietoja opiskelija- ja tutkintomääristä, kustannuksista, henkilökunnasta jne…
－ https://www.eter-project.com/

－ Muita kv. tahoja joille korkeakoulutilastoja toimitettu TKsta:
• Saksan tilastovirasto Destatiksen saksalaiset kk-opiskelijat Suomessa –

kysely
• Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education 

(NIFU): NORBAL-kysely jatko-opiskelijoista
• German Medical Association: number of German nationals studying 

human medicine in Finland
• Turkin suurlähetystön kysely turkkilaisista kk-opiskelijoista Suomessa
• Ukrainalaisen CEDOS-ajatuspajan kysely ukrainalaisista kk-opiskelijoista
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Tutkintorekisterin täydennyskysely
• Tutkintotiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin, jonka 

perusjoukko on perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen 
tilastovuoden loppuun mennessä suorittaneet

• Tilastokeskuksen tutkintorekisteri on tilastotarkoituksiin perustettu 
henkilörekisteri, jonka perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa 
väestölaskentalain (154/38) ja väestölaskenta-asetuksen (128/70) 
mukaan kerätyt tutkintotiedot

• Tutkintorekisteri pääasiallisena tutkintotietojen lähteenä myös 
otoskyselyissä

• Tutkintorekisterin tiedot korkealaatuisia Suomessa suoritettujen 
tutkintojen osalta

• Ulkomaalaisten tutkinnonsuorittajien osalta puutteelliset 
henkilötunnukset sekä kotikunnan puuttuminen vaikuttavat mm. 
Väestön koulutusrakenne –tilaston laatuun ja tietojen yhdisteltävyyteen

• Tutkintorekisterin suurin laadullinen ongelma koskee sekä suomalaisten 
että ulkomaalaisten ulkomailla suorittamia tutkintoja
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Tutkintorekisterin täydennyskysely
• Tavoitteena sekä paikata Tutkintorekisteriin syntynyttä tutkintovajetta että 

löytää ratkaisu, jolla voitaisiin estää alipeiton muodostumista jatkossa
• Tällä hetkellä kolme säännöllistä päivitysaineistoa ulkomailla suoritetuille 

tutkinnoille:
• Ulkomailla suoritetut ja Suomessa laillistetut terveydenhuollon tutkinnot 

(VALVIRA)
• Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamis- ja rinnastamispäätökset 

(OPH)
• Työnhakijarekisteri, URA (TEM) 

• Tilastokeskus toteutti täydennyskyselyn yhteistyössä OKMn sekä TEMin
kanssa. Käytännön toteutus (lomakkeen testaus, tiedonkeruu, analysointi, 
Tutkintorekisteriin vienti) Tilastokeskuksessa

• Rajattu koskemaan ulkomaalaistaustaista väestöä
• Tiedonkeruumenetelmä ”perinteinen” yhdistelmäkeruu, jossa ensisijainen 

vastausväline verkkokysely, karhunnat paperisilla kyselylomakkeilla
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Vastausasteet äidinkielen mukaan, alustavat tiedot
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Ulkomaalaistaustainen väestö 2017, alustavat tiedot

28.8.2019 Mika Witting9

85 600
75 000 65 900

55 900

29 600

33 400 31 400
34 700

25 000 31 800 32 100 38 700

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Mies Mies_kyselytieto Nainen Nainen_kyselytieto

Ei perusastetta Toinen aste Korkea-aste



Lisätietoja

Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot sekä koulutusluokitus:
Jukka Jalolahti, p. 029 551 3588
jukka.jalolahti@tilastokeskus.fi

Tutkintorekisterin täydennyskysely:
Mika Witting, p. 029 551 3530
mika.witting@tilastokeskus.fi

Koulutustilastoihin liittyvissä kysymyksissä palvelee myös:
koulutustilastot@tilastokeskus.fi
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Kiitos!
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