
 
 

 

 
 

 

 

Kunnat ja koulutus – tausta tietoa  
 

Kuntien ja valtion järjestämillä ja rahoittamilla koulutuspalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia 

sekä kuntien, alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut 

edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista. Koulutus ja oppiminen mahdollistavat 

jokaiselle ihmisenä kasvun hyvään elämään ja yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Parhaimmillaan hyvin hoidetut koulutuspalvelut nostavat imagoa sekä houkuttelevat lisää 

asukkaita, elinkeinoelämää ja yhteisöjä kuntaan, alueelle ja Suomeen. 

 

 

1. Koulutuksen järjestäjät 
 

Koulutusta järjestävät kuntien, kuntayhtymien ja valtion ohella yksityiset koulutuksen järjestäjät ja 

korkeakoulut. Yksityiset koulutuksen järjestäjät toimivat osakeyhtiö, yhdistys tai säätiömuodossa. 

Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä sekä yliopistot julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöitä.   

Yksityiset koulutuksen järjestäjät hoitavat julkista tehtävää, joka perustuu järjestämislupaan ja 

julkiseen rahoitukseen. Ne eivät voi jakaa taloudellista voittoa omistajilleen. Koulutus on 

maksutonta samoilla periaatteilla kuin kuntien tai valtion tarjoama koulutus. 

 

 

Koulutuksen järjestäjät koulutusmuodoittain 2019. (Lähde: Vipunen) 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 lopussa oli toiminnassa 704 koulutuksen järjestäjää. 

Koulutuksen järjestäjistä 48 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 5 prosenttia valtion yksiköitä ja 

45 prosenttia yksityisiä. Loput toimivat Ahvenanmaalla. Yllä olevassa taulukossa koulutuksen 

järjestäjiä on jaoteltu koulutusmuodoittain Vipusesta kerättynä. Määrä eroaa edellä esitetystä, 

koska sama koulutuksen järjestäjä voi toimia eri koulutusmuodoissa.  

Yleissivistävät koulut sekä kansalaisopistot toimivat valtaosaksi osana kuntia. Perusopetuksen 

järjestäjistä kuitenkin neljäsosa on yksityismuotoisia. Taiteen perusopetuksen järjestäjistä yli puolet 

toimii yksityisessä muodossa. Ammatillisessa opetuksessa valtaosa järjestäjistä on yksityisiä. 

Muissa koulutusmuodoissa koulutuksen järjestäjät ovat (lähes) kokonaan yksityismuotoisia. 

 

2. Koulutusmuodot 
 

Varhaiskasvatus 
 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostama kokonaisuus. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää kehitystä, terveyttä ja 

hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä. 

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. 

Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatusajan 

mukaan. 

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat 

varhaiskasvatuksen sisällön suunnittelua ja toteuttamista sekä toimivat perustana paikallisille 

varhaiskasvatuksen suunnitelmille. 

 

Esiopetus  
 

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä osana 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa. Esiopetus on ollut Suomessa velvoittavaa 

vuodesta 2015 alkaen.  

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 

esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan niin varhaiskasvatuksen 

kuin perusopetuksen yksiköissä. Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana 

paikallisille opetussuunnitelmille.  



 
 

 

 
 

 

 

Perusopetus 
 

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat). 

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun 

perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 

vuotta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. 

Perusopetukseen osallistuu vuositasolla yli 550 000 koululaista. Yli viidennes koululaisista saa 

tehostettua (reilu 10 %) tai erityistä (vajaat 10 %) tukea. Aloittavavan ja päättävän ikäluokan koko 

on noin 60 000. Reilulla 410 koulutuksen järjestäjällä on reilut 2 200 peruskoulua. 

 

Toinen aste – lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus  
 

Toisen asteen koulutus, joka suoritetaan peruskoulun jälkeen sisältää lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen. 

Lukiokoulutus on yleissivistävää eikä lukio anna ammatillista pätevyyttä. Lukiokoulutuksen 

päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Sen käyneet voivat hakeutua jatko-

opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutus 

kestää yleensä 3 vuotta. 

