
Sysselsättning 2013
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter

Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30
procent från år 2012
Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2013 har
arbetslösheten bland dem med examen på minst lägsta högre nivå under de senaste tio åren
ökat mer än på övriga utbildningsnivåer. Andelen högutbildade arbetslösa av arbetskraften i
arbetsför ålder har ökat mest inom teknik och naturvetenskap. När det gäller dem som avlagt
examen på högre nivå 1) var arbetslösheten vanligast år 2013 inom det humanistiska området
och konstbranschen.

Förändring av andelen arbetslösa¹ åren 2003–2013*, år 2003=100

1) Andelen arbetslösa av arbetskraften, befolkning i åldern 18–64 år

*) Premilinär uppgift

Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldern 18–64 år minskade på alla utbildningsnivåer före år 2008.
Efter år 2008 har andelen arbetslösa bland dem med examen på högre högskolenivå eller
forskarutbildningsnivå inte sjunkit under nivån för år 2003. Från år 2012 ökade andelen arbetslösa av
arbetskraften på alla utbildningsnivåer, kraftigast var ökningen dock bland högutbildade (både högre och
lägre nivå).

Examen på högre nivå omfattar lägsta högre nivå, lägre och högre högskolenivå samt forskarutbildningsnivå.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.12.2014
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Enligt sysselsättningsstatistiken uppgick antalet arbetslösa i arbetsför ålder till 328 000 i slutet av år 2013,
vilket var nästan 47 000 (17%) fler än året innan.Mest ökade antalet arbetslösa i grupperna av högutbildade;
bland demmed examen på lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå ökade arbetslöshetenmed 29 procent,
bland dem med examen på högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå med 31 procent jämfört med
år 2012. Trots den ökade arbetslösheten bland personer med examen på högre nivå, är deras andel av alla
arbetslösa i arbetsför ålder ungefär en femtedel, medan andelen av de sysselsatta är 41 procent.

När man ser till utbildningsområden var andelen arbetslösa av arbetskraften bland dem med examen på
högre nivå högst inom det humanistiska området och konstbranschen (11,0 %) och lägst inom hälso- och
socialvård (2,8 %) år 2013. Hälso- och socialvård är det enda utbildningsområdet där andelen arbetslösa
är lägre än för tio år sedan. Inom teknik ökade andelen arbetslösa särskilt under år 2009, men ökningen
har fortsatt också under senare år.

Andelen arbetslösa i arbetsför ålder med examen på högre nivå av
arbetskraften i samma ålder under åren 2003–2013*, %

*) Preliminär uppgift

Också andelen sysselsatta av hela den arbetsföra befolkningen varierar efter utbildningsnivå. År 2013 var
andelen sysselsatta av demmed utbildning på grundnivå 45 procent, av demmed utbildning på mellannivå
68 procent, av dem med examen på lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 81 procent och av dem med
examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå 86 procent.

Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken erhålls från arbets- och näringsministeriets register
över arbetslösa arbetssökande.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Befolkning i åldern 18-64 år efter huvudsaklig verksamhet åren 2003–2013*

Förändring, %Förändring, antalAntal

2012-2013*2003-2013*2012-2013*2003-2013*2013*20122003

Alla 18–64-åringar   
-0,40,6-11 70820 2183 318 0433 329 7513 297 825Totalt

-4,4-25,9-30 003-226 464647 111677 114873 575
Ingen utbildning efter grundnivå /
uppgift saknas

0,06,2490 6841 559 1241 559 1201 468 440Mellannivå

0,87,55 68652 261745 344739 658693 083
Lägsta högre nivå / Lägre
högskolenivå

3,639,512 605103 737366 464353 859262 727
Högre högskolenivå /
Forskarutbildningsnivå

Arbetskraften
0,33,37 57482 1782 605 2682 597 6942 523 090Totalt

-4,7-31,0-18 504-168 561375 843394 347544 404
Ingen utbildning efter grundnivå /
uppgift saknas

0,68,86 92099 8201 234 6181 227 6981 134 798Mellannivå

1,18,66 92952 065658 079651 150606 014
Lägsta högre nivå / Lägre
högskolenivå

3,841,612 22998 854336 728324 499237 874
Högre högskolenivå /
Forskarutbildningsnivå

Sysselsatta
-1,72,6-39 36357 3292 277 4062 316 7692 220 077Totalt

-7,1-33,3-22 347-145 778292 525314 872438 303
Ingen utbildning efter grundnivå /
uppgift saknas

-1,87,5-19 64474 3421 062 0211 081 665987 679Mellannivå

-0,77,3-4 53441 318607 358611 892566 040
Lägsta högre nivå / Lägre
högskolenivå

2,338,37 16287 447315 502308 340228 055
Högre högskolenivå /
Forskarutbildningsnivå

Arbetslösa
16,78,246 93724 849327 862280 925303 013Totalt

4,8-21,53 843-22 78383 31879 475106 101
Ingen utbildning efter grundnivå /
uppgift saknas

18,217,326 56425 478172 597146 033147 119Mellannivå

29,226,911 46310 74750 72139 25839 974
Lägsta högre nivå / Lägre
högskolenivå

31,4116,25 06711 40721 22616 1599 819
Högre högskolenivå /
Forskarutbildningsnivå

*) Preliminär uppgift

Tabellbilaga 2. Antal arbetslösa i åldern 18-64 år med examen på högre nivå efter utbildningsområde

2013*201220112010200920082003

25 22420 05217 88518 04020 20716 04020 425Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper

19 16714 82412 54713 79816 8979 84912 167Teknisk utbildning

9 6327 6416 4706 1886 5395 2715 113Humanistisk utbildning och konstutbildning

5 1023 8453 3003 5003 5973 0005 031Utbildning inom hälso- och socialvård

3 6442 7832 3162 3312 4722 1211 854Naturvetenskaplig utbildning

2 7491 9411 7881 8601 9681 5381 818Utbildning inom servicebranscher
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2013*201220112010200920082003

2 5982 1741 9131 8702 0321 8141 706Pedagogisk utbildning och lärarutbildning

1 9991 6981 5421 5121 6861 4611 564Utbildning inom lant- och skogsbruk

1 832459247305274186115Annat eller okänt utbildningsområde

71 94755 41748 00849 40455 67241 28049 793Totalt

*) Preliminär uppgift

Tabellbilaga 3. Andel arbetslösa i åldern 18-64 år med examen på högre nivå av arbetskraften efter
utbildningsområde

2013*201220112010200920082003

11,09,07,97,88,57,18,8Humanistisk utbildning och konstutbildning

8,66,75,76,47,94,76,2Teknisk utbildning

8,56,65,65,76,05,25,2Naturvetenskaplig utbildning

7,96,35,75,76,45,16,8Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper

7,26,15,65,56,25,46,1Utbildning inom lant- och skogsbruk

5,94,34,14,34,63,75,0Utbildning inom servicebranscher

4,23,63,23,13,43,13,2Pedagogisk utbildning och lärarutbildning

2,82,21,92,12,21,93,6Utbildning inom hälso- och socialvård

7,25,75,05,25,94,45,9Alla med examen på högre högskole- / forskarutbildningsnivå

12,610,89,910,411,69,012,0Alla i arbetsför ålder totalt

*) Preliminär uppgift
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