
Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Häme — Koulutus
katsaus maakunnan kehitykseen

Kevät 2019



Päijät-Hämeen 
väkiluku 
vuonna 2018

2

Pä
ijä

t-
H

äm
ee

n 
ko

ul
ut

us

Päijät-Häme

Hartola
2 780

Sysmä
3 753

Padasjoki
2 963

Heinola
18 889

Asikkala
8 149

Hollola
23 602 Lahti

119 951

Orimattila
16 091

Kärkölä
4 451

Päijät-Hämeen liitto 
A238 * 2019         

ISBN 978-951-637-243-6       

ISSN 1237-6507

Teksti: Jukka Mikkonen

Kuviot: Tuula Vasarainen

Kartat: Mari Lång-Kauppi

Graafinen suunnittelu, taitto ja graafien muotoilu: Maaret Monola

Työvoima ja koulutustaso Päijät-Hämeessä 2011-2017

Vuosi Työvoima Työvoima 
muutos Tutkinto 1) Tutkinto 

muutos Ei tutkintoa 2) Ei tutkintoa 
muutos

Asukkaiden 
koulutustaso 3)

2011 95022 209 77225 896 17797 -687 300

2012 95158 136 78041 816 17117 -680 305

2013 94309 -849 78288 247 16021 -1096 310

2014 94213 -96 78864 576 15349 -672 315

2015 93271 -942 78274 -590 14997 -352 317

2016 92969 -302 78230 -44 14739 -258 322

2017 91763 -1206 77747 -483 14016 -723 326

1) Vähintään toisen asteen tutkinto 2) Enintään perusasteen koulutus 3) Tilastokeskuksen koulutustasomittain

Tilastokeskus: StatFin, Kaupunki- ja seutuindikaattorit
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Päijät-Hämeen koulutus

LYHYESTI

Tässä katsauksessa kuvataan päijäthämäläisten koulutusrakennetta ja 
opiskelua sekä niiden merkitystä maakunnan työvoiman kehityksessä. 
Kuvaus perustuu Tilastokeskuksen ilmaisiin ja maksullisiin koulutustilas-
toihin sekä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietoihin. Tarkastelu 
rajataan perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ti-
lastokeskuksen maksullinen sijoittumispalvelu ei ollut tekijöiden käytet-
tävissä katsausta laadittaessa.

Koulutus on tilastollisesti tarkasteltuna yhä väylä vakaampaan työllisyy-
teen. Todellisuus koulutustilastojenkin taustalla on kuitenkin monivi-
vahteisempi kuin se, mitä numerot kertovat. Esimerkiksi Päijät-Hämees-
sä työvoiman kysynnän, työvoiman tarjonnan ja koulutuksen välisen 
problematiikan ymmärtäminen ja ratkaiseminen on mahdotonta ilman 
paikallistuntemusta sekä osapuolten välistä yhteistyötä. 

Suomalaisten nuorten koulutustason nousu on pysähtynyt ja nykyisten 
nelikymppisten ikäluokka on jäämässä toistaiseksi maan koulutetuim-
maksi. Vanhemmissa ikäluokissa nousu vielä jatkuu. Päijät-Hämeessä pe-
rinteinen huoli suhteellisen vähäisestä korkeakoulutettujen määrästä on 
pikkuhiljaa hälvenemässä onnistuneiden koulutuspoliittisten valintojen 
ansiosta. 

Päijät-Häme on vahva ammatillisten alojen maakunta niin koulutuksen kuin 
työelämänkin osalta. Suurimpia koulutusaloja edustavat työelämän am-
mattilaiset ovat keskimäärin maakunnan ikääntyneimpiä, mikä enteilee voi-
makkaasti lisääntyvää työvoimatarvetta lähivuosina. Päijät-Häme on myös 
mittavan pendelöinnin maakunta. Lyhyet välimatkat helpottavat kuntien 
välistä työssäkäyntiä maakunnassa ja hyvät liikenneyhteydet työssäkäyntiä 
lähialueilla maakunnan ulkopuolella, erityisesti pääkaupunkiseudulla. 