Lukio-opintoja voi suorittaa päivälukiossa, aikuislukiossa, etälukiossa ja eräissä kansanopistoissa. 

Lukiokoulutuksen järjestäjiä on vajaat 270 tarjoten koulutusta noin 380 lukiossa. 

Lukiokoulutuksessa on vuositasolla reilut 100 000 opiskelijaa. Lukiokoulutuksen aloittaa noin 35 

000 opiskelijaa vuosittain. Ylioppilastutkinnon suorittaa vuodessa noin 30 000 ylioppilasta. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 

erikoisammattitutkinnot. Ammatillisissa perustutkinnoissa saadaan alalla vaadittavat perustaidot. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa.  

Ammatillisessa koulutuksessa aloittavien kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma, jossa sovitaan opintojen sisällöstä, aikataulu ja opiskelutavat. Ammatillista 

koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi työpaikoilla oppi- ja koulutussopimuksella ja eri tavoin 

hankittua osaamista tunnistetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja. Koulutukseen voivat 

hakeutua sekä nuoret että aikuiset. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on kelpoisuus hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun 

tai yliopistoon. 

Ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset järjestävät ammatillista 

koulutusta. Lisäksi osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää ammatillista koulutusta. 

Ammatillista tutkintokoulutusta järjestää reilut 140 koulutuksen järjestäjää. 

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelee vuositasolla 320 000 opiskelijaa, 

joista reilu puolet on iältään 15–24-vuotiaita ja vajaa puolet vähintään 25-vuotiaita. 

Oppilaitosmuotoisesti koulutusta suorittaa 265 000 ja oppisopimuskoulutuksena 55 000 opiskelijaa. 

Tutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittaa vuosittain reilut 120 000 opiskelijaa. Ammatillisen 



 
 

 

 
 

 

 

tutkinnon suorittaa yhteensä noin 80 000 opiskelijaa vuodessa. Suoritetuista tutkinnoista 

ammatillisia perustutkintoja on reilu kaksi kolmasosaa sekä ammattitutkintoja ja 

erikoisammattitutkintoja vajaa kolmasosa.  

 

Korkeakoulutus – yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
 

Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut 

tarjoavat käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Manner-Suomessa on 22 

OKM:n alaista ammattikorkeakoulua ja 13 yliopistoa. 

Yliopistoissa eli tiede- ja taidekorkeakouluissa voi suorittaa alempia ja ylempiä 

korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. 

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 

ammattikorkeakoulututkintoja. 

Yliopiston alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta ja yliopistojen 

ylemmän korkeakoulututkinnon pääsääntöisesti 2 vuotta alemman jälkeen. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää 3,5–4,5 vuotta. Ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon edellytyksenä on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva 

tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus aiemman tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on vajaat 130 000 opiskelijaa ja 

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa noin 15 000 opiskelijaa vuodessa. Aloittavia 

opiskelijoita on noin 40 000 vuodessa. Tutkinnon suorittaa vajaat 30 000 vuodessa. 

Yliopistoissa on noin 153 000 tutkinto-opiskelijaa vuositasolla. Uusia yliopisto-opiskelijoita aloittaa 

25 000–30 000 vuodessa. Yliopistotutkintoja suoritetaan vuodessa reilut 30 000. 

 

3. Koulutuksen rahoitus 
 

Kuntien opetustoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kuntien 

valtionosuusjärjestelmä muodostuu valtionvarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen 

valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen 

valtionosuudesta.  Kuntien lisäksi se kattaa myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja 

kuntayhtymät. 

Opetustoimen järjestelmällä rahoitetaan osaa esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutusta ja 

ammatillista koulutusta sekä kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan 

koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta. Lisäksi 

järjestelmä kattaa opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen. 

Ahvenanmaalla järjestetty koulutus ei kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän piiriin. 

Valtionosuusjärjestelmän keskeinen periaate on korostaa kuntien ja yksityisten koulutuksen 

järjestäjien itsenäistä päätöksentekoa. Rahoitusta ei ole ”korva merkitty”, vaan valtionosuuden 

saaja päättää rahoituksen käytöstä. Tosin toisin kuin kuntajärjestäjän kohdalla – yksityisen 



 
 

 

 
 

 

 

koulutuksen järjestäjän tapauksessa sitä ei voi käyttää muuhun kuin järjestämisluvan mukaisen 

koulutuksen toteuttamiseen. 

