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Esipuhe

 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyohjelman tavoitteena on vähentää koulutuk-
sen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta eli tukea 
opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Keskeinen tavoite 
on tukea niitä opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurem-
pi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

Tämä raportti keskittyy Läpäisyn tehostamisohjelman keskeyttämisen määrälli-
seen seurantaan. Nuorille suunnatussa ammatillisessa peruskoulutuksessa kes-
keyttämisprosentti on lähennellyt 10 %. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asetta-
nut tavoitteeksi, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuutta pyritään 
laskemaan 7 prosenttiin vuonna 2014. Tavoite on haasteellinen, mutta tuloksia 
on saatu aikaan. Läpäisyn tehostamisohjelmassa mukana olevien koulutuksen 
järjestäjien osalta keskeyttämisprosentti vuosina 2011–2013 oli 8,1 % ja luku-
vuonna 2012–2013 se oli laskenut 7,5 %:n tasolle. Erot alueellisesti, koulutuksen 
järjestäjien välillä, alojen ja tutkintojen välillä ovat kuitenkin edelleen suuria. 

Läpäisyohjelman tarkoituksena on kehittää myös kansallista seurantaa. Tässä 
raportissa keskeyttämistä koskevia tietoja on vertailtu kahden seurantavuoden 
välillä sekä analysoitu tuloksia eri taustamuuttujien suhteen ja selvitetty erityi-
siä riskiryhmiä, jotta keskeyttämisten taustalla olevia ilmiöitä saadaan avatuksi. 
Näiden analyysien lisäksi määrällistä seurantaa on kehitetty myös menetelmälli-
sesti ja muun muassa siirrytty käyttämään SPSS-tilasto-ohjelmaa monipuolisesti, 
jotta voidaan paremmin yhdistellä muuttujia eri aineistoista ja käsitellä laajaa 
tietomäärää.

Vuosi 2014 on Läpäisyohjelman avustusten viimeinen myöntövuosi, jonka aika-
na on keskityttävä selvitysten osoittamiin kriittisiin kohtiin kuten nivelvaihee-
seen, opintojen alkuvaiheeseen, alueellisiin, alakohtaisiin erityiskysymyksiin ja 
erilaisiin eroamisiin ja niiden ratkaisumalleihin. Tämän määrällisen seurannan 
tietoja voivat hyödyntää läpäisyhankkeiden toteuttajien ja hankkeiden ohjauk-
seen osallistuvien ohella kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät.
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Haluan kiittää lämpimästi kaikkia seurannan toteuttamiseen osallistuneita sekä 
hankkeeseen osallistuvia koulutuksen järjestäjiä, joiden antamiin tietoihin tämä 
raportti perustuu.

Sirkka-Liisa Kärki
Opetusneuvos
Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö
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1. Johdanto 
 
Salla Hurnonen

Nuorisotakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutuk-
seen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan. Nuorisotakuuta on toteu-
tettu vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle 
ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, 
työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttö-
mäksi joutumisesta1. Nuorisotakuu on osa hallitusohjelmaa ja kuuluu erityisen 
panostuksen ja seurannan piiriin.

Koulutustakuu on osa nuorisotakuun toteutusta. Koulutustakuu tarjoaa jokaisel-
le peruskoulun päättäneelle jatkomahdollisuuden lukioissa, ammatillisessa kou-
lutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muul-
la tavoin. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun 
mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto.  

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa koulutustakuun 
toteutusta. Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteena on vähentää ammatilli-
sen koulutuksen keskeyttämistä ja tukea opintojen etenemistä tavoiteajassa. 
Opetushallitus rahoittaa ohjelmassa valtionavustuksin koulutuksen järjestäjien  
kehittämishankkeita, joissa kehitetään toimintamalleja keskeyttämisen ehkäise-
miseksi. Ohjelmassa rahoitetaan vuosittain (2011–2014) koulutuksen järjestäjien 
kehityshankkeita neljänä eri hakukierroksena, joissa kussakin jaetaan 4 miljoo-
naa euroa koulutuksen toimintatapojen kehittämiseen. Vuonna 2013 kehittä-
mishankkeita oli käynnissä 24, joissa toimi 55 koulutuksen järjestäjää. Näiden 
koulutuksen järjestäjien opetuksen piiriin kuuluu 80 prosenttia ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoista. 

Läpäisyn tehostamisohjelmaan liittyy Opetushallituksen toteuttama opiskelijoi-
den määrällinen seuranta. Keskeyttämislukujen vuosittainen vertailu, lukujen 
analysointi sekä seurannan kehittäminen mahdollistavat läpäisyn tehostamis-
ohjelman onnistumisen arvioinnin. Tämä raportti on osa tätä kokonaisuutta.

Laadullinen tutkimus (Vehviläinen, 2014) 2 antaa osaltaan määrälliselle seuran-
nalle sen vaatimaa tukea: mitä ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistäviä toi-
mia on käytetty, mitkä menetelmät vähentävät koulutuksesta eroamista ja mitkä
 

1 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/koulutustakuu/
2 Vehviläinen J. (2014) Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, Seurantatutki-

muksen raportti. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2014;7
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johtavat tutkintojen suorittamiseen. Yhdessä määrällinen seuranta ja laadulli-
nen tutkimus antavat tietoja koulutusjärjestelmän toimivuudesta sekä koulutuk-
sen onnistumisista tai epäonnistumisista. Kehittämistoimenpiteiden arviointi on 
hyödyksi seuraavia opiskelijoita varten.

Tavoitteet
Tässä raportissa koulutuksesta eronneella opiskelijalla tarkoitetaan opintonsa 
kokonaan keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka ovat eronneet koulutuksen järjes-
täjän opinnoista omalla ilmoituksellaan tai oppilaitoksen päätöksellä. Raportin 
tavoitteena on: 

1) Kuvata koulutuksesta eronneiden opiskelijoiden jakaumia ryhmiteltynä  
 eri taustamuuttujien suhteen
2) Selvittää erityisiä riskiryhmiä
3) Vertailla tietoja kahden eri seurantavuoden välillä 

Toteutus ja tutkimusaineistot
Tietojen keruu koulutuksesta eronneista opiskelijoista aloitettiin vuonna 2012, 
jolloin kerättiin ensimmäisen kerran tiedot eronneista opiskelijoista kaikilta lä-
päisyn tehostamisohjelman hankkeissa mukana olevilta koulutuksen järjestäjil-
tä. Eronneet opiskelijat taustatietoineen (sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, 
tutkinto ja pohjakoulutus) poimittiin koulutuksen järjestäjien toimesta opiske-
lijatietojärjestelmistä eroamispäivämäärän mukaan. Lisäksi kerättiin tiedot asu-
misesta opiskelija-asuntolassa ja opiskelijoista jotka oli määritelty erityisopis-
kelijoiksi. Tietojen keruu ensimmäiseltä seurantajaksolta (20.9.2011–20.6.2012) 
toteutettiin kesäkuussa 2012 ja tietojen keruu toiselta seurantajaksolta 
(20.9.2012–20.6.2013) kesäkuussa 2013. 

Ensimmäisen seurantajakson aikana ohjelmassa mukana olevista oppilaitok-
sista erosi 9383 opiskelijaa. Toisen seurantajakson aikana koulutuksesta erosi 
9291 opiskelijaa. Saadaksemme selvemmän käsityksen siitä, mitä eronneiden 
lukumäärät tarkoittavat suhteessa edelleen opintoja jatkavien opiskelijoiden 
määriin, vertaamme eronneita läsnä olleisiin opiskelijoihin. Poimimme tilas-
tokeskuksen opiskelija-aineistosta3 hankkeissa mukana olevien oppilaitosten 
opiskelijamäärät vastaavilta ajanjaksoilta. Tietosuojasyistä ei seurannassa ole 

3 Tilastokeskuksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tietopalvelusopi-
mus, 2.3b opetussuunnitelmaperusteiden ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto 2011; 
2012
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kummassakaan aineistoissa mukana opiskelijan tunnistetietoja, josta seuraa että 
laskennassa on päällekkäisyyttä, koska eronnut opiskelija voi olla ollut myös 
läsnä olevana tilastokeskuksen opiskelija-aineistossa. 

