
Studiernas gång 2014

Snabbare utexaminering inom alla utbildningssektorer
Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik år 2014 avlade 81 procent av
gymnasieeleverna och 66 procent av de studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar
examen inom högst tre och ett halvt år. När det gäller studerande inom yrkeshögskoleutbildning
för unga avlade 45 procent examen inom fyra och ett halvt år. Examen inom lägre
universitetsutbildning eller högre högskoleexamen avlades på fem och ett halvt år av 53 procent
av de studerande..

Genomströmning efter utbildningssektor år 2014 och 2013

Skillnad i
genomströmningen
2014–2013

Genomströmning
2013 (%)

Genomströmning
2014 (%)

Studietid (år)Utbildningssektor

1,079,680,63,5Gymnasieutbildning för unga

1,265,166,33,5Yrkesutbildning för unga

0,244,344,54,5
Yrkeshögskoleutbildning
(ungdomsutbildning)

1,551,052,55,5
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexmen)

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning
(ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av
år 2014

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.3.2016
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Andelen som avlagt yrkeshögskoleexamen av dem som inlett yrkeshögskoleutbildning för unga, dvs.
genomströmningen, ökar ju längre tid det har gått sedan utbildningen inleddes. Av de studerande
utexaminerades 45 procent på fyra och ett halvt år eller snabbare. Inom högst sju och ett halvt år
utexaminerade 67 procent och inom tolv och ett halvt år 70procent av studerande vid yrkeshögskolor.

Genomströmningen i yrkeshögskoleutbildning för unga åren 2014 och 2013 efter kön för personer
som studerat 4,5–5,5 år

3 Skillnad i
genomströmningen
2014–2013

Genomströmning 2013
(%)

Genomströmning 2014
(%)

KönStudietid (år)Utbildningssektor

0,129,429,5Män4,5Yrkeshögskoleutbildning
(ungdomsutbildning) 0,657,157,7Kvinnor

-0,146,646,5Män5,5

0,168,468,5Kvinnor

Kvinnor som studerade inom yrkeshögskoleutbildning avlade yrkeshögskoleexamen oftare än män. När
det gäller männen avlade 30 procent yrkeshögskoleexamen på högst fyra och ett halvt år och när det gäller
kvinnorna 58 procent, dvs. skillnaden i genomströmningen var 28 procentenheter. Inom sju och ett halvt
år utexaminerades 58 procent av männen och 75 procent av kvinnorna, dvs. skillnaden i genomströmningen
var 17 procentenheter.

Jämfört med situationen år 2013 avlades yrkeshögskoleexamina år 2014 oftare på fyra och ett halvt år.
Andelen som avlade examen på fyra och ett halvt år ökade bland männen med 0,1 procentenheter och
bland kvinnor med 0,6 procentenheter.

Hälften av nya studeranden inom universitetsutbildning avlade examen på
högst fem och ett halvt år
Av universitetsstuderandena avlade 53 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett
halvt år. Ju äldre kohort av nya studeranden man studerar desto högre var genomströmningen: 69 procent
av studerande avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år och av dem som
hade studerat 12,5 år hade 77 procent avlagt högre eller lägre examen.

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika
referensperioder före utgången av år 2014 (lägre och högre
högskoleexamen)

2



Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde
genomförandet av universitetsutbildning. Av männen avlade 41 procent högre eller lägre examen inom
högst fem och ett halvt år och av kvinnorna 61 procent. Skillnaden i genomströmningen för män och
kvinnor var 20 procentenheter.