Järjestelmällä rahoitetaan koulutuksen järjestämisestä aiheutuneita käyttökustannuksia ja 

pieninvestointeja. Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön osalta liikunnan 

koulutuskeskuksia lukuun ottamatta rahoitetaan myös investointeja poistojen kautta. Kuntayhtymä 

ja yksityinen koulutuksen järjestäjä saavat valtiolta rahoituksena valtionosuuden perusteen 

(opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan tulo) kokonaisuudessaan esi- ja 

perusopetusta lukuun ottamatta. 

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus on 25,46 prosenttia vuonna 2020. Kuntien rahoitusosuus 

on siten noin 75 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen kuntien rahoitusosuus lukiokoulutuksen 

käyttökustannuksista on 57,30 prosenttia sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään 

lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia.  

Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun 

valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Rahoitus muodostuu perusrahoituksesta, 

suoritusrahoituksesta sekä vaikuttavuusrahoituksesta. Lisäksi koulutuksen järjestäjille voidaan 

myöntää valtionavustuksena strategiarahoitusta. Perusrahoituksesta noin 99 prosenttia jaetaan 

tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ja noin prosentti hakemusten perusteella 

harkinnanvaraisina korotuksina. Suoritusrahoitus määräytyy suoritettujen tutkintojen ja 

tutkinnonosien perusteella. Vaikuttavuusrahoitus jaetaan tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja 

jatko-opintoihin sijoittumisen ja opiskelijapalautteen perusteella. 

Yliopistojen toiminnan perusrahoitus tapahtuu valtion toimesta. Ammattikorkeakoulujen 

rahoitusvastuu siirtyi vuonna 2015 kokonaisuudessaan valtiolle. Tällöin kuntien 

ammattikorkeakoulujen rahoitusosuus siirtyi rahoitettavaksi 36 prosentin osalta peruspalveluiden 

valtionosuuden kuntarahoituksesta ja 64 prosentin osalta opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalan toisen asteen koulutuksen kuntien rahoitusosuudesta.  

Opetus- ja kulttuuritoimessa rahoitus muodostuu koulutusmuodoittain rahoituksen perusteena 

olevien suoritteiden ja laskennallisten yksikköhintojen tulosta. Suoritteita ovat tyypillisesti 

opiskelijamäärät, opetustunnit, opiskelijavuorokaudet tai -viikot ja kulttuuritoimessa kunnan 

asukasmäärä tai henkilötyövuodet. Eri palvelumuodoissa yksikköhinnan muodostumisperiaatteet 

vaihtelevat. Yksikköhinta voi olla koulutuksen järjestäjäkohtainen, ryhmittelyyn perustuva tai 

valtakunnallinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 2020: 

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 6 305,48 euroa/opiskelija 

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 79,54 euroa opetustuntia kohden. 

Vapaa sivistystyö: Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta 84,37 euroa opetustuntia 

kohden, myös kansalaisopistoissa järjestetty taiteen perusopetus. Kansanopistot 297,48 

euroa/opiskelijaviikko, kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti ja liikunnan koulutuskeskukset 

valtakunnallinen yksikköhinta 88,20 euroa/opiskelijavuorokausi. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta 

koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön. Ei sisällä keskimääräistä yksikköhintaa. 



 
 

 

 
 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetustoimeen 

kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustukset myönnetään toimintaan 

tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, 

tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena. 

 

 

Julkiset reaaliset koulutusmenot, % BKT:stä. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan julkiset menot koulutukseen ovat laskeneet jopa nimellisesti viime 

vuosina. Reaalista laskua tapahtui hieman myös edellisellä vuosikymmenellä. Reaalisesti 

koulutuksen julkinen rahoitus on vaihdellut kolme viimeisintä vuosikymmentä 12–14 miljardin euron 

välillä. Suhteessa BKT:hen panostus koulutukseen on ollut trendinomaisesti laskussa. Nykyään 

panostus on noin 5,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Myös suhteutettuna koko julkiseen talouteen 

koulutuksen osuus on laskenut ollen nykyään noin 10 prosenttia. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Julkiset reaaliset koulutusmenot, % julkisista kokonaismenoista. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

Julkiset nimelliset koulutusmenot sektoreittain (kuntien kautta kulkeva valtion rajoitus 

sulautettu paikallishallintoon). (Lähde: Tilastokeskus.) 



