
Placering efter utbildning 2011

Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre
år 2011 än året innan
Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare att få arbete år 2011
än året innan. Sysselsättningen ökade mest i fråga om de nyutexaminerade med yrkesexamen
på andra stadiet, dvs. drygt 2 procentenheter. Sjuttioen procent av dem hade arbete och 12
procent var arbetslösa. Av de arbetslösa var tre av fyra under 30 år. Av dem med
yrkeshögskoleexamen fick 87 procent arbete och av dem som avlagt högre högskoleexamen,
bl.a. magistrar och diplomingenjörer, 88 procent. Av nyutexaminerade doktorer var andelen
likaså 88 procent. Sysselsättningen av nyutexaminerade har förbättrats eller varit oförändrad
under drygt tio år med undantag för år 2009 då sysselsättningen försämrades.

Sysselsättningen bland de utexaminerade ett år efter examen
1998–2011, %

Sysselsättningen bland nyutexaminerade mäts ett år efter utexamineringen. Sysselsättningen bland alla
nyutexaminerade förbättrades med 2 procentenheter från året innan, andelen sysselsatta var 70 procent.
Av alla nyutexaminerade studerade 17 procent vid sidan av arbetet och 14 procent studerade på heltid.
Av studenterna studerade 38 procent och av nyutexaminerade med lägre högskoleexamen 29 procent.

Andelen arbetslösa minskademed en halv procentenhet. Andelen arbetslösa var 7 procent. Flest arbetslösa
fanns det bland dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet, dvs. 12 procent. Bland dem som avlagt
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yrkeshögskoleutbildning var något under 6 procent arbetslösa och bland dem som avlagt högre
högskoleexamen fyra och en halv procent.

Både bland män och bland kvinnor förbättrades placeringen i arbetslivet, med drygt tre procentenheter
bland männen och med något under två procentenheter bland kvinnorna. Kvinnorna hade dock lättare att
få arbete än männen. Andelen sysselsatta kvinnor var 10 procentenheter högre än motsvarande andel för
män. Av alla nyutexaminerade hade 64 procent av männen och 74 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.
Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet hade 66 procent av männen och 77 procent av kvinnorna
blivit sysselsatta. Av nyutexaminerade med yrkeshögskoleexamen hade 86 procent av männen och 88
procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt högre högskoleexamen hade 90 procent av
männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Det var svårast för
dem som avlagt examen inom kulturbranschen att få arbete. Andelen sysselsatta var 66 procent. Bäst efter
utbildningsområde placerade sig de som avlagt examen inom skyddsbranschen och social-, hälso- och
idrottsområdet. Andelen sysselsatta var över 88 procent. Inom alla utbildningsområden placerade sig
nyutexaminerade med högskoleexamen bättre än nyutexaminerade med utbildning på andra stadiet. Flest
arbetslösa inom det andra stadiet fanns det inom det naturvetenskapliga området och där var antalet
arbetslösa störst bland nyutexaminerademed grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik,
18 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 82 procent på Åland till 60 procent i Norra Karelen.
Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i landskapen Nyland, Egentliga
Tavastland och Österbotten.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år
2011

ÖvrigaArbetslösaHeltidsstuderandePersoner som
studerar vid
sidan om
arbetet

Sysselsatta
totalt

Utexaminerade
totalt 2010

Utbildningsnivå

%%%%%%

8,411 0597,49 72214,218 69016,621 80570,092 043100,0131 514Totalt

14,44 2872,779637,911 28026,07 75145,013 401100,029 764Studentexamen

9,25 30412,17 0097,34 23310,15 84771,541 410100,057 956
Yrkesexamen på andra
stadiet

--0,91--22,22499,1107100,0108Examen på institutnivå

3,56885,81 1533,77458,31 65187,017 292100,019 878Yrkeshögskoleexamen

1,1741,06629,31 99258,83 99968,64 668100,06 800Lägre högskoleexamen

1,3161,2150,8107,39096,71 193100,01 234
Högre
yrkeshögskoleexamen

4,25744,66292,939415,72 16188,412 157100,013 754Högre högskoleexamen

0,94--1,6717,27797,5437100,0448
Specialiseringsutbildning
för läkare

4,392,455,31146,49788,0184100,0209Licentiatexamen

7,61033,5481,3187,910887,61 194100,01 363Doktorsexamen
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Sysselsättningen bland de utexaminerade efter
utbildningsstadium ett år efter examen 2009–2011, %
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