Läpäisyn tehostamisohjelman määrällisen seurannan aineiston laajentuminen ja 
raportointitekniset seikat ovat osaltaan aiheuttaneet vaihtelua eroprosenteissa. 
Aiempana ja myös kuluvana vuonna on eroprosentteja raportoitu eri laskukaa-
voilla ja taustatiedoilla. Ensimmäisellä seurantajaksolla eronneita opiskelijoi-
ta verrattiin oppilaitosten itse ilmoittamiin opiskelijamääriin laskentapäivinä ja 
vuoden 2010 tilastokeskuksen tietoihin, koska tuoreempaa verrokkiaineistoa ei 
ollut saatavana4. Ensimmäisen seurantajakson koulutuksen järjestäjäkohtaiset 
tiedot ja kansalliset tiedot raportoitiin pääasiassa taulukkolaskentaohjelmalla. 
Toisen seurantavuoden koulutuksen järjestäjäkohtaiset raportit niin ikään ra-
portoitiin aineistoja yhdistelemällä taulukkolaskentaohjelmalla. Samalla päivi-
tettiin edellisen vuoden puuttuvia tietoja muutamalta koulutuksen järjestäjältä 
ja verrattiin molempien vuosien tietoja tilastokeskuksen ajantasaisiin tietoihin. 
Nykyinen tietomäärä ja pyrkimys yhdistellä muuttujia eri aineistoista ovat muo-
dostaneet haasteita raportoinnille. Taulukkolaskentaohjelmalla ei ole mahdol-
lista työstää laajaa monen muuttujan aineistoa vaikkakin se on ollut aiemmin 
toimiva työkalu pienemmille aineistoille prosenttien ja tunnuslukujen lasken-
taan. Läpäisyn tehostamisohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää määrällistä 
seurantaa ja aineiston laajentumisen myötä on kevään 2014 aikana siirrytty 
käyttämään tilasto-ohjelmaa. Koko aineisto on muunnettu vertailukelpoiseen 
muotoon yhdeksi aineistoksi, josta voidaan erotella eri muuttujien avulla läsnä 
olleet ja eronneet eri seurantajaksoilla. Tilasto-ohjelma (SPSS) käyttää suhdelu-
kujen laskentaan eri kaavaa,5 josta syystä eroprosentit ovat päivittyneet tähän 
raporttiin. Sinänsä saavutettu muutos vertailtaessa eri vuosia ei ole muuttunut, 
eli toisin sanoen läpäisyn tehostamisohjelman vaikuttavuus ei ole riippuvainen 
laskentatavasta.

Raportin sisältö
Luvussa kaksi kuvataan tarkemmin opiskelijoiden jakaumia ja eroprosentteja 
alueittain, aloittain, perustutkinnoittain ja ikäryhmittäin. Lisäksi tarkastellaan su-
kupuolen ja koulutusalan ja ikäryhmän vaikutusta eroamiseen ja riskiin erota. 
Luvussa kolme tarkastellaan erityisiä kohderyhmiä, joissa on havaittu korkeam-
pia eroprosentteja ja lukumääriä. Luvussa neljä esitetään selvityksen johtopää-
töksiä ja kehittämistoimenpiteitä tulevaisuutta ajatellen.

4 Vehviläinen, J. & Koramo, M. (2013) Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 
vuosina 2011–2012 Seurantatutkimuksen raportti. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 
2013:5, s.18–28 

5 Taulukkolaskentaohjelmassa on laskettu suhteuttamalla eronneet ilmoitettuun opiskelija-
määrään kaavalla (eronneet/läsnä olevat opiskelijat)*100. Tilasto-ohjelma suhteuttaa eron-
neet kokonaismäärään kaavalla ((eronneet + läsnä olevat opiskelijat)/eronneet)*100.
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2. Ammatillisesta peruskoulutuksesta eronneet
 
Salla Hurnonen

Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen jär-
jestäjiä oli lukuvuonna 2011–2012 yhteensä 127 koulutuksen järjestäjää ja vuon-
na 2012–2013 124 koulutuksen järjestäjää. Näissä oppilaitoksissa ammatillista 
opetussuunnitelmaperusteista perustutkintoa opiskeli kaiken kaikkiaan vuonna 
2011 yhteensä 131 901 opiskelijaa ja vuonna 2012 yhteensä 130 876 opiskeli-
jaa6. Läpäisyn tehostamisohjelman valtionavustuksilla rahoitettuja hankkeita oli 
ensimmäisellä seurantajaksona 23 kappaletta joissa mukana oli yhteensä 53 
koulutuksen järjestäjää ja viime seurantajaksolla 24 hanketta, joissa yhteensä 
55 koulutuksen järjestäjää. Läpäisyn tehostamisohjelman hankkeissa mukana 
olevissa oppilaitoksissa opiskelee yli 80 prosenttia ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoista (taulukko 1). Lukuvuonna 2011–2012 eroprosentti oli 8,1 ja laski 
7,5 prosenttiin lukuvuoden 2012–2013 aikana. 

Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteiset opiskelijat ja eronneet

Lukuvuosi Kaikki 
ammatillisen 
peruskoulutuk-
sen opiskelijat

Ohjelmassa 
mukana olevien 
koulutuksen 
järjestäjien 
opiskelijat

Aineiston 
kattavuus

Opiskelijat 
ja eronneet 
yhteensä

Eronneet Eropro-
sentti

2012–2013 130876 114070 87,2 % 123361 9291 7,5 %

2011–2012 131901 106417 80,7 % 115800 9383 8,1 %

6  Tilastokeskuksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tietopalvelusopi-
mus, 2.3b opetussuunnitelmaperusteiden ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto 2011; 
2012
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Koulutusaloittain
Läpäisyn tehostamisohjelman hankkeissa 2012–2013 mukana olevien oppi-
laitoksien koulutusalojen koot vaihtelivat 829–54 730 oppilaan välillä (kuvio 
1). Tässä luvussa seuraavana esiteltävässä eroprosenttien vertailussa eri alojen 
välillä olisi hyvä huomioida alojen oppilaslukumäärien7 huomattava vaihtelu. 
Määrällisesti eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla (44,4 prosent-
tia), jossa opiskeli 54 730 opiskelijaa lukuvuonna 2012–2013. Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alalla 20 464 (16,6 prosenttia) opiskelijaa ja matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala 15 200 opiskelijaa (12,3 prosenttia) sekä yhteiskuntatieteiden, liiketa-
louden ja hallinnon ala 13 853 opiskelijaa (11,2 prosenttia) kokonaisopiskeli-
jamäärästä. 

Kuvio 1. Läpäisyn tehostamisohjelman hankkeissa olevien oppilaitosten opiskelijat koulutusaloittain 
seurantajaksolla 2012–2013

Kuviossa 2 kuvataan eri alojen keskeyttämisprosentit kahden eri seurantajak-
son aikana. Läpäisyn tehostamisohjelman perustamisvaiheessa opiskelijamää-
rään suhteutettuna yleisintä keskeyttäminen oli luonnontieteiden sekä luon-

7  Tilastokeskuksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tietopalvelusopi-
mus, 2.3b opetussuunnitelmaperusteiden ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto 2011; 
2012
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nonvara- ja ympäristöalalla8. Eroaminen on kahden vuoden aikana vähentynyt 
muilla, paitsi humanistisella ja kasvatusalalla. Eniten eroamisia on matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalalla, jossa erosi yli 9 prosenttia opiskelijoista. Eroaminen 
lisääntyi humanistisella ja kasvatusalalla 1,1 prosenttiyksikköä. Määrällisesti 
eniten eronneita oli tekniikan ja liikenteen alalla, jossa opiskeli 54 730 opiske-
lijaa ja eroprosentti 7,5. 