Välivuosi ennen korkea-asteen opintoja yleistyy, mutta julkisessa kes-
kustelussa esiin tuotu huoli sen haittavaikutuksista vaikuttaa tilastojen 
nojalla ylimitoitetulta. Päijäthämäläiset ylioppilaat sijoittuvat hyvin 
jatko-opintoihin ja työelämään pienen tauon jälkeen. Pelkkä ylioppi-
lastutkintokin näyttäytyy tilastoissa mainettaan parempana puskurina 
työttömyyttä vastaan vielä vuosia tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Päijät-Hämeessä asuu suhteellisen runsaasti vailla perusasteen jälkeis-
tä tutkintoa olevia nuoria aikuisia, ja tutkinnottomuus on muissakin 
työikäisten aikuisten ikäryhmissä yleisempää kuin naapurimaakunnis-
sa. Tutkinnottomuus on Päijät-Hämeessä jossain määrin rakenteellis-
ta, mutta ei ainutlaatuista. Keskimääräistä matalampi koulutustaso ja 
keskimääräistä korkeampi työttömyys ovat tunnusomaisia perinteisen 
tehdasteollisuuden alueille, jotka käyvät läpi edelleen jatkuvaa elinkei-
noelämän rakennemuutosta. Miesten naisia suurempi työttömyys on 
pitkälti seurausta näistä rakennetekijöistä ja miesvaltaisten ammat-
tialojen muutoksista. Tässä suhteessa Päijät-Häme rinnastuu lähinnä 
Kymenlaaksoon lähimaakuntien välisessä vertailussa.

Koulutuksen ylätason visioissa tavoitellaan jo tutkinnotonta, jatkuvas-
ti itseään kehittävien monitaitoisten kansalaisten yhteiskuntaa, jonka 
verkostomaisessa työelämässä osaaminen ratkaisee. Toteutuessaan vi-
sio voisi kenties olla hyväksi Päijät-Hämeen kaltaisessa maakunnassa, 
mutta sitä ei kannata jäädä odottamaan. Päijät-Hämeessä on tärkeää 
löytää lisää keinoja erityisesti nuorten työikäisten tutkinnottomuuden 
vähentämiseksi. Se on edelleen luotettavin tie pois kurjistavasta suku-
polvikokemuksesta. 
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Tutkinnottomat

Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevan väestön osuus koko väestöstä 
jatkoi pienenemistään 2010-luvulla koko maassa. Päijät-Hämeessä heitä on 
suhteellisesti hieman enemmän kuin naapurimaakunnissa ja koko maassa 
keskimäärin. Ero koostuu melko tasaisesti eri ikäryhmien työikäisistä tutkin-
nottomista. 

Päijät-Hämeen runsaat 50 000 tutkinnotonta muodostavat vajaan kolman-
neksen maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Noin puolet heistä on 
yli 65-vuotiaita ja viidennes alle 20-vuotiaita. Nuoria työikäisiä 20–35 -vuo-
tiaita tutkinnottomia asuu Päijät-Hämeessä yli 6000. Miehiä on heidän jou-
kossaan noin tuhat enemmän kuin naisia. 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
Tietolähde: Tilastokeskus, Hallintorajat: Tilastokeskus

Tutkinnottomat
maakunnittain 2017 27%
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Päijät-Hämeen väestön koulutusrakenne 2017

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Väestön koulutusrakenne,
http://www.stat.fi/til/vkour/index.html
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Tutkinnon suorittaneet

Tutkinnon suorittaneiden asukkaiden määrä kasvoi koko 
2010-luvun ajan eri koulutusasteet huomioiden. Ainoastaan 
alimman korkea-asteen (entisen opistoasteen) tutkinnon 
suorittaneiden määrä väheni kuolleisuuden ja tutkintomuu-
tosten johdosta. 

Toisen asteen tutkinnon on suorittanut 42 prosenttia ja kor-
kea-asteen tutkinnon runsas neljännes 15 vuotta täyttäneistä 
päijäthämäläisistä. Ensiksi mainittuja on maakunnassa suh-
teellisesti enemmän ja viimeksi mainittuja suhteellisesti vä-
hemmän kuin maassa keskimäärin. Näiltä osin Päijät-Häme 
on varsin samankaltainen maakunta kuin muut vailla moni-
tieteistä yliopistoa olevat naapurinsa. 

