
Sökande till utbildning 2012
Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande

Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning
kom direkt från grundskolan
Av dem som sökte till yrkesutbildning på andra stadiet var 51 procent grundskolelever, medan
deras andel av nya studerande var 49 procent år 2012. Av nya studerande inom yrkesutbildning
hade 41 procent en tidigare yrkes- eller högskoleexamen och 10 procent enbart studentexamen.
Inom gymnasieutbildningen hade drygt 97 procent av de sökande och nya studerande bara gått
ut grundskolan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nya studerande efter utbildningssektor och tidigare examen 2012,
%

Inom yrkeshögskoleutbildning hade 46 procent av de nya studerande enbart studentexamen som tidigare
utbildning. Drygt 23 procent hade studentexamen och yrkes- eller högskoleexamen som grundutbildning
(13 procent hade studentexamen och yrkesexamen och 10 procent studentexamen och högskoleexamen)
och 25 procent bara yrkes- eller högskoleexamen (21 procent hade yrkesexamen och 4 procent
högskoleexamen). Därtill hade 6 procent grundskola eller okänd som grundutbildning.

Inom universitetsutbildning hade 64 procent av de nya studerande enbart studentexamen som
grundutbildning. Totalt 25 procent hade studentexamen och yrkes- eller högskoleexamen som
grundutbildning (5 procent hade studentexamen och yrkesexamen och 20 procent studentexamen och
högskoleexamen) och något under 5 procent bara yrkes- eller högskoleexamen (2 procent hade yrkesexamen
och 3 procent högskoleexamen). Därtill hade 6 procent grundskola eller okänd som grundutbildning.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.4.2014
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Till studier som började år 2012 sökte 356 300 unga eller vuxna och 58 procent av dem inledde sina
studier. I dessa siffror ingår en sökande och ny studerande en gång i antalet för utbildningssektorn. Av
dem som sökte till gymnasiet inledde 94 procent sina studier och av dem som sökte till yrkesutbildning
på andra stadiet 81 procent. Av dem som sökte till yrkeshögskola inledde 36 procent sina studier och av
dem som sökte till universitet 30 procent. Män kom in på utbildning oftare än kvinnor inom övriga
utbildningssektorer förutom gymnasieutbildning.

Om en person räknas som sökande bara en gång, sökte 309 100 personer till utbildning som började år
2012. Av dem sökte 51 procent bara till utbildning på andra stadiet, 21 procent bara till
yrkeshögskoleutbildning och 15 procent bara till universitetsutbildning. Till både universitets- och
yrkeshögskoleutbildning sökte 24 600 personer, dvs. 8 procent av de sökande. Samtidigt till utbildning
på andra stadiet och till yrkeshögskoleutbildning sökte 10 500 personer, vilket är 3 procent av de sökande.
Till både utbildning på andra stadiet och till universitetsutbildning sökte 1 500 personer, vilket motsvarar
0,5 procent av de sökande. Till alla utbildningssektorer sökte 3 900 personer, en procent av alla sökande.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utbildningssökande och nya studerande efter utbildningssektor och kön 20121)

Nya studerandes andel av sökande, %Nya studerandeUtbildningssökandeUtbildningssektor

MänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotalt

92,394,593,615 36920 46935 83816 64721 65538 302Gymnasieutbildning

83,678,180,754 90156 975111 87665 69172 905138 596
Yrkesinriktad utbildning
på andra stadiet

39,734,336,516 13721 26737 40440 64261 953102 595Yrkeshögskoleutbildning

32,228,029,79 94412 87122 81530 87145 94876 819Universitetsutbildning

62,655,158,496 351111 582207 933153 851202 461356 312Totalt

Inkl. personer med finsk personbeteckning. En sökande eller studerande ingår en gång i antalet för utbildningssektorn. Därtill
sökte 12 500 personer utan finsk personbeteckning till utbildning och 1 500 personer utan finsk personbeteckning inledde sin
utbildning.

1)

Tabellbilaga 2. Utbildningssökande efter utbildningssektor och tidigare utbildning 20121)

Utbildningssökandes tidigare utbildningUtbildningssökandeUtbildningssektor

Grundskola eller
examen okänd

Yrkes- eller
högskoleexamen

Studentexamen
och yrkes- eller
högskoleexamen

Studentexamen

%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt

97,537 3602,5942----100,038 302Gymnasieutbildning

50,870 34126,236 30511,115 33812,016 612100,0138 596
Yrkesinriktad utbildning
på andra stadiet

3,33 34229,530 24321,021 56646,247 444100,0102 595Yrkeshögskoleutbildning

1,71 2987,35 59325,919 89865,150 030100,076 819Universitetsutbildning

31,5112 34120,573 08315,956 80232,0114 086100,0356 312Totalt

Inkl. personer med finsk personbeteckning. En sökande ingår en gång i antalet för utbildningssektorn.1)

Tabellbilaga 3. Nya studerande efter utbildningssektor och tidigare utbildning 20121)

Nya studerandes tidigare utbildningNya studerandeUtbildningssektor

Grundskola eller
examen okänd

Yrkes- eller
högskoleexamen

Studentexamen och
yrkes- eller
högskoleexamen

Studentexamen

%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt

97,434 9242,6914----100,035 838Gymnasieutbildning

48,654 35829,332 79612,213 6729,911 050100,0111 876
Yrkesinriktad utbildning
på andra stadiet

5,82 18024,69 20123,78 87145,917 152100,037 404Yrkeshögskoleutbildning

6,31 4454,51 03324,85 65564,414 682100,022 815Universitetsutbildning

44,792 90721,143 94413,628 19820,642 884100,0207 933Totalt

Inkl. personer med finsk personbeteckning. En studerande ingår en gång i antalet för utbildningssektorn.1)
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Tabellbilaga 4. Samtidigt sökande till utbildning på olika stadier och nya studerande samtidigt på
olika stadier 20121)

Nya studerandeUtbildningssökandeUtbildning

%Totalt%Totalt

70,9146 55751,2158 136Utbildning på andra stadiet

17,836 82720,663 679Yrkeshögskoleutbildning

11,022 64315,246 924Universitetsutbildning

0,25103,410 487Utbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildning

0,11050,51 463Utbildning på andra stadiet och universitetsutbildning

0,0677,924 567Yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning

0,0_1,23 865Utbildning på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning

100,0206 709100,0309 121Totalt

Inkl. personer med finsk personbeteckning. Varje sökande och varje ny studerande ingår endast en gång i tabellen. Utbildning
på andra stadiet inkluderar gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

1)
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