Kuvio 2. Eroprosentit koulutusaloittain 2011–2013

Vehviläisen (2014) tuoreessa selvityksessä9 todetaan koulutusalallaan sukupuo-
livähemmistöä edustavien läpäisyprosentin olevan heikompi kuin enemmistön. 
Määrällisen seurannan aineistosta kokonaisuutena arvioiden ei miesten ja nai-
sen välillä ole mainittavaa eroa koulutuksesta eroamisen määrissä seurantajak-
solla 2012–2013 (naisista 8 prosenttia ja miehistä 7 prosenttia: f=0,000)10, vaikka- 

8 Valtion vuoden 2011 talousarviossa ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaan 
tarkoitettujen määrärahojen käytön perusteet 

9 Vehviläinen J. (2014) Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, Seurantatutki-
muksen raportti. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2014;7

10 Tulos perustuu varianssianalyysiin, jonka avulla tutkitaan onko eri ryhmien välisissä keski-
arvoissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Tuloksesta laskettu Cohenin f-arvo kertoo efekti-
koosta. Tässä tapauksessa kun f=0,000, ei tilastollisesti merkittävää efektiä ole.
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kin ero suuresta otoskoosta johtuen on tilastollisesti merkitsevä (p<0,001). 
Eronneita koulutusaloittain tarkasteltaessa (Kuvio 3) voidaan todeta, että eri 
koulutusaloilla oli selvää vaihtelua miesten ja naisten eronneisuuden välillä11. 
Luonnontieteiden alalla naisista erosi 12,9 prosenttia ja miehistä 7,9 prosenttia. 
Samoin tekniikan ja liikenteen alalla naisista erosi 10,2 ja miehistä 6,9 prosent-
tia. Luonnonvara- ja ympäristöalalla naisista 8,8 prosenttia erosi ja miehistä 
6,6 prosenttia. Opiskelijaenemmistönä naisia olevalla sosiaali- ja terveysalalla 
eronneisuus oli miehillä 9,4 prosenttia ja naisilla 6,1 prosenttia. Tilastollisesti 
testattaessa eri ryhmien välisiä keskiarvoja ei tuloksena saatu merkittävää eroa 
naisten ja miesten eroamisen välillä eri aloilla. Tekniikan- ja liikenteen alalla, 
luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla (p<0,05), joka 
osoittaa että eroa eroamisessa olisi sukupuolten välillä, mutta toisaalta myös 
näissä ryhmissä efektikoko (f<0,05) jäi liian pieneksi, jotta tulosta voitaisiin tul-
kita tilastollisesti merkittäväksi12. Tämä selittynee sillä, että aloilla vähemmistöä 
edustava sukupuolen keskiarvo on kuitenkin melko lähellä enemmistö suku-
puolen keskiarvoa ja yhtä aikaa vähemmistösukupuolen ryhmän koko on pie-
ni. Yhtälöstä seuraa, että pienemmän ryhmän vaikutus voi olla niin vähäinen 
koko aineistossa, että tilastollisesti merkittävää eroa ei löydy.

Kuvio 3. Naisten ja miesten eroaminen aloittain 2012–2013

11 Tilastollisesti arvioiden suurinkaan eroista ei kuitenkaan ole merkittävän suuri (f<0,06). 
Eron olisi pitänyt olla 40 prosenttia ollakseen tilastollisessa mielessä edes keskisuuri

12 Efektikoko (Cohenin f arvo) tulkitaan f=0,1 pieni eri tai ei eroa, f=0,2 keskisuuri ero, f=0,4 
suuri ero)
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Perustutkinnoittain 
Eroamista perustutkinnoittain tarkasteltaessa vaihtelivat eroprosentit 2,9–15,4 
prosentin välillä. Kaikkien perustutkintojen tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 
1. Perustutkinnoista on rajattu tarkastelun ulkopuolelle hyvin pienet tutkin-
not, joissa opiskeli vähemmän kuin 50 opiskelijaa.  Eroaminen vähentyi eniten 
lääkealan perustutkinnossa (3,7 prosenttiyksikköä) Alla olevasta taulukosta 4 
ilmenee kymmenen perustutkintoa, joissa eroaminen on läpäisyn tehostamis-
ohjelman aikana vähentynyt suhteellisesti eniten. Kaiken kaikkiaan perustut-
kintojen väliset eroprosenttien erot ovat huomattavia. Huomattavaa on myös 
se, että tässä raportissa ei ole tarkasteltu lukuja ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjien tasolla, joilla on myös huomattavia eroprosenttien eroja eri perustut-
kinnoissa ja niiden välillä.

Koulutuksen järjestäjien olisikin hyvä käydä eri perustutkintojen eroamisluvut 
läpi ja analysoida tarkemmin syitä niihin. Syiden löytymisen kautta voidaan 
löytää paikallisia tai seudullisia ratkaisuja eroamislukujen pienentämiseen.

Taulukko 2. Perustutkinnot joissa eroaminen on vähentynyt eniten 

2011–2012 2012–2013

n eroprosentti n eroprosentti Muutos

1 Lääkealan perustutkinto 313 10,5 % 266 6,8 % -3,7

2 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 566 12,5 % 637 9,4 % -3,1

3 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 701 10,0 % 698 7,3 % -2,7

4 Turvallisuusalan perustutkinto 1216 8,0 % 1428 5,3 % -2,7

5 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 1582 11,3 % 1486 9,1 % -2,2

6 Maanmittausalan perustutkinto 217 8,3 % 241 6,2 % -2,1

7 Merenkulkualan perustutkinto, merimies 593 8,8 % 582 6,7 % -2,1

8 Hammastekniikan perustutkinto 68 10,3 % 60 8,3 % -2,0

9 Hiusalan perustutkinto 2792 7,8 % 2858 5,9 % -1,9

10 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1750 11,0 % 1784 9,2 % -1,8
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Vähiten opiskelijat erosivat viittomakielisen ohjauksen perustutkinnosta, jos-
sa eroprosentti oli 2,9. Perustutkintojen pienimpiä eroprosentteja selviää alla 
olevasta taulukosta 3. Perustutkintoja vertailtaessa on hyvä huomioida, että tut-
kinnoissa opiskelee hyvin eri määriä opiskelijoita. Pienimpien alojen vertailu 
on hankalaa, koska eroprosentti voi heilahdella huomattavasti muutamankin 
opiskelijan lisäyksellä.

Taulukko 3. Perustutkinnot, joissa on pienimmät eroprosentit

2011-2012 2012-2013

 n eroprosentti n eroprosentti

1 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 75 4,0 % 68 2,9 %

2 Lentokoneasennuksen perustutkinto 346 4,9 % 403 3,2 %

3 Musiikkialan perustutkinto 326 4,6 % 333 4,2 %

4 Talotekniikan perustutkinto 3134 4,6 % 3275 4,4 %

5 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 7060 4,8 % 7126 4,4 %

6 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 165 6,1 % 154 5,2 %

7 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 723 5,8 % 801 5,2 %

8 Turvallisuusalan perustutkinto 1216 8,0 % 1428 5,3 %

9 Maatalousalan perustutkinto 2139 6,3 % 2242 5,5 %

10 Rakennusalan perustutkinto 6537 6,0 % 7201 5,8 %
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Opiskelijat erosivat suhteellisesti eniten (taulukko 4) muovi- ja kumitekniikan 
perustutkinnossa, jossa eroprosentti oli 15,4. Tämä tarkoittaa, että 25 opiskelijaa 
lopetti tutkinnon suorittamisen lukuvuonna 2012–2013. Painoviestinnän perus-
tutkinnossa eroprosentti oli 14 ja eronneiden lukumäärä 122 opiskelijaa. Kuuden-
nella sijalla suhteellisessa vertailussa olevasta puualan perustutkinnosta opiske-
lijoista (1757) lopetti tutkinnon suorittamisen 11,2 prosenttia eli 196 opiskelijaa. 