Tutkinnon suorittaneita päijäthämäläisiä asuu kaupunkiseu-
duilla sekä määrällisesti että suhteellisesti enemmän kuin 
maaseudulla. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden väes-
töosuudet ovat suurimmat Hollolassa (29 % 15 vuotta täyttä-
neistä), Lahdessa (28 %) ja Asikkalassa (26 %). Toisen asteen 
tutkinnon suorittaneet asuvat suhteellisen tasaisesti eri puo-
lilla maakuntaa. Heitä on hieman keskimääräistä enemmän 
perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla Orimattilassa (45 %), 
Kärkölässä (44 %) ja Heinolassa (43 %). 

Päijät-Hämeessä asuu lähes yhtä monta toisen asteen tutkin-
non hankkinutta naista kuin miestäkin. Korkea-asteen tutkin-
non suorittaneista on naisia 7000 enemmän kuin miehiä. 

Koulutusaste Päijät-Hämeen 
kunnissa 2017

Tietolähde: Tilastokeskus
Hallintorajat: Tilastokeskus 

Tutkinnottomat

Toinen aste

Korkea-aste
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Tutkintoalat

Tekniikan alojen tutkinnot kattavat 30 prosenttia kaikista päijäthämä-
läisten suorittamista perusasteen jälkeisistä tutkinnoista. Seuraavaksi 
yleisimpiä ovat kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden, terveys- ja hyvin-
vointialojen sekä palvelualojen tutkinnot. Yhdessä kaikki edellä mainitut 
koulutusalat kattavat kolme neljäsosaa päijäthämäläisten tutkinnoista. 

Yhdeksän kymmenestä terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suoritta-
neesta päijäthämäläisestä on naisia. Kasvatusalojen tutkinnon omista-
jista heitä on kahdeksan kymmenestä. Tekniikan ja ICT-alojen tutkinnot 
ovat vastaavalla tasolla miesvaltaisia päijäthämäläisten keskuudessa. 
Luonnontieteiden sekä maa- ja metsätalouden alojen tutkinnot ovat 
suhteellisesti tasapainoisimmin naisten ja miesten tutkintoja. 

Koulutustasoa tarkastellaan tässä katsauksessa Tilastokeskuksen Kou-
lutustasomittaimen avulla. Siinä koulutustasolla tarkoitetaan perusas-
teen jälkeisen koulutuksen keskimääräistä pituutta henkeä kohden. Se 
lasketaan 20 vuotta täyttäneestä väestöstä ja esitetään arvoina vaih-
teluvälillä 150–800. Yhden koulutusvuoden arvo on 100. Koulutusta-
somittain huomioi kaikki perusastetta korkeammat koulutusasteet ja 
mahdollistaa kokonaisvertailun alueiden välillä. 

Päijät-Hämeen koulutustaso jatkoi muiden maakuntien tapaan kasvua 
2010-luvulla ja oli maan 13. korkein vuonna 2017, maakunnan menet-
täessä kaksi sijaa hieman nopeammin edistyville alueille. Päijät-Hä-
meen koulutustaso on pysytellyt hieman korkeampana kuin Etelä-Sa-

Koulutustaso

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet päijäthämäläiset 
koulutusaloittain  2017

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Väestön koulutusrakenne,
http://www.stat.fi/til/vkour/index.html
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Koulutustaso

von ja Kymenlaakson, mutta hieman matalampana kuin Kanta-Hämeen. 
Yliopistomaakunnissa koulutustaso on luonnollisesti korkeampi ja Uu-
simaa on niistä valtakunnallisestikin omassa luokassaan. Sen koulutus-
taso vastaa ainoana maassa keskimäärin erikoisammattikoulutusastetta 
hieman yli neljän vuoden keskimääräisellä koulutuspituudella henkeä 
kohden, muiden maakuntien sijoittuessa toisen asteen koulutuksen kes-
kimääräiselle tasolle koulutusastevertailussa. 

