
Avbrott i utbildningen år 2016

Studieavbrotten minskade ytterligare
Avbrott i studierna som leder till examen minskade från året innan både inom gymnasieutbildning,
yrkesutbildning och yrkeshögskole- och universitetsutbildning under läsåret 2015/2016. Av de
studerande avbröt 5,0 procent studierna och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning.
Avbrotten i utbildningen minskade redan för fjärde året i rad. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.3.2018
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Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2015/2016
1)

Avbröt helt
utbildning som
leder till examen

Bytte
utbildnings-
sektor

Avbröt studierna
i sin egen
utbildnings-
sektor

Antal studerande
som använts i
statistiken över
studieavbrott
20.9.2015

Kön / utbildningssektor

%%%

5,01,16,1466 147Totalt
1,41,53,095 543Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)Män

och
kvinnor

6,50,87,3118 881Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

5,91,37,2127 371
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

5,30,86,1124 352
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

5,81,16,9223 391TotaltMän

1,81,63,440 536Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

6,60,57,265 189Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

7,41,58,960 111
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

6,10,86,957 555
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

4,21,15,3242 756TotaltKvinnor

1,21,52,755 007Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar)

6,41,17,453 692Yrkesutbildning (riktad till ungdomar)

4,51,25,767 260
Yrkeshögskoleutbildning
(yrkeshögskoleexamina)

4,70,75,466 797
Universitetsutbildning (lägre och högre
högskoleexamina)

Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande, eftersom man varit
tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). I uppgifterna ingår inte
Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och Uleåborgs universitet eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av
bristfälliga uppföljningsuppgifter.
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Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom
olika utbildningsområden och landskap.

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

I statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott
för läsåret 2015/2016 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2015
med situationen i september 2016. Ifall personen inte fortsatte sina studier eller inte avlade examen under
denna period har hen räknats som studerande som avbrutit studierna. För att beräkna avbrotten har
studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Mera
information om beräkningen av avbrott finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på finska).
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kou__kkesk/?tablelist=true#_ga=1.267021320.744369017.1482319571
http://tilastokeskus.fi/til/opku/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/opty/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/opty/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/laa.html
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning
och universitetsutbilding läsåren 2000/2001–2015/2016, %

UtbildningssektorLäsår

Universitetsutbildning
(lägre och högre
högskoleexamina)

Yrkeshögskole-
utbildning
(yrkeshögskole-
examina)

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

6,98,38,53,42012/2013

6,78,37,63,42013/2014

6,27,67,63,12015/2015

6,17,27,33,02015/2016
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Tabellbilaga 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2016/2017

Antalet 9-
klassister under
vårterminen

Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan2)Elever som helt
försummat sin läroplikt1)

Läsår

Jämfört med antalet
9-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

58 5540,46269782013/2014

58 9190,51301712014/2015

58 7070,54315942015/2016

58 3760,54314732016/2017

Med elever som helt försummat sin läroplikt avses sådana elever i läropliktsåldern som inte alls deltagit i grundskoleundervisning
under läsåret och fr.o.m. läsåret 2010/2011 sådana elever som inte deltagit under vårterminen. Uppgifterna fr.o.m. läsåret
2010/2011 är 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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