 
 

 

 
 

 

 

 

Kuntien osuus koulutuksen kokonaismenosta on noin 40 prosenttia. Valtion suoran rahoituksen 

osuus on noin 30 prosenttia. Valtion koulutukseen tarkoitetun, kuntien kautta ohjatun rahoituksen 

osuus on noin neljännes koulutuksen kokonaismenosta. Sosiaaliturvarahastot kattaa 5 prosenttia 

koulutuksen julkisesta panostuksesta. 

 

 

Koulutusmenojen osuus sektorin kokonaismenoista. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

Julkiset nimelliset koulutusmenot ovat kasvaneet reilut 60 prosenttia tällä vuosituhannella. Tämä ei 

aivan vastaa kustannusten nousuakaan, joten reaalisesti koulutusmenot ovat jopa hieman 

laskeneet. Samaan aikaan julkiset menot terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvamenoihin ovat yli 

kaksinkertaistuneet molempiin.  

Tämä näkyy etenkin kuntien menojen suuntautumisena aiempaa korkeammilla osuuksilla muuhun 

kuin koulutukseen. Asukasta kohden tarkasteltuna nykyisin koulutukseen panostetaan reilut 2 300 

euroa vuodessa, kun reaalisesti summa oli 300 euroa enemmän vuosina 2003–2004. 

Väestörakenteen perusteella samanlaisen kehityksen voi ennakoida jatkuvan, vaikka koulutuksen 

tarve ei ole laskussa viime vuosien syntyvyyden laskusta huolimatta, sillä osaavaa työvoimaa 

tarvitaan samoissa määrin jatkossakin julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi.  



 
 

 

 
 

 

 

 

Julkiset nimelliset koulutusmenot koulutusasteittain. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

Koulutusasteen menojen osuus koulutuksen kokonaismenoista. (Lähde: Tilastokeskus.) 



 
 

 

 
 

 

 

 

Julkiset reaaliset koulutusmenot asukasta kohden. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa koulutuksen 

järjestäjien menot opiskelijaa kohden ovat 6 000 euroa vuodessa ja ovat säilyneet reaalisesti lähes 

muuttumattomina reilun vuosikymmenen ajan. Perusopetuksessa panostus oppilasta kohden on 

reilut 8 500 euroa panostuksen hieman noustuakin. Ammattikorkeakoulutuksessa meno on ollut 

hieman laskeva ollen nykyään reilut 6 500 euroa per opiskelija. Reaalisesti merkittävin lasku on 

tapahtunut ammatillisessa koulutuksessa. Nykyään panostus opiskelijaa kohden on reilut 7 000 

euroa, kun vielä vuosikymmenen alussa panostus oli vajaat 10 000. Yliopisto-opiskelijaa kohden 

meno on reilut 14 500 euroa. Reaalinen taso on säilynyt. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Koulutuksen reaaliset käyttömenot käyttökohteittain. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

 

Reaaliset käyttömenot opiskelijaa kohden koulutusmuodoittain. (Lähde: Tilastokeskus.) 



 
 

 

 
 

 

 

 

4. Saavutettavuus koulutuksen keskeinen tulevaisuuden 

haaste 
 

Koulutuksen saavutettavuus on keskeinen tulevaisuuden haaste, samalla kun koulutusjärjestelmä 

on entistä enemmän osaamisperusteinen kokonaisuus. Parhaimmillaan kunnat toimivat osaamisen 

kehittämisen alustana huomioiden eri koulutusmuotojen palvelujen tarpeet sekä erilaiset järjestäjät 

ja tuottajat. 

