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Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,28
miljoner
Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,28 miljoner år 2016. Detta är
0,4 procent fler än år 2015. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom
yrkes- och yrkeshögskoleutbildning. Inom gymnasie- och universitetsutbildning minskade antalet
studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2006–2016

År 2016 uppgick antalet nya studerande till 286 700 och antalet studerande som avlagt examen till 221 900.
Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent. Kvinnorna var
majoritet inom alla andra utbildningssektorer förutom när det gäller grundnivån. Särskilt mycket kvinnor
fanns det bland dem som avlagt examen inom yrkeshögskoleutbildning.

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 29.11.2017
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2015 och 2016

Förändring
2015–2016,
%

20162015Utbildningssektor

0,41 280 0321 274 593Totalt
0,8550 236546 065För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola

34,42 9842 220Grund- och tilläggsutbildning för vuxna

-0,5103 550104 060Gymnasieutbildning

0,8327 734325 085Yrkesutbildning1)

0,8140 792139 727Yrkeshögskoleutbildning

-1,7154 736157 436Universitetsutbildning

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 2016

Avlagda
examina,
kvinnor

Avlagda
examina

Studerande,
kvinnor

StuderandeNya
studerande,
kvinnor

Nya studerande
1)

Utbildningssektor

%%%

54221 900511 280 03252286 656Totalt

4858 02849550 2364961 750
För-, grund-, och
tilläggsutbildning i grundskola

47592392 984..
Grund- och tilläggsutbildning
för vuxna

5830 98657103 5505735 058Gymnasieutbildning

5474 70050327 73451125 636Yrkesutbildning

6225 71353140 7925438 598
Yrkeshögskole-
utbildning

5731 88153154 7365525 614
Universitets-
utbildning

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