
Studiernas gång 2008

Genomströmningen vid universitet och högskolor ökade
med över 10 procentenheter
Enligt Statistikcentralen fullföljde 44 procent sin universitetsutbildning på fem och ett halvt år,
medan siffran var 12 procentenheter lägre året innan. Inom övriga utbildningssektorer låg
genomströmningen på samma nivå som föregående år. Yrkeshögskoleexamen för unga avlades
inom fyra och ett halvt år av 40 procent av de nya studerandena. Inom tre och ett halvt år avlades
yrkesinriktad grundexamen av 62 procent och studentexamen av 79 procent.

Genomströmningen efter utbildningssektor under olika
referensperioder före utgången av år 2008

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 20.05.2010
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Det ökade antalet universitetsexamina förklaras av universitetens examensreform. Enligt det nya
examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre högskoleexamen.
Den studerande har också möjligheten att avlägga endast en lägre högskoleexamen. I siffrorna ingår också
de studerande som studerat enligt det gamla examenssystemet och försökte avlägga sin examen före
utgången av år 2008, då övergångsperioden till det nya examenssystemet gick ut. Av dem som påbörjade
sina studier år 1995 utexaminerades hela 80 % före år 2008.

Bland män är genomströmningen inom alla utbildningssektorer lägre än bland kvinnor, när man i slutet
av år 2008 granskar de nya studerande i universitetsutbildning år 2003, yrkeshögskoleutbildning år 2004
och gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning år 2005. 3,5 år efter att gymnasieutbildningen
inletts var genomströmningen bland män ett par procentenheter och i grundläggande yrkesutbildningen
en procentenhet lägre än genomströmningen bland kvinnor. I högskoleexamina var skillnaden i
genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. 4,5 år efter att yrkeshögskoleutbildningen
inletts hade 23 procent av männen avlagt sin examen, medan 54 procent av kvinnorna avlade sin examen
inom samma tid. Högre eller lägre högskoleexamen inom 5,5 år avlades av 30 procent av männen och 56
procent av kvinnorna. På lång sikt ser skillnaden ut att jämna ut sig. 13,5 år efter att studierna inletts hade
72 procent av de män och 86 procent av de kvinnor som påbörjade sina universitetsstudier år 1995 avlagt
sin examen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten. Av de nya
universitetsstuderande som inledde sina studier år 2003 avlade relativt sett flest högre högskoleexamina
inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området och minst inom teknik
och kommunikation fram till slutet av år 2008. När det gäller yrkeshögskolestuderande som inlett sina
studier år 2004 var genomströmningen efter fyra och ett halvt år störst inom social- och hälso- och
idrottsområdet, 64 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 20
procent. Inom yrkesutbildningen var genomströmningen tre och ett halvt år efter att studierna inletts störst
inom det humanistiska och det pedagogiska samt social- och hälso- och idrottsområdet, där 66 procent
hade avlagt en yrkesinriktad examen inom samma område. Den lägsta genomströmningen hade det
naturvetenskapliga området, 49 procent.
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Tabellbilagor

1. Studiegången för nya gymnasiestuderande före utgången av år 2008, ungdomsutbildning

Antal kvinnor som
avlagt studentexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
studentexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
studentexamen

Nya
gymnasiestuderande
totalt

Startår

%%%

88,818 10120 38886,813 28715 30787,931 38835 6952002

88,318 49820 95085,913 53915 76487,332 03736 7142003

88,818 22320 52385,513 24515 49787,431 46836 0202004

79,915 84619 82277,911 87615 24379,127 72235 0652005

2. Studiegången för nya studerande i grundläggande yrkesutbildning före utgången av år 2008

Antal kvinnor som
avlagt yrkesexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkesexamen

Nyamanliga
studerande

Antal som avlagt
yrkesexamen

Nya
studerande i
grundläggande
yrkesutbildning
totalt

Startår

%%%

76,818 90024 61171,818 62225 94174,237 52250 5522000

75,817 73923 39271,817 90724 93873,835 64648 3302001

74,216 77622 59970,417 05624 21672,333 83246 8152002

72,015 79021 91668,616 51224 08470,232 30246 0002003

70,216 36023 30867,917 09025 17469,033 45048 4822004

62,514 52523 24961,415 23024 79261,929 75548 0412005

3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2008,
ungdomsutbildning

Antal kvinnor som
avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
yrkeshögskoleexamen

Nya studerande i
yrkeshögskoleutbildning
totalt

Startår

%%%

78,33 3064 22264,12 6524 13971,35 9588 3611995

78,811 28914 33361,47 09111 55571,018 38025 8881999

77,511 23214 49661,57 12711 59570,418 35926 0912000

77,511 37114 67759,06 80711 54669,318 17826 2232001

72,911 01815 11450,96 82813 41262,617 84628 5262002

67,110 34715 42940,75 42913 34754,815 77628 7762003

53,88 68416 14223,23 06013 19040,011 74429 3322004

26,04 13315 9126,586013 14117,24 99329 0532005
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4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2008, lägre och
högre högskoleexamen

Antal kvinnor som
avlagt lägre eller
högre
högskoleexamen

Nya
kvinnliga
studerande

Antal män som avlagt
lägre eller högre
högskoleexamen

Nya
manliga
studerande

Antal som avlagt
lägre eller högre
högskoleexamen

Nya studerande i
universitetsutbildning
totalt

Startår

%%%

85,97 7779 05672,35 4417 52679,713 21816 5821995

81,08 54910 55362,25 2848 50172,613 83319 0541999

78,68 79811 19356,34 8378 59068,913 63519 7832000

74,58 80611 81750,54 6489 20164,013 45421 0182001

67,47 94611 78939,83 7629 45655,111 70821 2452002

55,86 50811 67129,82 7069 09244,49 21420 7632003

40,94 84911 85020,71 8578 97732,26 70620 8272004

24,82 91211 76510,99768 97918,73 88820 7442005
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