Taulukko 4. Perustutkinnot, joissa on suurimmat eroprosentit

2011-2012 2012-2013

n eroprosentti n eroprosentti

1 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 192 15,6 % 162 15,4 %

2 Painoviestinnän perustutkinto 898 14,1 % 874 14,0 %

3 Hevostalouden perustutkinto 426 12,2 % 424 12,5 %

4 Suunnitteluassistentin perustutkinto 394 10,7 % 452 12,2 %

5 Laboratorioalan perustutkinto 739 10,0 % 813 11,7 %

6 Puualan perustutkinto 1747 12,1 % 1757 11,2 %

7 Prosessiteollisuuden perustutkinto 641 9,5 % 757 10,0 %

8 Puutarhatalouden perustutkinto 1194 9,2 % 1142 9,9 %

9 Kone- ja metallialan perustutkinto 7582 9,8 % 7913 9,8 %

10 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 462 10,0 % 784 9,8 %
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Opiskelijamääriltään suurimmissa perustutkinnoissa (taulukko 5) eroprosen-
tit vaihtelevat 4,4–9,8 prosentin välillä. Sosiaali- ja terveysalalla eroaminen oli 
maltillista (6,5 prosenttia) ja liiketalouden perustutkinnossa eroprosentti 7,5 
lähestytään läpäisyn tehostamisohjelman tavoitetta. Hotelli-, ravintola-, ja ca-
teringalalla ja kone- ja metallialan perustutkinnoissa olivat eroprosentit yli 9.

Taulukko 5. Eroprosentit opiskelijamääriltään suurimmissa perustutkinnoissa

2011-2012 2012-2013

n eroprosentti n eroprosentti

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 14873 6,9 % 15866 6,5 %

2 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 12592 7,7 % 13853 7,5 %

3 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 11329 9,8 % 12014 9,2 %

4 Kone- ja metallialan perustutkinto 7582 9,8 % 7913 9,8 %

5 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 7060 4,8 % 7126 4,4 %

6 Rakennusalan perustutkinto 6537 6,0 % 7201 5,8 %

7 Autoalan perustutkinto 6173 8,0 % 6851 7,8 %

8 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 4388 8,6 % 4724 8,3 %

9 Logistiikan perustutkinto 3733 7,7 % 4041 6,8 %

10 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 4007 9,2 % 3987 8,5 %
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Ikäryhmittäin
Vuonna 2012–2013 läpäisyn tehostamisohjelman hankkeissa mukana olevis-
sa oppilaitoksissa 78,5 prosenttia opiskelijoista oli alle 19-vuotiaita (kuvio 4 
vasen). Yli 20-vuotiaiden osuus opiskelijoista oli 21,5 prosenttia. Eronneista 
(kuvio 4 oikea) peräti 49,1 prosenttia oli yli 20-vuotiaita, eli lukumäärällisesti 
4557 opiskelijaa. Ikäluokittelu on valittu tilastokeskuksen verrokkiaineiston ne-
liportaisen luokituksen mukaisesti.
 

Kuvio 4. Opiskelijoiden ikäjakauma ja eronneisuuden jakautuminen ikäryhmittäin 2012–2013
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Kuvio 5. Eroprosentit eri ikäluokissa

Varianssianalyysin keinoin keskiarvojen vertailusta voidaan tuloksena todeta 
kahden eri tilastovuoden erillisessä tarkastelussa ikäluokkien suhteen, että eri 
ikäluokkien eroamisten keskiarvoissa (eroprosenteissa) on tilastollisesti merkit-
sevää eroa13 ja että ero on hieman pienentynyt kahden vuoden aikana. Eri kou-
lutusaloittain ja ikäluokittain tarkasteltuna mallin avulla selvisi, että eri ikäluok-
kien välillä on merkittävää vaihtelua eniten luonnontieteiden alalla14 tekniikan 
ja liikenteen alalla15 ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla16 
(taulukko 6). Lisäksi matkailu-, ravitsemis ja talousala voidaan myös tulkita ra-
jatapaukseksi, koska f-arvot lähentyvät merkitsevyyden rajaa. Käytännössä testi 
osoittaa sen, että näillä aloilla eri ikäluokkien eroamisessa on merkittävää eroa.

13 p=0,000; 2011-2012 f=0,27 ja 2012-2013 f=0,25
14 p=0,000;f=0,27;f=0,25
15 p=0,000 f=0,22;f=0,21
16 p=0,00;f=0,2;f=0,2
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Taulukko 6. Eri ikäryhmien eroprosenttien vertailu koulutusaloittain

Tilastovuosi

2011-2012 2012-2013

Cohen f Cohen f

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 0,20 0,20

LUONNONTIETEIDEN ALA 0,27 0,25

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 0,22 0,21

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 0,18 0,19

Kaikilla aloilla 20–24-vuotiaiden riski erota koulutuksesta on moninkertainen 
verrattuna alle 19-vuotiaisiin (taulukko 7). 20–24-vuotiaiden riski erota on yli 
5 kertainen 17 luonnontieteen ja tekniikan ja liikenteen aloilla verrattuna alle 
19-vuotiaisiin, mutta on pienentynyt läpäisyn tehostamisohjelman aikana. Luon-
nontieteiden alalla myös 20–29-vuotiaiden riski erota on yli viisinkertainen ver-
rattuna alle 19-vuotiaisiin. Tarkastellessa yli 30-vuotiaiden riskiä verrattuna alle 
19-vuotiaisiin voidaan todeta, että riski on toisinpäin.

Taulukko 7. Eroamisen riskikerroin eri ikäluokissa verrattuna alle 19-vuotiaisiin

2011-
2012

2012-
2013

2011-
2012

2012-
2013

2011-
2012

2012-
2013

ikä 20-24 ikä 20-29 ikä 30+

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 2,0 3,3 3,1 2,6 1,0 0,3

KULTTUURIALA 2,1 2,3 2,6 2,5 0,7 0,6

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA  
HALLINNON ALA 4,8 4,5 3,4 4,2 0,4 0,4

LUONNONTIETEIDEN ALA 6,2 5,6 4,2 5,4 0,4 0,4

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 5,5 5,1 3,8 3,5 0,4 0,4

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA 2,6 3,3 2,8 3,3 0,7 0,6

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 3,3 3,1 4,2 3,5 0,4 0,4

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 3,6 3,9 3,3 3,3 0,5 0,5

17 Esimerkiksi kun huomioidaan vain alle 19-vuotiaiden ja 20-24-vuotiaiden ikäluokat luon-
nontiede alalla on risk ratio=5,6 vuodelta 2012-2012.
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Nuoret miehet erosivat lähes prosenttiyksikön verran vähemmän kuin naiset 
nuorimmassa, 15–19-vuotiaiden ikäluokassa (kuvio 6). Muissa ikäluokissa mie-
het erosivat selkeästi enemmän kuin naiset. Ikäluokassa 20–24-vuotiaat, erosi 
miehistä 21 prosenttia, joka on 6,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavas-
sa ikäluokassa naisten eroaminen, 14,7 prosenttia. Tuore tutkimus toisen as-
teen koulutuksen läpäisystä ja keskeyttämisestä opintonsa vuosina 2001 ja 2006 
aloittaneista opiskelijoista18 tuloksena mainitaan, että miesten riski keskeyttää 
opintonsa on puolitoistakertainen naisiin verrattuna.

Kuvio 6. Ikäluokat ja sukupuoli

18 Aho, S., Mäkiaho, A. (2014) Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen. Vuosi-
na 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus. Opetushallituksen 
raportit ja selvitykset 2014:8

mainitaan, että miesten riski keskeyttää opintonsa on puolitoistakertainen naisiin ver-
rattuna.  
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Opintojen kesto ennen eroamista
Eniten opiskelijoita eroaa ensimmäisen 10 kuukauden aikana opintojen aloit-
tamisesta (kuvio 7). Alla olevassa kuviossa esitetään eronneiden oppilaiden lu-
kumäärät opintojen keston (kuukausina) mukaan. Suurin piikki eroamisissa on 
havaittavissa kahden ja kuuden kuukauden välissä. Kuviosta on myös havait-
tavissa selkeää yhdenmukaisuutta eri vuosien eronneiden määrän vaihteluissa 
lukuvuoden aikana. Eroamisia tapahtuu eniten kohti loppuvuotta kohdissa 18 
kk, 30 kk ja 42kk, jotka vastaavat opintojen kestona 1,5: 2,5 ja 3,5 vuotta.
 

