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Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017
Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2017 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat
opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 19
prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, espanjaa 16 prosenttia, ranskaa 12 prosenttia ja venäjää
10 prosenttia. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät alle kahden prosentin. Osuudet
vaihtelevat suuresti sukupuolten välillä useissa kielissä.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2017

Osuus lukion koko
oppimäärän
suorittaneista, %

YhteensäValinnainen kieli,
alle 6 kurssia

Valinnainen kieli
B3, vähintään 6
kurssia

Valinnainen kieli
B2, vähintään 6
kurssia

Pakollinen
kieli B1

A-kieletOpiskeltu kieli

98,028 4451020428 429Englanti

88,425 65168407622 4732 418Ruotsi

6,21 785214401031 617Suomi

11,73 3951 67983649217371Ranska

19,25 5762 6741 16299821721Saksa

9,52 7581 5978391347181Venäjä

0,1268170.1Saame

1,1306247554.0Latina

15,94 6033 0561 408118.21Espanja

1,85083951130.0Italia

1,235032124005Muu kieli

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä.
Saksaa, espanjaa, ranskaa, venäjää ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä.
Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2017 yhteensä 29 019 opiskelijaa, joista miehiä oli 12 251 ja
naisia 16 768.

Keväällä 2017 lukion koko oppimäärän suorittaneista 42 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa.
Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 36 prosenttia, miehistä 50 prosenttia.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 14.12.2017
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2017, miehet

Osuus lukion koko
oppimäärän
suorittaneista
miehistä, %

YhteensäValinnainen kieli,
alle 6 kurssia

Valinnainen kieli
B3, vähintään 6
kurssia

Valinnainen kieli
B2, vähintään 6
kurssia

Pakollinen
kieli B1

A-kieletOpiskeltu kieli

98,212 035200212 031Englanti

86,910 6513950319 417808Ruotsi

6,6811617043745Suomi

6,78214061811197108Ranska

17,52 1501 0824613396262Saksa

8,198758429152357Venäjä

0,06420.0Saame

0,78970163.0Latina

9,21 12379028248.3Espanja

0,910986230.0Italia

0,8104993002Muu kieli

Liitetaulukko 2. Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2017, naiset

Osuus lukion koko
oppimäärän
suorittaneista
naisista, %

YhteensäValinnainen kieli,
alle 6 kurssia

Valinnainen kieli
B3, vähintään 6
kurssia

Valinnainen kieli
B2, vähintään 6
kurssia

Pakollinen
kieli B1

A-kieletOpiskeltu kieli

97,916 410820216 398Englanti

89,515 00028904513 0561 610Ruotsi

5,89741527060872Suomi

15,42 5741 27365537310263Ranska

20,43 4261 59270165915459Saksa

10,61 7711 013548824124Venäjä

0,1204150.1Saame

1,3217177391.0Latina

20,83 4802 2661 12670.18Espanja

2,4399309900.0Italia

1,524622221003Muu kieli
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Laatuseloste: Ainevalinnat

1. Tilastotietojen relevanssi
Ainevalintatilasto on Tilastokeskuksen tuottama tilasto, joka sisältää tietoja perusopetuksen oppilaiden ja
lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnoista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa,
tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Perusopetuksen ainevalintatiedot kuvaavat perusopetuksen oppilaiden ainevalintoja ajankohdalta 20.9. ja
lukiokoulutuksen ainevalintatiedot lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintoja edelliseltä lukuvuodelta.
Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alueluokitukset sekä kansalliset ja kansainväliset
koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tilasto on laadittu koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia
yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki
Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen
työjärjestyksenmukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ainevalintatilasto perustuu opetuksen/koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin oppilaitoksittaisiin tietoihin,
jotka Tilastokeskus on kerännyt verkkolomakkeilla Internetin kautta. Perusopetuksen ainevalintatilaston
perusjoukon muodostavat perusopetusta antavat oppilaitokset ja lukiokoulutuksen ainevalintatilaston
perusjoukon lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten
tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin
tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet
vaikuttavat kuitenkin tilaston laatuun heikentävästi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Perusopetuksen ainevalintatiedot tuotetaan vuosittain ja ne valmistuvat noin 8 kuukautta viiteajankohdan
jälkeen. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintatiedot tuotetaan joka toinen vuosi parittomina vuosina.
Tiedot valmistuvat noin 7 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Molemmat aineistot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Aineistosta on myös mahdollista tehdä
tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen
käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Ainevalintatilastoa on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen
vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Tilastovuodesta
2011 alkaen perusopetuksen ainevalintoihin sisältyvät sekä peruskoulun oppilaiden että muiden kuin
peruskoulujen (esimerkiksi aikuislukioiden ja kansanopistojen) perusopetuksen opiskelijoiden ainevalinnat.
Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden kielivalinnat julkaistaan tämän tilaston
tietokantataulukossa. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat on kerätty tilastovuodesta 2010 lähtien
joka toinen vuosi parittomina vuosina.
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7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin
muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan
otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.
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