
Sysselsättning bland studerande 2008

Vanligare att studerande arbetade år 2008 än året innan
Det var vanligare att studerande arbetade år 2008 än året innan. Över hälften av de studerande, dvs. 59 procent,
arbetade vid sidan av studierna. Andelen som arbetade ökade med något under en halv procentenhet från året
innan. Andelen studerande inom gymnasieutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildning som arbetade
ökade, däremot var andelen sysselsatta studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet på samma nivå som
året innan.

Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2008 samt andelen sysselsatta studerande av alla
studerande 2003 - 2008

20032004200520062007Sysselsatta studerande 2008Studerande totalt 2008Utbildningssektor
%%%%%%
30,031,030,029,831,632,315 61648 289Gymnasieutbildning
45,654,456,258,662,162,0136 455220 242Yrkesutbildning på

andra stadiet
50,852,753,655,858,559,578 756132 474Yrkeshögskoleutbildning
55,756,957,559,160,961,4100 811164 064Universitetsutbildning
48,852,553,655,658,358,7331 638565 069Totalt

Det var vanligare att kvinnorna arbetade vid sidan av studierna än männen. Av kvinnorna arbetade 61 procent
och av männen 56 procent vid sidan av studierna. Den största skillnaden i kvinnors och mäns sysselsättning vid
sidan av studierna fanns i utbildning med inriktning på studentexamen, yrkeshögskoleexamen och lägre
högskoleexamen. Andelen kvinnor som arbetar var omkring 10 procentenheter större än motsvarande andel för
män. Däremot arbetade männen oftare vid sidan av studierna än kvinnorna när det gäller studier som leder till
högre högskoleexamen, bl.a. magisterexamen eller diplomingenjörsexamen.

Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av de 18-åriga studerandena arbetade 26 procent och
av 22-åriga och äldre studerandena mer än hälften. Av de studerande som fyllt 25 år arbetade 73 procent vid
sidan av studierna. Sysselsättningen ökade mest bland studerande i åldern 19–22 år.

Det fanns variationer i sysselsättningen efter utbildningsområde. 81 procent av de studerande inom
skyddsbranschen och 71 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och
administrativa området hade ett anställningsförhållande i slutet av år 2008. Av de studerande inom social-, hälso-
och idrottsområdet arbetade 64 procent och av de studerande inom området turist-, kosthålls- och hushållsbranschen
arbetade 60 procent.

Det var vanligare med arbete vid sidan av studierna i landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland,
Österbotten, Egentliga Finland och Birkaland samt på Åland än i landet i genomsnitt.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 30.03.2010
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Tabellbilagor

Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2008
25 år-24 år23 år22 år21 år20 år19 år18 årSysselsatta studerandeStuderande

totalt
Utbildningsnivå

%
2 1152092513174618283 5637 87232,315 61648 289Gymnasieutbildning

100 1704 5574 7874 8444 5374 0035 2608 17561,9136 333220 120Yrkesutbildning på andra
stadiet

122-------100,0122122Utbildning på institutnivå
36 5247 3328 1478 1866 7924 9362 5465358,274 516127 938Yrkeshögskoleutbildning
29 2744 0914 6974 8844 3153 0711 5276954,151 92896 005Lägre

högskoleutbildning
4 240-------93,54 2404 536Högre

yrkeshögskoleutbildning
25 1072 4891 34048522812530266,929 80644 549Högre

högskoleutbildning
2 522-------92,82 5222 718Specialiseringsutbildning

för läkare
2 64641-----86,02 6513 082Licentiatutbildning

13 8355811-----78,513 90417 710Doktorsutbildning
216 5551874019234187161633312963129261617158,7331 638565 069Totalt
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