
Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade
befolkningen bor i Nyland
Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,
yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning efter utbildning på grundnivå.
Det innebär att 69 procent av den befolkning som fyllt 15 år hade en examen efter grundnivå.
Andelen personer som avlagt examen var oförändrad.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2013

Utbildningsskillnader mellan åldersklasserna kan undersökas genom en jämförelse av förändringar i
befolkningsandelarna för personer som avlagt examen på högre nivå. Unga åldersklasser (25–34-åringar)
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är mer välutbildade än äldre åldersklasser (55–64-åringar). Särskilt unga kvinnor är högre utbildade än
äldre åldersklasser, medan yngre män för sin del är mindre välutbildade. Befolkningsandelen för unga
kvinnor med examen på högre nivå är 10,1 procentenheter större än för den äldre jämförelsegruppen. På
motsvarande sätt är männens andel 1,6 procentenheter mindre. Med andra ord har det skett en snabb
höjning av kvinnornas utbildningsnivå. Unga personer är högre utbildade i nästan alla landskap, utom i
Egentliga Tavastland och på Åland, där de äldre åldersklasserna är bättre utbildade, och i Kymmenedalen
där det inte finns några skillnader i utbildning mellan åldersgrupperna. Unga kvinnor är bättre utbildade
än äldre kvinnor i alla landskap i Fasta Finland, medan unga män i regel är sämre utbildade än äldre män.
Utbildningsnivån för unga män överskrider utbildningsnivån för äldre män i Birkaland,Mellersta Finland,
Norra Österbotten, Österbotten, Norra Karelen och Kajanaland.

Utbildningsskillnader mellan åldersklasserna för personer som avlagt examen på högre nivå efter
kön 2013

KvinnorMänKön totaltLandskap
Skillnaden mellan 25–34 och
55–64–åringar,
procentheter

Skillnaden mellan 25–34 och
55–64–åringar,
procentheter

Skillnaden mellan 25–34 och
55–64–åringar,
procentheter

10,1-1,64,0Hela landet
10,1-1,54,0Fastlands Finland
7,7-5,90,8Nyland

9,8-3,33,2Egentliga Finland

8,9-3,42,2Satakunta

3,5-8,1-2,5Egentliga Tavastland

10,20,35,0Birkaland

7,5-4,41,3Päijänne-Tavastland

6,9-5,90,0Kymmenedalen

12,1-0,25,5Södra Karelen

10,0-2,53,2Södra Savolax

10,0-0,64,3Norra Savolax

14,02,77,9Norra Karelen

10,91,35,8Mellersta Finland

12,1-0,85,2Södra Österbotten

12,60,75,9Österbotten

14,3-1,56,0Mellersta Österbotten

9,90,64,9Norra Österbotten

10,41,65,5Kajanaland

7,6-3,31,8Lappland

0,0-12,7-6,6Åland
0,0-12,7-6,6Åland

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund, dvs. som är födda i Finland, hör till största
delen till den unga befolkningen: 66 procent av dem hör till åldersgruppen 15–24-åringar, vars
utbildningskarriär först har börjat. Högst utbildade av andra generationens personer med utländsk bakgrund
är 45–54-åringarna, 84,4 procent av dem har avlagt examen efter grundnivå och 35,4 procent examen på
högre nivå. Mätt med befolkningsandelar är 45–54-åringarna nästan lika välutbildade som inrikesfödda
med finländsk bakgrund: 87 procent av dem har avlagt examen efter grundnivå och 40,8 procent examen
på högre nivå.
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Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder

Högre nivåMellannivåPersoner som avlagt 
examen

Ingen examen efter  
grundskolenivån

TotaltÅlder

%%%%%
11,01 10926,02 62037,03 72963,06 351100,010 080Totalt
0,74821,21 40821,91 45678,15 189100,06 64515-24

31,411341,715073,126326,997100,036025-34

35,38240,19375,417524,657100,023235-44

35,49349,012984,422215,641100,026345-54

33,531639,337072,868627,2256100,094255-64

30,034231,335661,369838,7441100,01 13965-74

23,011522,811445,922954,1270100,049975-

År 2013 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått en utbildning på grundnivå till 117 858,
vilket är 17,3 procent av åldersklassen. Av männen hade 19,7 procent av åldersklassen enbart utbildning
på grundnivå och av kvinnorna 14,9 procent. Andelen med enbart grundnivå har sjunkit med 2,0
procentenheter under de senaste 25 åren. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början
av 2000-talet, då den var 16,4 procent. Andelen utan utbildning efter grundnivån har dock vänt uppåt.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå och kön 2013

KvinnorMänTotaltUtbildninsgnivå
%%%
100,02 333 464100,02 222 785100,04 556 249Totalt
29,9696 67731,3695 47730,61 392 154Ingen examen efter grundskolenivån

70,11 636 78768,71 527 30869,43 164 095Personer som avlagt examen
37,5874 68242,9954 31240,11 828 994Mellannivå

12,1282 2878,1179 36110,1461 648Lägsta högre nivå

10,8252 2379,0199 2089,9451 445Lägre högskolenivå

9,0210 4757,7171 2318,4381 706Högre högskolenivå

0,717 1061,023 1960,940 302Forskarutbildningsnivå
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå
1970–2013
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