
Studerande och examina vid läroanstalter
2015

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27
miljoner
Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var år 2015 på samma nivå som året
innan, dvs. 1,27 miljoner. Antalet studerande ökade något inom grundskoleundervisning,
gymnasieutbildning och yrkes- samt yrkeshögskoleutbildning. Inom universitetsutbildning minskade
antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2015

År 2015 uppgick antalet nya studerande till 283 100 och antalet studerande som avlagt examen till 223 500.
Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen
som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla
utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt
på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning,
yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.11.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2014 och 2015

Förändring
2014–2015,
%

20152014Utbildningssektor

01 274 5931 273 172Totalt
1546 065542 932För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola

52 2202 112Grund- och tilläggsutbildning för vuxna

0104 060103 914Gymnasieutbildning

1325 085321 736Yrkesutbildning1)

1139 727138 719Yrkeshögskoleutbildning

–4157 436163 759Universitetsutbildning

Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.1)

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor
och kön 2015

Avlagda
examina,
kvinnor

Avlagda
examina

Studerande,
kvinnor

StuderandeNya
studerande,
kvinnor

Nya studerandeUtbildningssektor

%%%

54223 507511 274 59352283 108Totalt

4858 28449546 0654961 019
För-, grund-, och
tilläggsutbildning i grundskola

45604472 220..
Grund- och tilläggsutbildning
för vuxna1)

5731 08157104 0605835 262Gymnasieutbildning

5374 64550325 08551122 237Yrkesutbildning

6226 17553139 7275538 671
Yrkeshögskole-
utbildning

5832 71853157 4365525 919
Universitets-
utbildning

Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.1)
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