
Sökande till utbildning 2012
Direkt sökning till fortsatta studier efter grundskolans nionde klass och
studentexamen

Det blev lättare för dem som gick ut grundskolan, men
svårare för nya studenter att få direkt tillgång till fortsatta
studier
Det var något lättare för dem som gått ut grundskolans nionde klass att få direkt tillgång till
fortsatta studier år 2012 än året innan. Däremot var det svårare än tidigare för nya studenter att
direkt få tillgång till fortsatta studier. Av dem som gick ut grundskolan blev 8,5 procent och av
nya studenter 62,5 procent utan studieplats i utbildning som leder till examen. Andelen elever
som blev utanför fortsatta studier minskade bland dem som gått ut grundskolan och ökade bland
nya studenter med drygt en halv procentenhet jämfört med året innan. Uppgifterna baserar sig
på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans
nionde klass 2005 - 2012, %

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var år 2012 totalt 61 100, dvs. drygt två tusen färre än året
innan. Av dem fortsatte 50 procent (av kvinnorna 59 procent och av männen 42 procent) sina studier i
gymnasiet och 41,5 procent (av kvinnorna 33 procent och av männen 50 procent) inom yrkesinriktad
utbildning på andra stadiet. Återstående 8,5 procent fortsatte inte direkt i examensinriktade studier. De
fortsatte eventuellt ändå i någon utbildning som inte leder till examen, t.ex. påbyggnadsundervisning (åk
10) eller orienterande och förberedande utbildning inom den grundläggande yrkesutbildningen (yrkesstart).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 23.1.2014

Utbildning 2014



Andelen elever som fortsatte i examensinriktade studier var något större än året innan, även om andelen
elever som inte alls sökte någon studieplats ökade något. Nästan alla elever som gick ut grundskolans
nionde klass sökte ändå en studieplats, 1,7 procent sökte inte till fortsatta studier.

Efter grundskolan fortsatte eleverna i gymnasiet oftast i Nyland och i yrkesinriktad utbildning i
Kymmenedalen. Relativt sett flest unga som inte fortsatte i någon examensinriktad utbildning efter
grundskolan hade grundskolorna i Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Nyland.

Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 -
2012, %

År 2012 var antalet nya studenter totalt 32 000, något under tusen färre än året innan. Av dem påbörjade
18 procent studier vid universitet och 16 procent studier vid yrkeshögskolor hösten efter examen. Fyra
procent påbörjade en yrkesutbildning på andra stadiet.

Klart över hälften av studenterna år 2012, dvs. 62,5 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret.
Andelen elever som blev utanför fortsatta studier har ökat under flera år och ökade nu ytterligare. Så var
fallet även om andelen elever som inte sökte någon studieplats minskade. Av de nya studenterna sökte 77
procent till fortsatta studier. Andelen sökande var drygt en halv procentenhet större än året innan.

Relativt sett kom den största andelen sökande in på universitetsutbildning från Österbotten. Mest fortsatte
man i yrkeshögskoleutbildning från Mellersta Österbotten. Andelen studenter som blev utanför fortsatta
studier var störst i Nyland.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass
2005 - 2012

Fortsatte inte
examensinriktade studier

Fortsatte studierna i
yrkesinriktad utbildning på
andra stadiet

Fortsatte studierna i
gymnasieutbildning

Elever som gått ut nianExamensår

%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt

7,44 66639,424 92553,333 706100,063 2972005

8,85 79840,126 37451,133 666100,065 8382006

8,55 53540,726 54850,833 152100,065 2352007

7,64 89741,927 10050,632 743100,064 7402008

8,65 51041,226 42750,232 200100,064 1372009

8,95 71040,726 15350,432 352100,064 2152010

9,15 76241,226 06449,631 368100,063 1942011

8,55 16041,525 36050,030 539100,061 0592012

Tabellbilaga 2. Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass
efter kön 20121)

Förändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

MänFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

KvinnorFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

Totalt

%%%

.100,031 213.100,029 846.100,061 059Elever som gått ut nian 2012

–0,141,813 0560,958,617 4830,450,030 539Fortsatte studierna i gymnasieutbildning

0,950,015 622–0,432,69 7380,341,525 360
Fortsatte studierna i yrkesinriktad
utbildning på andra stadiet

–0,88,12 535–0,58,82 625–0,68,55 160Fortsatte inte examensinriktade studier

Elever som gått ut grundskolan och som fortsatte i både gymnasie- och yrkesutbildning har räknats till elever som fortsatte i
gymnasieutbildning.

1)

Tabellbilaga 3. Direkt sökning till fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde
klass efter kön 20121)

Förändring
jämfört med året
innan, %-enhet

MänFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

KvinnorFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

Totalt

%%%

.100,031 213.100,029 846.100,061 059Elever som gått ut nian 2012

–0,144,513 9000,961,218 2530,552,732 153Sökte till gymnasieutbildning

–0,153,816 786–1,037,211 091–0,545,727 877
Sökte till yrkesutbildning på andra
stadiet

0,11,75270,21,75020,21,71 029
Sökte inte till examensinriktad
utbildning

Enligt första ansökningsönskemål.1)
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Tabellbilaga 4. Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen 2005 - 2012

Fortsatte inte
examensinriktade
studier

Fortsatte studierna i
universitetsutbildning

Fortsatte studierna i
yrkeshögskoleutbildning

Fortsatte studierna i
yrkesinriktad
utbildning på andra
stadiet

StudenterExamensår

%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt%Totalt

57,919 88319,56 70218,26 2624,31 490100,034 3372005

57,919 15320,56 77417,45 7664,21 398100,033 0912006

56,618 91720,16 72519,06 3664,21 412100,033 4202007

58,219 16619,16 28718,56 0874,21 396100,032 9362008

59,619 66818,36 02517,75 8424,51 476100,033 0112009

60,319 71718,15 92317,45 6764,21 365100,032 6812010

61,820 27717,85 85016,25 3004,21 374100,032 8012011

62,519 98717,85 68015,65 0054,11 324100,031 9962012

Tabellbilaga 5. Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen efter kön 20121)

Förändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

MänFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

KvinnorFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

Totalt

%%%

.100,013 516.100,018 480.100,031 996Studenter 2012

–0,11,92580,05,81 066–0,14,11 324
Fortsatte studierna i yrkesinriktad
utbildning på andra stadiet

–0,615,62 103–0,515,72 902–0,615,65 005
Fortsatte studierna i
yrkeshögskoleutbildning

–0,520,42 7550,215,82 9250,017,85 680Fortsatte studierna i universitetsutbildning

1,262,18 4000,262,711 5870,762,519 987Fortsatte inte examensinriktade studier

Studerande som fortsatte studierna ingår en gång i antalet i tabellen enligt den högsta utbildningen sett till utbildningsnivå.1)

Tabellbilaga 6. Studenter som direkt sökt till fortsatta studier efter kön 20121)

Förändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

MänFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

KvinnorFörändring
jämfört
med året
innan,
%-enhet

Totalt

%%%

.100,013 516.100,018 480.100,031 996Studenter 2012

–0,11,41870,02,5461–0,12,0648Sökte till yrkesutbildning på andra stadiet

–0,618,32 467–2,020,93 870–1,419,86 337Sökte bara till yrkeshögskoleutbildning

0,620,32 743–2,125,84 774–0,923,57 517
Sökte till både yrkeshögskole- och
universitetsutbildning

1,133,24 4944,429,95 5253,031,310 019Sökte bara till universitetsutbildning

–1,026,83 625-0,420,83 850–0,623,47 475Sökte inte till fortsatta studier

Studerande som sökte till fortsatta studier ingår en gång i antalet i tabellen enligt den högsta utbildningen sett till utbildningsnivå.1)
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