Av männen avlade 59 procent och av kvinnorna 76 procent högre eller lägre examen inom högst sju och
ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen var 17 procentenheter. Av de manliga studeranden hade 68
procent avlagt högre eller lägre examen på 12,5 år. För kvinnorna var motsvarande andel 84 procent och
skillnaden i genomströmningen bland könen var 16 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning åren 2014 och 2013 efter kön för personer som studerat
5,5–6,5 år (lägre och högre högskoleexamen)

Skillnad i
genomströmningen
2014–2013

Genomströmning 2013
(%)

Genomströmning 2014
(%)

KönStudietid (år)Utbildningssektor

1,240,241,4Män5,5Universitetsutbildning
(lägre och högre
högskoleexamen)

2,059,361,3Kvinnor

3,249,452,6Män6,5

0,869,069,8Kvinnor

Jämfört med situationen år 2013 avlades universitetsexamen år 2014 oftare på fem och ett halvt år eller
sex och ett halvt år. Andelen som avlade examen på fem och ett halvt år ökade bland männen med 1,2
procentenheter och bland kvinnor med 2,0 procentenheter.

Kvinnorna slutförde oftare än männen gymnasiestudierna inom fyra år
Enligt uppgifterna för år 2014 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever
slutförde 81 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år. Andelen som slutfört gymnasiet
steg inte nämnvärt efter fyra och ett halvt år, då andelen var 89 procent.

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar
under olika referensperioder före utgången av år 2014

Det tog längre tid för män som studerade i gymnasierna att avlägga gymnasieexamen än för kvinnorna.
Av männen avlade 80 procent gymnasieexamen på högst tre och ett halvt år, medan motsvarande siffra
för kvinnorna var 81 procent.
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Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2014 och 2013 efter kön för
personer som studerat 3,5–4,5 år

Skillnad i
genomströmningen
2014–2013

Genomströmning 2013
(%)

Genomströmning 2014
(%)

KönStudietid (år)Utbildningssektor

1,278,779,9Män3,5Gymnasieutbildning
för unga 1,180,281,1Kvinnor

0,786,887,5Män4,5

0,788,989,6Kvinnor

Jämfört med situationen år 2013 avlades gymnasiestudierna år 2014 oftare på tre och ett halvt år eller fyra
och ett halvt år. Andelen som avlade examen på tre och ett halvt år ökade bland männen med 1,2
procentenheter och bland kvinnor med 1,1 procentenheter.

Männen slutförde oftare än kvinnorna yrkesutbildningen inom tre och ett
halvt eller fyra och ett halvt år
Hur länge det tar att avlägga examen inom yrkesutbildning riktad till unga varierar mer än inom
gymnasieutbildningen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 66 procent yrkesexamen inom tre och
ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 73 procent på högst fyra och ett halvt år.

Inom yrkesutbildning ökade genomströmningen årligen något t.o.m. när det gällde de som studerat allra
längst: av dem som inlett sina studier fem och ett halvt år tidigare hade 75 procent avlagt examen och av
dem som inlett sina studier nio och ett halvt år tidigare hade 78 procent avlagt examen före slutet av år
2014.

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under
olika referensperioder före utgången av år 2014

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. När det gäller männen avlade
67 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 73 procent inom fyra och ett halvt år. Av kvinnorna
avlade 66 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 73 procent inom fyra och ett halvt år.

Av studerande inom yrkesutbildning utexaminerades 75 procent på fem och ett halvt år, och det fanns
inga skillnader mellan kvinnor och män.
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När studietiden var längre än sex och ett halvt år slutförde kvinnor sina studier oftare än männen. T.ex.
av kvinnorna slutförde 79 procent yrkesutbildning på högst sju och ett halvt år, medan motsvarande siffra
för männen var 78 procent. När det gäller dem som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare var
skillnaden i kohorten något större: av de kvinnor som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare hade
80 procent slutfört en yrkesutbildning före slutet av år 2014, motsvarande siffra för män var 77 procent.