Kuvio 7. Opintojen kesto ennen eroa opiskelijamäärät (2011–2013)

Opintojen kestoa kuukausina ja eronneiden jakautumista kuvaa myös seuraava 
kuvio 8, josta voidaan tarkemmin havaita eroamisien painottuminen erityisesti 
opintojen alkuun. Peräti 40,9 prosenttia kaikista eronneista opiskelijoista erosi 
ensimmäisen puolen vuoden aikana opinnoista. 



23

Kuvio 8. Eroamisien jakautuminen opintojen keston mukaan 2011–2013
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Äidinkielen ja opetuskielen mukaan
Opiskelijoista seurantajaksolla 2012-2013 suomea tai saamea äidinkielenään 
puhuvia opiskelijoita oli 90,7 prosenttia opiskelijoista, ruotsia 4,4 prosenttia ja 
muita 4,8 prosenttia (kuvio 9).

Kuvio 9. Opiskelijoiden äidinkieli 2012–2013

Eronneista 91,9 prosenttia puhui äidinkielenään suomea, 2,9 ruotsia ja 5,2 muu-
ta kieltä (kuvio 10). Eroprosentteja (taulukko 8) tarkastellessa voidaan huomata 
että muuta kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat ryhmässä eropro-
sentti on hieman suurempi (8,1 prosenttia) ja ruotsia äidinkielenään puhuvien 
eroprosentti pienempi (5,1 prosenttia). 
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Kuvio 10. Eronneiden jakautuminen äidinkielen mukaan 2012-2013

 
Taulukko 8. Eroprosentit eri kieliryhmissä

2011-2012 2012–2013

Äidinkieli Eroprosentti Eroprosentti

suomi (n=112048) 8,2 % 7,6 %

ruotsi (n=5345) 5,6 % 5,1 %

muu (n=5968) 7,8 % 8,1 %



26

Läpäisyn tehostamisohjelman hankkeissa on mukana viisi ruotsinkielistä koulu-
tuksen järjestäjää. Lukuvuonna 2011–2012 oli näiden järjestäjien eroprosentti 5,5 
prosenttia ja laski 4,5 prosenttiin lukuvuoden 2012–2013 aikana (taulukko 9).  

Taulukko 9. Ruotsinkielisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja eronneiden aineisto

Lukuvuosi Ohjelmassa mukana olevien ruot-
sinkielisten koulutuksen järjestäjien 
opiskelijat

Opiskelijat 
ja eronneet 
yhteensä

Eronneet Eroprosentti

2012-2013 4911 5144 233 4,5 %

2011-2012 5061 5361 300 5,5 %

Maakunnittain
Opiskelijamäärältään lukuvuonna 2012–2013 selvästi suurin oli Uusimaa, jossa 
opiskeli 24,3 prosenttia läpäisyn tehostamisohjelman hankkeiden opiskelijoista 
(kuvio 11 ylhäällä). Muita opiskelijamäärältään suuria alueita oli Pirkanmaa 
(9,8 prosenttia), Varsinais-Suomi (9,3 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaa (7,9 
prosenttia) ohjelman kokonaisopiskelijamäärästä. Eronneita (kuvio 11 alhaalla) 
oli selvästi eniten Uudellamaalla, jossa opinnoista erosi 31 prosenttia kaikista 
eronneista opiskelijoista (9291 opiskelijaa).
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Kuvio 11. Opiskelijamäärät maakunnittain ylhäällä. Alhaalla eronneiden määrät maakunnittain  
2012–2013.

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Lappi

Etelä-Savo

Kanta-Häme

Etelä-Pohjanmaa

Kymenlaakso

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjanmaa

Satakunta

Päijät-Häme

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Uusimaa

12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

1,9% 
2 216
2,0% 
2 338

3,1% 
3 513
3,1% 
3 576
3,3% 
3 770

3,6% 
4 123
3,7% 
4 234

4,2% 
4 739

4,4% 
5 074

4,7% 
5 358
4,8% 
5 450
4,8% 
5 452

5,1% 
5 781

7,9% 
8 977

9,3% 
10 603

9,8% 
11 161

24,3% 
27 705

Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Kainuu

Kanta-Häme

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Etelä-Savo

Lappi

Kymenlaakso

Pohjois-Savo

Satakunta

Keski-Suomi

Päijät-Häme

Pohjois-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa

12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

1,4% 
126
1,5% 
138
1,6% 
149

3,2% 
295
3,3% 
305
3,3% 
310
3,4% 
319
3,5% 
326
3,7% 
348

4,4% 
405

4,9% 
451

5,4% 
502
5,5% 
512

6,7% 
625

8,4% 
780

8,8% 
821

31,0% 
2 879



28

Kahden vuoden aikana opinnoista eroaminen vähentyi eniten Etelä-Pohjan-
maalla, jossa eroprosentti pieneni 4,6 prosenttiyksikköä (taulukko 10). Etelä-
Savon alueella eroaminen vähentyi 1,1 prosenttiyksikköä. Päijät-Hämeen, Ky-
menlaakson ja Keski-Suomen sekä Lapin alueilla eronneisuus on päinvastoin 
hieman lisääntynyt läpäisyn tehostamisohjelman aikana.

Taulukko 10. Eroprosentit maakunnittain

Maakunta

Lukuvuosi
Muutos

2011–2012 2012–2013

Uusimaa 9,6 % 9,4 % -0,2

Varsinais-Suomi 7,2 % 7,2 % 0

Satakunta 8,5 % 7,6 % -0,9

Kanta-Häme 7,6 % 7,3 % -0,3

Pirkanmaa 7,2 % 6,5 % -0,7

Päijät-Häme 8,1 % 8,6 % 0,5

Kymenlaakso 7,1 % 7,6 % 0,5

Etelä-Savo 9,3 % 8,2 % -1,1

Pohjois-Savo 8,0 % 7,4 % -0,6

Pohjois-Karjala  6,1 % 0,0

Keski-Suomi 7,1 % 8,0 % 0,9

Etelä-Pohjanmaa 7,8 % 3,2 % -4,6

Pohjanmaa 5,9 % 5,4 % -0,5

Keski-Pohjanmaa 5,8 % 5,1 % -0,7

Pohjois-Pohjanmaa 8,3 % 6,5 % -1,8

Kainuu 6,7 % 6,3 % -0,4

Lappi 8,1 % 8,5 % 0,4

  8,1 % 7,5 % -0,6
 

**Pohjois-Karjala mukana 2012 alkaen
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Alla kuvio 12 ilmentää eroamisen suhteellista jakautumista eri aloilla maakun-
nittain. Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoita erosi määrällisesti eniten joka 
maakunnassa (kuvio 12). Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sekä sosiaalia-
lalla oli myös määrällisesti paljon eronneita opiskelijoita kaikissa maakunnissa.

Kuvio 12. Eronneiden jakautuminen koulutusalojen suhteen maakunnissa 2012–2013

Yhteenveto tuloksista
Yhteenvetona tuloksista voidaan kiteyttää seuraavaa: Ensimmäiseksi, koulutus-
aloittain tarkasteltuna huomattiin, että tekniikan- ja liikenteen alalla oli luku-
määräisesti runsaasti opiskelijoita, ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla eropro-
sentti oli korkea. Sosiaali- ja terveysala on myös opiskelijalukumäärältään suuri 
ala, jossa eroprosentti oli kuitenkin maltillinen. Toiseksi, eri aloilla eroaminen 
vaihtelee ikäryhmittäin ja, että yli 20–29-vuotiaiden ikäryhmissä eroamisen riski 
oli suurempi kuin sitä nuoremmilla tai vanhemmilla. Kolmanneksi, naisten ja 
miesten eronneisuus vaihteli ikäluokittain ja että miehistä suhteellisesti useam-
pi eroaa. Neljänneksi, erityisesti nuorten ikäluokassa eronneita on määrällisesti 
paljon, vaikkakin eroprosentti oli pieni. Viidenneksi, eronneiden määrät ja ero-
prosentit vaihtelevat suuresti maakunnittain. Viimeiseksi huomattiin eroamisten 
painottuvan erityisesti eroaminen ensimmäisen puoleen vuoteen. Seuraavassa 
pääluvussa syvennytään tarkemmin näiden ryhmien analyysiin.



