
Avbrott i utbildningen år 2010

Avbrotten ökade inom yrkesutbildningen
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,5 procent sina studier och fortsatte
inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2009/2010. Inom gymnasieutbildning
var avbrottsprocenten 4,0, inom yrkesutbildning för unga 9,1, inom yrkeshögskoleutbildning 8,6
och inom universitetsutbildning 5,9 procent. Inom yrkesutbildning ökade avbrotten efter att ha
minskat under flera år. Inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning var avbrotten
nästan på samma nivå som föregående läsår. Inom universitetsutbildning var avbrotten färre än
föregående läsår. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning,
yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren
2000/2001-2009/2010, %

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2012
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När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning,
minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte man utbildningssektor inom gymnasieutbildning och
yrkeshögskoleutbildning.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Inom naturvetenskaper samt inom naturbruk ochmiljöområdet
avbröt fler studerande än genomsnittet sina studier. Inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom
övrig utbildning, dit bl.a. polisutbildningen hör, fanns det relativt sett minst avbrott i utbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2009/2010
1)

Avbröt helt
utbildning som
leder till examen

Bytte
utbildnings-
sektor

Avbröt studierna
i sin egen
utbildnings-
sektor

Antal studerande som
använts vid beräkning
av avbrott 20.9.2009

Kön / utbildningssektor

%%%

5,51,57,0502 260Totalt

2,02,04,0102 290Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)Män
och
kvinnor

8,11,09,1127 893Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

6,42,28,6128 150
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,90,95,9143 927
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

6,21,47,6237 795TotaltMän

2,11,84,043 767Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

8,10,78,868 027Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

7,82,210,058 892
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

5,61,06,667 109
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

4,91,66,5264 465TotaltKvinnor

1,82,14,058 523Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

8,11,39,459 866Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

5,22,17,369 258
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,40,95,376 818
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man
varit tvungen att radera en del av studerandena frånmaterialet.

1)

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland
studerande.

Läsåret 2010/2011 avbröt totalt 275 personer grundskoleutbildningen på ett eller annat sätt. Antalet elever
som helt försummat sin läroplikt under vårterminen var 95 och antalet personer som överskridit
läropliktsåldern och lämnat grundskolan utan avgångsbetyg var sammanlagt 180.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning
och universitetsutbilding läsåren 2005/2006–2010/2011, %

UtbildningssektorLäsår

Universitetsutbildning (lägre
och högre högskoleexamina)

Yrkeshögskoleutbildning
(yskeshögskoleexamina)

Yrkesutbildning (riktad till
ungdomar)

Gymnasieutbildning (riktad
till ungdomar)

5,89,210,54,22005/2006

5,69,010,24,22006/2007

6,19,29,84,52007/2008

6,28,68,53,92008/2009

5,98,69,14,02009/2010

Tabellbilaga 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2010/2011

Antalet 9:e klassister under
vårterminen

Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från
grundskolan2)

Elever som helt
försummat sin
läroplikt1)

Läsår

Jämfört med antalet 9:e klassister
under slutet av vårterminen

Totalt

66 8210,29193901999/2000

64 5120,33210692000/2001

62 0950,31191632001/2002

61 4190,26161792002/2003

64 4560,28178672003/2004

64 3500,34218702004/2005

66 4730,27178602005/2006

66 2300,23152552006/2007

67 3880,17115472007/2008

65 6870,23150392008/2009

65 5600,23152412009/2010

64 1250,28180952010/2011

Med elever som helt försummat sin läroplikt avses sådana elever i läropliktsåldern som inte alls deltagit i grundskoleundervisning
under läsåret eller, fr.o.m. läsåret 2010/2011, inte deltagit under vårterminen. Fr.o.m. läsåret 2010/2011 är uppgifterna inte helt
jämförbara med tidigare år. Elever som försummat sin läroplikt kan finnas på alla klasstadier.

1)

Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan är sådana som överskridit läropliktsåldern och som inte under
sin läroplikt avlagt grundskolans hela lärokurs.

2)
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