Jatkuvan oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta jatkuen perusopetukseen, toiselle asteelle, 

korkeakouluihin sekä aikuisena kouluttautumiseen. Näiden ohella työelämä ja vapaa-aika tarjoavat 

mahdollisuuksia oppimiseen, taitojen ja osaamisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen. 

Koulutusjärjestelmän tulee pystyä vastaamaan yksilön ja työelämän tarpeisiin tarjoamalla 

mahdollisuuksia kouluttautua joustavasti elämän eri vaiheissa. Jatkuva oppiminen tarjoaa 

mahdollisuuksia olla osa yhteiskuntaa taustasta riippumatta. 

Yhteiskunnan ja yksilön kannalta on tärkeää, että ihmisten tietoja ja taitoja, osaamista voidaan 

tunnistaa ja hyödyntää monipuolisesti. Jokainen ihminen tarvitsee kiinnekohtia ja 

koulutuspalveluilla voidaan tarjota kiinnittymisen mahdollisuuksia niin lapsille kuin aikuisille kieli- ja 

kulttuuritaustasta riippumatta. 

 

Väestökehitys 
 

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Väestön ikääntyessä väestöllinen huoltosuhde, alle 15-

vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhde 15–64-vuotiaisiin eli perinteisesti työikäiseksi 

katsottuun väestöön, heikkenee. Huoltosuhde oli Suomessa vielä 1990 alle 50 prosenttia, mutta 

nousee ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä yli 66 prosenttiin. Huoltosuhteella on suora 

yhteys kansantalouden kehitykseen ja esimerkiksi yhteiskunnan kykyyn turvata hyvinvointipalvelut. 

Väestön viime vuosien muusta kehityksestä voidaan tehdä seuraavat havainnot. Väestönkehitys 

on polarisoitunut voimakkaasti erityisesti korkeakoulutusta tarjoavien kasvavien kaupunkialueiden 

sekä näiden kaupunkien toiminnallisten alueen ulkopuolelle jääneiden supistuvien alueiden välillä. 

2010-luvun aikana syntyvyyden lasku on suurin väestönkehityksessä tapahtunut muutos. Lisäksi 

muuttoliike kaupunkialueille on vaikuttanut merkittävästi väestönkehitykseen. Suuret 

yliopistokaupungit ja niiden kehysalueet ovat saaneet muuttovoittoja maan sisäisestä 

muuttoliikkeestä 2010-luvulla.  

Syntyvyyden alentuminen on ilmennyt 2010-luvun aikana alle kouluikäisen määrän voimakkaana 

supistumisena sekä aivan viimeisinä tilastovuosina myös kouluikäisten määrän supistumisena. 

Muiden ikäluokkien väestönkehitys perustuu etenkin ikäluokan koon vaihteluun ja 

muuttoliikkeeseen. Näistä ikäluokkien koon vaihtelu on merkittävämpi tekijä. Alhaisen syntyvyyden 

vaikutukset näkyvät toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen tarpeissa vasta tulevina 

vuosikymmeninä. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Ikäryhmien koon muutos Suomessa 2019–2040. (Lähde: Sitra ja Tilastokeskus). 

 

Väestön muutoista voidaan puolestaan tehdä seuraavat havainnot. Maan sisäinen muuttoliike 

kiihtyi 2010-luvun aikana ja polarisoi voimakkaasti väestönkehitystä. Etenkin 15–24-vuotiaat nuoret 

muuttivat suurille kaupunkiseuduille opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien perässä. 25–34-

vuotiaat nuoret aikuiset puolestaan muuttivat työn perässä sekä korkeakouluseuduille että 

asumiseen liittyvien syiden vuoksi kaupunkiseutujen kehyskuntiin. Pääkaupunkiseutu vetää nuoria 

aikuisia ja vastavalmistuneita muilta korkeakoulualueilta. Paluumuuttojen määrä 

opiskelupaikkakunnilta syntymäkuntiin on vähentynyt. 