Päijät-Hämeen kuntien kesken koulutustaso jakautuu samalla tavalla 
kuin tutkinnon suorittaneet asukkaat. Runsaaseen kolmeen perusas-
teen jälkeiseen koulutusvuoteen ylletään keskimääräisesti vain Lahdes-
sa, Hollolassa ja Asikkalassa, ja yli maakunnan keskiarvon vain kahdessa 
ensiksi mainitussa. Päijät-Hämeen kuntien väliset erot koulutustasossa 
ovat säilyneet jotakuinkin samanlaisina vuoden 2010 jälkeen. Orimattila 
on saavuttanut Heinolaa viime vuosina.

20172010

Hollola Lahti Päijät-Häme Asikkala Heinola Orimattila Kärkölä Sysmä
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Padasjoki Hartola

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Väestön koulutusrakenne,
http://www.stat.fi/til/kour/index.html

Päijät-Hämeen koulutustaso kunnittain 2010 ja 2017
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Matala koulutustaso

Tietolähde: Tilastokeskus
Hallintorajat: Tilastokeskus

Korkea koulutustaso



Työllisten ja työttömien koulutusaste Päijät-Hämeen kunnissa 2017

Tutkinnottomat

Toinen aste

Korkea-aste

TYÖLLISET TYÖTTÖMÄT

Tietolähde: Tilastokeskus, Hallintorajat: Tilastokeskus 

Tutkinnottomat

Toinen aste

Korkea-aste

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Työssäkäynti, http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html
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Koulutuksen ja työllisyyden yhteys

Työvoima koostuu työllisistä ja työttömistä. Päijät-Hämeessä vailla perusas-
teen jälkeistä tutkintoa olevan työvoiman ja työllisten määrä väheni edelleen 
2010-luvulla. Vailla tutkintoa olevien työttömien määrä pysytteli ennallaan 
runsaassa 4000:ssa, kasvaen useilla sadoilla talouden taantumavuosina. Työl-
lisinä oli vajaat 10 000 tutkinnotonta vuonna 2017. Runsaat 60 prosenttia 
vailla tutkintoa olevista työllisistä ja työttömistä on miehiä. 

Päijät-Hämeessä asuvien työllisten määrä väheni noin 4000:lla vuosina 2010–
2017, vähennyksen koostuessa yksinomaan tutkinnottomista. Ylemmän kor-

keakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä kasvoi runsaalla 
tuhannella ja muiden koulutusasteiden tutkintoja suorittaneiden 
määrät pysyttelivät ennallaan pienistä vuosivaihteluista huolimatta. 

Puolella Päijät-Hämeen työllisistä ja työttömistä on toisen as-
teen tutkinto. Korkea-asteen tutkinto on vajaalla viidenneksellä 
työttömistä ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa on vajaa kol-
mannes työttömistä. Työttömyys on maakunnan tutkinnottomil-
la kaksi kertaa yleisempää kuin toisen asteen tutkinnon suorit-
taneilla ja neljä kertaa yleisempää kuin korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneilla. Päijät-Hämeessä toisen asteen tutkinnon suorit-
taneiden työttömien määrä vaihtelee jopa tuhansilla talouden 
suhdannevaihteluiden mukaan, muiden koulutusasteiden osalta 
vaihtelu rajoittuu satoihin tai kymmeniin työttömiin suhdanne-
muutosten välillä. 
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Työllisyysaste

Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden koulutusalan tutkintoja suorittanut 
työikäisten asukasryhmä on ikäprofiililtaan Päijät-Hämeen vanhin. Myös 
tekniikan alojen väki on varsin ikääntynyttä maakunnan suurten koulu-
tusalojen vertailussa. Niiden ikäprofiilit tulevat muuttumaan merkittä-
västi lähivuosina eläkepoistumien myötä. Humanististen ja taidealojen 
ikäprofiili on maakunnan nuorekkain varsinaisten koulutusalojen vertai-
lussa. Yleissivistävän koulutuksen profiili on sitäkin nuorekkaampi, mutta 
se jätettiin pois tästä vertailusta, koska ala sisältää huomattavan määrän 
ylioppilastutkintoja. 