30

3. Erityisiä havaintoja 
 
Salla Hurnonen

Tässä luvussa selvitetään tarkemmin aiempien tulosten perusteella havaittuja 
ryhmiä, joissa eroaminen oli muista poikkeavaa.  Ensimmäiseksi selvitetään 
eroamisten painottumista ensimmäiseen puoleen vuoteen sekä opintojen kes-
toa eri ikäryhmissä. Toiseksi tarkastellaan tekniikan- ja liikenteen alan, matkai-
lu-, ja ravitsemis- ja talousalan sekä sosiaalialan ikäryhmien eroamista ikäryh-
mittäin ja sukupuolittain.

Eroaminen opintojen alussa
Ensimmäisen puolen vuoden aikana eronneista 57,2 prosenttia on alle 19-vuo-
tiaita ja 42,8 prosenttia yli 20-vuotiaita. Yli 7kk opiskelleista alle ja yli 20-vuoti-
aiden eroaminen on likimain yhtä suurta (kuvio 13).
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Kuvio 13. Eri ikäluokkien eronneiden suhteelliset osuudet alle ja yli puoli vuotta tarkastelussa

Samaa tarkastelua jatkettaessa voidaan huomata ikäryhmäkohtaisessa jaottelus-
sa, että alle 19-vuotiaista eroaa enemmän ensimmäisen puolen vuoden aikana 
kuin muista ikäluokista (kuvio 14). Alla oleva kuvio esittää tietyn ikäluokan 
eronneiden jakautumista alle ja yli puoli vuotta opiskelleisiin.

  

Kuvio 13 - Eri ikäluokkien eronneiden suhteelliset osuudet alle ja yli puoli vuotta tarkastelussa 

 

Samaa tarkastelua jatkettaessa voidaan huomata ikäryhmäkohtaisessa jaottelussa, että 
alle 19-vuotiaista eroaa enemmän ensimmäisen puolen vuoden aikana kuin muista 
ikäluokista (kuvio 14). Alla oleva kuvio esittää tietyn ikäluokan eronneiden jakautumis-
ta alle ja yli puoli vuotta opiskelleisiin. 
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Kuvio 14. Eroamisten jakautuminen alle ja yli puolivuotta tutkintoa suorittaneisiin ikäryhmittäin
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Kuviossa 15 nähdään tarkemmin, ikävuositasolla opintojen kesto ennen ero-
amista. Tarkastelussa alla on mukana kaikki koulutuksesta eronneet 2011–2013 
ajalta.  Nuorimmilla suuri painottuminen alle puolen vuoden opintojen kestoon 
selittyy sillä että 16-vuotias ei ole käytännössä voinut peruskoulun jälkeen opis-
kella pitkään ennen eroamista.

Kuvio 15. Ikävuositasolla opintojen kesto ennen eroamista
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Tekniikan- ja liikenteen ala
Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoista 18,9 prosenttia opiskelijoista oli nai-
sia ja 81,1 prosenttia miehiä koko ajanjaksolla 2011–2013. Samalla ajanjaksolla 
alan opinnoista erosi 7980 opiskelijaa, joka on 43 prosenttia kaikista eronneista 
opiskelijoista (18674). Eronneet opiskelijat samalla ajanjaksolla olivat pääsään-
töisesti alle 19-vuotiaita (kuvio 16), mutta myös 20–24-vuotiaiden ikäryhmän 
eronneiden lukumäärä on merkittävä (2773 opiskelijaa). 

Kuvio 16. Tekniikan ja liikenteen alan eronneiden jakautuminen ikäryhmittäin 2011–2013

Tekniikan ja liikenteen alan eroprosentteja tarkastellessa voidaan huomata että 
20–24-vuotiaiden ikäryhmän eroprosentti on huomattavan suuri, yli 20 prosent-
tia (taulukko 11).  Myös nuoremman ikäluokan, alle 19-vuotiaat eronneiden 
opiskelijalukumääränä, 2773 opiskelijaa on huomattava. 

Tekniikan- ja liikenteen ala 

Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoista 18,9 prosenttia opiskelijoista oli naisia ja 81,1 
prosenttia miehiä koko ajanjaksolla 2011–2013. Samalla ajanjaksolla alan opinnoista 
erosi 7980 opiskelijaa, joka on 43 prosenttia kaikista eronneista opiskelijoista (18674). 
Eronneet opiskelijat samalla ajanjaksolla olivat pääsääntöisesti alle 19-vuotiaita (kuvio 
16), mutta myös 20–24-vuotiaiden ikäryhmän eronneiden lukumäärä on merkittävä 
(2773 opiskelijaa).  

 

 

Kuvio 16 - Tekniikan ja liikenteen alan eronneiden jakautuminen ikäryhmittäin 2011–2013 
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Taulukko 11. Eroprosentit eri ikäluokissa tekniikan ja liikenteen alalla eri vuosina

Tilastovuosi

2011–2012 2012–2013

Ikä Eronneet n Eroprosentti Eronneet n Eroprosentti

-19 (n=45687) 2210 5,1 % 2323 5,1 %

20 - 24 (n=6626) 1340 22,9 % 1432 21,6 %

25 - 29 (n=1384) 222 17,4 % 216 15,6 %

30+ (n=1033) 112 12,1 % 122 11,8 %

3884 7,6 % 4093 7,5 %

Naisten ja miesten välillä ikäluokittain voidaan havaita eroja eroprosenteissa 
(kuvio 17). Vaikka tilastollista merkittävyyttä ei pystytty toteamaan aineiston 
perusteella, voidaan siitä huolimatta havaita, että miesten ja naisten eroamis-
ten suhteelliset osuudet ikäluokan opiskelijoista vaihtelevat. Nuorimmassa, alle 
19-vuotiaiden ikäluokassa naisten eroprosentti on 2,6 prosenttiyksikkö suurem-
pi kuin miesten, toisaalta 20–24-vuotiaiden ikäluokassa naisten eroprosentti on 
selvästi (6,2 prosenttiyksikköä) pienempi kuin miesten. 

Kuvio 17. Tekniikan ja liikenteen ala, naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013  

Kuvio 17 – Tekniikan ja liikenteen ala, naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013 
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 70,8 prosenttia opiskelijoista 
oli naisia ja 29,2 prosenttia miehiä ajanjaksolla 2011–2013. Samalla ajanjak-
solla alan opinnoista erosi 2687 opiskelijaa, joka on 14,4 prosenttia kaikista 
eronneista opiskelijoista (18674). Eronneet opiskelijat samalla ajanjaksolla oli-
vat pääsääntöisesti alle 19-vuotiaita (kuvio 18), mutta myös 20–24-vuotiaiden 
ikäryhmään kuuluu 33,7 prosenttia kaikista matkailu-, ravitsemis ja talousalan 
eronneista. 

Kuvio 18. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala eronneiden jakautuminen ikäluokittain

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 70,8 prosenttia opiskelijoista oli naisia 
ja 29,2 prosenttia miehiä ajanjaksolla 2011–2013. Samalla ajanjaksolla alan opinnoista 
erosi 2687 opiskelijaa, joka on 14,4 prosenttia kaikista eronneista opiskelijoista 
(18674). Eronneet opiskelijat samalla ajanjaksolla olivat pääsääntöisesti alle 19-
vuotiaita (kuvio 18), mutta myös 20–24-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu 33,7 prosenttia 
kaikista matkailu-, ravitsemis ja talousalan eronneista.  

 

 

 

Kuvio 18 - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala eronneiden jakautuminen ikäluokittain 
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eroprosentteja tarkastellessa voidaan huo-
mata että 20–24-vuotiaiden ikäryhmän eroprosentti on myös tällä alalla huo-
mattavan suuri, yli 20 prosenttia, kuin myös 25–29-vuotiaiden ikäluokassa (tau-
lukko 12). 