Toisen asteen koulutuspaikkoja vastaanotettiin lähinnä asuinmaakunnista. Lukiokoulutuksen 

perässä muutettiin marginaalisesti ja ammatillisen koulutuksen perässä muutettiin vähäisissä 

määrin läheisiin maakuntiin. Ammattikorkeakoulutuspaikkoja vastaanotettiin etenkin 

asuinmaakunnasta tai läheisistä suurista maakunnista. Lähinnä vain Uudellemaalle muutettiin 

pidemmän matkan päästä ammattikorkeakoulutuksen perässä. Maakunnittaiset erot olivat 

kuitenkin suuria. Vastaanotetuista yliopistokoulutuspaikoista suurin osa oli asuinmaakunnan 

ulkopuolelta. Yliopistokoulutuksen perässä muutettiin lähinnä naapurimaakuntiin sekä 

Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Korkeakoulutettujen muuttoliike kohdistuu erittäin voimakkaasti 

Uudellemaalle, joka saa hyvin suuria muuttovoittoja korkeakoulutetuista. 

 



 
 

 

 
 

 

 

    

 

Väestön, 75-vuotta täyttäneiden, alle 15-vuotiaiden ja 15–24-vuotiaiden suhteellinen muutos 

kunnittain vuosina 2019–2040. (Lähde: Sitra ja Tilastokeskus.) 



 
 

 

 
 

 

 

Väestön tulevasta kehityksestä voidaan tehdä seuraavat arviot. Väestöennusteen mukaan väestön 

määrä kasvaa vuosien 2019–2040 aikana vain neljässä maakunnassa, seitsemässä 

seutukunnassa ja 52 kunnassa. Muualla väestö vähenee. Väestönkehityksen polarisaatio 

(korkeakoulutus)kaupunkiseutujen ja muun maan välillä kiihtyy ennusteen mukaan. Polarisaatiota 

selittävät kaikki väestönkehityksen osatekijät: maan sisäinen muuttoliike kohdistuu kaupunkeihin, 

maahanmuutto kohdistuu sekä määrällisesti että suhteellisesti enemmän suuriin kaupunkeihin ja 

suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla nuorten suurempi osuus näkyy vahvempana 

luonnollisena väestönlisäyksenä. 

Maakunnissa väestö keskittyy maakunnan keskuskaupunkiin. Lähes kaikkien maakuntien 

keskuskaupunkien väestönkehitys on suurempaa kuin keskimäärin koko maassa. Matala 

syntyvyys 2010-luvulla heijastuu 2020-luvun aikana peruskouluikäisiin, 2030-luvun alussa 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ikäluokkiin ja 2030-luvun lopulla korkeakoulun 

aloittaviin ikäluokkiin. Muihin ikäryhmiin kuuluvien työikäisten määrä laskee, etenkin 2030-luvun 

aikana, lukuun ottamatta suurimpia kaupunkeja. Yli 75- ja 85-vuotiaiden ikäryhmien koko kasvaa 

merkittävästi koko maassa. 

 

Uudet opiskelijat 
 

Uusien opiskelijoiden viime vuosien määrien kehityksestä voidaan tehdä seuraavat havainnot. 

Peruskoulun oppilaiden suhteellinen muutos vuosina 2010–2018 seurasi alueellisesti koko 

Suomen väestökehityksen suuntaa. Lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden määrän trendi oli koko 

maassa laskeva, kun taas ammatillisessa koulutuksessa nouseva 2010-luvulla. Ammatillisen 

koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä kasvoi noin puolessa ja väheni noin puolessa 

seutukunnista vuosien 2010–2017 välillä. Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrässä 

tapahtui 2010-luvulla enemmän edestakaista vaihtelua ja trendi oli lievästi negatiivinen. 

Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden määrän trendi oli positiivinen koko maassa 2010-luvulla, 

sillä määrä nousi lähes joka vuosi. 

Peruskoulun uusien opiskelijoiden ennusteen keskeiset havainnot Tilastokeskuksen 

väestöennusteen ja Sitran laskelmien perusteella. Peruskoulussa koulutuksen tarve linkittyy lähes 

täysin 7- ja 13-vuotiaiden ikäluokkien koon kehitykseen. Alakoulussa aloittaa lähinnä 

seitsemänvuotiaita ja yläkoulussa lähinnä 13-vuotiaita oppilaita. Tämän takia peruskoulu reagoi 

kaikista koulutusasteista eniten ikäluokkien koon vaihteluun. Kun huomioidaan, että 7- ja 13-

vuotiaiden ikäluokkien kokoon vaikuttaa lähinnä syntyvyys aiempina vuosina, vaikuttaa 2010-

luvulla laskenut syntyvyys erittäin voimakkaasti peruskoulutuksen tarpeeseen 2020-luvulla. 

