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Volymen av personalutbildningen oförändrad
Korrigering 26.3.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Företagens satsningar på personalutbildning från år 2005 till år 2010 har varit i stort sett oförändrade.
Andelen företag som tillhandahåller utbildning i kursform har minskat något, medan andelen deltagare i
utbildning har ökat något. Samtidigt har den arbetstid som använts för utbildning minskat en aning per
anställd. Detta framgår av Statistikcentralens undersökning om företagens personalutbildning år 2010 som
genomförs vart femte år i alla EU-länder.

Kursutbud, kursdeltagare och antal utbildningstimmar efter näringsgren, sektor och antal anställda
år 2010. Korrigerats 26.3.2020.

Timmar
i snitt

Antal deltagareAnordnat kurserFöretag
totalt %st.%st.

Näringsgren
4,824,06 62252,9185350Livsmedelsindustrin

12,151,156 68659,37041 188Trä- och pappersindustrin

9,641,275 61068,21 2941 898Metallindustrin

5,829,837 18747,21 0462 214Byggverksamhet

14,251,39 56477,8306393Övrig industri

7,538,789 20468,92 2663 287Handel

5,037,913 91448,3335693Hotell- och restaurangverksamhet

8,443,570 20379,21 6782 119Transport och kommunikation

17,353,922 56286,0354412Finansiering, försäkring

10,337,881 17071,22 7263 826Övriga tjänster

Sektor
9,139,9185 66958,53 5356 043Industrin

9,040,5277 05371,27 35910 337Tjänster

Antal anställda
7,032,286 00762,07 97012 86310–49 anställda

7,231,992 95181,92 3692 89450–249 anställda

10,948,0283 76488,9554623250 eller fler

9,140,2462 72266,510 89416 380Alla

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.11.2012
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Andelen företag som tillhandahållit personalen kursutbildning har sjunkit något under de senaste fem åren,
men andelen utbildningsdeltagare har trots detta ökat med en procent-enhet. Av alla anställda i företag
medminst 10 anställda inom den privata sektorn deltog 40,2 procent av de anställda i kursutbildning under
år 2010.

Deltagaraktiviteten inom industrin är nu ungefär på samma nivå som inom servicenäringarna, medan den
år 2005 var klart högre inom industrin än inom servicenäringarna. Det finns stora variationer mellan
näringsgrenarna, särskilt vid granskning enligt en mer detaljerad näringsgrensindelning i 20 klasser
(Tabellbilaga 1). Större variationer i näringsgrenarna beror ofta på näringsgrenens konjunktursituation
samt på de behov av utbildning som ofta är förknippade med situationen. Å andra sidan kan en period av
utbildningsinvesteringar i ett företag följas av en mer passiv utbildningsperiod.

Det finns ett klart samband mellan å ena sidan storleken på ett företag och å andra sidan hur företaget
tillhandahåller utbildning och hur personalen deltar i den. Ju större företaget är desto mer sannolikt är det
att personalen har tillgång till utbildning och att allt fler också deltar i den.

Längden på kursutbildningen räknat per anställd var omkring 9 timmar (något kortare än en och en halv
arbetsdag), vilket är en svag minskning jämfört med situationen år 2005. Skillnaderna mellan industri-
och tjänstesektor samt mellan företag av olika storlekar var ganska små. Däremot var skillnaderna mellan
de enskilda näringsgrenarna ganska stora också när det gäller utbildningens längd.

Uppgifterna ovan om deltagande i utbildning gäller bara kursutbildning, som man samlat in de mest
detaljerade uppgifterna om. När man också räknar med övriga utbildningsformer (handledda studier vid
sidan om arbetet, arbetsrotation, studiegrupper och kvalitetscirklar, distansstudier, studier med hjälp av
internet samt konferenser och föreläsningar) så ökar indikatorerna för deltagande i personalutbildning i
någon mån. Dessa uppgifter kan dock inte sammanslås med uppgifterna om deltagande i kursutbildning,
eftersom de som deltagit delvis är samma personer och det inte finns uppgifter om längden på övriga
utbildningsformer.

