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Syksy 2021

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat, ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa, erikoistumiskoulutuksissa sekä 
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksissa olevat 
20.9. tilanteen mukaisina 

 Tiedot VIRTA:an viimeistään torstaina 30.9.

Kerättävien perusjoukko sama kuin aiempina vuosina

Yliopistoaineistoissa käytetään jatkossa 5-merkkistä 
Tilastokeskuksen oppilaitostunnusta Yliopisto-sarakkeessa



Uudet tiedot
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Opiskeluoikeuden nimitieto: opiskeluoikeuteen/koulutukseen 
liittyvä tarkempi nimi korkeakoulun valitsemassa muodossa

 Lukukausimaksuvelvollisten maksutiedot
 Opiskeluoikeuteen liittyvä lukukausikohtainen tieto 

maksuvelvollisuuden suuruudesta (euroa/lukukausi) kevät ja syksy

 Lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvä tieto maksetusta summasta 
(euroa/lukukausi) kevät ja syksy

 Tieto apurahan suuruudesta (euroa/lukukausi) kevät ja syksy

 Tilastokeskus käyttää tietoja kansainväliseen raportointiin



Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut
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Kevät 2022

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot, ammatillisen 
opettajankoulutuksen, erikoistumiskoulutusten ym. 
Suoritukset kalenterivuodelta 2021

 Tiedot VIRTA:ssa tammikuun loppuun mennessä -> 
Tilastokeskukseen helmikuun alussa

 Liikkuvuustiedot vuonna 2021 tutkinnon suorittaneiden 
liikkuvuusjaksoista VIRTA:ssa huhtikuun lopussa

Yliopistoissa erilliset opettajan pedagogiset opinnot 
suorittaneet (touko-kesäkuun vaihde 2022)



Huomioita edellisen kierroksen 
keruista
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 Tietosisältöjen laatu erinomaista ja melko vähän kysyttävää

Yliopistojen aineistot
 Opiskelija-aineistossa muutamia puuttuvia koulutuksen 

sijaintikuntia ja syksyn läsnäolotietoja

 Tutkinnoissa lähinnä muutamia yksittäisiä puutteita

Ammattikorkeakoulujen aineistot
 Yksittäisiä opiskelijoiden rahoituslähde tietoja puuttui

 Läsnä- ja poissaolokausissa liikaa tai liian vähän kausia 
suhteessa kirjoille tuloon



Opiskelija- ja tutkintotietojen käsittelystä
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 Virhe- ja puuteajot aineistoista sekä tarkistuslistat, kyselyt korkeakouluille 
(opiskelijoista lokakuussa, tutkinnoista helmi-maaliskuussa)

 Havaitut virheet korjattava erikseen korkeakoulun järjestelmään/VIRTA:an, 
Tilastokeskukseen lähetetyt korjaukset eivät synkronoidu muualla

 Tarkistusprosessiin vaikuttaa henkilötietojen pseudonymisointi, VIRTA-avaimet
entistä tärkeämpiä

 VRK-tiedot (asuinkunta, kansalaisuus ja äidinkieli) tarkistetaan tilanteesta 
31.12.2021. Viedään aineistoon VRK:n tieto, täydennetään oppilaitosten 
ilmoituksilla niille, jotka eivät ole väestötiedoissa

 Tutkinnon suorittaneiden liikkuvuustiedot osaksi tutkintoaineistoa heti toukokuussa 
 toimitus Eurostatille syksyllä

 VIRTA:sta TK:lle toimitettu aineisto on pohjana Vipusen ennakkoaineistolle. 
Lopulliset, korjaukset ja täydennykset sisältävät opiskelija- ja tutkintoaineistot 
toimitetaan TK:sta Vipuseen kevään & kesän aikana



Korkeakoulutilastot yhdistyivät osaksi 
Opiskelijat ja tutkinnot -tilastoa
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 ”Sektoritilastot” yhdistyivät vuoden 2021 alusta samaan 
tilastoon, Opiskelijat ja tutkinnot –tilastossa julkaistaan 
jatkossa esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja 
yliopistokoulutuksen sekä kootut tiedot osana samaa 
tilastoa

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotilastot 
julkaistaan huhtikuussa ja yliopistojen toukokuussa 
Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston osana 
(https://www.stat.fi/til/opiskt/index.html)

https://www.stat.fi/til/opiskt/index.html


Tilastot, joissa korkeakoulujen tiedot käytössä
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 Opiskelijat ja tutkinnot 

 Koulutukseen hakeutuminen (nivelvaiheet: peruskoulun päättäneiden ja 
ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin)

 Koulutuksen keskeyttäminen

 Opintojen kulku (koulutuksen läpäisy tavoiteajassa)

 Opiskelijoiden työssäkäynti

 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen (työllistyminen välittömästi koulutuksen jälkeen)

 Väestön koulutusrakenne (Suomen väestöön kuuluvien tutkinnot 
tutkintorekisterissä)

 Koulutuksen talous (Lukukausimaksutiedot)

https://www.stat.fi/til/opiskt/index.html
https://www.stat.fi/til/khak/index.html
https://www.stat.fi/til/kkesk/index.html
https://www.stat.fi/til/opku/index.html
https://www.stat.fi/til/opty/index.html
https://www.stat.fi/til/sijk/index.html
https://www.stat.fi/til/vkour/index.html
https://www.stat.fi/til/kotal/index.html


European Tertiary Education
Register - ETER
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Euroopan komission rahoittama hanke, jossa koottu yhteen 
perus- ja tilastotietoja eurooppalaisista korkeakouluista

 Tietoja vuodesta 2011 lähtien

 nyt päivitetään tietoja vuosilta 2017-2019

 2016 keruussa tiedot lähes 3000 korkeakoulusta 37 maasta

 Tietoja opiskelija- ja tutkintomääristä, kustannuksista, 
henkilökunnasta jne…

 https://www.eter-project.com/

https://www.eter-project.com/


Lisätietoja
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Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot:

Helena Aaltonen, p. 029 551 2697

helena.aaltonen@stat.fi

Koulutusluokitus:

Heli Hiltunen, p. 029 551 3314

heli.hiltunen@stat.fi

Koulutustilastoihin liittyvissä kysymyksissä palvelee myös:

koulutustilastot@stat.fi

mailto:helena.aaltonen@stat.fi
mailto:heli.hiltunen@stat.fi
mailto:koulutustilastot@stat.fi


Kiitos!
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