
Studiernas gång 2017

Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett samband med
genomströmningen inom utbildning på andra stadiet
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland barn till högutbildade
föräldrar snabbare inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet än bland
studerande vilkas föräldrar avlagt examen på andra stadiet eller enbart på grundnivå. Föräldrarnas
höga utbildning förbättrade både flickornas och pojkarnas sannolikhet att klara av utbildningen
inom målsatt tid. Humankapitalet som är ett arv hemifrån hade större inverkan när det gäller
pojkarnas genomströmning. Både när det gäller universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning
var utexamineringen snabbare.

Genomströmning efter utbildningssektor och Föräldrarnas
utbildningsbakgrund 2017

** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Föräldrarnas utbildningsbakgrund inverkade både på genomströmningen på andra stadiet och på sökande
till utbildning. Av de nya studerande i gymnasieutbildning var 74 procent barn till högutbildade föräldrar
och i grundläggande yrkesutbildning 42 procent. Av de nya studerande i gymnasieutbildning kom 24
procent från familjer där den högsta examen var en examen på andra stadiet, medan motsvarande andel
var 48 procent i grundläggande yrkesutbildning. När det gäller nya studerande i gymnasieutbildning och
i grundläggande yrkesutbildning kom 2 respektive 10 procent från familjer där föräldrarna saknade en
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examen efter grundnivå. Nya studerande som kom från lågutbildade familjer är en heterogen grupp: 50
procent av nya studerande inom gymnasieutbildning och 46 procent av nya studerande inom grundläggande
yrkesutbildning hade ett annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål. Studerande med
främmande modersmål är första eller andra generationens invandrare för vilka uppgiften om föräldrarnas
examen i huvudsak saknas i Statistikcentralens examensregister, varvid de bokförs som personer med
examen på grundnivå.

Inom den målsatta tiden, dvs. inom tre och ett halvt år, var genomströmningen på andra stadiet bäst bland
barn till högutbildade föräldrar. Det fanns stora skillnader i genomströmningen både inom
gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund.
Åttiofyra procent av barn till högutbildade föräldrar avlade studentexamen inommålsatt tid och 73 procent
yrkesinriktad grundexamen. Sjuttiosju procent av barn till föräldrar med examen på andra stadiet avlade
studentexamen inom målsatt tid och 66 procent yrkesinriktad grundexamen. Sextiotre procent av barn till
föräldrar med examen på grundnivå avlade studentexamen inom målsatt tid och 57 procent yrkesinriktad
grundexamen.

Genomströmning i gymnasieutbildning efter kön och föräldrarnas
utbildningsbakgrund 2017

** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Enligt uppgifterna för år 2017 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever
slutförde 82 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 89 procent på högst fyra och ett
halvt år. Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för
kvinnliga studerande.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund inverkade på genomströmningen bland både manliga och kvinnliga
studerande, även om den hade en lite större inverkan på genomströmningen för pojkar. Åttiofyra procent
av döttrarna och 83 procent av sönerna till högutbildade föräldrar avlade studentexamen inom målsatt tid,
varvid skillnaden i genomströmningen var 1 procentenhet. När föräldrarnas högsta examen var en examen
på andra stadiet sjönk genomströmningen för pojkarna till 75 procent och till 78 procent för flickorna,
varvid skillnaden i genomströmningen var 3 procentenheter. Skillnaden i genomströmningenmellan könen
var störst i fråga om föräldrar med låg utbildning: 58 procent av männen avlade examen inom målsatt tid
och 66 procent av kvinnorna, varvid skillnaden i genomströmningen var 8 procentenheter. När det gäller
män från högutbildade familjer var genomströmningen 25 procentenheter högre än vad gäller män från
lågutbildade familjer. Motsvarande skillnad hos kvinnorna var 18 procentenheter.
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Genomströmning i yrkesutbildning efter kön och föräldrarnas
utbildningsbakgrund 2017

** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Sextioåtta procent av studerande i yrkesutbildning riktad till ungdomar avlade examen inom tre och ett
halvt år och 75 procent inom högst fyra och ett halvt år. Kvinnor avlade examen något snabbare än män.

Sjuttiotre procent av döttrarna till högutbildade föräldrar avlade yrkesinriktad grundexamen inom målsatt
tid och 72 procent av sönerna. Skillnaden i genomströmningen var en procentenhet. Sextiofem procent
av sönerna och 67 procent av döttrarna till föräldrar med en examen på andra stadiet avlade examen inom
målsatt tid, varvid skillnaden i genomströmningen var 2 procentenheter. Femtiotre procent av sönerna och
61 procent av döttrarna till föräldrar utan examen efter grundnivå avlade examen inom målsatt tid, varvid
skillnaden i genomströmningen var 8 procentenheter. När det gäller män som kommer från högutbildade
familjer var genomströmningen 19 procentenheter högre än vad gäller män från lågutbildade familjer.
Motsvarande skillnad hos kvinnorna var 12 procentenheter.