Genomströmningen i yrkesutbildning riktad till ungdomar åren 2014 och 2013 efter kön för personer
som studerat 3,5–4,5 år

Skillnad i
genomströmningen
2014–2013

Genomströmning 2013
(%)

Genomströmning 2014
(%)

KönStudietid (år)Utbildningssektor

1,465,366,7Män3,5Yrkesutbildning
riktad till
ungdomar

1,264,866,0Kvinnor

0,772,473,1Män4,5

1,571,573,0Kvinnor

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom
olika branscher i utbildningssektorerna (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 förhållandet till dem som påbörjat utbildning
ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av andra statistikgrenar var det mer
attraktivt än tidigare att studera eftersom både avbrott i utbildningen och sysselsättning bland studerande
minskade (Avbrott i utbildningen, Sysselsättning bland studerande).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av
år 2014

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 77321 82686,413 72415 88388,833 49737 7092000

90,319 30821 37786,813 52715 58088,832 83536 9572001

89,918 33320 38887,513 39615 30788,931 72935 6952002

89,918 84320 95087,013 71515 76488,732 55836 7142003

90,218 50720 52387,113 50415 49788,932 01136 0202004

90,017 83319 82287,713 36515 24389,031 19835 0652005

89,718 05220 13587,713 04414 87288,831 09635 0072006

89,417 94220 07487,912 69214 43688,830 63434 5102007

89,717 95320 02389,013 14114 77089,431 09434 7932008

89,617 51619 55587,712 72014 50988,830 23634 0642009

89,617 23419 23387,512 65714 47288,729 89133 7052010

81,115 17718 70379,911 34814 19480,626 52532 8972011

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före
utgången av år 2014

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

%%%

82,520 29224 61175,819 66025 94179,039 95250 5522000

82,219 22023 39276,719 11824 93879,338 33848 3302001

81,418 38822 59976,318 46924 21678,736 85746 8152002

80,717 69321 91675,518 18124 08478,035 87446 0002003

80,418 73823 30876,219 18125 17478,237 91948 4822004

79,918 56823 24976,618 99524 79278,237 56348 0412005

80,018 64523 30678,019 80025 39978,938 44548 7052006

78,918 40723 32277,919 41724 92578,437 82448 2472007

77,518 12323 37178,119 49024 96577,837 61348 3362008

75,018 39424 54075,219 65226 13175,138 04650 6712009

73,017 86524 48673,119 03426 04773,036 89950 5332010

66,016 31024 72766,717 19425 77266,333 50450 4992011

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning)
före utgången av år 2014

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

%%%

80,63 4014 22266,22 7384 13973,46 1398 3611995

81,311 64914 33364,77 47811 55573,919 12725 8881999
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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

%%%

80,511 67214 49665,17 54811 59573,719 22026 0912000

81,111 89914 67764,17 40211 54673,619 30126 2232001

78,311 83515 11460,48 09913 41269,919 93428 5262002

77,111 88915 42959,57 93613 34768,919 82528 7762003

76,612 37116 14258,97 77213 19068,720 14329 3322004

76,212 11715 91258,87 72913 14168,319 84629 0532005

75,911 76015 48658,77 65613 04568,119 41628 5312006

75,011 47115 29257,97 54913 03767,119 02028 3292007

73,511 45715 59156,17 12812 71165,718 58528 3022008

68,510 46815 27346,56 10913 12758,416 57728 4002009

57,78 92015 47229,53 99613 55844,512 91629 0302010

33,05 01815 19911,41 53113 44722,96 54928 6462011

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamen) före utgången av år 2014

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

%%%

88,07 9669 05675,85 7037 52682,413 66916 5821995

86,49 11810 55372,26 1348 50180,015 25219 0541999

85,79 59111 19369,75 9898 59078,815 58019 7832000

84,910 02711 81769,66 4039 20178,216 43021 0182001

84,29 92711 78968,26 4509 45677,116 37721 2452002

83,49 73211 67168,26 2039 09276,715 93520 7632003

81,39 63411 85066,65 9768 97775,015 61020 8272004

81,69 59511 76566,45 9668 97975,015 56120 7442005

79,48 97111 30165,75 7078 68773,414 67819 9882006

76,08 50411 18758,84 8678 27468,713 37119 4612007

69,87 62110 91352,64 4658 48362,312 08619 3962008

61,36 81611 12041,43 6518 82052,510 46719 9402009

48,15 28010 98630,22 6548 78040,17 93419 7662010

31,53 47511 04118,51 6228 78625,75 09719 8272011
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