
Befolkningens utbildningsstruktur 2017

Högst utbildade år 2017 var 40–44-åringarna
Fram till slutet av år 2017 hade 3 334 648 personer, dvs. 72 procent av den befolkning som fyllt
15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet
jämfört med året innan Mest utbildade var 40–44-åringarna, av vilka 87 procent hade avlagt
examen.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2017

År 2017 hade 31 procent av befolkningen examen på högre nivå. Högst utbildade var 40–44-åringarna,
av vilka 47 procent hade avlagt examen på högre nivå. Bland de yngre åldersgrupperna är andelen som
avlagt examen på högre nivå inte lika hög. Bland 35–39-åringarna var andelen som avlagt examen på
högre nivå 44 procent och bland 30–34-åringarna 39 procent. Med andra ord är 40–44-åringarna tillsvidare
åldersgrupperna med den högsta utbildningen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 2.11.2018
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I åldersgruppen över 75 år hade männen avlagt examen i större omfattning än kvinnorna. Dessutom var
männens andel av dem som avlagt examen på högre nivå större än andelen kvinnor i åldersgruppen 70–74
år. Bland dem som inte fyllt 70 år var kvinnorna i majoritet både bland dem som avlagt examen och bland
dem som avlagt examen på högre nivå. Av alla kvinnor hade 35 procent en examen på högre nivå och 27
procent en examen enbart på grundnivå. Av männen hade 27 procent en examen på högre nivå, 29 procent
hade ingen examen efter grundnivå. I de yngre åldersklasserna var skillnaderna mellan könen ännu större.
Bland kvinnorna i åldern 25–34 år hade 43 procent avlagt examen på högre nivå och 13 procent hade
ingen examen efter grundnivå, medan motsvarande andelar bland männen var 28 procent och 19 procent.
Männen var i majoritet i utbildning på andra stadiet och en aning fler än kvinnorna i forskarutbildningen.
Kvinnorna avlade alltså majoriteten av examina på högre nivå, men män som sökte sig till
högskoleutbildning avlade oftare licentiat- eller doktorsexamen. I databastabellerna beskrivs andelen och
antalet som avlagt examina både sett till kön, åldersgrupp samt område.

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på
utbildningslängden år 2017

År 2017 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland. Utbildningsnivåmätaren för befolkningen visar
den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. I Nyland hade
befolkningen en utbildning efter grundnivån på i genomsnitt 4,1 år. Den näst högst utbildade befolkningen
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bodde i Birkaland, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,8 år efter grundnivån. Utbytet
av examensuppgifter i Norden förbättrade utbildningsnivån på Åland, då Statistikcentralens examensregister
kunde kompletteras med examina som avlagts i de andra nordiska länderna. Befolkningen på Åland hade
i genomsnitt en utbildning på 3,3 år efter grundnivån, medan ålänningarna för utbytet av uppgifter hade
i genomsnitt 2,9 års utbildning.

År 2017 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 111 748 personer,
vilket är 16 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter
grundnivån och av kvinnorna 14 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå
fanns på Åland, där 23 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta
andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Södra Österbotten och Kajanaland, där 12 procent
av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder 2017

Högre nivåAndra stadiet1)Personer som avlagt
examen

Ingen examen efter
grundskolenivån

TotaltÅlder

%%%%%
8,21 19034,85 02843,06 21857,08 242100,014 460Totalt

..9,36129,361290,75 955100,06 56715-19

3,615867,82 99271,43 15028,61 260100,04 41020-24

23,727452,160375,887724,2280100,01 15725-34

45,17337,76182,713417,328100,016235-44

41,16745,47486,514113,522100,016345-54

34,414846,520080,934819,182100,043055-64

31,233434,937366,170733,9362100,01 06965-74

27,113622,511349,624950,4253100,050275-

Innehåller specialyrskesutbildningsnivå1)

Merparten av inrikes födda med utländsk bakgrund tillhör den unga befolkningen. Av de inrikes födda
med utländsk bakgrund som fyllt 15 år hörde 76 procent till åldersgruppen 15–24-åringar, som är i början
av sin utbildningsbana. Av inrikes födda med utländsk bakgrund hade 71 procent av 20–24-åringarna
avlagt examen, vilket är 12 procentenheter färre än andelen som avlagt examen av befolkningen i samma
ålder. Högst utbildade av inrikes födda med utländsk bakgrund är 35–45-åringarna, av vilka 45 procent
hade avlagt examen på högre nivå.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2017

UtbildningsnivåUtbildningsområd Kön
Forskar-
utbildnings-
nivå

Högre
högskole-
nivå

Lägre
högskole-
nivå

Lägsta
högre
nivå

Högre
nivå totalt

Special-
yrkes-
utbildningsnivå

Andra
stadiet

Totalt

45 735431 146518 969436 4261 432 27638 4291 863 9433 334 648TotaltTotalt
20 324241 915292 374268 435823 04817 929885 6891 726 666Kvinnor

------307 607307 607TotaltAllmänbildande
utbildning ------147 687147 687Kvinnor

2 21946 23140 12811 19199 7695911 750102 110TotaltDe pedagogiska
områdena 1 51236 78730 62810 08179 00811364379 764Kvinnor

5 42772 94543 0836 642128 09791358 133187 143TotaltDe humanistiska och
konstnärliga områdena 2 83754 52331 4134 21392 98647433 039126 499Kvinnor

5 22751 03815 3893 82775 481-51775 998TotaltDe
samhällsvetenskapliga
områdena 2 84934 3079 9832 27649 415-39449 809

Kvinnor

2 81568 87991 014190 009352 71716 212177 019545 948TotaltHandel, administration
och juridik 1 17836 78761 154137 365236 4846 195125 553368 232Kvinnor

8 82532 7347 699-49 258562 66651 980TotaltDe naturvetenskapliga
områdena 3 56518 0844 171-25 820281 27227 120Kvinnor

2 23822 38139 54914 53078 69859537 692116 985TotaltDatabehandling och
kommunikation (IKT) 4014 5197 5345 65218 1061075 20923 422Kvinnor

7 55969 717121 52575 486274 2876 242622 485903 014TotaltDe tekniska områdena

1 75815 16218 0185 59940 5371 307104 777146 621Kvinnor

1 39911 35113 91014 00740 66779695 238136 701TotaltLant- och skogsbruk

7145 7935 4603 37015 33724532 05447 636Kvinnor

9 59644 461116 17495 334265 5652 991225 667494 223TotaltHälsovård och välfärd

5 33232 223103 66888 021229 2442 669199 503431 416Kvinnor

25610 07529 46424 89264 68710 033333 328408 048TotaltTjänstebranschen

1022 98219 76311 58634 4336 791234 685275 909Kvinnor

1741 3341 0345083 050-1 8414 891TotaltÖvriga eller okända

767485822721 678-8732 551Kvinnor
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