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Driftsutgifterna för utbildning har minskat reellt efter år 2010
Driftsutgifterna för utbildning minskade år 2018 reellt med 1,0 procent jämfört med året innan.
Driftsutgifterna per studerande år 2018 var på samma nivå jämfört med året innan. Driftsutgifterna
för utbildning och utgifterna per studerande har minskat reellt efter år 2010. Under åren 2000-2018
var de totala driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande reellt som högst år 2010.

Reell utveckling av driftsutgifterna för utbildning 2000-2018

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 7.5.2020
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål 2000–2018

Förändring
2017-2018
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1,836235636135835234734232331226994Förskoleundervisning1)

3,54 8474 6834 6914 6204 5384 4924 3634 2314 1203 4132 734
Grundläggande
undervisning

1,1728720730736738737727713695600503Gymnasieutbildning

2,71 8001 7531 8911 9492 0352 0652 0692 0211 9351 4191 021Yrkesutbildning2)

1,9926909916883874912928921896704525Yrkeshögskoleutbildning3)

0,32 2612 2532 2842 3232 3202 3412 3402 3302 1621 6711 364
Universitetsutbildning och
-forskning4)

1,9473465474479481483478462442361298Övrig utbildning

-26,9510697866860852832837847871732648Studiestöd5)

0,611 90811 83712 21312 20812 19012 20912 08411 84811 4349 1677 186Totalt

5,15,25,65,85,96,06,06,06,15,65,3

Driftsutgifterna för
skolväsendet i relation till
bruttonationalprodukten, %

Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för
förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.

1)

På grund av reformen av yrkesutbildningen är uppgifterna för år 2018 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Inkluderar
grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning (inkl.läröavtalsutbildning).

2)

På grund av revideringen av yrkeshögskolelagen och ändringar i datainsamlingen är uppgifterna fr.o.m. år 2015 inte helt jämförbara
med tidigare års uppgifter.

3)

Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen
är uppgifterna fr.o.m. år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.

4)

På grund av ändringar i studiestödets bostadstillägg är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare
år.

5)
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