Katsauksessa esitettävät työllisyys- ja työttömyysasteet poikkeavat vas-
taavista koko väestön asteista, jotka lasketaan yleensä 15–74 -vuotiaasta 
väestöstä ja työvoimasta. Tähän katsaukseen asteet laskettiin vertailta-
vuuden mahdollistamiseksi rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston 18–64 
-vuotiaiden ikäryhmästä. Nämä tulokset poikkeavat myös valtakunnalli-
sen työvoimatutkimuksen tiedoista, jotka perustuvat otantoihin ja lasken-
toihin 15–64 -vuotiaiden ikäryhmästä. Työssäkäyntitilastoon perustuva 
laskenta tuottaa korkeamman työttömyysasteen ja matalamman työl-
lisyysasteen kuin työvoimatutkimukseen perustuva laskenta. Se tuottaa 
myös naisille summatasolla korkeamman työllisyysasteen kuin miehille. 

Työllisyysaste lasketaan työllisten osuutena saman ikäisestä väestöstä. Se 
on erilainen eri koulutusasteiden tutkintoja suorittaneissa väestöryhmis-
sä: mitä korkeampi koulutusaste, sitä korkeampi työllisyysaste. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden 18–64 -vuotiaiden työllisyysaste on 
Päijät-Hämeessä 87 prosenttia, alemman ja alimman korkeakoulututkin-
non suorittaneiden 82 prosenttia, toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 
69 prosenttia ja tutkinnottomien 42 prosenttia. Työllisyysaste vaihtelee 
vähän ja muuttuu hitaasti koulutusasteen mukaisissa väestöryhmissä. Toi-
sen asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste kasvoi Päijät-Hämeessä 
kahdella prosenttiyksiköllä vuosina 2010–2017, muiden tutkinnon suorit-
taneiden ryhmien työllisyysasteiden säilyessä ennallaan. Tutkinnottomien 
työllisyysaste aleni kolmen prosenttiyksikön verran. 

Koulutettujen ikä

Koulutusalojen vanhin ja nuorin ikäprofiili 
Päijät-Hämeessä 2017
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Lähde: Tilastokeskus (SVT); Väestön oulutusrakenne,
http://www.stat.fi/til/vkour/index.html
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Koulutettujen työttömyysaste

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäises-
tä työvoimasta. Se on säännönmukaisesti sitä matalampi, mitä 
korkeampi on väestöryhmän koulutusaste. Päijät-Hämeen 
18–64 -vuotiaiden työttömyysprosentit vaihtelivat vuosina 
2010–2017 ylemmän korkeakouluasteen neljästä prosentista 
tutkinnottomien 32 prosenttiin. Maakunnan keskimääräinen 
työttömyysaste muodostuu pitkälti toisen asteen koulutuk-
sen hankkineiden työllisyystilanteen johdannaisena, vaikka 
tämä suuri ammattikoulutettujen ryhmä reagoikin talouden 
matalasuhdanteisiin hieman voimakkaammin kuin maakunta 
keskimäärin. 

Vajaat 4/5 Päijät-Hämeessä asuvista oli työssä ja 14 % työt-
tömänä vuoden kuluttua vähintään toisen asteen tutkin-
non suorittamisesta vuonna 2017. Vastavalmistuneiden 
työllisyys ja työttömyys on pysytellyt maakunnassa hieman 
maan keskitason huonommalla puolella 2010-luvulla. Poik-
keuksen muodostaa ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden alle 30-vuotiaiden asukkaiden joukko, josta 4/5 
työllistyy pian valmistumisensa jälkeen. Työvoiman ulko-
puolelle sijoittui Päijät-Hämeessä vuonna 2017 noin 13 % 
(443 henkeä) äskettäin tutkinnon suorittaneista asukkaista, 
noin puolet heistä jatko-opintoihin. 

Työllisten 18–64 -vuotiaiden naisten ja miesten tutkintojakaumat
Päijät-Hämeessä 2017

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Työssäkäynti, http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html
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Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste

47 %
18 295

Naiset
9 %

3 590
12 %
4 563

32 %
12 594

Miehet

55 %
21 453

16 %
6 265

8 %
3 223

21 %
8 426

Työttömien 18–64 -vuotiaiden naisten ja miesten tutkintojakaumat 
Päijät-Hämeessä 2017

Naiset

51 %
3 030

27 %
1 609

5 %
310

17 %
1 031

Miehet

52 %
3 825

34 %
2 531

3 %
209

11 %
788
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Opiskelijamäärät

Pendelöinti eli työssäkäynti asuinkunnan ulkopuolella vaihtelee myös 
koulutusasteittain: mitä korkeampi koulutusaste, sitä enemmän pende-
löintiä suhteellisesti. Kolmannes (26 000 henkeä) Päijät-Hämeen 18–64 
-vuotiaista työllisistä pendelöi. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet 
ovat maakunnan suurin pendelöivien ryhmä (12 000 henkeä).

