
Avbrott i utbildningen år 2019

Totalt 5,9 procent av de studerande avbröt utbildningen
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,9 procent sina studier och fortsatte
inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2018/2019. I gymnasieutbildning för
unga var avbrottsprocenten 3,0, i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen 9,4, i
yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,5 och i universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina) 5,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Avbrott i utbildning som leder till examen 2018/2019, %

Populationen som används vid beräkningen av avbrott i yrkesutbildningen har ändrats och uppgifterna
om avbrott i yrkesutbildningen är inte längre jämförbara med tidigare år.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.3.2021
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Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2018/20191)

Avbröt helt
utbildning som
leder till examen

Bytte
utbildnings-
sektor

Avbröt studierna
i sin egen
utbildnings-
sektor

Antal studerande som
använts i statistiken
över studieavbrott
20.9.2017

Kön / utbildningssektor

%%%Stycken

5,90,96,7498 584Totalt

1,61,53,096 853
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

Män
och
kvinnor 8,80,79,4140 019Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

6,60,97,5127 419
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

5,20,65,8134 293
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

7,10,87,9237 105TotaltMän

1,91,53,440 612
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

9,30,59,772 638Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

8,70,99,761 808
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

6,20,66,862 047
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

4,80,95,7261 479TotaltKvinnor

1,41,42,856 241
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

8,20,99,167 381Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

4,60,85,465 611
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,30,64,972 246
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande,eftersom man varit
tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). Yrkesutbildning (yrkesinriktade
grundexamina). I uppgifterna ingår inte Räddningsinstitutet och Ålands yrkesgymnasium, eftersom avbrott inte kunnat beräknas
på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

1)

I statistiken Avbrott i utbildningen används den nationella utbildningsklassificeringen 2016 vid granskning
av studieavbrott efter utbildningsområde. Siffrorna för studieavbrott har beräknats för nivåerna 1 och 2 i
den nationella utbildningsklassificeringen.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom
olika utbildningsområden och landskap. Som ny tabell ingår en tabell som omfattar studerande under 25
år inom yrkesinriktad grundexamensutbildning. Siffrorna är inte jämförbaramed tidigare år, då populationen
var studerande inom yrkesutbildning för unga, men de ger uppgifter om 16-24-åringar som avlägger
grundexamen.

Beräkning av avbrott i utbildningen

I den här statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter
om avbrott för läsåret 2018/2019 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september
2018 med situationen i september 2019. Ifall personen inte avlade examen eller inte fortsatte sina studier
under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit utbildningen. För att beräkna avbrotten
har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier.
Närmare information om beräkningen av avbrott och definieringen av populationen finns i
kvalitetsbeskrivningen (bara på finska).
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https://tilastokeskus.fi/sv/luokitukset/koulutus/koulutus_1_20160101/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kou__kkesk/?tablelist=true#_ga=1.267021320.744369017.1482319571
http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/laa.html


Mera uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland
studerande.
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http://tilastokeskus.fi/til/opku/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/opty/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/opty/index_sv.html
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning
och universitetsutbilding läsåren 2000/2001–2018/2019, %

UtbildningssektorLäsår

Universitetsutbildning
(lägre och högre
högskoleexamina)

Yrkeshögskole-
utbildning
(yrkeshögskole-
examina)

Yrkesutbildning
(riktad till ungdomar / yrkesinriktade
grundexamina)1)

Gymnasieutbildning
(riktad till ungdomar)

4,29,513,14,22000/2001

5,37,612,34,12001/2002

5,08,211,33,72002/2003

4,88,410,73,82003/2004

5,48,710,53,92004/2005

5,89,210,54,22005/2006

5,69,010,24,22006/2007

6,19,29,84,52007/2008

6,28,68,53,92008/2009

5,98,69,14,02009/2010

6,58,89,14,02010/2011

6,48,58,73,52011/2012

6,98,38,53,42012/2013

6,78,37,63,42013/2014

6,27,67,63,12015/2015

6,17,27,33,02015/2016

5,97,37,43,12016/2017

5,97,18,73,22017/2018

5,87,59,43,02018/2019

Uppgifterna om yrkesutbildning är inte jämförbara fr.o.m. år 2018/2019, eftersom populationen har ändrats. Fr.o.m. 2018/2019
omfattar populationen studerande inom yrkesinriktad grundexamensutbildning, medan den under tidigare år var studerande inom
yrkesutbildning för unga.

1)
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Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter
utbildningssektor läsåret 2018/2019, %

Avbröt
utbildning
som leder
till
examen
helt

Stu- 
derade
inom
annan
sektor

Avlade
examen
inom
annan
sektor

Avbröt
utbildnings- 
sektorns
utbildning
helt

Stu- 
derade
inom
annat
område

Avlade
examen
inom
annat
område

Avbröt
inom det
egna
området

Stu- 
derade
inom det
egna
området

Avlade
examen
inom det
egna
området

Studerande 20.9.
2018

Utbildningssektor/ 
Utbildningsområde 
(nivå 1)

%%%%%%%%%%Total

5,90,80,06,71,10,17,967,125,0100,0498 584Totalt
1,61,50,03,00,00,03,066,630,4100,096 853TotaltGymnasie- 

utbildning

1,61,50,03,00,00,03,066,630,4100,096 853

Allmän- 
bildande
utbildning

8,80,60,09,42,10,011,659,129,4100,0140 019TotaltYrkes- 
utbildning

8,61,40,010,02,10,112,257,530,3100,09 049

De hum.
och konst- 
närliga
områdena

7,30,60,08,01,50,09,559,331,2100,016 651

Handel,
adm. och
juridik

16,01,60,318,02,40,420,849,030,2100,0891

De natur- 
veten- 
skapliga
områdena

8,60,60,09,33,00,112,563,923,6100,08 077

Data- 
behandling
och
kommuni- 
kation
(IKT)