Femtioen procent av dem som påbörjat studierna avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år.
Trettiofem procent av männen och 64 procent av kvinnorna avlade examen inom målsatt tid, varvid
skillnaden i genomströmningen var 19 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning ökar ju längre tid det gått sedan utbildningen inleddes. Ju
äldre kohort av nya studerande man studerar desto högre var genomströmningen. Av de studerande avlade
63 procent högre eller lägre högskoleexamen inom fem och ett halvt år och av dem som hade studerat 7,5
år hade redan 72 procent avlagt universitetsexamen. Av kvinnorna avlade 69 procent examen inom fem
och ett halvt år och av männen 55 procent.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom
olika utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de
studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken: (Avbrott i utbildningen, Sysselsättning
bland studerande).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av
år 2017

Antal kvinnor som
avlagt studentexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
studentexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
studentexamen

Nya
gymnasiestuderande
totalt

Startår

%%%

90,619 78321 82686,413 73015 88388,933 51337 7092000

90,319 31421 37786,913 53315 58088,932 84736 9572001

90,018 34120 38887,613 40715 30788,931 74835 6952002

90,018 86420 95087,113 72815 76488,832 59236 7142003

90,318 52920 52387,313 52915 49789,032 05836 0202004

90,117 86219 82287,813 39015 24389,131 25235 0652005

89,818 08320 13588,013 08814 87289,031 17135 0072006

89,718 00920 07488,112 71214 43689,030 72134 5102007

90,018 01320 02389,413 20514 77089,731 21834 7932008

90,217 63319 55588,512 83814 50989,530 47134 0642009

90,517 41419 23388,712 84214 47289,830 25633 7052010

91,017 02318 70389,112 64614 19490,229 66932 8972011

91,116 77818 42588,612 19113 75890,028 96932 1832012

90,216 68618 49388,211 81713 39189,428 50331 8842013

81,914 94118 23280,810 83813 40681,525 77931 6382014

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före
utgången av år 2017

Antal kvinnor som
avlagt yrkesexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkesexamen

Nya manliga
studerande

Antal som avlagt
yrkesexamen

Nya
studerande i
grundläggande
yrkesutbildning
totalt

Startår

%%%

84,320 75924 61177,320 04925 94180,740 80850 5522000

84,419 73723 39278,319 52324 93881,239 26048 3302001

83,818 94022 59978,218 94224 21680,937 88246 8152002

83,718 35421 91677,718 71624 08480,637 07046 0002003

83,719 50723 30878,619 77825 17481,039 28548 4822004

83,419 39723 24979,319 65424 79281,339 05148 0412005

84,119 59023 30680,920 55125 39982,440 14148 7052006

83,519 46323 32281,320 25224 92582,339 71548 2472007

83,019 40723 37181,920 44924 96582,539 85648 3362008

81,419 96824 54080,320 98526 13180,840 95350 6712009

81,019 84524 48679,720 76726 04780,440 61250 5332010

79,919 75924 72778,420 21825 77279,239 97750 4992011

78,718 79223 88676,619 82425 87377,638 61649 7592012

75,417 60523 34973,918 73125 33074,636 33648 6792013

68,515 23122 23167,016 90225 22867,732 13347 4592014

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år
2017, ungdomsutbildning
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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

%%%

81,13 4224 22266,52 7524 13973,86 1748 3611995

81,911 73414 33365,57 56511 55574,519 29925 8881999

81,211 76914 49666,07 64811 59574,419 41726 0912000

81,812 00114 67765,17 52011 54674,419 52126 2232001

79,311 98715 11461,98 30813 41271,120 29528 5262002

78,412 10115 42961,28 17413 34770,520 27528 7762003

78,112 60716 14260,88 01713 19070,320 62429 3322004

77,912 39915 91261,38 05213 14170,420 45129 0532005

78,012 07615 48661,78 05113 04570,520 12728 5312006

77,811 90215 29262,08 07713 03770,519 97928 3292007

77,712 10915 59162,77 97412 71171,020 08328 3022008

76,311 65015 27360,97 99613 12769,219 64628 4002009

75,711 72015 47258,87 97713 55867,919 69729 0302010

75,111 41615 19956,77 62613 44766,519 04228 6462011

72,611 16615 37449,76 32512 71962,317 49128 0932012

63,99 23414 45334,94 34312 44150,513 57726 8942013

40,66 02314 82814,31 86313 05328,37 88627 8812014

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2017,
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

%%%

88,48 0089 05676,35 7397 52682,913 74716 5821995

87,59 23810 55373,36 2348 50181,215 47219 0541999

86,89 71311 19371,16 1068 59080,015 81919 7832000

86,310 19711 81771,66 5859 20179,816 78221 0182001

85,710 10311 78970,56 6629 45678,916 76521 2452002

85,59 97711 67171,36 4819 09279,316 45820 7632003

83,99 93711 85070,26 2998 97778,016 23620 8272004

84,49 92811 76570,96 3668 97978,516 29420 7442005

84,09 49611 30172,96 3358 68779,215 83119 9882006

83,39 31711 18770,55 8348 27477,915 15119 4612007

81,98 93810 91370,05 9398 48376,714 87719 3962008

80,38 92911 12067,35 9358 82074,514 86419 9402009

77,38 48710 98664,35 6458 78071,514 13219 7662010

74,08 16511 04162,35 4788 78668,813 64319 8272011

68,58 81912 87155,15 4779 94462,714 29622 8152012

60,67 86612 97344,94 57110 18953,712 43723 1622013

43,75 81713 30527,82 95510 61436,78 77223 9192014
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