Pendelöinti on yleisintä 25–44 -vuotiaiden korkeasti koulutettujen kes-
kuudessa ja vähäisintä alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Tietovaltaisten 
työpaikkojen keskushakuisuus ja omakotiasumisen keskuspakoisuus se-
littävät merkittävästi korkeasti koulutettujen pendelöintiä maakunnassa. 
Noin 40 % pendelöinnistä suuntautuu maakunnan ulkopuolelle. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden päijäthämäläisten pendelöinti on 
lisääntynyt tasaisesti tällä vuosikymmenellä. Muita tutkintoja suorittanei-
den pendelöinti on vaihdellut ja tutkinnottomien pendelöinti vähentynyt. 

Päijät-Hämeessä on runsaat kaksikymmentä perusasteen jälkeistä ope-
tusta tuottavaa oppilaitosta. Perinteisesti maakunta on tunnettu kah-
den valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen, Suomen Urheiluo-
piston ja Liikuntakeskus Pajulahden sijaintipaikkana. Lahden ja Saimaan 
ammattikorkeakoulut ovat yhdistymässä ja toiminta jatkuu LUT-konser-
nin alaisuudessa myös Lahdessa. Lappeenrannan–Lahden teknillinen 
yliopisto toimii saman konsernin alaisuudessa. Koulutuskeskus Salpaus 
on maakunnan suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Päijät-Hämeessä opiskeli noin 5700 ammattikorkeakouluopiskelijaa 
vuonna 2018, eli muutama sata vähemmän kuin Kanta-Hämeessä ja 
vajaat tuhat enemmän kuin Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Näiden 
maakuntien väliset erot ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärissä 
ovat kaventuneet 2010-luvulla. 

Pendelöinti

Lähde: Tilastokeskus (SVT); Työssäkäynti, http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Pendelöivien ikäjakauma koulutusasteittain Päijät-Hämeessä 2016

25–3418–24 45–5435–44 55–64

Ylempi korkeakouluaste tai
tutkijakoulutusaste

Alin korkea-aste tai alempi
korkeakouluaste

Toinen aste tai 
erikoisammattikoulutusaste

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai
koulutusaste tuntematon
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Opiskelijamäärät

Ammattikouluttajana Päijät-Häme on suurempi kuin edellä mainitut 
naapurinsa. Sen piirissä opiskelee 12700 opiskelijaa ja tutkintoja suori-
tetaan 2900 vuotta kohden viime vuosien keskivauhdilla. Ammattikor-
keakoulutuksen tutkintoja suoritetaan maakunnassa keskimäärin 1100 
vuodessa. Yliopistokoulutettavien määrä on laskenut Päijät-Hämeessä 
alle kahteensataan ja vuosittaisten tutkintojen määrä muutamaan kym-
meneen, mutta määrät tulevat kasvamaan uusiutuvan yliopistotoimin-
nan myötä. Lukiokoulutettavien määrä laski muutamalla sadalla noin 
3500:aan 2010-luvun alkuvuosina, mutta on sen jälkeen kasvanut hie-
man. Ylioppilastutkintoja suoritetaan noin tuhat vuodessa.

Vieraskielisellä opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Päijät-Hämeen vieraskie-
listen opiskelijoiden määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä noin 
120 opiskelijan vuosivauhdilla, ollen 1700 vuonna 2016. Heistä 2/3 
on ulkomaiden kansalaisia. Yhdeksän kymmenestä ulkomaalaisesta 
opiskelijasta on joko ammatti- tai ammattikorkeakoulutuksessa, loput 
joko lukio- tai yliopistokoulutuksessa. Ulkomaalaisten ammattikoulu-
tettavien määrä on kasvanut Päijät-Hämeessä tällä vuosikymmenellä 
nopeammin kuin ulkomaalaisten ammattikorkeakoulutettavien mää-
rä. Ensiksi mainittuja oli maakunnassa vuonna 2016 runsaat 600 ja vii-
meksi mainittuja noin 450.

