
Placering efter utbildning 2012

Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något
Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 2012 än året innan.
Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet sysselsattes omkring 70 procent, vilket var
2 procentenheter mindre än året innan. Också i fråga om dem som avlagt högskoleexamen
försämrades sysselsättningen något. Både bland dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och
dem som avlagt högre högskoleexamen fick 87 procent arbete. Bara sysselsättningen bland
doktorer förbättrades, siffran steg till 89 procent.

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter utbildningsstadium
ett år efter examen 2010–2012, %

Sysselsättningen bland nyutexaminerade mäts ett år efter utexamineringen. Av alla nyutexaminerade var
69 procent sysselsatta, 17 procent studerade vid sidan av arbetet och 14 procent studerade på heltid. Av
studenterna studerade 37 procent och av nyutexaminerade med lägre högskoleexamen 31 procent. Mera
uppgifter om placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen finns i statistiken Sökande till utbildning.

Andelen arbetslösa ökade på nästan alla utbildningsnivåer. Av alla nyutexaminerade var andelen arbetslösa
8 procent. Flest arbetslösa fanns det bland dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet, nästan 14 procent.
Bland utexaminerade med yrkeshögskoleutbildning var något under 7 procent arbetslösa och bland dem
som avlagt högre högskoleexamen något under 6 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.2.2014
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Bland män försvårades placeringen i arbetslivet med två procentenheter. Kvinnorna hade lättare att få
arbete än männen. Andelen sysselsatta kvinnor var 13 procentenheter högre än motsvarande andel för
män. Av alla nyutexaminerade hade 62 procent av männen och 75 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.
Av männen som avlagt yrkesexamen var 62 procent sysselsatta och av kvinnorna 77 procent, vilket var
den största skillnaden i kvinnors och mäns sysselsättning. Av de som avlagt yrkeshögskoleexamen hade
85 procent av männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av de som avlagt högre
högskoleexamen hade 88 procent av männen och 86 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter kön och
utbildningsstadium ett år efter examen 2012, %

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Jämfört med året
innan försämrades sysselsättningen mest bland dem som avlagt examen inom området teknik och
kommunikation, dvs. med omkring 4 procentenheter. Arbetslösheten bland de nyutexaminerade inom
teknik och kommunikation var redan närmare 15 procent. Bäst efter utbildningsområde placerade sig de
som avlagt examen inom skyddsbranschen och social-, hälso- och idrottsområdet. Andelen sysselsatta var
över 89 procent. Inom alla utbildningsområden placerade sig nyutexaminerade med högskoleexamen
bättre än nyutexaminerade med utbildning på andra stadiet. Flest arbetslösa fanns det inom utbildning på
andra stadiet inom det naturvetenskapliga området, nästan 20 procent av de nyutexaminerade.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen bland nyutexaminerade från 84 procent på Åland till 59
procent i Norra Karelen. Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i
landskapen Nyland, 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
2012

ÖvrigaArbetslösaHeltidsstuderandePersoner som
studerar vid
sidan om
arbetet

Sysselsatta
totalt

Utexaminerade
totalt 2011

Utbildningsnivå

%%%%%%

8,511 4208,311 22614,118 98016,522 16969,192 886100,0134 512Totalt

14,04 1892,781537,311 17826,27 86946,013 811100,029 993Studentexamen

9,45 74013,58 2037,44 5009,96 00869,742 474100,060 917
Yrkesexamen på andra
stadiet

-0-0-022,018100,082100,082Examen på institutnivå

3,57246,61 3553,46988,01 64886,517 829100,020 606Yrkeshögskoleexamen

1,1771,07230,82 22956,84 11167,24 865100,07 243Lägre högskoleexamen

1,1162,7400,576,29395,81 439100,01 502
Högre
yrkeshögskoleexamen

4,65605,76852,934617,52 10786,810 467100,012 058Högre högskoleexamen

0,73-00,2118,78399,1439100,0443
Specialiseringsutbildning
för läkare

2,756,5124,3845,98586,5160100,0185Licentiatexamen

7,11063,0440,9139,914789,01 320100,01 483Doktorsexamen
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Sysselsättningen bland de utexaminerade ett år efter
examen 1998–2012, %
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