Andelen företag som tillhandahållit annan utbildning är i stort sett oförändrad (56,2 % år 2005 och 57,6 %
år 2010). För de olika utbildningsformernas del varierade dock riktningen. I handledda studier vid sidan
av arbetet deltog 11,9% (–4,2%), i arbetsrotation och arbetskommendering 2,1% (–0,8%), i studiegrupper
och kvalitetscirklar 5,4 % (+ 2,9 %), i distansstudier och studier med hjälp av internet 9,0 % (+ 6,0 %)
samt i konferenser och föreläsningar 12,5 % (+ 3,4 %) av alla anställda (Tabellbilaga 3).

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2010, undantaget
jord- och skogsbruksbranschen, utbildningsbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Finlands
svarsmaterial omfattar 1 560 företag som representerar totalt 16 380 företag och deras 1 150 000 anställda.
En likadan undersökning genomfördes i 32 europeiska länder.

Undersökningen genomförs med ungefär fem års mellanrum och den utreder personalutbildning som
bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i kursutbildning, antalet utbildningsdagar i personalutbildning,
utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader. Dessutom utreder man andra
utbildningsformer än kurser samt läroavtalsutbildning, företagets utbildningsstrategier och olika hinder
för anordnande av utbildning.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Andelen och antalet företag som anordnat utbildning, kursutbildning och annan
utbildning efter näringsgren, sektor och antal anställda. Korrigerats 26.3.2020.

Anordnat annan
utbildning

Anordnat kursutbildningAnordnat någon utbildningFöretag
totalt

st%st%st%

Näringsgren
3953,34256,65067,07401 Utvinning av mineral

17449,818552,923567,135002 Livsmedelsframställning

6855,75646,47461,4121
03 Textilvarutillverkning och
tillverkning av kläder

12956,414362,716672,9228
04 Papper och
pappersvarutillverkningr

34474,134173,338883,4465
05 Tillverkning av bränsle och
kemiska produkter

39350,049663,058774,678706 Tillverkning av metallvaror

56262,565472,869477,2899
07 Tillverkning av maskiner och
utrustning

8763,310274,211079,6138
08 Tillverkning av
transportmedel

25050,522144,631663,9495
09 Trävarutillverkning,
tillverkning av möbler

18467,525091,825292,8272
10 El-, gas-, värme-och
vattenförsörjning

67630,51 04647,21 18053,32 21411 Byggverksamhet

30370,132274,536183,643212 Handelmedmotorfordon e.d.

88970,289070,299578,51 26713 Partihandel

1 05066,11 05466,41 21076,21 58914 Detaljhandel

52440,91 01879,51 09485,41 28115 Transport och magasinering

33147,733548,335050,6693
16 Hotell- och
restaurangverksamhet

65878,666078,872886,983817 Transport och magasinering

27183,329089,231195,7325
18 Finansierings- och
försäkringsverksamhet

7282,86574,18091,487
19 Stödtjänster till finansiell
verksamhet och försäkring

2 42963,52 72671,23 00478,53 82620 Övriga tjänster

Sektor
2 90748,13 53558,54 05367,16 043Industrisektorn

6 52863,17 35971,28 13378,710 337Servicesektorn

Antal anställda
3 19444,03 98254,94 66264,27 25810-19 anställda

3 36460,03 98971,24 31877,05 60620-49 anställda

2 35481,42 36981,92 64791,52 89450-249 anställda

26390,928397,828698,6289250-499 anställda

14868,115471,215672,1217500-999 anställda

11195,1117100,0117100,01171000 anställda eller fler

9 43457,610 89466,512 18574,416 380Alla
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Tabellbilaga 2. Antalet deltagare i utbildning, deltagarprocent för män och kvinnor samt antalet
utbildningstimmar per löntagare fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats
26.3.2020.

Timmar i snittAndel deltagareAntalet deltagare
totalt Alla, %Kvinnor, %Män, %Alla, %Kvinnor, %Män, %

Näringsgren
9,815,09,141,344,840,91 19601 Utvinning av mineral

4,83,95,624,019,827,66 62202 Livsmedelsframställning

1,81,42,67,77,38,8384
03 Textilvarutillverkning och tillverkning av
kläder1)

14,113,614,258,052,659,721 27904 Papper och pappersvarutillverkningr

14,217,812,556,864,053,726 254
05 Tillverkning av bränsle och kemiska
produkter

8,110,17,740,943,840,419 97006 Tillverkning av metallvaror

10,910,710,941,443,340,847 08807 Tillverkning av maskiner och utrustning

5,87,05,640,742,740,47 35608 Tillverkning av transportmedel

6,15,96,232,733,332,59 154
09 Trävarutillverkning, tillverkning av
möbler

18,721,317,667,073,164,59 18010 El-, gas-, värme-och vattenförsörjning

5,84,76,029,816,831,737 18711 Byggverksamhet

7,84,78,440,626,743,78 91812 Handelmedmotorfordon e.d.

