
Ainevalinnat 2013
Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2013
Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2013 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat
opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 23
prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, espanjaa ja ranskaa 16,5 prosenttia ja venäjää 8
prosenttia. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät kolmeen prosenttiin tai sen alle.
Osuudet vaihtelevat suuresti sukupuolten välillä useissa kielissä.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2013

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

Pakolliset
A-kielet

Opiskeltu kieli

99,730 1491034630 099Englanti

91,727 719327025 3952 285Ruotsi

7,12 1537570492 040Suomi

16,44 9682 4451 15977722565Ranska

23,06 9613 1291 2981 216151 303Saksa

8,02 4151 435654874235Venäjä

0,09530-1Saame

1,54653896214-0Latina

16,65 0303 2091 70699-16Espanja

3,09177082062-1Italia

1,648346061700Muu 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 2013 yhteensä 30 231 opiskelijaa, joista miehiä oli 12 855 ja
naisia 17 376.

Keväällä 2013 lukion koko oppimäärän suorittaneista 40 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa.
Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 33 prosenttia, miehistä 50 prosenttia.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 16.12.2013
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2013, 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

Pakolliset
A-kielet

Opiskeltu kieli

99,812 8300001012 820Englanti

91,311 738152011 020701Ruotsi

7,3941427022888Suomi

8,71 1165312501596170Ranska

20,52 6301 25750243010431Saksa

6,380649919536076Venäjä

0,05320-0Saame

1,4180144324-0Latina

9,31 19481635319-6Espanja

1,7213153581-1Italia

1,21591543200Muu kieli

Liitetaulukko 2. Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2013, 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

Pakolliset
A-kielet

Opiskeltu kieli

99,717 3191033617 279Englanti

92,015 981175014 3751 584Ruotsi

7,01 2123300271 152Suomi

22,23 8521 91490961816395Ranska

24,94 3311 8727967865872Saksa

9,31 609936459514159Venäjä

0,04210-1Saame

1,62852453010-0Latina

22,13 8362 3931 35380-10Espanja

4,17045551481-0Italia

1,932430631500Muu kieli

3



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 Tilastokeskuksen,
opetushallinnon 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 perustuuu opetuksen/koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin 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 sekä
painetuista luokituskäsikirjoista.

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

4



tietokantataulukossa. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat on kerätty tilastovuodesta 2010 lähtien
joka toinen vuosi parittomina vuosina.

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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