Lähde: Tilastokeskus

Päijät-Hämeessä ja naapurimaakunnissa opiskelevat koulutus-
asteittain 2017

Lukio-opetus
Ammattikorkeakoulutus

Ammatillinen koulutus
Yliopistokoulutus

Koko maa

Etelä-Savo

Kanta-Häme

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Uusimaa

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %10 % 30 % 50 % 70 % 90 %

326 910

8 514

11 209

17 845

9 586

29 072

12 768

97 782

103 710

3 127

2 807

4 675

2 822

9 519

3 612

35 065

141 230

5 005

5 966

7 605

4 697

11 183

5 591

39 090

153 167

1 099

13 178

20 574

173

52 944

Lukio-opetus
Ammattikorkeakoulutus

Ammatillinen koulutus
Yliopistokoulutus
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Lähde: Tilastokeskus

Päijät-Hämeessä opiskelleet 2010–2017
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Koulutuksen ulkopuolella

Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka kyseise-
nä vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä kou-
lutusta. Aihepiirin tilastot kootaan yleensä alle 25-vuotiaista, eikä niistä voi 
tehdä suoria päätelmiä esimerkiksi nuorten syrjäytyneisyydestä.  

Päijät-Hämeessä asui edellä mainitussa mielessä koulutuksen ulkopuolel-
la vajaat 10 % ikäluokasta 17–24 -vuotiaat vuonna 2017, eli suhteellises-
ti hieman enemmän kuin Kanta-Hämeessä, mutta suhteellisesti hieman 
vähemmän kuin Kymenlaaksossa. Koulutuksen ulkopuolisten osuus on 
laskenut maakunnissa muutamalla prosenttiyksiköllä 2010-luvun aikana. 
Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson osuudet ovat pysytelleet maan keski-
tason yläpuolella ja Kanta-Hämeen osuudet maan keskitasolla. Miesten 
osuus koulutuksen ulkopuolella olevista on suurempi kuin naisten. 

6,9%

6,6%
7,3%

6%
6,3%

5,7%

6,6%
6%

6,5%

6,5%

9,8%

6,2%

6,7%

8,2%

7,7%

15,2% 8%
10,2%

9,6%

Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet 17–24 -vuotiaat 
maakunnittain 2017

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
Hallintorajat: Tilastokeskus
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat 
päijäthämäläiset 2010–2017

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
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Uudet opiskelijat

Päijät-Hämeen kunnista Asikkalassa ja Hollolassa on ollut viime vuosina 
suhteellisesti vähiten koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24 -vuotiaiden 
ikäluokassa. Suhteellisesti eniten heitä on ollut Hartolassa ja Kärkölässä, 
vaikkakin määrät ovat maaseutukunnissa pieniä. Osuuksien kuntakohtai-
sesti vastakkaissuuntainen vuosivaihtelu mukautuu Päijät-Hämeessäkin 
nuorten aikuisten vaihtuviin elämäntilanteisiin.

Seuraavassa kuvataan Päijät-Hämeen opiskelijavirtoja (uudet ja valmis-
tuneet opiskelijat) keskiarvoisesti vuosien 2014–2018 koulutustilastojen 
perusteella. Aineistojen tietosuojaukset ja niissä vaihteleva luokka ”tunte-
maton” voivat aiheuttaa laskennan lopputuloksiin useiden prosenttiyksi-
köiden eroja laskentatavasta ja lähdetaulukon valinnasta riippuen. Lukui-
hin on siksi suhtauduttava suuntaa antavina. 

Päijät-Hämeen lukiot ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppi-
laitokset saavat oppilaansa etupäässä omasta maakunnasta. Vain noin 
viisi prosenttia uusista ylioppilastutkintoon tähtäävistä lukiolaisista 
tulee muualta. Ammatillisen peruskoulutuksen uusista opiskelijoista 
vajaa viidennes saapuu maakunnan ulkopuolelta, lähinnä Uudelta-
maalta, Kymenlaaksosta ja Kanta-Hämeestä.  Osa muualta Päijät-Hä-
meeseen opiskelemaan tulevista toisen asteen opiskelijoista muuttaa 
maakuntaan yleisistä muuttosyistä, esimerkiksi perheensä mukana. 

