
Befolkningens utbildningsstruktur 2018

Åtminstone en fjärdedel av personerna med utländsk
bakgrund har examen på högre nivå
Fram till slutet av år 2018 hade 3 399 532 personer, dvs. 73 procent av den befolkning som fyllt
15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet
jämfört med året innan Av befolkningen med finländsk bakgrund hade 76 procent en examen
efter grundnivå, medan motsvarande andel var 51 procent bland personerna med utländsk
bakgrund.

Befolkningen efter härkomst och utbildningsnivå 2018

**Inkl. personer för vilka uppgift om examina avlagda utanför Finland saknas

År 2018 hade 36 procent av befolkningen med finländsk bakgrund avlagt examen på högre nivå. Av
befolkningen med finländsk bakgrund hade 40 procent en examen på andra stadiet och 24 procent hade
ingen examen efter grundnivå. Av befolkningen med utländsk bakgrund hade 25 procent examen på högre
nivå. Tjugosex procent hade en examen på andra stadiet och 49 procent hade ingen examen efter grundnivå.
Statistikcentralens examensregister har kompletterats med examina som avlagts utomlands, men registret
täcker ännu inte alla examina som avlagts utomlands. Gruppen som enbart har examen på grundnivå
omfattar också de personer för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.11.2019
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Befolkningen efter härkomst, utbildningsnivå och kön 2018

Utrikes föddInrikes född
KvinnorMänKvinnorMän

%%%%

100,0156 819100,0167 149100,02 206 820100,02 104 897
Den 15 år fyllda
befolkningen

44,269 24153,489 22824,2534 08525,8543 599
Ingen examen efter
grundskolenivån

55,887 57846,677 92175,81 672 73574,21 561 298

Personer som avlagt
examen efter
grundskolenivån

27,442 92924,540 87939,5871 07946,2971 637Andra stadiet

28,544 64922,237 04236,3801 65628,0589 661Högre nivån totalt
3,75 7762,13 54011,8260 3467,7162 319Lägsta högre nivå

11,518 0058,614 40713,0287 02410,6222 587Lägre högskolenivå

11,918 6109,215 30210,6234 9378,6181 648Högre högskolenivå

1,42 2582,33 7930,919 3491,123 107Forskarutbildningsnivå

Av kvinnorna med finländsk bakgrund hade 24 procent ingen examen efter grundnivå, medanmotsvarande
andel för män var 26 procent. Att kvinnor hade en högre utbildningsnivå än män framgick klart när man
ser till dem som avlagt examen på högre nivå. Av kvinnorna hade 36 procent en examen på högre nivå,
medan motsvarande andel för män var 28 procent. Män avlade doktors- eller licentiatexamen oftare än
kvinnor. Av männen hade 1,1 procent en examen på forskarutbildningsnivå och av kvinnorna 0,9 procent.

Utbildningsstrukturen hos befolkningen med utländsk bakgrund är mycket lika den som hos befolkningen
med finländsk bakgrund när man ser till kön. Av kvinnorna hade 44 procent ingen examen efter grundnivå
eller uppgift om examen saknades, medan motsvarande andel för män var 53 procent. Av kvinnorna hade
29 procent en examen på högre nivå och av männen 22 procent. Män med utländsk bakgrund hade oftare
examina på forskarutbildningsnivå än kvinnor. Av männen hade 2,3 procent en examen på
forskarutbildningsnivå och av kvinnorna 1,4 procent.

I databastabellerna beskrivs andelar och antal som avlagt examen samt granskat efter kön, åldersgrupp
och område.
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__vkour/?tablelist=true


Befolkningen som avlagt examen efter utbildningsområde 2018,
kvinnor % 

År 2018 var utbildningsområdena segregerade efter kön både bland befolkningen med finländsk och
utländsk bakgrund. Traditionella mansdominerade områden var mansdominerade också när det gäller
befolkningen med utländsk bakgrund, även om segregationen var mildare än bland befolkningen med
finländsk bakgrund. Av befolkningen med finländsk bakgrund som avlagt examen inom teknik var 16
procent kvinnor, medan motsvarande andel för kvinnor med utländsk bakgrund var 27 procent. När det
gäller befolkningen med finländsk bakgrund med examen inom hälsovård och välfärd var 87 procent
kvinnor, medan motsvarande andel för kvinnor med utländsk bakgrund var 79 procent.
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Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på
utbildningslängden år 2018 

År 2018 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland. Utbildningsnivåmätaren för befolkningen visar
den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. I Nyland hade
befolkningen en utbildning efter grundnivån på i genomsnitt 4,2 år. Den näst högst utbildade befolkningen
bodde i Birkaland, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,9 år efter grundnivån. Den lägsta
utbildningsnivån fanns i Södra Savolax, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,2 år efter
grundnivån.

År 2018 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 102 673 personer,
vilket är 15 procent av åldersklassen. Av männen hade 17 procent av åldersklassen ingen utbildning efter
grundnivån och av kvinnorna 13 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå
fanns på Åland, där 22 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta
andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Norra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland,
Mellersta Finland samt Norra Savolax, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter
grundnivån.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2018

UtbildningsnivåUtbildningsområd Kön
Forskar-
utbildnings-
nivå

Högre
högskole-
nivå

Lägre
högskole-
nivå

Lägsta
högre
nivå

Högre
nivå totalt

Special-
yrkes-
utbildningsnivå

Andra
stadiet

Totalt

48 507450 497542 023431 9811 473 00841 4711 885 0533 399 532TotaltTotalt
21 607253 547305 029266 122846 30519 290894 7181 760 313Kvinnor

------310 700310 700TotaltAllmänbildande
utbildning ------149 319149 319Kvinnor

2 31948 13040 45611 224102 1296711 978104 778TotaltDe pedagogiska
områdena 1 58638 37030 95710 07080 98312685081 959Kvinnor

5 68275 23044 5516 565132 02894958 691191 668TotaltDe humanistiska och
konstnärliga områdena 2 98856 24232 2174 17695 62348733 228129 338Kvinnor

5 47253 04216 1873 83178 532-57079 102TotaltDe
samhällsvetenskapliga
områdena 3 01235 78010 5492 27951 620-42852 048

Kvinnor

2 95172 81895 666188 333359 76817 439181 768558 975TotaltHandel, administration
och juridik 1 24539 22063 854136 272240 5916 637127 927375 155Kvinnor

9 67734 1418 219-52 037582 95855 053TotaltDe naturvetenskapliga
områdena 3 87518 8814 408-27 164291 39528 588Kvinnor

2 47824 03941 84614 50482 86758838 678122 133TotaltDatabehandling och
kommunikation (IKT) 4514 9287 9955 62218 9961055 25224 353Kvinnor

7 98272 723125 81174 306280 8226 809623 356910 987TotaltDe tekniska områdena

1 87915 95918 7595 59242 1891 500103 920147 609Kvinnor

1 48011 70414 37713 77141 33281995 053137 204TotaltLant- och skogsbruk

7596 0325 7273 32415 84226432 02848 134Kvinnor

10 00746 722123 08994 227274 0453 352232 127509 524TotaltHälsovård och välfärd

5 62134 086109 50686 957236 1702 961204 497443 628Kvinnor

27810 54330 70324 69666 22010 786336 353413 359TotaltTjänstebranschen

1113 25220 42411 54335 3307 181234 540277 051Kvinnor

1811 4051 1185243 228-2 8216 049TotaltÖvriga eller okända

807976332871 797-1 3343 131Kvinnor
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