
Sysselsättning 2012
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa

Hög utbildning skyddar mot arbetslöshet
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18–64-åriga sysselsatta i slutet
av år 2011 till 2,3 miljoner. Ett år senare var 88 000 av dem arbetslösa. Av de sysselsatta männen
blev 4,4 procent arbetslösa under året och av kvinnorna 3,1 procent. I slutet av år 2012 fanns
det totalt 280 000 arbetslösa i åldern 18–64 år. Arbetslöshetsuppgifterna i
sysselsättningsstatistiken erhålls från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa
arbetssökande.

18–64-åringars huvudsaklig verksamhet i slutet av år 2011 och
arbetslöshetsrisk i slutet av år 2012 (%)

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga
nivå
Bland de sysselsatta var arbetslöshetsrisken (3,8 %), det vill säga andelen personer som blivit arbetslösa
under året, över hälften mindre än bland befolkningen i genomsnitt. Av alla 3,3 miljoner personer i åldern
18–64 år, som var fast bosatta i Finland i slutet av år 2011, var 8,3 procent arbetslösa i slutet av år 2012.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.6.2013
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Bland männen var andelen 9,6 procent och bland kvinnorna 6,9 procent. När man granskar huvudsaklig
verksamhet vid slutet av år 2011 fanns den lägsta arbetslöshetsrisken bland pensionärer (0,4 %) och den
högsta bland arbetslösa, av vilka 54,3 procent fortfarande var arbetslösa ett år senare. Bland arbetslösa
män var risken för att vara fortsatt arbetslösa 57,5 procent och bland kvinnor 49,9 procent.

Låg utbildning ökar arbetslöshetsrisken
Arbetslöshetsrisken varierade efter utbildningsnivå både för hela befolkningen och för sysselsatta. När
man granskar alla 18–64-åringar i slutet av år 2011 saknade 21,0 procent utbildning efter grundnivå. I
klassificeringen av utbildningsnivåer hör också de personer till denna grupp för vilka uppgifter om utbildning
saknas. Bland sysselsatta var andelen personer utan utbildning efter grundnivån 14,2 procent. I slutet av
år 2012 saknade 22,6 procent av de sysselsatta som blivit arbetslösa utbildning efter grundnivån. De som
saknade utbildning efter grundnivå har haft svårare än andra att få arbete. Dessutom var arbetslöshetsrisken
för lågutbildade sysselsatta högre än genomsnittet.

I hela befolkningen i åldern 18–64 år och i den jämnåriga sysselsatta befolkningen var andelen personer
med utbildning på mellannivå densamma, dvs. 46,6 procent. Bland de sysselsatta som blivit arbetslösa
var andelen personer med utbildning på mellannivå större, 53,8 procent. Andelen personer med minst
lägre högskoleexamen var 39,2 procent av alla sysselsatta. Gruppens andel av hela befolkningen i åldern
18–64 år var 6,8 procentenheter lägre. Andelen personer med examen på högre nivå var 23,6 procent.

Arbetslöshetsriskenminskade ju högre utbildningsnivåman granskar. Arbetslöshetsrisken för de sysselsatta
utan utbildning efter grundnivå var 6,0 procent, medan risken för dem som avlagt minst högre
högskoleexamen var 2,0 procent. Ett undantag var att arbetslöshetsrisken för demmed lägre högskoleexamen
var högre (2,5 %) än risken för dem med lägsta högskoleexamen (2,3 %). Andelen personer som avlagt
minst högre högskoleexamen av de sysselsatta som blivit arbetslösa var liten: av männen 5,3 procent
(2 700 personer) och av kvinnorna 9,1 procent (3 300 personer).

Sysselsatta i slutet av år 2011 och sysselsatta som var arbetslösa i
slutet av år 2012 med fördelning på utbildningsnivå och kön (%)

Arbetslöshetsrisken för högutbildade unga kvinnor högre än för män
Bland sysselsatta män och kvinnor var arbetslöshetsrisken högst för 18–29-åringar och lägst för
30–49-åringar. Sannolikheten för att sysselsatta utan utbildning efter grundnivån blev arbetslösa var större
i den yngsta åldersgruppen (7,0 % av 18–29-åringarna) än i den äldsta åldersgruppen (5,1 % av
50–64-åringarna). För kvinnor med den högsta utbildningen var arbetslöshetsrisken lägst bland
50–64-åringar (1,6 %), medan risken för de högst utbildade männen var som lägst bland 18–29-åringar
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(1,6 %). För sysselsatta män med minst högre högskoleexamen var risken störst i gruppen 30–49-åringar
(2,1 %), för kvinnor i gruppen 18–29-åringar (2,7 %).

