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OPINTOLINJALLA KESKEYTTÄMISET AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1983, 
ennakkotietoja

Ammatillisten oppilaitosten ilmoittamia op in to lin ja lla  keskeyttämisiä oli vuonna 1983 lähes 11 300, mikä on 7.6 % vuoden 1983 oppilasmäärään verra t
tuna. N aisoppilailla oli vastaava osuus 7.1 % ja  m iesoppilailla 8.0 %. Ensimmäisen opiskeluvuoden o p p ila illa  oli keskeyttämisten osuus 11.5 % 
oppilasmäärään verrattuna.
Keskeyttämistapauksia oli vuonna 1983 alemmalla keskiasteella 8.6 %, ylemmällä kesk iasteella 6.6 % ja  korkea-asteella 3.8 % saman vuoden oppilasmäärään verrattuna.
O pintolin jalla keskeyttämiset vuonna 1983 koulutusalo itta in :

Koulutusala Keskeyt- Vuoden 1983 oppi la
tämi siä määrään verrattuna

%

Ammatillisesti eriytymätön koul. Humanistinen ja esteettinen  koul. 
Opettajankoulutus Kauppa- ja  toim istoala 
Teollisuus ja tekniikka Liikenne ja  tie to liikenne Hoi to a la tMaa- ja  metsätalous Muut e rik o isa la t Yhteensä

8 12.5268 8.9
69 2.42 225 6.9

5 673 9.195 5.5706 4.9532 5.6
1 689 7.611 265 7.6

Eniten, 9.1 %, oli keskeyttämisiä vuoden 1983 oppilasmäärään verrattuna teollisuuden ja  tekniikan a la lla  ja vähiten opettajankoulutusalalla, 2.4 %.
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Luvut perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle antamiin tie to ih in . T ilasto innin  p i i r i in  kuuluvat am m atillisissa oppilaitoksissa annettava, vähintään 400 tu n tia  kestävä koulutus sekä kansanopistojen ammatillinen 
koulutus. T ietoja ei kerätä auskultointi tyyppisestä opettajankoulutuksesta ,  työllisyyskoulutuksesta, liikunnan ja ta iteen  harrastajakoulutuksesta eikä s o ti la s -  ja  ra javartioalan  koulutuksesta.

Havaintoyksikkönä on tässä t ila s to s sa  op in to lin ja lla  keskeyttäminen; mu
kana ovat myös tapaukset, jo issa  oppilas s iir ty y  toiseen koulutukseen samassa oppilaitoksessa ta i toiseen oppilaitokseen samaan tai eri koulutukseen. Keskeyttämiseksi on luettu  myös pitkäaikainen poissaolo esim. äitiysloman ta i asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Tämän vuoksi keskeyttämisten lukumäärä on suurempi kuin keskeyttäneiden oppilaiden lukumäärä.

Keskeyttämistapauksen uuden määrittelyn ja tietojenkeruussa tapahtuneiden muutosten vuoksi tässä julkaisussa e s ite ty t  keskeyttämisten määrät eivät ole täysin verta ilukelpo isia  aiempiin vuosiin verrattuna.

E s ite ty t luvut kuvaavat yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneita keskeyttäm isiä. Valtaosa am m atillisesta koulutuksesta kestää kuitenkin kauemmin kuin vuoden. Koulutuspituudet vaihtelevät ne ljästä  kuukaudesta v iiteen  vuoteen. Keskeyttämistapaukset painottuvat opiskelun alkupuolel
le ,  kuten a lla  olevasta asetelmasta ilmenee:

O pin to lin ja lla  keskeyttämiset op iskeluvuositta^ 1) vuonna 1983:

Opi skeluvuosi Keskeyttämi siä Vuoden 1983 oppilas
määrään verrattuna

%

I . opiskeluvuosi 8 830 10.9I I .  opiskeluvuosi 2 193 4.3I I I .  opiskeluvuosi 216 1.5
IV. opiskeluvuosi 14 0.8V. opiskeluvuosi 12 8.3