9,00,40,09,41,70,011,261,127,8100,042 341

De
tekniska
områdena

12,10,80,113,02,00,115,155,829,1100,07 250
Lant- och
skogsbruk

6,20,60,06,82,20,09,058,132,9100,027 742
Hälsovård
och välfärd

10,90,60,111,52,70,014,357,128,6100,028 018
Tjänste- 
branschen
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Avbröt
utbildning
som leder
till
examen
helt

Stu- 
derade
inom
annan
sektor

Avlade
examen
inom
annan
sektor

Avbröt
utbildnings- 
sektorns
utbildning
helt

Stu- 
derade
inom
annat
område

Avlade
examen
inom
annat
område

Avbröt
inom det
egna
området

Stu- 
derade
inom det
egna
området

Avlade
examen
inom det
egna
området

Studerande 20.9.
2018

Utbildningssektor/ 
Utbildningsområde 
(nivå 1)

%%%%%%%%%%Total

6,60,80,17,50,60,08,172,419,5100,0127 419TotaltYrkes- 
högskole- 
utbildning 3,61,50,45,60,50,26,274,818,9100,01 236

De pedag.
områdena

5,81,10,17,00,30,07,374,817,9100,06 917

De hum.
och konst- 
närliga
områdena

10,61,00,011,60,00,011,664,224,2100,0302

De
samhälls- 
veten- 
skapliga
områdena

6,90,70,17,60,60,08,273,318,4100,026 080

Handel,
adm. och
juridik

6,61,20,07,80,40,08,275,116,7100,0257

De natur- 
veten- 
skapliga
områdena

9,60,80,110,51,40,011,973,914,2100,013 044

Data- 
behandling
och
kommuni-
kation
(IKT)

8,30,90,19,30,70,09,973,816,2100,030 176

De
tekniska
områdena

7,71,30,19,10,60,09,774,116,2100,03 074
Lant- och
skogsbruk

4,10,70,04,90,20,05,169,925,0100,037 164
Hälsovård
och välfärd

6,60,80,17,50,70,08,270,521,3100,09 169
Tjänste-
branschen
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Avbröt
utbildning
som leder
till
examen
helt

Stu- 
derade
inom
annan
sektor

Avlade
examen
inom
annan
sektor

Avbröt
utbildnings- 
sektorns
utbildning
helt

Stu- 
derade
inom
annat
område

Avlade
examen
inom
annat
område

Avbröt
inom det
egna
området

Stu- 
derade
inom det
egna
området

Avlade
examen
inom det
egna
området

Studerande 20.9.
2018

Utbildningssektor/ 
Utbildningsområde 
(nivå 1)

%%%%%%%%%%Total

5,20,50,15,81,50,17,470,821,7100,0134 293TotaltUni. 
utbildning

4,40,50,14,90,70,15,767,327,0100,013 552
De pedag.
områdena

6,00,80,16,81,20,28,271,420,4100,022 925

De hum.
och konst- 
närliga
områdena

5,40,40,15,91,20,17,270,921,9100,017 364

De
samhälls- 
veten- 
skapliga
områdena

4,00,20,04,21,60,15,868,225,9100,020 949

Handel,
adm. och
juridik

5,91,00,17,03,40,210,670,718,7100,012 799

De natur- 
veten- 
skapliga
områdena

8,80,70,19,51,00,210,773,715,6100,013 390

Data- 
behandling
och
kommuni-
kation
(IKT)

5,00,60,05,71,40,17,172,020,8100,018 897

De
tekniska
områdena

4,00,60,14,75,90,511,166,822,2100,02 937
Lant- och
skogsbruk

2,00,10,02,10,80,13,076,820,2100,09 640
Hälsovård
och välfärd

2,70,20,23,20,70,03,863,432,8100,01 840
Tjänste-
branschen
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Tabellbilaga 3. Avbrott inom utbildningssektorn efter åldersgrupp (ålder 31.12.2019) 2018/2019,
%1)

Universitetsutbildning 
(lägre och högre 
högskoleexamina)

Yrkeshögskole- 
utbildning 
(yrkeshögskole- 
examina)

Yrkesutbildning 
(yrkesinriktade
grundexamina)

Gymnasieutbildning 
(riktad till ungdomar)

Åldersgrupp 

Avbrutit 
utbildnings- 
sektorns 
utbildning
helt, %

Studerande 
20.9. 2018

Avbrutit 
utbildnings- 
sektorns 
utbildning
helt, %

Studerande 
20.9. 2018

Avbrutit 
utbildnings- 
sektorns 
utbildning
helt, %

Studerande 
20.9. 2018

Avbrutit 
utbildnings- 
sektorns 
utbildning
helt, %

Studerande 
20.9. 2018

5,8134 2937,5127 4199,4140 0193,096 853Totalt

------......–15

----......5,123416

--......2,619 9113,129 97217

............3,423 7242,130 37818

4,4913,22526,124 1922,229 43019

2,346 5534,849 04915,029 59210,36 81520–24

4,646 6938,238 96315,412 936......25–29

10,825 2739,826 48813,216 340......30–39

11,010 17410,49 34112,48 688--40–49

12,45 50512,13 30915,94 614--50–

... sekretessbelagd uppgift. Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation.1)
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