
Studiernas gång 2016

Utländsk bakgrund påverkade genomströmningen särskilt
på andra stadiet
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland finländska studerande
i gymnasieutbildning och yrkesutbildning snabbare än bland studerande med utländsk bakgrund.
På tre och ett halvt år genomförde 81 procent av studerande med finländsk bakgrund
gymnasieutbildningen, medan genomströmningen var 66 procent bland studerande med utländsk
bakgrund. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 69 procent av studerande med
finländsk bakgrund och av 60 procent av studerande med utländsk bakgrund.

Genomströmning efter utbildningssektor och härkomst år 2016

Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas. I
gymnasie- och yrkesutbildning är tiden 3,5 år, inom yrkeshögskoleutbildning 4,5 år och inom universitetsutbildning 5,5 år.För att
definiera härkomst har Statistikcentralens klassificering efter härkomst använts.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.3.2018

Utbildning 2018



Bland studerande med finländsk bakgrund var genomströmningen klart
snabbare än bland studerande med utländsk bakgrund

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2016
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totalt
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81,364671,851891,218 05789,413 67689,932 8972011

75,766368,250791,117 76288,713 25189,432 1832012

69,872560,458181,717 76880,712 81080,631 8842013

Enligt uppgifterna för år 2016 tar gymnasieutbildningen sällan mer än 4,5 år: Av nya gymnasieelever
slutförde 81 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 studerand

Av nya gymnasiestuderande med finländsk bakgrund avlade 81 procent av manliga studerande examen
inom högst 3,5 år, medan motsvarande siffra hos kvinnorna var 82 procent. När det gäller studerande med
utländsk bakgrund är skillnaden mellan könen i fråga om genomströmningen större än bland dem med
finländsk bakgrund: av manliga studerande avlade 60 procent examen inom 3,5 år och av kvinnorna 70
procent. Inom fyra och ett halvt år förbättrades genomströmningen både bland studerande med finländsk
bakgrund och med utländsk bakgrund: av männen med utländsk bakgrund avlade 68 procent examen och
av kvinnorna 76 procent. Av männen med finländsk bakgrund avlade 89 procent examen inom högst fyra
och ett halvt år och av kvinnorna 91 procent.

Kvinnor med finländsk bakgrund avlade oftare än dem med utländsk bakgrund gymnasieexamen inom
tre och ett halvt år, skillnaden i genomströmningen var 12 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år ökade
skillnaden i genomströmningen till 15 procentenheter. Skillnaden blev mindre när det hade gått fem och
ett halvt år efter att studierna inletts. Då hade 91 procent av kvinnorna med finländsk bakgrund och 81
procent av kvinnorna med utländsk bakgrund avlagt examen. Män med finländsk bakgrund avlade oftare
än dem med utländsk bakgrund examen inom tre och ett halvt år, skillnaden i genomströmningen var 20
procent. Skillnaden i genomströmningen minskade då det hade gått fem och ett halvt år efter att studierna
inletts. Skillnaden var då 18 procentenheter.

Låg genomströmning bland män med utländsk bakgrund i yrkesutbildning

Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016
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76,31 10668,41 18077,723 62177,024 59277,150 4992011

72,01 24663,61 32475,522 64074,524 54974,649 7592012

66,11 24655,51 46469,122 10368,523 86668,348 6792013
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Sextioåtta procent av studerande i yrkesutbildning riktad till ungdomar avlade examen inom högst tre och
ett halvt år och 75 procent inom högst fyra och ett halvt år. Kvinnor avlade examen något snabbare än
män. Skillnaden i genomströmningen bland män och kvinnor med finländsk bakgrund var dock liten, dvs.
mindre än en procentenhet.

Genomströmningen i yrkesutbildning bland män och kvinnor med finländsk bakgrund var nästan likadan
efter hur länge det gått sedan studierna inleddes. När det gäller studerande med utländsk bakgrund var
skillnadernamellan könen i fråga om genomströmningen större. Avmännenmed utländsk bakgrund avlade
56 procent examen inom högst tre och ett halvt år och av kvinnorna 66 procent. Inom fyra och ett halvt
år avlade 64 procent avmännen och 72 procent av kvinnorna examen, dvs. skillnaden i genomströmningen
var 8 procentenheter.