Seitsemänvuotiaiden ikäluokan opetuksen tarve on jo vähentynyt ja pienenee erittäin voimakkaasti 

vuoteen 2026 asti. Tällöin peruskoulun aloittavia seitsemänvuotiaita on yli viidennes vähemmän 

kuin vuonna 2018. Tämän jälkeen lähinnä tuleva syntyvyyden kehitys säätelee peruskoulun 

aloittavien oppilaiden määriä. 13-vuotiaiden määrä kasvaa vielä 2020-luvun alussa, mikä lisää 

yläkoulun koulutustarvetta. Vuoden 2023 jälkeen 2010-luvun matala syntyvyys heijastuu myös 13-

vuotiaiden ikäluokkaan, joka supistuu vuoteen 2032 mennessä 18,3 prosenttia. Tämän jälkeen 

lähinnä syntyvyyden kehitys 2020-luvun alussa säätelee peruskoulun aloittavien oppilaiden 

määriä. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Alakoulun aloittavien 7-vuotiaiden määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (62 131 henkilöä). (Lähde: Sitra ja 

Tilastokeskus.) 

 

 

Alakoulun aloittavien 7-vuotiaiden suhteellinen muutos vuonna 2030 kunnittain verrattuna 

vuosien 2015–2018 keskitasoon. (Lähde: Sitra ja Tilastokeskus.) 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Yläkoulun aloittavien 13-vuotiaiden määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (59 224 henkilöä). (Lähde: Sitra ja 

Tilastokeskus.) 

 

    

Yläkoulun aloittavien 13-vuotiaiden suhteellinen muutos vuonna 2030 ja 2040 kunnittain 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon. (Lähde: Sitra ja Tilastokeskus.) 



 
 

 

 
 

 

 

 

Ammatillisen perustutkinnon aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–

2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (75 925 henkilöä). (Lähde: Sitra, 

Tilastokeskus ja Vipunen.) 

 

    

 

Ammatillisen perustutkinnon uusien opiskelijoiden suhteellinen muutos vuonna 2030 ja 

2040 seutukunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon. (Lähde: Sitra, 

Tilastokeskus ja Vipunen.) 

 



 
 

 

 
 

 

 

Toisen asteen uusien opiskelijoiden ennusteen keskeiset havainnot Tilastokeskuksen 

väestöennusteen ja Sitran laskelmien perusteella. Ammatillisen perustutkinnon vuosien 2018–

2030 välinen uusien opiskelijoiden määrän prosentuaalinen muutos on hieman positiivinen. 

Tarkastellessa uusien opiskelijoiden määrää pidemmällä aikavälillä, vuosina 2018–2040, muutos 

kääntyy ennusteen mukaan voimakkaasti negatiiviseksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon 

vuosien 2018–2030 välinen suhteellinen muutos uusien opiskelijoiden määrässä ennustetaan 

olevan lievästi negatiivinen. Vuosien 2018–2040 välinen määrän muutos on lähes sama kuin 

vuosien 2018–2030 välillä.  

Lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden määrän muutos vuosien 2018–2030 välillä on vielä 

positiivinen, mutta vuosien 2018–2040 välistä muutosta tarkasteltaessa määrä kääntyy 

negatiiviseksi. Toisen asteen koulutustarpeen väheneminen 2030-luvun aikana perustuu 2010-

luvun erittäin matalaan syntyvyyteen. Muutos on etenkin lukiokoulutuksen kysynnässä erittäin 

suuri. Sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa etenkin 15–24-vuotiaiden nuorten määrä ja 

osuus kaikista opiskelijoista supistuvat. 

 

 

 

Lukiokoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (35 174 henkilöä). (Lähde: Sitra, Tilastokeskus ja 

Vipunen.) 