D Peruslinjan y leisjakso  ja vastaava t i la s to s s a  e r i l l i s ik s i  opinto lin jo iksi erikoistum islinja on katsottu tässä ; erikoistum islinjojen uudet oppi-la a t  on merkitty 1. opiskeluvuodelle.
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O pinto lin jalla  keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna koulutusasteit- 
ta in  vuonna 1983:

Koulutusaste O pintolinjallaoppilasmäärään keskeyttämisiäverrattuna vuoden 1983

Miehet Naiset Yhteensä
% % %

Alempi keskiaste 8.5 8.6 8.6Ylempi keskiaste 7.5 5.9 6.6Alin korkea-aste 4.4 2.2 3.5
Alempi kand.aste Yleisjakso (koulutusaste 5.7 4.3 5.2

tuntematon) 9.9 6.8 8.5
Yhteensä 8.0 7.1 7.6

O pintolin jalla keskeyttämiset lään e ittä in  vuonna 1983:

Lääni Keskeyttämisiä Keskeyttämisiä vuoden 1983 
oppi 1asmäärään verrattuna

%

10.5Lapin 765Pöh joi s-Karjalan 483 9.0
Kuopion 742 8.6Keski-Suomen 585 8.0Uudenmaan 2 365 7.8
Hämeen 1 628 7.6Oulun 1 147 7.5
Vaasan 992 7.0
Mikkelin 498 6.8
Turun ja  Porin 1 348 6.6Kymen 672 6.4
Ahvenanmaa 40 5.5
Koko maa 11 265 7.6
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O p in to lin ja lla  keskeyttämiset oppilaitostyypeittä in  vuonna 1983:

Oppilaitostyyppi Keskeyttämisiä Vuoden 1983 oppi
lasmäärään verrattuna

Yhteensä 11 265
%

7.6
1 Y leiskoulutusta antavat o p p ila it. 49 3.419 Muut y leiskoulu tusoppil. (kansanopistojen ammatt.koulutus) 49 3.4
2 Maa- ja  m etsätalousoppilait. 556 5.521 Maatalousalan oppilaitokset 339 5.322 Metsä- ja  puutalousoppil. 217 5.9
3 Tekniikan ja  käsityöamm.oppi 1. 6 759 9.231 T ek n illise t oppii. 1 240 7.032 Y leiset ammattikoulut 4 553 9.633 Tekniikan ja  k ä s it .e r ik .o p p ii . Koti- ja  ta id e te o n , oppii. 515 13.734 451 9.6
4 Kuljetuksen ja  tie to liik en teen  oppii. 169 7.641 M eriliikenteen opp ii. 163 14.043 Rau ta  t  i el i i k e n tee n op p i 1 a i tok set 4 0.944 Maantiel iikenteen oppilaitokset 1 2.145 T ieto li ikenteen oppi 1 ai tokset 1 0.2
5 Kauppa- ja  toim istoalan oppii. 2 184 6.951 Kauppaoppi 1 ai tokset 2 169 7.052 Liikealan erikoiskoulut 8 6.859 Muut kauppa- ja  toim isto-oppii. 7 1.5
6 Hoitoalan o p p ila it. 716 4.861 Sairaanhoito-oppii. 686 4.864 Kauneudenhoito-oppii. 23 10.4
69 Muut hoitoalan o p p ila it. 7 1.9

7 Muut keskiasteen amm.oppi l a i t . 813 6.271 Taidealan oppilaitokset 49 6.972 Soti la s - ,v a r t io i  n t i-  ja  suojelua! an opp. 8 8.973 U rheilu-,ask .ohjaaja- ym s.oppilait. 5 2.074 Koti ta i ousoppi 1 ai t . 477 5.375 Kurssikeskus 5 13.276 H ote lli- ja  rav in to la-alan  o p p ila it. 269 11.4
8 Korkean asteen oppilaitokset 19 1.182 Opettajankoulutusoppi la ito k se t 9 0.984 Toimisto- ja  yhteiskunta-alojen korkean asteen oppilaitokset 6 1.185 Taidealan korkean asteen oppilaitos 2 2.1
89 Muu korkean asteen oppilaitos 2 9.1


