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S18. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet (Etelä-Karjala)
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Etelä-Karjala 46,6 47,4 48,3 49,3 50,2 51,2 52,2 53,3 54,1 54,9 55,7 56,7 57,6 58,5 59,4 60,1 61,0 61,8 62,5 63,3 64,0 64,9 65,7 66,8 67,8 68,5 69,2 70,1 71,5 72,2 73,0
Koko Suomi 50,4 51,1 51,9 52,9 53,9 55,0 56,0 56,9 57,7 58,5 59,4 60,2 61,0 61,9 62,7 63,4 64,1 64,8 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2 70,7 71,3 72,1 73,3 73,8 74,2

Lähde: Tilastokeskus, StatFin, Koulutus, Väestö koulutusasteen mukaan
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S18. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet (Etelä-Karjala)
Arviointiperusteet: Koulutus on kansantalouden investointi, jolla vaikutetaan talouden pitkän tähtäyksen kasvumahdollisuuksiin sekä yksilöiden ja
yhteiskunnan kehitykseen. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden suuri osuus voi olla merkkinä siitä, että alue kykenee houkuttelemaan ja pitämään
asukkaita, joiden koulutuksella on alueella käyttöä. Alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta koulutuksen määrä ja erityisesti laatu voi olla yksi
tärkeimmistä voimista, jonka avulla alue löytää uusia ja luovia ratkaisuja tulevaisuuden kestävälle kehitykselle.
Työelämä arvostaa ammattitaitoa ja sen pohjana olevaa koulutusta. Yksilöille ammattitaito antaa parempia mahdollisuuksia sijoittua ja toimia
työelämässä. Koulutuspolitiikassa pyritään antamaan kaikille peruskoulusta valmistuville nuorille myös ammatillinen koulutus. Tutkinnon suorittaneiden
osuus väestöstä on kasvanut vuosittain, koska vanhemmalla, työelämästä pois siirtyvällä väestöllä on tutkintoja nuoria ikäluokkia vähemmän. Jo
merkittävä enemmistö aikuisväestöstä on suorittanut jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon. Etelä-Karjalassa heitä oli 73,0 % (15 vuotta täyttäneestä
väestöstä). Osuus on noussut vuodessa 0,8 prosenttiyksikköä, hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneiden osuus on kuitenkin
koko maan lukua (74,2 %) matalampi.
Tutkinnon suorittaneen väestön tarkastelussa on tässä erotettu keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet toisistaan. Tätä erottelua voi perustella
sillä, että osa yhteiskunnan tarjoamista työtehtävistä suosii toisen asteen, osa korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Suoritettujen tutkintojen jakautuma
kertoo sekä työvoiman tarjonnan että alueen työvoiman kysynnän rakenteesta. Henkilöt ilman ammattiin valmistavaa tutkintoa ovat nykyisillä
työmarkkinoilla yleensä kaikkein heikoimmassa asemassa.
Etelä-Karjalassa on jonkin verran maan keskiarvoa enemmän keskiasteen tutkinnon ja vähemmän korkea-asteen tutkinnon suorittanutta väestöä.
Maakunnan väestöstä 44,1 % oli suorittanut keskiasteen tutkinnon (koko maan keskiarvo 40,6 %) ja 28,0 % korkea-asteen tutkinnon (maan keskiarvo
32,6 %).

Miehet ovat hieman naisia useammin vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Miehet ovat suuntautuneet naisia useammin toisen asteen tutkintoon (miehet
48,0 %, naiset 40,4 %). Naiset ovat puolestaan suorittaneet selvästi miehiä enemmän korkea-asteen tutkintoja (miehet 23,8 %, naiset 32,2 %).
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston avulla voidaan seurata ammattiin valmistuneiden sijoittumista työelämään. Ammattitutkinnon tai ammatillisen
peruskoulutuksen vuotta aikaisemmin suorittaneista (tutkinnon vuonna 2019 suorittaneita asui maakunnassa kaikkiaan 1 354 henkeä) oli vuonna 2020
työttömänä 22,6 %, eli enemmän kuin koko maassa keskimäärin (16,3 %).
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tilanne oli parempi kuin toisella asteella. Työttömänä oli vuoden päästä tutkinnosta 6,4 %, siis vähemmän
kuin maassa keskimäärin (7,9 %). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työttömänä oli 4,7 % (maan keskiarvo 6,8 %).

Indikaattorin kehittyminen: Etelä-Karjalassa indikaattori S18 on kehittynyt vuoden 2015 jälkeen positiivisesti, kansallisen kehityksen mukaisesti
indikaattorin tason oltua v. 2020 kansallista tasoa heikompi.
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