
Studiernas gång 2010

Kvinnor utexaminerades snabbare från högskolor än män
Enligt Statistikcentralen avlades universitetsexamen inom omkring fem och ett halvt år av 47
procent av de studerande, 58 procent av kvinnorna och 34 procent av männen.
Yrkeshögskoleexamen avlades inom omkring fyra och ett halvt år av 40 procent av de studerande,
54 procent av kvinnorna och 24 procent avmännen. Genomströmningen inom gymnasieutbildning
var på föregående års nivå. Inom övriga utbildningssektorer förbättrades genomströmningen
från året innan.

Genomströmningen inom universitetsutbildning och
yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången
av år 2010

I denna statistik granskas situationen i slutet av år 2010 för 2007 års nya studerande i yrkesutbildning för
unga och gymnasieutbildning för unga, 2006 års nya studerande i yrkeshögskoleutbildning för unga och
2005 års nya studerande i universitetsutbildning.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2012
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Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning
under olika referensperioder före utgången av år 2010

Fyrtiosju procent avlade sin universitetsexamen inom fem och ett halvt år. Siffrorna omfattar både lägre
och högre högskoleexamen. I regel avlägger alla en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre.
Högre högskoleexamen avlades av 19 procent och lägre högskoleexamen 28 procent. Examen inom
yrkeshögskoleutbildning för unga avlades inom fyra och ett halvt år av 40 procent, något under en
procentenhet fler än året innan. Yrkesinriktad grundexamen och studentexamen avlades inom tre och ett
halvt år av 64 resp. 79 procent. Genomströmningen inom yrkesutbildningen förbättrades med något under
en procentenhet, medan studenternas genomströmning var lika stor som året innan.

Bland kvinnor är genomströmningen högre än bland män inom alla utbildningssektorer, med undantag av
yrkesutbildningen. Inom gymnasieutbildning var genomströmningen för kvinnor en procentenhet högre
än för män, medan den inom yrkesutbildningen var en procentenhet lägre för kvinnor. Inom högskolestudier
är skillnaderna i genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. Yrkeshögskoleexamen
avlades av 54 procent av kvinnorna och av 24 procent av männen. Lägre eller högre högskoleexamen
avlades av 58 procent av kvinnorna och av 34 procent av männen. Skillnaderna i genomströmningen
utjämnas något på lång sikt. Lägre eller högre högskoleexamen avlades t.ex. inom 15 år av 87 procent av
kvinnorna och av 75 procent av männen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten (se databastabellerna).
Vid universiteten avlades relativt sett flest högskoleexamina av studerande inom det humanistiska och
pedagogiska området och minst högskoleexamina av studerande inom det naturvetenskapliga området.
Vid yrkeshögskolorna hade social-, hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, 64 procent.
Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 22 procent, medan nästan alla
studerande i yrkesutbildning inom skyddsbranschen (annan utbildning: brandman, polis) avlagt examen.
Den näst största genomströmningen hade social- och hälso- och idrottsområdet samt det humanistiska och
pedagogiska området, där 68 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom området. Den lägsta
genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 48 procent.

I databastabellerna inom denna statistik finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen
inom utsatt tid. Uppgifter med anknytning till studiernas framskridande finns också inom statistiken Avbrott
i utbildningen och Sysselsättning bland studerande.

2

http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/opty/index_sv.html


Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010............4

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010.4

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2010,
ungdomsutbildning......................................................................................................................................................4

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2010, lägre och högre
högskoleexamen..........................................................................................................................................................5

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av
år 2010

Antal kvinnor som
avlagt studentexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
studentexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
studentexamen

Nya
gymnasiestuderande
totalt

Startår

%%%

89,718 28720 38887,313 36315 30788,731 65035 6952002

89,718 79120 95086,713 66515 76488,432 45636 7142003

89,918 44320 52386,613 41415 49788,431 85736 0202004

89,317 70819 82286,813 23115 24388,230 93935 0652005

88,417 80420 13586,212 82714 87287,530 63135 0072006

79,715 99620 07478,611 34814 43679,227 34434 5102007

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före
utgången av år 2010

Antal kvinnor som
avlagt yrkesexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkesexamen

Nyamanliga
studerande

Antal som avlagt
yrkesexamen

Nya
studerande i
grundläggande
yrkesutbildning
totalt

Startår

%%%

79,319 52024 61173,419 04325 94176,338 56350 5522000

78,518 36523 39273,818 39524 93876,136 76048 3302001

77,417 48222 59972,917 66524 21675,135 14746 8152002

75,816 61621 91671,517 22324 08473,633 83946 0002003

75,017 47223 30871,918 09225 17473,435 56448 4822004

73,217 01223 24971,417 70824 79272,334 72048 0412005

71,116 57223 30670,918 01925 39971,034 59148 7052006

63,914 89323 32264,716 11624 92564,331 00948 2472007

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år
2010, ungdomsutbildning

Antal kvinnor som
avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya studerande i
yrkeshögskoleutbildning
totalt

Startår

%%%

79,83 3684 22265,32 7044 13972,66 0728 3611995

80,311 50514 33363,07 28411 55572,618 78925 8881999

79,111 46114 49663,37 34211 59572,118 80326 0912000

79,211 62714 67761,47 09211 54671,418 71926 2232001

75,911 47415 11456,97 63013 41267,019 10428 5262002

74,011 42015 42954,77 29913 34765,118 71928 7762003

71,811 58716 14250,56 65613 19062,218 24329 3322004

66,310 55115 91240,25 28613 14154,515 83729 0532005

54,18 38115 48623,83 10413 04540,311 48528 5312006

25,53 90415 2927,597313 03717,24 87728 3292007
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Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2010,
lägre och högre högskoleexamen

Antal kvinnor som
avlagt lägre eller
högre
högskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
lägre eller högre
högskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt lägre
eller högre
högskoleexamen

Nya studerande i
universitetsutbildning
totalt

Startår

%%%

87,07 8809 05674,75 6237 52681,413 50316 5821995

84,38 90110 55369,05 8688 50177,514 76919 0541999

82,99 27811 19365,65 6368 59075,414 91419 7832000

81,09 57311 81763,65 8569 20173,415 42921 0182001

78,49 23811 78959,55 6319 45670,014 86921 2452002

74,18 65011 67154,44 9429 09265,513 59220 7632003

66,47 87211 85045,84 1148 97757,611 98620 8272004

57,76 78311 76534,03 0528 97947,49 83520 7442005

42,84 83611 30123,62 0478 68734,46 88319 9882006

25,32 82711 18711,99868 27419,63 81319 4612007
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