
Placering efter utbildning 2008

Sysselsättningen bland nyexaminerade nästan lika god år 2008 som året
innan
De nyexaminerade sysselsattes nästan i lika stor utsträckning år 2008 som året innan. De personer som avlagt
högskoleexamen hade lättast att få arbete. Av dem hade något under 90 procent arbete i slutet av år 2008. Andelen
placerade på arbetsmarknaden ökade något bland nyexaminerade som avlagt yrkeshögskoleexamen och bland
magistrar och diplom ingenjörer som avlagt högre högskoleexamen. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra
stadiet placerade sig 74 procent på arbetsmarknaden, andelen var en halv procentenhet mindre än året innan.

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter utbildningsstadium ett år efter examen 2007 och 2008,
%

Även om andelen sysselsatta fortsättningsvis låg på nästan samma nivå, ökade andelen arbetslösa och andelen
personer som fortsatte sina studier minskade från året innan. Andelen arbetslösa ökade från sex procent till sju.
Flest arbetslösa fanns det bland dem som avlagt yrkesutbildning på andra stadiet, 11 procent, två procentenheter
mer än året innan. Bland dem som avlagt yrkeshögskoleutbildning var 5 procent arbetslösa och bland dem som
avlagt högre högskoleexamen 4 procent. Andelen arbetslösa med högskoleexamen var på samma nivå som året
innan. Flest fortsatte sina studier bland studenter och personer som avlagt lägre högskoleexamen. Av föregående
års studenter fortsatte 38 procent att studera på heltid och 28 procent vid sidan om arbetet.

Man kunde notera vissa skillnader i hur män och kvinnor placerade sig på arbetsmarknaden. 65 procent av
männen hade blivit sysselsatta och 76 procent av kvinnorna. Bland männen var 8 procent arbetslösa och bland
kvinnorna 5 procent.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Sysselsättningen varierade
från 98 procent inom skyddsbranschen till 70 procent inom kulturbranschen. De som avlagt examen inom
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skyddsbranschen, social-, hälso- och idrottsområdet, samhällsvetenskaper, företagsekonomiska och administrativa
området samt det humanistiska och pedagogiska området placerade sig efter utbildningsområde bäst. Inom alla
utbildningsområden placerade sig de som avlagt högskoleexamen bättre än dem som utexaminerats från
utbildning på andra stadiet. Flest arbetslösa fanns det inom utbildning på andra stadiet inom det naturvetenskapliga
området, 16 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 85 procent på Åland till 61 procent i Norra Karelen.
Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i landskapen Nyland, Östra Nyland,
Österbotten och Egentliga Tavastland.
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Tabellbilagor

Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av åren 2005 - 2008
ÖvrigaArbetslösaHeltidsstuderandePersoner

som
studerar vid
sidan om
arbetet

Sysselsatta
totalt

Utexaminerade
totalt

Utbildningsnivå Statistikår

%%%%%%
8,510 5846,68 21813,817 15316,119 99971,088 198100,0124 1532008Totalt
9,010 9585,76 92314,417 46616,119 46770,885 901100,0121 2482007
9,411 2806,88 16715,518 65815,118 22768,482 309100,0120 4142006
8,810 4797,99 44916,719 90114,717 45466,579 064100,0118 8932005
14,84 5932,371537,511 61927,88 61345,414 082100,031 0092008Studentexamen
15,54 7931,960238,411 87026,38 12544,113 620100,030 8852007
15,95 0622,784640,112 78424,57 80841,413 192100,031 8842006
14,64 7273,31 06942,213 68722,97 42839,912 916100,032 3992005
8,74 67811,05 8926,53 48010,85 78273,839 529100,053 5792008Yrkesexamen på andra

stadiet 9,24 7839,34 8477,13 69011,66 06074,538 885100,052 2052007
9,64 83411,15 6227,83 93710,55 30671,536 056100,050 4492006
9,04 44412,96 4008,84 35210,55 17169,334 267100,049 4632005
0,710,712,2328,13896,3130100,01352008Examen på institutnivå
2,231,425,8812,31790,6125100,01382007
1,32--3,9613,72194,8145100,01532006
2,350,514,2912,02693,1201100,02162005
3,06084,79393,16127,71 55489,217 895100,020 0542008Yrkeshögskoleexamen
3,57044,59053,46868,01 62788,718 039100,020 3342007
3,67475,41 1093,98087,51 54987,117 924100,020 5882006
3,46936,51 3094,07997,11 43586,117 410100,020 2112005
1,8601,44626,385848,31 57670,42 298100,03 2622008Lägre högskoleexamen
1,6401,64022,556542,91 07774,31 863100,02 5082007
2,5531,73520,342841,286875,51 590100,02 1062006
1,9362,14120,339439,877275,71 471100,01 9422005
1,452,070,625,31996,1342100,03562008Högre

yrkeshögskoleexamen 2,74----11,01697,3142100,01462007
1,631,631,639,31795,1173100,01822006
3,423,421,7115,3991,554100,0592005
3,75014,25663,852215,32 07788,311 984100,013 5732008Högre högskoleexamen
4,05153,74744,659416,62 14887,711 329100,012 9122007
3,74663,95005,063917,52 21587,311 064100,012 6692006
3,94774,75804,758717,82 20486,710 737100,012 3812005
0,730,210,7315,16498,4418100,04252008Specialiseringsutbildning

för läkare 0,210,210,7318,58298,9438100,04432007
0,53--0,6415,19898,9642100,06492006
1,050,421,0515,17497,6479100,04912005
4,5175,1198,53240,715381,9308100,03762008Licentiatexamen
3,2133,2137,53050,120186,0345100,04012007
3,3152,4115,82651,223188,5399100,04512006
2,8131,7810,44849,422885,1393100,04622005
8,51182,3321,6228,912387,61 212100,01 3842008Doktorsexamen
8,01023,1391,6208,911487,41 115100,01 2762007
7,4953,2411,8238,911487,61 124100,01 2832006
6,1772,9371,5198,410789,51 136100,01 2692005
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