 



 
 

 

 
 

 

 

    

Lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden suhteellinen muutos vuonna 2030 ja 2040 

seutukunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon. (Lähde: Sitra, Tilastokeskus ja 

Vipunen.) 

 

Korkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden ennusteen keskeiset havainnot Tilastokeskuksen 

väestöennusteen ja Sitran laskelmien perusteella. Ammattikorkeakoulutuksen vuosien 2018–2030 

välinen uusien opiskelijoidenmäärän suhteellinen muutos on ennusteen mukaan vain hieman 

negatiivinen, mutta pidemmän aikavälin, vuosien 2018–2040, muutos on selvästi negatiivinen. 

Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden määrän ennusteen mukainen muutos on lievästi 

positiivinen vuosien 2018–2030 välillä. Vuosina 2018–2040 uusien opiskelijoiden määrä kuitenkin 

kääntyy hyvin voimakkaasti negatiiviseksi. Myös korkea-asteen koulutuksen tarpeen voimakas 

supistuminen perustuu syntyvyyden voimakkaaseen laskuun 2010-luvun aikana, minkä takia 2030-

luvulla korkeakoulutukseen siirtyy erittäin pieniä ikäluokkia aiempiin vuosiin verrattuna. Muutos 

perustuu etenkin nuorten ikäluokkien vähenemiseen. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Ammattikorkeakoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (33 513 henkilöä). (Lähde: Sitra, Tilastokeskus ja 

Vipunen.) 

 

    

Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden suhteellinen muutos vuonna 2030 ja 

määrällinen muutos vuonna 2040 maakunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon. 

(Lähde: Sitra, Tilastokeskus ja Vipunen.) 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Yliopistokoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 

verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (15 359 henkilöä). (Lähde: Sitra, Tilastokeskus ja 

Vipunen.) 

 

    

Yliopistojen uusien opiskelijoiden suhteellinen muutos vuonna 2030 ja määrällinen muutos 

vuonna 2040 maakunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon. (Lähde: Sitra, 

Tilastokeskus ja Vipunen.) 



 
 

 

 
 

 

 

Voit tarkastella oman kuntasi, seutukuntasi tai maakuntasi kehitystä Sitran ”Mille väestölle?” 

PowerBI-sovelluksessa: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDA1MTFiM2EtNGMyOS00NmYzLWFjMWItYTQyMjE1M

WZkOTBlIiwidCI6ImIwMTIyMGYxLWFiOTQtNDkzNi04NmQ3LWYzYjQwZjM4ZjRiNyIsImMiOjh9 

 

 

 

 

 

 

 

KÄYTETYT LÄHTEET: 

Kuntaliitto https://www.kuntaliitto.fi  

Opetus- ja kulttuuriministeriö https://www.minedu.fi  

Opetushallitus https://www.oph.fi   

Sitra: Mille väestölle? https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/  

Sivistystyönantajat https://www.sivista.fi 

Tilastokeskus https://www.tilastokeskus.fi 

Vipunen https://vipunen.fi  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDA1MTFiM2EtNGMyOS00NmYzLWFjMWItYTQyMjE1MWZkOTBlIiwidCI6ImIwMTIyMGYxLWFiOTQtNDkzNi04NmQ3LWYzYjQwZjM4ZjRiNyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDA1MTFiM2EtNGMyOS00NmYzLWFjMWItYTQyMjE1MWZkOTBlIiwidCI6ImIwMTIyMGYxLWFiOTQtNDkzNi04NmQ3LWYzYjQwZjM4ZjRiNyIsImMiOjh9
https://www.kuntaliitto.fi/
https://www.minedu.fi/
https://www.oph.fi/
https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
https://www.sivista.fi/
https://www.tilastokeskus.fi/
https://vipunen.fi/

	Kunnat ja koulutus – tausta tietoa
	1. Koulutuksen järjestäjät
	2. Koulutusmuodot
	Varhaiskasvatus
	Esiopetus
	Perusopetus
	Toinen aste – lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus
	Korkeakoulutus – yliopistot ja ammattikorkeakoulut

	3. Koulutuksen rahoitus
	4. Saavutettavuus koulutuksen keskeinen tulevaisuuden haaste
	Väestökehitys
	Uudet opiskelijat