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta män var högre än för kvinnor i nästan alla ålders- och
utbildningsnivågrupper. Undantag var 30–49-åringar utan utbildning efter grundnivån. Risken för kvinnor
var 0,1 procentenheter högre. Hos kvinnor var risken högre också bland unga sysselsatta med minst högre
högskoleexamen: avmännen i åldern 18–29 årmedminst högre högskoleexamen blev 1,6 procent arbetslösa
och av kvinnorna 2,7 procent. Motsvarande skillnad kunde ses också i hela befolkningen i åldern 18–64
år: arbetslöshetsrisken för unga högutbildade kvinnor var 4,5 procent, medan den var 3,0 procent för unga
män.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Arbetslöshetsrisk för befolkning i åldern 18–64 år i slutet av år 2012 efter huvudsaklig
verksamhet året innan (%)

KivnnorMänTotaltHuvudsaklig verksamhet 2011

3,14,43,8Sysselsatta

49,957,554,3Arbetslösa

9,011,710,3Studerande, skolelever

0,40,40,4Pensionärer

4,110,110,0Beväringar, civiltjänstepliktiga

12,315,813,8Övriga personer utanför arbetskraften

6,99,68,3Totalt (%)

1 651 5361 688 3253 339 861Totalt (N)

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 18–64 år i slutet av år 2011 efter utbildningsnivå, ålder och kön

KvinnorMänTotaltUtbildningsnivåÅlder

93 081117 835210 916Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas18–29

222 750254 187476 937Mellannivå

404312716Lägsta högre nivå

60 48431 53092 014Lägre högskolenivå

19 91712 80132 718Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

396 636416 665813 301Alla utbildningsnivåer

71 924126 167198 091Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas30–49

257 695334 566592 261Mellannivå

114 83465 300180 134Lägsta högre nivå

111 44185 268196 709Lägre högskolenivå

118 06290 658208 720Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

673 956701 9591 375 915Alla utbildningsnivåer

134 491156 903291 394Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas50–64

241 383245 198486 581Mellannivå

118 23874 140192 378Lägsta högre nivå

35 68141 47277 153Lägre högskolenivå

51 15151 988103 139Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

580 944569 7011 150 645Alla utbildningsnivåer

1 651 5361 688 3253 339 861Alla utbildningsnivåerTotalt
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Tabellbilaga 3. Arbetslöshetsrisk för befolkning i åldern 18–64 år i slutet av år 2012 efter
utbildningsnivå, ålder och kön året innan (%)

KvinnorMänTotaltUtbildningsnivåÅlder

10,114,312,5Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas18–29

5,89,27,6Mellannivå

11,616,013,5Lägsta högre nivå

3,95,44,4Lägre högskolenivå

4,53,03,9Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

6,410,28,3Alla utbildningsnivåer

14,815,215,0Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas30–49

7,99,99,1Mellannivå

4,25,34,6Lägsta högre nivå

4,14,94,4Lägre högskolenivå

3,94,03,9Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

6,79,07,9Alla utbildningsnivåer

10,110,610,4Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas50–64

8,311,610,0Mellannivå

4,97,66,0Lägsta högre nivå

5,46,66,1Lägre högskolenivå

4,04,94,4Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

7,59,88,7Alla utbildningsnivåer

6,99,68,3Alla utbildningsnivåerTotalt (%)
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Tabellbilaga 4. Sysselsatta i slutet av år 2011 efter utbildningsnivå, ålder och kön

KvinnorMänTotaltUtbildningsnivåÅlder

32 57945 79478 373Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas18–29

146 265159 654305 919Mellannivå

190201391Lägsta högre nivå

49 12425 84374 967Lägre högskolenivå

16 68611 38228 068Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

244 844242 874487 718Alla utbildningsnivåer

38 29379 518117 811Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas30–49

202 252273 622475 874Mellannivå

102 48059 188161 668Lägsta högre nivå

97 90277 674175 576Lägre högskolenivå

105 50183 654189 155Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

546 428573 6561 120 084Alla utbildningsnivåer

60 37474 659135 033Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas50–64

157 314148 734306 048Mellannivå

90 39452 344142 738Lägsta högre nivå

27 00330 65957 662Lägre högskolenivå

42 80642 05184 857Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

377 891348 447726 338Alla utbildningsnivåer

1 169 1631 164 9772 334 140Alla utbildningsnivåerTotalt
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Tabellbilaga 5. Arbetslöshetsrisk för sysselsatta i slutet av år 2012 efter utbildningsnivå, ålder och
kön året innan (%)

KvinnorMänTotaltUtbildningsnivåÅlder

5,78,07,0Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas18–29

3,55,44,5Mellannivå

5,36,55,9Lägsta högre nivå

2,62,72,7Lägre högskolenivå

2,71,62,3Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

3,65,44,5Alla utbildningsnivåer

6,46,36,3Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas30–49

3,74,54,1Mellannivå

2,02,52,2Lägsta högre nivå

2,22,62,3Lägre högskolenivå

2,12,12,1Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

3,03,93,5Alla utbildningsnivåer

4,95,25,1Ingen utbildning efter grundnivå eller uppgift saknas50–64

3,65,54,5Mellannivå

2,03,22,4Lägsta högre nivå

2,32,82,5Lägre högskolenivå

1,61,91,8Högre högskolenivå / forskarutbildningsnivå

3,14,43,7Alla utbildningsnivåer

3,14,43,8Alla utbildningsnivåerTotalt (%)
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