
Sökande till utbildning 2010

Direkt placering i fortsatta studier var år 2010 ännu svårare
än året innan både för dem som gick ut grundskolans
nionde klass och för nya studenter
Enligt Statistikcentralen var direkt placering i fortsatta studier år 2010 ännu svårare än året innan
för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter. Av dem som gick ut
grundskolan blev 9 procent och av nya studenter 60 procent utan studieplats i utbildning som
leder till examen. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier som leder till examen ökade
med ungefär en halv procentenhet från året innan.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans
nionde klass 2005-2010, %

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var ungefär 64 000, dvs. lika många som året innan. Av
dem fortsatte hälften (58 procent av kvinnorna och 43 procent av männen) sina studier i gymnasiet. Fyrtioen
procent (33 procent av kvinnorna och 49 procent av männen) fortsatte sina studier inom yrkesinriktad
utbildning på andra stadiet. Av dem som påbörjat examensinriktade studier fortsatte 8,9 procent inte sina
studier, andelen ökade med något under en halv procentenhet från året innan. Nästan alla sökte en
studieplats, något under två procent sökte inte till fortsatta studier.

Andelen elever som fortsätter i gymnasiet efter grundskolan var högre än genomsnittet för hela landet i
landskapen Nyland och Birkaland. Andelen elever som fortsätter i yrkesutbildning var störst i landskapet

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.12.2011
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Satakunta och minst i Nyland. Sådana unga, som efter att ha gått ut grundskolan, inte fortsatte i någon
examensinriktad utbildning fanns mest i landskapet Päijänne-Tavastland.

Antalet nya studenter var 32 700, dvs. ungefär lika många som året innan. Av de nya studenterna påbörjade
18 procent en universitetsutbildning och 17 procent en yrkeshögskoleutbildning på hösten det året de tog
studenten. Andelen studerande som påbörjade fortsatta studier i högskolor var en halv procentenhet mindre
än året innan. Fyra procent påbörjade en yrkesutbildning på andra stadiet. Över hälften av studenterna år
2010, dvs. 60 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen studenter som blivit utanför
fortsatta studier har under de senaste åren varit mer än hälften och ökade ytterligare med något under en
procentenhet jämfört med året innan. Av de nya studenterna sökte 77 procent till fortsatta studier. Andelen
sökande var ett par procentenheter större än året innan.

Relativt sett kom den största andelen sökande in på universitetsutbildning från landskapen Österbotten
och Norra Karelen. Mest fortsatte man på yrkeshögskoleutbildning från Österbotten och Mellersta
Österbotten. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier var störst i Nyland och Birkaland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass
2005 - 2010

Examensår

200520062007200820092010

%%%%%%

100,063 297100,065 838100,065 235100,064 740100,064 137100,064 215
Elever som gått ut
nian

53,333 70651,133 66650,833 15250,632 74350,232 20050,432 352

Fortsatte studierna
i
gymnasieutbildning

39,424 92540,126 37440,726 54841,927 10041,226 42740,726 153

Fortsatte studierna
i yrkesinriktad
utbildning på andra
stadiet

7,44 6668,85 7988,55 5357,64 8978,65 5108,95 710

Fortsatte inte
examensinriktade
studier

Tabellbilaga 2. Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 - 2010

Examensår

200520062007200820092010

%%%%%%

100,034 337100,033 091100,033 420100,032 936100,033 011100,032 681Studenter

4,31 4904,21 3984,21 4124,21 3964,51 4764,21 365

Fortsatte studierna i
yrkesinriktad utbildning
på andra stadiet

18,26 26217,45 76619,06 36618,56 08717,75 84217,45 676
Fortsatte studierna i
yrkeshögskoleutbildning

19,56 70220,56 77420,16 72519,16 28718,36 02518,15 923
Fortsatte studierna i
universitetsutbildning

57,919 88357,919 15356,618 91758,219 16659,619 66860,319 717
Fortsatte inte
examensinriktade studier

4



Utbildning 2011

Förfrågningar
(09) 1734 3311Ritva Kaukonen

Ansvarig statistikdirektör:
Jari Tarkoma
koulutustilastot@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella
statistik

PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN

ISSN 1799-4519 (pdf)tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


