Taustatiedot
Opiskelu oppilaitoksessa
Lukiolaisbarometrin 2019 aineistonkeruu
toteutettiin keväällä, jolloin suurin osa
3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoista ei
enää opiskellut lukioissa. Tästä syystä
Lukiolaisbarometrin aineisto koostuu
pääosin 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista
(kysymys i67) (kuvio 1).
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81 prosenttia lukiolaisista opiskelee niin
sanotusti tavallisella linjalla (kysymys i68).
Lukiolaisista 4 prosenttia ilmoitti opiskelevansa
urheilu- ja 4 prosenttia matemaattis-luonnontieteellisellä Kuvio 1. Kuinka monetta vuotta opiskelet lukiossa? N = 2 966.
linjalla. 3 prosenttia opiskeli joko tanssi-, musiikki-, teatteri- tai
medialinjalla. Loput ilmoitti opiskelevansa jollain muulla linjalla. Avovastauksien perusteella suurin osa heistä
opiskeli jollakin kielilinjalla, mikä oli jäänyt kyselystä pois. Kysymykseen vastasi 2 893 lukiolaista.
Noin puolet lukioista oli alle 350 oppilaan kokoisia ja puolet sitä suurempia. Oppilaitosten tavallisen linjan
sisäänpääsyrajat olivat suhteellisen tasaiset: lukioista 26 prosentissa sisäänpääsyrajana oli alle 7:n keskiarvo ja 25
prosentissa yli 8,26.

Lukiolaisista 38 prosenttia ilmoitti
olevansa Suomen Lukiolaisten Liiton
jäsen (kysymys i70). Vastaajista 10
prosenttia kertoi osallistuvansa
opiskelijakuntatoimintaan ja 16
prosenttia olisi asiasta kiinnostunut
(kysymys i69). Kysymyksiin vastasi 2 948 ja
2 950 lukiolaista.
Vähän reilu puolet (55 %)
Lukiolaisbarometrin 2019 vastaajista oli
naisia ja 38 prosenttia miehiä. Loput 7
prosenttia olivat muunsukupuolisia tai eivät
ilmoittaneet sukupuoltaan (kysymys i72) (kuvio 2).
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Kuvio 2. Sukupuoli (N = 3 062)

Lukiolaisista 92 prosenttia ilmoitti puhuvansa äidinkielenään suomea. 3 prosenttia ilmoitti puhuvansa ruotsia ja 5
prosenttia jotain muuta kieltä (kysymys i73b). Lukiolaisista 10 prosenttia puhuu kotonaan yhden (6 %) tai kahden (4
%) huoltajansa kanssa jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia (kysymys i74). Kysymyksiin vastasi 2 973 ja 2 952
lukiolaista.

Lukioiden ja lukiolaisten asuinpaikkojen sijainti
Noin 70 prosenttia lukiolaisista asui ja näin ollen myös opiskeli kaupunkimaisissa kunnissa (taulukko 1).

Taulukko 1. Kuntayhtymät (%)
Kaupunkimaiset kunnat
Taajaan asutut kunnat
Maaseutumaiset kunnat

Nykyisen
asuinpaikan

Edellisen
asuinpaikan

Lukiopaikan
kuntayhtymä

69
23
8
100 (N = 2 698)

45
25
30
100 (N = 130)

72
22
6
100 (N = 2 876)

Noin kolmasosa lukioista kuului Uudenmaan maakuntaan (kuvio 3). Kyselyyn osallistuneista lukioista
kymmenkunta prosenttia oli Pirkanmaalta, Etelä-Karjalasta sekä Keski-Suomesta.
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Kuvio 3. Lukiopaikkakunnan maakunta (%) (N = 2 876)

Huoltajien taustatiedot
Suurin osa lukiolaisten huoltajista olivat ansiotöitä (kysymys i75b, i76b). Lukiolaisten äideistä 8 prosenttia ja isistä
16 prosenttia olivat yrittäjiä. Lukiolaisten huoltajista suurimmalla osalla korkeakoulututkinto (i77b, i78b) – äideistä
51 prosenttia ja isistä 43 prosenttia.
Taulukko 2. Huoltajien taustatiedot (%)
Käykö huoltajasi tällä hetkellä töissä?
Ansiotyö
Yrittäjä tai itsensä työllistäjä
Ei työssä

Entä mikä on huoltajasi korkein koulutustaso?
En tiedä / Ei koske minua
Perusopetus tai ei muodollista koulutusta
Ylioppilas
Ammatillinen tutkinto tai opistotutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopistotutkinto

Äiti (muu huoltaja)

Isä (muu huoltaja)

79
8
13
100 (N = 2 954)

70
16
14
100 (N = 2 941)

15
3
8
22
22
29

18
5
6
28
22
21

Taulukko 2. Käykö äitisi tai isäsi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä (kysymykset i75b/i76b)? Mikä on äitisi tai isäsi (tai muun huoltajasi)
korkein koulutus? (kysymykset i77b, i78b) (%)
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Kysymykset
Kysymys i66. Missä lukiossa opiskelet? (ei julkinen)
Kysymys i67. Kuinka monetta vuotta opiskelet lukiossa?
Kysymys i67b. Kuinka monetta vuotta opiskelet lukiossa? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i68. Opiskeletko jollakin seuraavista linjoista?
Kysymys i69. Osallistutko lukiosi opsikelijakuntatoimintaan?
Kysymys i70. Oletko Suomen Lukiolaisten Liiton jäsen?
Kysymys i71. Syntymävuotesi (ei julkinen)
Kysymys i72. Sukupuoli?
Kysymys i72b. Sukupuoli? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i73. Äidinkieli?
Kysymys i73b. Äidinkieli? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i74. Puhutko vanhempasi/huoltajasi kanssa tavallisesti jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia?
Kysymys i75. Käykö äitisi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?
Kysymys i75b. Käykö äitisi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i76. Käykö isäsi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?
Kysymys i76b. Käykö isäsi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i77. Entä mikä on äitisi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?
Kysymys i77b. Entä mikä on äitisi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso? (uudelleen luokiteltu)
Kysymys i78. Entä mikä on isäsi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?
Kysymys i78b. Entä mikä on isäsi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso? (uudelleen luokiteltu)

3

Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
Y-tunnus: 0829910-7
posti@otus.fi
www.otus.fi

4

