
Sysselsättning bland studerande 2011

Över hälften av de studerande arbetade vid sidan av
studierna
Enligt Statistikcentralens uppgifter var det vanligare att studerande förvärvsarbetade år 2011 än
året innan. Av de studerande arbetade 57 procent vid sidan av studierna. Andelen sysselsatta
studerande ökade med något under en procentenhet från året innan. Vanligast var det med
sysselsättning i samband med universitetsstudier, 61 procent av alla universitetsstuderande
hade en anställning vid sidan av studierna. Av de studerande vid yrkeshögskolor förvärvsarbetade
59 procent och vid yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 57 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande
2006–2011

Det var vanligare att kvinnor hade en anställning vid sidan av studierna än att män hade det. Av kvinnliga
studerande arbetade 60 procent och av manliga 53 procent. Inom gymnasieutbildning och
yrkeshögskoleutbildning var andelen förvärvsarbetande kvinnor 10 procentenheter högre än andelen
förvärvsarbetande män.

Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 25 procent en
anställning, av 21-åriga studerande 46 procent och av 24-åriga studerande 56 procent. Av de studerande
som fyllt 25 år arbetade 70 procent vid sidan av studierna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2013
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Det fanns skillnader i sysselsättningen efter utbildningsområde. I slutet av år 2011 hade 69 procent av de
studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området en anställning.
Av studerande inom skyddsbranschen arbetade 67 procent, av studerande inom social-, hälso- och
idrottsområdet 64 procent och av studerande inom det humanistiska och pedagogiska området 58 procent.

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

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 2011 samt andelen sysselsatta
studerande av alla studerande 2005 - 2011

200520062007200820092010Sysselsatta studerande 2011Studerande totalt 2011Utbildningssektor

%%%%%%%

30,029,831,632,327,629,130,113 83445 931Gymnasieutbildning

56,258,662,162,056,656,357,4129 567225 582
Yrkesutbildning på andra
stadiet

53,655,858,559,556,858,959,483 066139 767Yrkeshögskoleutbildning

57,559,160,961,459,661,261,2103 446168 968Universitetsutbildning

53,655,658,358,755,256,156,9329 913580 248Totalt

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå
(undervisningsförvaltningens klassificering) och ålder 2011

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

Studerande
totalt

Utbildningsnivå

%

1 5201932542953996403 0527 48130,113 83445 931Gymnasieutbildning

93 0974 0754 7125 0775 0304 1505 2938 04957,4129 483225 498Yrkesutbildning på andra stadiet

84-------100,08484Utbildning på institutnivå

39 1486 5078 2138 2947 1084 6762 2613157,676 238132 446Yrkeshögskoleutbildning

31 9034 0674 7694 8574 2782 7801 3013554,353 99099 389Lägre högskoleutbildning

6 8262------93,36 8287 321Högre yrkeshögskoleutbildning

25 1402 3151 36350420710725264,929 66345 704Högre högskoleutbildning

3 4662------94,03 4683 688
Specialiseringsutbildning för
läkare

1 7202------85,51 7222 014Licentiatutbildning

14 529581411---80,414 60318 173Doktorsutbildning

217 43317 22119 32519 02817 02312 35311 93215 59856,9329 913580 248Totalt

70,155,953,650,646,138,234,525,2
Andelen sysselsatta studerande

av alla studerande, %
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