Taulukko 12. Eroprosentit eri ikäluokissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 2011-2013

Tilastovuosi

2011-2012 2012-2013

Ikä eronneet n eroprosentti eronneet n eroprosentti

-19 (n=12247) 785 6,7 % 788 6,4 %

20 - 24 (n=2054) 425 20,7 % 480 21,3 %

25 - 29 (n=399) 68 19,1 % 73 18,3 %

30+ (n=299) 29 12,0 % 39 13,0 %

1307 9,1 % 1380 9,1 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla miesten ja naisten eroamisten suhteelliset 
osuudet eri ikäluokissa eivät vaihtele erityisesti muissa, paitsi yli 30-vuotiaiden 
ikäluokassa, jossa miesten eroaminen on lähes 10 prosenttiyksikköä suurem-
paa kuin naisten (kuvio 19).

Kuvio 19. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eroprosentteja tarkastellessa voidaan huomata että 
20–24-vuotiaiden ikäryhmän eroprosentti on myös tällä alalla huomattavan suuri, yli 
20 prosenttia, kuin myös 25–29-vuotiaiden ikäluokassa (taulukko 12).  

Taulukko 12- Eroprosentit eri ikäluokissa matkailu-, ravitsemis ja talousalalla 2011-2013 

 
Tilastovuosi 

2011-2012 2012-2013 
Ikä eronneet n eroprosentti eronneet n eroprosentti 
-19 (n=12247) 785 6,7 % 788 6,4 % 
20 - 24 (n=2054) 425 20,7 % 480 21,3 % 
25 - 29 (n=399) 68 19,1 % 73 18,3 % 
30+ (n=299) 29 12,0 % 39 13,0 % 

 
1307 9,1 % 1380 9,1 % 

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla miesten ja naisten eroamisten suhteelliset osuudet 
eri ikäluokissa eivät vaihtele erityisesti muissa, paitsi yli 30-vuotiaiden ikäluokassa, jossa 
miesten eroaminen on lähes 10 prosenttiyksikköä suurempaa kuin naisten (kuvio 19). 

 

Kuvio 19 - Matkailu-, ravitsemis-, ja talousala. Naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013 
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Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista 89,2 prosenttia opiskelijoista oli naisia ja 
10,8 prosenttia miehiä ajanjaksolla 2011–2013 (kuvio 20). Samalla ajanjaksolla 
alan opinnoista erosi 2670 opiskelijaa, joka on 13,2 prosenttia kaikista eron-
neista opiskelijoista (18674). Sosiaali- j a terveysalalla eronneista lähes yhtä 
paljon oli alle 19-vuotiaita (41,5 prosenttia) ja 20–24-vuotiaita (1095 prosenttia). 

Kuvio 20. Sosiaali- ja terveysala eronneet 2011–2013

Sosiaali- ja terveysalan eroprosentteja tarkastellessa voidaan huomata että poi-
keten edellisistä aloista, on tällä alalla 25–29-vuotiaiden eroprosentti korkein, 
joskin laskenut läpäisyn tehostamisohjelman aikana. Alle 19-vuotiaiden ikäluo-
kassa eroprosentti on pieni, vain 4 prosentin luokkaa (taulukko 13).
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Taulukko 13. Eroprosentit eri ikäluokissa sosiaali- ja terveysalalla

Tilastovuosi

2011–2012 2012–2013

ikä eronneet n eroprosentti eronneet n eroprosentti

-19 (n=13784) 538 4,1 % 557 4,0 %

20 - 24 (n=4717) 548 12,3 % 541 11,5 %

25 - 29 (n=1036) 146 15,2 % 132 12,7 %

30+ (n=926) 83 10,1 % 92 9,9 %

1315 6,8 % 1322 6,5 %

Sosiaali- ja terveysalalla miesten ja naisten eroamisten suhteelliset osuudet eri 
ikäluokissa vaihtelevat erityisesti alle 19-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden ikäluo-
kissa (kuvio 21). Huomattavaa on, että nuoret, alle 19-vuotiaat naiset eroavat 
sosiaali- ja terveysalalta hyvin vähän, vain 3,8 prosenttia. 

 
Kuvio 21. Sosiaali- ja terveysala, naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013

Taulukko 13 - Eroprosentit eri ikäluokissa sosiaali- ja terveysalalla 

 
Tilastovuosi 

 
 

2011–2012 2012–2013 
 ikä eronneet n eroprosentti eronneet n eroprosentti 
 -19 (n=13784) 538 4,1 % 557 4,0 % 
 20 - 24 (n=4717) 548 12,3 % 541 11,5 % 
 25 - 29 (n=1036) 146 15,2 % 132 12,7 % 
 30+ (n=926) 83 10,1 % 92 9,9 % 
 

 
1315 6,8 % 1322 6,5 % 

  

Sosiaali- ja terveysalalla miesten ja naisten eroamisten suhteelliset osuudet eri ikä-
luokissa vaihtelevat erityisesti alle 19-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden ikäluokissa (kuvio 
21). Huomattavaa on, että nuoret, alle 19-vuotiaat naiset eroavat sosiaali- ja terveysalal-
ta hyvin vähän, vain 3,8 prosenttia 

 

 

Kuvio 21 - Sosiaali- ja terveysala, naisten ja miesten eroprosentit eri ikäluokissa 2012–2013 
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4. Tulosten pohdinta ja läpäisyn  
 tehostamisohjelman tulevaisuus 
 
Juhani Pirttiniemi ja Salla Hurnonen

Ammatilliseen koulutukseen liittyviä koulutuksen läpäisyn parantamistoimia 
on toteutettu Suomessa määrätietoisesti jo 1990-luvulta alkaen. Päähuomio on 
kiinnitetty opiskelujen keskeyttämisen ehkäisyyn. 

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaa ovat edeltäneen pää-
osin Opetushallituksen koordinoimat ja Euroopan Sosiaalirahaston kautta tue-
tut hankkeet. Näiden hankkeiden kautta perusopetuksen päättäneille nuorille 
on pyritty luomaan mahdollisimman hyvä reitti jatko-opintoihin.

Eroamisten erot eri koulutusaloilla ovat niin suuria, että ne vaativat jatkossa 
vieläkin tarkempaa analysointia. Koulutuksen järjestäjät voivat omista raporteis-
taan nähdä oman tilanteensa – alakohtaiset eroamiset koulutuksen järjestäjien 
välillä vaihtelevat. Laadullinen tutkimus voi myös osaltaan selittää syitä ala-
kohtaisiin eroihin. Osin ratkaisun avaimet ovat koulutuksen järjestäjillä; miten 
koulutusalakohtaista kehittämistyötä tehdään. Opiskelujen alkuvaiheen suuret 
eroprosentit viittaavat kuitenkin siihen, ettei kyseinen koulutusala tai koulutuk-
sen toteutus ole tyydyttänyt opiskelijaa.

Aikaisempien tutkimusten ja selvitysten perusteella tiedetään, että peruskoulun 
ja ammatillisen koulutuksen ns. nivelvaihe on ratkaiseva. Mitä tietoa ja koke-
muksia nuori on saanut ammatillisesta koulutuksesta ja koulutusalasta ennen 
opintojen alkua? Voiko koulutusvalinnassaan epävarma nuori saada tarvittaessa 
”saattaen vaihtaen” ohjausta vaikka kesän aikana? Miten nuori otetaan vastaan 
ammatillisessa koulutuksessa?

Nyt julkaistavasta raportista nähdään, että koulutuksen alkuvaiheen eroamiset 
ovat suuria. Näissä luvuissa eivät kuitenkaan tule esille ne nuoret, jotka eroavat 
ennen syksyn tilastointipäivää (20.9.). Seuraavassa vaiheessa tilastollista seu-
rantaa on syytä laajentaa myös niihin, jotka ovat tulleet valituksi ammatilliseen 
koulutukseen (ja ovat ilmoittaneet vastaanottaneensa koulutuspaikan), mutta 
päättävät koulutuksen ennen syyskuun 20. päivää. 
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Toinen huolestuttava seikka on ammatillisten oppilaitosten välinpitämättömyys 
keskeyttämisten ilmoittamisesta KELA:lle aiheuttaa vaikeuksia nuorten tule-
vaisuudelle19, mikäli tuen maksamista jatketaan opinnoista eroamisen jälkeen. 
Opintotuesta on tässä ja useissa vastaavissa tapauksissa muodostunut koulu-
tuksesta syrjäytymistä edistävä tekijä!

