
Avbrott i utbildningen år 2020

Avbrotten ökade på andra stadiet – särskilt inom
yrkesutbildning – och minskade på högre nivå 2020
Totalt avbröt 6,8 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och
fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2019/2020. Inom den yrkesinriktade
grundexamensutbildningen ökade avbrotten med 3,9 procentenheter från året innan. Inom den
yrkesinriktade grundexamensutbildningen var avbrottsprocenten 13,3, inom gymnasieutbildningen
för unga 3,6 procent, inom yrkeshögskoleutbildningen (yrkeshögskoleexamina) 7,2 procent och
inom universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,4 procent. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Avbrott i utbildning som leder till examen 2019/2020, %

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.3.2022
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Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2019/2020
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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
20.9.2019

Kön / utbildningssektor

%%%Stycken

6,81,07,8501 149Totalt

1,81,73,696 389Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)Män
och
kvinnor 12,31,113,3151 051

Yrkesutbildning (yrkesinriktade
grundexamina)

6,20,97,2119 262
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,80,65,4134 447
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

8,00,98,9236 867TotaltMän

2,21,63,939 941Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

12,50,813,378 215
Yrkesutbildning (yrkesinriktade
grundexamina)

8,21,09,257 573
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

5,60,66,261 138
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

5,81,16,9264 282TotaltKvinnor

1,51,83,356 448Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

12,01,413,472 836
Yrkesutbildning (yrkesinriktade
grundexamina)

4,30,95,361 689
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,10,64,673 309
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). I uppgifterna ingår inte
Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och inte heller WinNova, eftersom avbrotten inte har kunnat
beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.
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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.

Beräkning av avbrott i utbildningen

I den här statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter
om avbrott för läsåret 2019/2020 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september
2019 med situationen i september 2020. 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).

Mera uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland
studerande.
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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
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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