Vain viisi prosenttia uusista päijäthämäläisistä lukiolaisista ottaa pai-
kan vastaan maakunnan ulkopuolelta, lähes kaikki heistä jostakin 
Päijät-Hämeen naapurimaakunnasta. Ammatillisen peruskoulutuk-
sen uusista opiskelijoista lähtee naapurimaakuntiin 15 % ja muualle 
maahan yhden prosentin verran. Uusimaa, Kanta-Häme ja Keski-Suo-
mi ovat muita suositumpia muuttokohteita niin lukiolaisten kuin am-
matillisen peruskoulutuksen opiskelijoidenkin keskuudessa. Yleiset 
muuttosyyt ohjaavat luonnollisesti myös osaa toisen asteen opiskeli-
joiden lähtömuutosta. 

Päijät-Hämeen uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista 44 % koos-
tuu oman maakunnan asukkaista. Uusmaalaiset kattavat 26 % uusis-
ta paikan vastaanottavista opiskelijoista, muiden naapurimaakuntien 
hakeneet yhteensä 20 % ja muualta Suomesta tulevat 10 %. Noin 46 
% uusista päijäthämäläisistä AMK-opiskelijoista suuntaa naapurimaa-
kuntien ammattikorkeakouluihin ja 8 % muualle kotimaakunnan ulko-
puolelle. Suosituin suunta on Uusimaa, muut naapurit ovat tasaisem-
min kiinnostuksen kohteina. 

Maakunnassa toteutettava yliopistokoulutus tilastoituu järjestäjän ko-
timaakunnan mukaan. 

Lahti Heinola Hollola Orimattila Asikkala Kärkölä Hartola Sysmä

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

NaisetMiehet

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat 
päijäthämäläiset kunnittain  2017
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VALMISTUNEET OPISKELIJAT

Neljällä viidestä Päijät-Hämeessä opiskelleesta ammattikorkeakoululaises-
ta on sama loppututkinto viiden vuoden kuluttua valmistumisesta, toisen 
asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista 78 %:lla. Ensiksi mainittuja 
asuu maakunnassa 36 % täällä tuolloin valmistuneista ammattikorkea-
koululaisista, ammatillisen tutkinnon suorittaneita vastaavasti noin puolet. 

Yli puolet päijäthämäläisistä ylioppilaista asuu kotimaakunnassa vuo-
den kuluttua valmistumisestaan. Heistä 27 % on päätoimisesti työssä, 
12 % työttömänä, 45 % opiskelemassa sekä loput muualla työvoiman ja 
opiskelun ulkopuolella. Päijät-Hämeestä muihin maakuntiin muuttavat 
uudet ylioppilaat ovat ensisijaisesti opiskelijoita. He suuntaavat ennen 
muuta Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään ja Turkuun yliopistojen mo-
nitieteisen koulutustarjonnan sekä ammattikorkeakoulujen houkuttele-
mina. Lappeenrannan vetovoima on myös merkittävä. 

Kolmasosa päijäthämäläisistä ylioppilaista asuu kotimaakunnassa ylioppi-
laina myös kolmen vuoden kuluttua valmistumisestaan. Nyt heistä jo 3/4 
opiskelee, 15 % käy päätoimisesti työssä ja vain muutama prosentti on 
työttömänä. Työvoiman ulkopuolelle sijoittuvien määrä on marginaalinen. 
Yhdeksän kymmenestä suurimpiin yliopistomaakuntiin muuttaneesta 
opiskelee. 

Viidesosa päijäthämäläisistä ylioppilaista asuu kotimaakunnassa ylioppi-
laina vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan. Runsas viidennes 
heistä käy päätoimisesti työssä, 2/3 opiskelee ja viitisen prosenttia on 
työttömänä. Isoissa yliopistomaakunnissa asetelmat ovat ennallaan pois 
lukien Uusimaa, jossa hieman useampi päijäthämäläinen ylioppilas työl-
listyy päätoimisesti. 

Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen
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Päijät-Hämeestä lähteneet ja Päijät-
Hämeeseen tulleet uudet opiskelijat 
yhteensä 2015–2018
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