
Sysselsättning bland studerande 2009

Något färre studerande arbetade vid sidan av studierna år
2009
Enligt Statistikcentralen minskade sysselsättningen för studerande något år 2009 från året innan.
Fortfarande arbetade över hälften, dvs. 55 procent, av de studerande vid sidan av studierna.
Andelen som arbetade minskade med tre och en halv procentenheter från året innan. Vanligast
var det med sysselsättning i samband med universitetsstudier, 60 procent av alla
universitetsstuderande hade en anställning vid sidan av studierna. I samband med
yrkeshögskolestudier och yrkesinriktad utbildning på andra stadiet var andelen studerande som
arbetade 57 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande
2005–2009

Det var vanligare att kvinnor hade en anställning vid sidan av studierna än att män hade det. Av kvinnliga
studerande arbetade 58 procent och av manliga 52 procent. Den största skillnaden i kvinnors och mäns
sysselsättning vid sidan av studierna fanns i utbildning med inriktning på studentexamen,
yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen. Andelen kvinnliga studerande som arbetade var omkring
10 procentenheter större än motsvarande andel för manliga studerande. Däremot arbetade männen oftare
än kvinnorna vid sidan av studierna när det gäller studier för högre högskoleexamen, bl.a. magisterexamen
eller diplomingenjörsexamen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.3.2011
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Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 22 procent en
anställning och av 23-åriga och äldre studerande mer än hälften. Av de studerande som fyllt 25 år arbetade
70 procent vid sidan av studierna.

Det fanns variationer efter utbildningsområde. I slutet av år 2009 hade 80 procent av de studerande inom
skyddsbranschen och 68 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
och administrativa området en anställning. Av de studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet
arbetade 63 procent och av de studerande inom området turist-, kosthålls- och hushållsbranschen arbetade
55 procent. Mest minskade sysselsättningen inom området för teknik och trafik, där andelen studerande
som arbetade vid sidan av studierna var 52 procent, dvs. något under sex procentenheter mindre än året
innan.

Det var vanligare med arbete vid sidan av studierna i landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga
Tavastland, Egentliga Finland och Österbotten samt på Åland än i landet i genomsnitt.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Färre avbröt
sin utbildning och genomströmningen förbättrades. Mer detaljerade uppgifter finns i statistiken över
Avbrott i utbildningen och Studiernas gång.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2009 samt andelen sysselsatta
studerande av alla studerande 2003 - 2009

200320042005200620072008Sysselsatta studerande 2009Studerande totalt 2009Utbildningssektor

%%%%%%%

30,031,030,029,831,632,327,612 84946 562Gymnasieutbildning

45,654,456,258,662,162,056,6127 751225 611
Yrkesutbildning på andra
stadiet

50,852,753,655,858,559,556,876 733134 993Yrkeshögskoleutbildning

55,756,957,559,160,961,459,6100 408168 470Universitetsutbildning

48,852,553,655,658,358,755,2317 741575 636Totalt

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och
ålder 2009

25 år-24 år23 år22 år21 år20 år19 år18 årSysselsatta
studerande

Studerande
totalt

Utbildningsnivå

%

1 6881491882673616142 8966 68627,612 84946 562Gymnasieutbildning

96 0094 0164 2424 1454 3043 5984 6906 70156,6127 705225 565
Yrkesutbildning på andra
stadiet

46-------100,04646Utbildning på institutnivå

36 6146 5687 4467 5056 8474 4202 1483255,371 580129 449Yrkeshögskoleutbildning

28 9464 0994 4664 5264 2472 6081 3174351,650 25297 428Lägre högskoleutbildning

5 1521------92,95 1535 544
Högre
yrkeshögskoleutbildning

26 9032 1501 0774352059018164,930 87947 600Högre högskoleutbildning

2 751-------93,62 7512 940
Specialiseringsutbildning
för läkare

2 38121-----85,62 3842 785Licentiatutbildning

14 0527983----79,814 14217 717Doktorsutbildning

214 54217 06417 42816 88115 96411 33011 06913 46355,2317 741575 636Totalt
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