
Placering efter utbildning 2009

Sysselsättningen bland nyutexaminerade försvagades år
2009
Sysselsättningen bland nyutexaminerade försvagades år 2009. Enligt Statistikcentralen var
andelen sysselsatta 68 procent, drygt 3 procentenheter färre än året innan. För dem som avlagt
yrkesexamen på andra stadiet försvårades sysselsättningen mest. Andelen sysselsatta var 67
procent, då motsvarande andel året innan var 74 procent. Av dem som avlagt
yrkeshögskoleexamen fick 85 procent sysselsättning, 4 procentenheter färre än året innan. Av
dem som avlagt högre högskoleexamen, bl.a. magistrar och diplomingenjörer, fick 86 procent
sysselsättning, 2 procent färre än året innan. Doktorer sysselsattes i lika stor utsträckning som
året innan.

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter utbildningsstadium
ett år efter examen 2008 och 2009, %

Sysselsättningen bland nyutexaminerade mäts ett år efter utexamineringen. År 2008 avlades 136 300
examina, drygt 12 000 fler än året innan. Ökningen berodde på examensreformen inom
universitetsutbildningen. Personer med högre högskoleexamen och doktorer sysselsattes dock bättre än

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 2.3.2011

Utbildning 2011



nyutexaminerade ifrån andra utbildningssektorer, även om antalet utexaminerade från universitetsutbildning
var mycket större än året innan.

Andelarna arbetslösa och personer som fortsatte sina studier ökade med ett par procentenheter. Andelen
arbetslösa ökade från sju till nio procent. Flest arbetslösa fanns det bland dem som avlagt yrkesexamen
på andra stadiet, dvs. 15 procent. Bland dem som avlagt yrkeshögskoleutbildning var 8 procent arbetslösa
och bland dem som avlagt högre högskoleexamen 6 procent. Flest fortsatte sina studier bland studenter
och personer som avlagt lägre högskoleexamen.

Männens sysselsättning försämrades mer än kvinnornas. Av alla nyutexaminerade män hade 60 procent
ett arbete, dvs. 5 procentenheter färre än året innan. Av kvinnorna hade 73 procent ett arbete, dvs. 2
procentenheter färre än året innan. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet hade 59 procent av
männen och 75 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt yrkeshögskoleexamen hade
83 procent av männen och 86 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt högre
högskoleexamen hade 88 procent avmännen och 85 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av doktorerna
hade 86 procent av männen och 88 procent av kvinnorna ett arbete.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Sysselsättningen
försämrades mest bland dem som avlagt examen inom området teknik och kommunikation. Andelen
sysselsatta var 64 procent, vilket är tio procentenheter färre än året innan. Bäst efter utbildningsområde
placerade sig de som avlagt examen inom skyddsbranschen, social-, hälso- och idrottsområdet,
samhällsvetenskaper, företagsekonomiska och administrativa området. Andelen sysselsatta var över 80
procent. 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 den tekniska branschen, 22 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 78 procent på Åland till 58 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

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år
2009

ÖvrigaArbetslösaHeltidsstuderandePersoner som
studerar vid
sidan om
arbetet

Sysselsatta
totalt

Utexaminerade
totalt 2008

Utbildningsnivå

%%%%%%

8,711 8399,012 24314,820 15616,422 39167,692 117100,0136 355Totalt

15,44 6763,399340,112 18624,67 46941,212 526100,030 381Studentexamen

10,05 31915,58 2657,74 11710,35 52566,935 703100,053 404
Yrkesexamen på andra
stadiet

------6,14100,066100,066Examen på institutnivå

3,46967,51 5404,18368,11 66385,017 463100,020 535Yrkeshögskoleexamen

1,61271,814427,92 18854,74 29768,75 392100,07 851Lägre högskoleexamen

1,282,7180,646,84695,5643100,0673
Högre
yrkeshögskoleexamen

4,39085,71 2103,777814,13 00186,418 353100,021 249Högre högskoleexamen

0,52--0,5218,98399,1434100,0438
Specialiseringsutbildning
för läkare

1,765,1186,22246,316587,1310100,0356Licentiatexamen

6,9973,9551,6239,813887,51 227100,01 402Doktorsexamen

4



Utbildning 2011

Förfrågningar
(09) 1734 3311Ritva Kaukonen

Ansvarig statistikdirektör:
Jari Tarkoma
koulutustilastot@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella
statistik

PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN

ISSN 1798-9450 (pdf)tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