Män med finländsk bakgrund avlade yrkesexamen inom tre och ett halvt år oftare än män med utländsk
bakgrund, skillnaden i genomströmningen var 13 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år minskade
skillnaden i genomströmningen till 11 procentenheter och vidare till 9 procentenheter då det hade gått 5,5
år efter att studierna inleddes. När det gäller kvinnor var inte skillnaderna i genomströmningen lika stora
som i fråga om män. Av kvinnor med utländsk bakgrund avlade 66 procent examen inom 3,5 år, medan
motsvarande andel i fråga om kvinnor med finländsk bakgrund var 69 procent. Skillnaderna i
genomströmningen minskade till en procentenhet när det hade gått 5,5 år sedan studierna inleddes.

Genomströmningen bättre för studerande med utländsk bakgrund än för
studerande med finländsk bakgrund i yrkeshögskoleutbildning

Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2016,
ungdomsutbildning
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78,571765,893074,914 55658,512 19767,728 4002009

77,686061,698073,514 61255,112 57865,229 0302010

72,11 02157,91 15970,914 17848,012 28860,628 6462011

63,11 11444,61 25762,514 26032,811 46249,628 0932012

36,61 04925,01 06338,813 40412,911 37827,226 8942013

Femtio procent av dem som inlett utbildning avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Inom
högst sju och ett halvt år utexaminerades 68 procent av dem som inlett studierna. Inom fyra och ett halvt
år utexaminerades 53 procent av studerande med utländsk bakgrund, medan motsvarande andel bland
studerande med finländsk bakgrund var 49 procent. Skillnaden i genomströmningen var oförändrad när
det hade gått 7,5 år efter att studierna hade inletts

Skillnaden mellan könen i fråga om genomströmningen var stor både när det gäller studerande med
finländsk och utländsk bakgrund. Av kvinnor med finländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom
4,5 år, medan motsvarande andel i fråga om män var 33 procent. Skillnaden mellan könen började minska
då det hade gått sex och ett halvt år efter att studierna inletts. Skillnaden var då 18 procentenheter. Av
kvinnor med utländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom 4,5 år och av männen 45 procent. Inom
sex och ett halvt år avlade 62 procent av männen med utländsk bakgrund examen och 78 procent av
kvinnorna.
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Män med utländsk bakgrund avlade examen inom fyra och ett halvt år oftare än män med finländsk
bakgrund, skillnaden i genomströmningen var 12 procentenheter. Inom fem och ett halvt år minskade
skillnaden i genomströmningen till 10 procentenheter och vidare till 7 procentenheter då det hade gått 6,5
år efter att studierna inleddes. När det gäller kvinnor var inte skillnaderna i genomströmningen lika stora
som i fråga om män. Av kvinnorna med utländsk och finländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom
fyra och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen steg till 4 procentenheter när det hade gått sex och
ett halvt år efter att studierna inletts. Då hade 78 procent av kvinnorna med utländsk bakgrund och 74
procent av kvinnorna med finländsk bakgrund avlagt examen.

Hälften av studerande med utländsk bakgrund utexaminerades från
universitet inom tre och ett halvt år

Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2016, lägre och högre
högskoleexamen
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70,361959,984377,410 50163,07 97770,719 9402009

64,466257,487172,410 32458,87 90966,019 7662010

65,881658,697468,210 22554,17 81262,119 8272011

59,885650,41 09759,012 01541,48 84751,822 8152012

53,588349,41 04736,912 09021,49 14232,023 1622013

Genomströmningen vid 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
62 procent högre eller lägre högskoleexamen inom fem och ett halvt år och av dem som hade studerat 7,5
år hade 71 procent avlagt universitetsexamen. Kvinnor med finländsk bakgrund avlade examen klart
snabbare än män. Av kvinnorna avlade 68 procent examen inom fem och ett halvt år och av männen 54
procent. Av kvinnor och män med finländsk bakgrund hade 77 resp. 63 procent avlagt examen då det hade
gått 7,5 år efter att studierna inletts.

Studerandemed utländsk bakgrund avlägger examen klart snabbare än studerandemed finländsk bakgrund.
Av kvinnorna avlade 66 procent examen inom fem och ett halvt år, av männen 59 procent. De flesta
studerande med utländsk bakgrund påbörjade direkt sina magisterstudier.

