
Avbrott i utbildningen år 2012

Färre avbröt sin utbildning
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,5 procent sina studier och fortsatte
inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2011/2012. Inom gymnasieutbildning
var avbrottsprocenten 3,5, inom yrkesutbildning för unga 8,7, inom yrkeshögskoleutbildning 8,5
och inom universitetsutbildning 6,4 procent. Jämfört med året innan minskade avbrotten inom
alla utbildningssektorer, mest inom gymnasie- och yrkesutbildning. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning,
yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren
2002/2003-2011/2012, %

Om de som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, inte räknas som
avbrytare minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte studerande utbildningssektor inom
yrkeshögskoleutbildning och gymnasieutbildning.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2014
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Av de 18-åringar eller äldre som avbrutit sin gymnasieutbildning fortsatte 46 procent i examensinriktade
studier inom någon annan utbildningssektor än gymnasieutbildning och 19 procent började arbeta. Inom
yrkesutbildningen var motsvarande siffror 10 och 30 procent. Av dem som avbrutit sin
yrkeshögskoleutbildning fortsatte 25 procent sina studier inom en annan utbildningssektor och 53 procent
började arbeta. Av dem som avbrutit sin universitetsutbildning placerade sig 16 procent i annan
examensinriktad utbildning och 56 procent började arbeta. Allt som allt hade de som avbrutit sin utbildning
lite svårare att få arbete än året innan. Uppgifterna om sysselsättning baserar sig på preliminära uppgifter
i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från slutet av år 2012.

Männen avbröt studierna oftare än kvinnorna med undantag av yrkesutbildning där kvinnorna avbröt
studierna oftare än männen. Flest avbrott fanns inom utbildningsområdet naturvetenskaper. Inom social-,
hälso- och idrottsområdet samt inom övrig utbildning, dit bl.a. brand- och räddningsutbildning hör, fanns
det relativt sett minst avbrott i utbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2011/2012
1)

Avbröt helt
utbildning som
leder till examen

Böt
utbildningssektor

Avbröt studierna
i sin egen
utbildnings-
sektor

Antal studerande
som använts i
statistiken över
avbruten utbildning
20.9.2011

Kön / utbildningssektor

%%%

5,51,47,0502 762Totalt

1,51,93,598 687
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

Män
och
kvinnor 7,80,98,7129 805Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

6,42,08,5130 683
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

5,40,96,4143 587
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

6,31,37,6238 676TotaltMän

1,72,03,742 622
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

7,70,68,368 436Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

8,02,110,261 050
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

6,21,07,266 568
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

4,81,56,3264 086TotaltKvinnor

1,31,93,356 065
Gymnasieutbildning (riktad till
ungdomar)

8,01,39,361 369Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

5,01,97,069 633
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,70,95,777 019
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. I uppgifterna ingår inte Polisyrkehögskolan eftersom antalet avbrott
inte kunnat räknas pga. bristfälliga uppgifter om de studerande.

1)

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik.
Genomströmningen i utbildningen förbättrades inom högskoleutbildningen och studerandenas sysselsättning
minskade.Mera detaljerade uppgifter finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.
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http://www.tilastokeskus.fi/til/opku/index_sv.html
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År 2012 avbröt 875 studerande läroavtalsutbildningen under en fyra månaders prövotid, vilket är 1,6
procent av alla studerande inom läroavtalsutbildning. Efter prövotiden var antalet studerande som avbröt
utbildningen 4 030, dvs. 7,3 procent av alla studerande inom läroavtalsutbildning. År 2012 uppgick antalet
studerande inom läroavtalsutbildning till 55 554.

Läsåret 2012/2013 avbröt totalt 287 personer grundskoleutbildningen på ett sätt eller annat. Antalet elever
som helt försummat sin läroplikt under vårterminen var 85 och antalet personer som överskridit
läropliktsåldern och lämnat grundskolan utan avgångsbetyg var sammanlagt 202. Av skolavhopparna var
över hälften pojkar. Av dem som försummat sin läroplikt var antalet pojkar 49 och av dem som lämnat
grundskolan utan avgångsbetyg 113.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning
och universitetsutbilding läsåren 2000/2001–2011/2012, %

UtbildningssektorLäsår

Universitetsutbildning (lägre
och högre högskoleexamina)

Yrkeshögskoleutbildning
(yskeshögskoleexamina)

Yrkesutbildning (riktad till
ungdomar)

Gymnasieutbildning (riktad
till ungdomar)

4,29,513,14,22000/2001

5,37,612,34,12001/2002

5,08,211,33,72002/2003

4,88,410,73,82003/2004

5,48,710,53,92004/2005

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

6,58,89,14,02010/2011

6,48,58,73,52011/2012

Tabellbilaga 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2012/2013

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

61 7780,34212862011/2012

60 3230,33202852012/2013

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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