
Placering efter utbildning 2010

Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre
år 2010 än året innan
Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare att få arbete år 2010
än året innan. Bland de nyutexaminerade med yrkesexamen på andra stadiet förbättrades
sysselsättningen, med 2 procentenheter. Av dem hade 69 procent ett arbete. Av dem med
yrkeshögskoleexamen fick 86 procent arbete och av dem som avlagt högre högskoleexamen,
bl.a. magistrar och diplomingenjörer, 88 procent. Av nyutexaminerade doktorer var andelen 89
procent. Jämfört med året innan var en procentenhet fler av dem sysselsatta. Sysselsättningen
av nyutexaminerade har förbättrats eller varit oförändrad under drygt tio år med undantag för år
2009 då sysselsättningen försämrades.

Sysselsättningen bland de utexaminerade ett år efter examen
1998–2010, %

Sysselsättningen bland nyutexaminerade mäts ett år efter utexamineringen. Sysselsättningen bland alla
nyutexaminerade var på samma nivå som föregående år, 68 procent. Bara de som avlagt lägre
högskoleexamen hade svårare att få arbete än året innan. Av dem var 68 procent sysselsatta. Av alla
nyutexaminerade studerade 17 procent vid sidan av arbetet och 15 procent studerade på heltid. Av
studenterna studerade 39 procent och av nyutexaminerademed lägre högskoleexamen 31 procent på heltid.
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Andelen arbetslösa var 8 procent, vilket var en minskning med en procentenhet. Flest arbetslösa fanns det
bland dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet, dvs. 13 procent. Bland nyutexaminerade med
yrkeshögskoleutbildning var 6 procent arbetslösa och bland nyutexaminerademed högre högskoleexamen
5 procent.

Bland män förbättrades placeringen i arbetslivet, medan den var oförändrad bland kvinnor. Kvinnorna
hade dock lättare att få arbete än männen. Andelen sysselsatta kvinnor var över 10 procentenheter större
än motsvarande andel för män. Av alla nyutexaminerade hade 61 procent av männen och 73 procent av
kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet hade 63 procent av männen
och 75 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av nyutexaminerade med yrkeshögskoleexamen hade 84
procent av männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt högre
högskoleexamen hade 89 procent av männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Svårast att få arbete
hade nyutexaminerade inom kulturbranschen, där andelen sysselsatta var 64 procent. Bäst efter
utbildningsområde placerade sig de som avlagt examen inom skyddsbranschen och social-, hälso- och
idrottsområdet. Andelen sysselsatta var över 88 procent. Inom alla utbildningsområden placerade sig
nyutexaminerade med högskoleexamen bättre än nyutexaminerade inom utbildning på andra stadiet. Flest
arbetslösa fanns det inom utbildning på andra stadiet inom kulturbranschen, 18 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 79 procent på Åland till 59 procent i Norra Karelen.
Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i landskapen Nyland, Egentliga
Finland, Egentliga Tavastland, Österbotten och Mellersta Österbotten.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år
2010

ÖvrigaArbetslösaHeltidsstuderandePersoner som
studerar vid
sidan om
arbetet

Sysselsatta
totalt

Utexaminerade
totalt 2009

Utbildningsnivå

%%%%%%

9,111 4928,010 08315,419 48216,821 29667,585 331100,0126 388Totalt

14,64 4292,886039,111 88425,47 72143,513 200100,030 373Studentexamen

10,05 70813,27 5237,94 50410,45 95669,039 465100,057 200
Yrkesexamen på andra
stadiet

1,31--1,3132,02497,373100,075Examen på institutnivå

3,87365,81 1224,58828,71 69985,916 714100,019 454Yrkeshögskoleexamen

1,0620,84730,61 84156,83 42167,64 070100,06 020Lägre högskoleexamen

0,871,3120,668,57997,3904100,0929
Högre
yrkeshögskoleexamen

4,24284,64673,333519,82 00487,88 893100,010 123Högre högskoleexamen

0,63--0,4218,98998,9465100,0470
Specialiseringsutbildning
för läkare

3,195,2153,1948,614088,5255100,0288Licentiatexamen

7,51092,5371,21811,216388,71 292100,01 456Doktorsexamen
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Figurer

Figurbilaga 1. Sysselsättningen bland de utexaminerade efter
utbildningsstadium ett år efter examen 2008–2010, %
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