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

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållande till dem som påbörjat utbildning
ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av annan statistik var det mer attraktivt
än tidigare att studera, då avbrott i utbildningen minskade. Sysselsättning bland studerande ökade något
jämfört med året innan. (Avbrott i utbildningen, Sysselsättning bland studerande).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av
år 2016

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 77821 82686,413 72815 88388,933 50637 7092000

90,319 31421 37786,913 53415 58088,932 84836 9572001

89,918 33820 38887,513 40115 30788,931 73935 6952002

90,018 86020 95087,113 72515 76488,832 58536 7142003

90,318 52520 52387,213 52115 49789,032 04636 0202004

90,117 85719 82287,813 38415 24389,131 24135 0652005

89,818 07820 13588,013 08214 87289,031 16035 0072006

89,617 99520 07488,012 70914 43689,030 70434 5102007

89,918 00020 02389,213 18014 77089,631 18034 7932008

90,117 61619 55588,312 81414 50989,330 43034 0642009

90,417 38919 23388,512 81014 47289,630 19933 7052010

90,816 99018 70388,812 60014 19489,929 59032 8972011

90,516 68218 42587,912 09613 75889,428 77832 1832012

81,215 01618 49379,810 69213 39180,625 70831 8842013

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före
utgången av år 2016

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

%%%

83,720 60124 61176,819 92325 94180,240 52450 5522000

83,719 57723 39277,719 38824 93880,638 96548 3302001

83,118 78222 59977,618 78124 21680,237 56346 8152002

82,718 13521 91677,018 54424 08479,736 67946 0002003

82,719 26923 30877,819 59525 17480,238 86448 4822004

82,319 14523 24978,519 45424 79280,338 59948 0412005

83,019 34723 30680,020 32625 39981,539 67348 7052006

82,319 19023 32280,420 03124 92581,339 22148 2472007

81,619 06123 37180,920 19324 96581,239 25448 3362008

79,719 56524 54078,920 61026 13179,340 17550 6712009

79,219 39224 48678,320 38626 04778,739 77850 5332010

77,719 20224 72776,619 75125 77277,138 95350 4992011

75,317 99223 88674,019 13525 87374,637 12749 7592012

68,916 09723 34967,717 15725 33068,333 25448 6792013

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år
2016, 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

%%%

80,93 4144 22266,42 7484 13973,76 1628 3611995

81,611 70014 33365,27 53911 55574,319 23925 8881999

81,011 74414 49665,87 62611 59574,219 37026 0912000

81,611 97114 67764,97 49511 54674,219 46626 2232001

79,111 95415 11461,58 24513 41270,820 19928 5262002

78,012 03815 42960,78 09813 34770,020 13628 7762003

77,712 54716 14260,27 94313 19069,920 49029 3322004

77,412 31515 91260,77 97113 14169,820 28629 0532005

77,411 98515 48661,07 95513 04569,919 94028 5312006

77,211 80915 29261,37 99813 03769,919 80728 3292007

76,711 96315 59161,67 83412 71169,919 79728 3022008

75,011 46215 27359,17 75313 12767,719 21528 4002009

73,711 40015 47255,57 52913 55865,218 92929 0302010

71,010 79315 19948,96 57413 44760,617 36728 6462011

62,59 61215 37433,94 31812 71949,613 93028 0932012

38,75 58914 45313,91 73312 44127,27 32226 8942013

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2016,
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

%%%

88,38 0009 05676,15 7277 52682,813 72716 5821995

87,29 20210 55373,26 2208 50180,915 42219 0541999

86,69 68811 19370,86 0838 59079,715 77119 7832000

86,010 16711 81771,36 5589 20179,616 72521 0182001

85,410 07211 78970,16 6319 45678,616 70321 2452002

85,09 91811 67170,86 4339 09278,816 35120 7632003

83,39 87211 85069,66 2478 97777,416 11920 8272004

83,99 87311 76570,26 3058 97978,016 17820 7442005

83,09 38411 30171,86 2418 68778,215 62519 9882006

82,09 17411 18768,95 7028 27476,414 87619 4612007

79,88 71010 91367,35 7108 48374,314 42019 3962008

77,08 56511 12062,75 5298 82070,714 09419 9402009

71,97 89610 98658,75 1548 78066,013 05019 7662010

68,07 50611 04154,64 7998 78662,112 30519 8272011

59,17 60112 87142,44 2149 94451,811 81522 8152012

38,04 92812 97324,32 47410 18932,07 40223 1622013
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