9,39,79,236,640,434,421 05713 Partihandel

6,76,96,339,341,235,159 22914 Detaljhandel

5,13,45,838,438,438,339 33315 Transport och magasinering

5,05,34,237,940,332,013 91416 Hotell- och restaurangverksamhet

14,213,514,852,651,153,530 87017 Transport och magasinering

17,517,318,253,853,953,421 156
18 Finansierings- och
försäkringsverksamhet

14,214,813,755,661,150,61 406
19 Stödtjänster till finansiell verksamhet
och försäkring

10,310,69,937,840,035,581 17020 Övriga tjänster

Sektor
9,19,88,939,939,240,1185 669Industrisektorn

9,09,18,940,542,138,8277 053Servicesektorn

Antal anställda
7,48,76,728,430,227,429 01310-19 anställda

6,77,56,234,437,932,556 99420-49 anställda

7,27,37,231,931,232,492 95150-249 anställda

11,211,910,851,752,651,252 267250-499 anställda

8,39,57,836,040,933,650 602500-999 anställda

11,910,812,851,749,853,4180 8951000 anställda eller fler

9,19,38,940,241,539,4462 722Alla

På grund av ganska litet antal svar, bör siffrorna tas med reservationer.1)
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Tabellbilaga 3. Andelen företag som anordnat annan utbildning och andelen deltagare efter
utbildningsform fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda. Korrigerats 26.3.2020.

Deltagare i andra utbildningsformerAndelen
utbildnings-
anordnande
företag, %

Konferenser,
workshopar
mm., %

Självstudier,
e-lärande,
internet, %

Studiegrupper,
kvalitetscirklar
mm., %

Arbetsrotation,
utbildnings-
kommendering
mm., %

Studier vid
sidan om
arbete, %

Näringsgren
8,10,90,10,621,253,301 Utvinning av mineral

6,21,90,53,311,649,802 Livsmedelsframställning

3,72,02,31,72,355,7
03 Textilvarutillverkning och
tillverkning av kläder

11,13,32,83,614,056,4
04 Papper och
pappersvarutillverkningr

26,88,87,23,417,174,1
05 Tillverkning av bränsle och
kemiska produkter

8,33,72,82,97,250,006 Tillverkning av metallvaror

35,511,930,52,47,862,5
07 Tillverkning av maskiner och
utrustning

2,70,53,82,75,163,308 Tillverkning av transportmedel

10,21,51,51,35,550,5
09 Trävarutillverkning, tillverkning
av möbler

15,12,22,20,913,767,5
10 El-, gas-, värme-och
vattenförsörjning

4,73,90,60,45,430,511 Byggverksamhet

8,119,110,81,010,770,112 Handelmedmotorfordon e.d.

15,88,81,50,59,170,213 Partihandel

8,316,21,52,218,966,114 Detaljhandel

2,43,92,00,24,340,915 Transport och magasinering

15,38,78,57,015,247,7
16 Hotell- och
restaurangverksamhet

13,816,35,61,716,278,617 Transport och magasinering

11,728,23,75,613,983,3
18 Finansierings- och
försäkringsverksamhet

25,613,74,24,011,582,8
19 Stödtjänster till finansiell
verksamhet och försäkring

11,47,01,42,416,263,520 Övriga tjänster

Sektor
16,05,89,22,08,748,1Industrisektorn

10,111,22,72,214,063,1Servicesektorn

Antal anställda
10,66,12,61,88,644,010-19 anställda

11,16,51,62,18,960,020-49 anställda

9,56,21,81,78,781,450-249 anställda

13,312,45,43,214,490,9250-499 anställda

11,09,34,71,810,468,1500-999 anställda

16,612,411,22,516,895,11000 anställda eller fler

12,59,05,42,111,957,6Alla
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