
Sysselsättning bland studerande 2010

Vanligare att studerande arbetade år 2010 än året innan
Enligt Statistikcentralens uppgifter var det vanligare att studerande förvärvsarbetade år 2010 än
året innan. Av de studerande arbetade 56 procent vid sidan av studierna. Andelen sysselsatta
studerande ökade med en procentenhet från året innan. Vanligast var det med förvärvsarbete i
samband med universitetsstudier, 61 procent av alla universitetsstuderande hade en anställning
vid sidan av studierna. Av de studerande vid yrkeshögskolor förvärvsarbetade 59 procent. Bara
när det gäller yrkesinriktad utbildning på andra stadiet var andelen studerande som arbetade
vid sidan av studierna på föregående års nivå.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande
2006–2010

Det var vanligare att kvinnor arbetade vid sidan av studierna än att män gjorde det. Av kvinnliga studerande
hade 59 procent en anställning och av manliga 53 procent. Den största skillnaden i kvinnors och mäns
sysselsättning vid sidan av studierna fanns inom utbildning som var inriktad på studentexamen och
yrkeshögskoleexamen. Andelen förvärvsarbetande kvinnor var 10 procentenheter högre än andelen
förvärvsarbetande män. När det gäller studier för högre högskoleexamen, bl.a. magisterexamen eller
diplomingenjörsexamen, var förvärvsarbete däremot under 2 procentenheter vanligare bland kvinnor än
bland män.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2012
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Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 24 procent en
anställning, av 21-åriga studerande 46 procent och av 24-åriga studerande 55 procent. Av de studerande
som fyllt 25 år arbetade 70 procent vid sidan av studierna.

Det fanns skillnader i sysselsättningen efter utbildningsområde. I slutet av år 2010 hade 68 procent av de
studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området en anställning.
Av de studerande inom skyddsbranschen samt social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 63 procent och
av de studerande inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen arbetade 56 procent.

Förvärvsarbete vid sidan av studierna var vanligare än genomsnittet i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga
Tavastland och Österbotten.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Avbrott i utbildningen och Studiernas gång.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Sysselsättning bland minst 18-åriga studerande år 2010 samt andelen sysselsatta
studerande av alla studerande 2003 - 2010

2003200420052006200720082009Sysselsatta studerande 2010Studerande totalt 2010Utbildningssektor

%%%%%%%%

30,031,030,029,831,632,327,629,113 66946 995Gymnasieutbildning

45,654,456,258,662,162,056,656,3126 874225 516
Yrkesutbildning på andra
stadiet

50,852,753,655,858,559,556,858,981 741138 797Yrkeshögskoleutbildning

55,756,957,559,160,961,459,661,2103 626169 391Universitetsutbildning

48,852,553,655,658,358,755,256,1325 910580 699Totalt

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och
ålder 2010

25 år-24 år23 år22 år21 år20 år19 år18 årSysselsatta
studerande

Studerande
totalt

Utbildningsnivå

%

1 5451702132993816783 0807 30329,113 66946 995Gymnasieutbildning

92 9243 9144 0644 7374 6513 9824 7947 72856,2126 794225 436
Yrkesutbildning på andra
stadiet

80-------100,08080Utbildning på institutnivå

38 7786 6407 6408 4997 1394 6702 1724857,275 586132 217Yrkeshögskoleutbildning

34 1314 1624 6914 9964 3802 7441 3475354,656 504103 576Lägre högskoleutbildning

6 154-1-----93,56 1556 580
Högre
yrkeshögskoleutbildning

22 5472 1241 24951022110826-64,726 78541 372Högre högskoleutbildning

3 345-------94,13 3453 555
Specialiseringsutbildning
för läkare

2 1371------84,62 1382 526Licentiatutbildning

14 78652124----80,914 85418 362Doktorsutbildning

216 42717 06317 87019 04516 77212 18211 41915 13256,1325 910580 699Totalt

69,855,452,350,146,037,033,023,7Procent av åldersgruppen
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