Kolmas erityisseurattava asia on erilaisten eroamisten ja eroamisten kirjauskäy-
täntöjen vaikutus tilastoihin. Tilastollisessa seurannassa eroamisia on seurattava 
koulutuksen järjestäjän kannalta, koska yksilöiden siirtymisten seuranta muu-
hun koulutukseen tai työelämään on vaikeaa. Mikäli opiskelija saman koulu-
tuksen järjestäjän sisällä siirtyy toiseen koulutukseen, niin häntä ei tulisi lukea 
eroajaksi. Sen sijaan, jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän opin-
toihin, niin keskeyttämiskirjaus tulisi tehdä. Suurimmat seudulliset koulutuksen 
järjestäjät hyötyvät tästä tilastollisesti. Yksilöiden seurantaan liittyviä toiminta-
malleja on syytä kehittää.

Ammatillisen koulutuksen eroamisprosentit ovat pääkaupunkiseudulla paljon 
suurempia kuin muualla maassa. Osittain tämä johtuu useista koulutuksen jär-
jestäjistä, koulutuksesta toiseen siirtymisistä. Tämä selittää kuitenkin vain osan 
tilastoista. Opiskelijoiden eroamismäärät pääkaupunkiseudulla ovat niin suu-
ria, että kyse on suuresta haasteesta. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn te-
hostamisohjelmaan tulisi pääkaupunkiseudulla etsiä uusia ratkaisumalleja. On 
todennäköistä, että pienemmissä kaupungeissa kehitettyjä hyviä malleja tulee 
muokata ja edelleen kehittää, jotta ne toimisivat metropolialueen toimintaym-
päristössä. Mikäli ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 
aiotaan oleellisesti tehostaa, niin voimavaroja ja toimenpiteitä tulisi ohjata eri-
tyisesti pääkaupunkiseudun nuorten ohjaukseen ja ammatillisen koulutuksen 
monipuolisiin toteuttamismalleihin. 

Erityistä huomiota kiinnittää yli 20-vuotiaiden moninkertaiset riskit erota kou-
lutuksesta. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että yhteishaun muutos tästä 
vuodesta 2014 alkaen muuttaa ammatillisen koulutuksensa aloittaneiden ikä-
rakennetta. Kun valintapisteytys suosii suoraan perusopetuksesta tulijoita, niin 
tämä antaa mielenkiintoisen tehtävän ammatillisen koulutuksen läpäisyn seu-
rannalle. 

19  Esimerkki: Oppilaitos X on vasta 16.5.2013 lähettänyt valvontailmoituksen siitä, että 
opiskelija Y:n viimeinen koulussa olopäivä oli ollut 12.11.2012. KELA:n päätös: Opiskelija 
joutuu maksamaan takaisin puolen vuoden opintotuen korkojen kanssa. (Puolen vuoden 
ajasta oppilaitos on saanut valtionosuuden itselleen - laskentapäivä 20.1.2013.)  
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Muita muutostekijöitä jotka lähitulevaisuudessa voivat ratkaisevasti muuttaa ti-
lannetta ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston muutokset sekä  
 
rahoitusjärjestelmän muutokset. Suunniteltu rahoitusjärjestelmän muutos tulisi 
suuntamaan ammatillista koulutusta suoritusperusteiseksi, joka tarkoittaa myös 
seurannan kannalta uutta tilannetta.

Eroprosentit eri taustamuuttujien mukaisissa ryhmissä eivät ole tulevaisuu-
dessakaan ole paras mahdollinen mittari kertomaan koko totuutta. Kyse on 
nuorisotakuusta, pyrkimyksestä edistää nuorten kouluttautumista ammattiin 
ja työllistymistä sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Eronneita ja eroamisen 
vähentämistä sekä läpäisyn tehostamista tulisi lähestyä yksilön näkökulmas-
ta, jolloin eroamisten lukumäärien tarkastelu on tärkeämpää kuin suhteellis-
ten osuuksien. Kehittämistoimenpiteitä tulisi kohdentaa erityisesti niille aloille, 
ikäryhmiin ja alueille, joissa lukumääräisesti eroaa eniten opiskelijoita. Näin 
voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kansallisen tason eroprosentin laskuun. Opis-
kelijoita tulee kuunnella, heidät tulee ottaa mukaan aktiivisesti kehittämään 
koulutuksen arviointia osana koko ammattikoulutuksen kehittämistä. Hyvä 
opiskelumotivaatio on paras tae koulutuksen onnistumiselle! 
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Liite 1. Eronneet perustutkinnoittain

2011–2012 2012–2013

n eroprosentti n eroprosentti

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA        

Viittomakielisen ohjauksen  
perustutkinto 75 4,0 % 68 2,9 %

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen 
perustutkinto 503 6,4 % 607 8,2 %

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 165 6,1 % 154 5,2 %

KULTTUURIALA        

Käsi- ja taideteollisuusalan  
perustutkinto 4388 8,6 % 4724 8,3 %

Musiikkialan perustutkinto 326 4,6 % 333 4,2 %

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 723 5,8 % 801 5,2 %

Audiovisuaalisen viestinnän  
perustutkinto 2057 7,8 % 2295 6,3 %

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN  
JA HALLINNON ALA      

Liiketalouden perustutkinto,  
merkonomi 12592 7,7 % 13853 7,5 %

LUONNONTIETEIDEN ALA        

Tieto- ja viestintätekniikan  
perustutkinto 4007 9,2 % 3987 8,5 %

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA        

Kone- ja metallialan perustutkinto 7582 9,8 % 7913 9,8 %

Kaivosalan perustutkinto 66 4,5 % 83 7,2 %

Talotekniikan perustutkinto 3134 4,6 % 3275 4,4 %

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 462 10,0 % 784 9,8 %

Autoalan perustutkinto 6173 8,0 % 6851 7,8 %

Lentokoneasennuksen perustutkinto 346 4,9 % 403 3,2 %

Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto 7060 4,8 % 7126 4,4 %

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto 3346 8,9 % 3711 8,2 %

Laboratorioalan perustutkinto 739 10,0 % 813 11,7 %



44

Prosessiteollisuuden perustutkinto 641 9,5 % 757 10,0 %

Puualan perustutkinto 1747 12,1 % 1757 11,2 %

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 701 10,0 % 698 7,3 %

Pintakäsittelyalan perustutkinto 1750 11,0 % 1784 9,2 %

Elintarvikealan perustutkinto 2026 7,6 % 2230 7,5 %

Rakennusalan perustutkinto 6537 6,0 % 7201 5,8 %

Maanmittausalan perustutkinto 217 8,3 % 241 6,2 %

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 1582 11,3 % 1486 9,1 %

Painoviestinnän perustutkinto 898 14,1 % 874 14,0 %

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 192 15,6 % 162 15,4 %

Suunnitteluassistentin perustutkinto 394 10,7 % 452 12,2 %

Merenkulkualan perustutkinto, 
merimies 593 8,8 % 582 6,7 %

Logistiikan perustutkinto 3733 7,7 % 4041 6,8 %

Turvallisuusalan perustutkinto 1216 8,0 % 1428 5,3 %

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA        

Maatalousalan perustutkinto 2139 6,4 % 2242 5,5 %

Hevostalouden perustutkinto 426 12,2 % 424 12,5 %

Puutarhatalouden perustutkinto 1194 9,2 % 1142 9,9 %

Metsäalan perustutkinto 1392 7,8 % 1490 6,9 %

Kalatalouden perustutkinto 102 7,8 % 107 8,4 %

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 566 12,5 % 637 9,4 %

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA        

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 14873 6,9 % 15866 6,5 %

Lääkealan perustutkinto 313 10,5 % 266 6,8 %

Liikunnanohjauksen perustutkinto 144 4,9 % 154 5,8 %

Hiusalan perustutkinto 2792 7,8 % 2858 5,9 %

Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1153 5,3 % 1260 7,2 %

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA        

Matkailualan perustutkinto 2129 9,1 % 2122 8,5 %

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 
perustutkinto 11329 9,8 % 12014 9,2 %

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen 
perustutkinto 942 8,0 % 1064 9,4 %

**ei sisällä alle 50 opiskelijan perustutkintoja
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