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TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
tilastokeskus.fi 

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus

instagram.com/tilastokeskus
 

TÄÄLTÄ LÖYDÄT
LISÄTIETOA 

TIEDOLLA TULEVAISUUTEEN – 
LUOTETTAVIA TILASTOJA  
ASIAKKAIDEN HYÖDYKSI

LISÄTIETOA TUTKIMUKSESTA: 
research.uta.fi/dynamics/tietoa_kyselysta
www.tilastokeskus.fi/tup/kupo

YHTEYSTIEDOT
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Tutkimuksesta vastaavat:
Taru Lindblom, tutkijatohtori, puh. 050 437 7186
Semi Purhonen, akatemiatutkija, apulaisprofessori
etunimi.sukunimi@uta.fi

Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksessa:
Riina Nyberg, tutkija, puh. 029 551 2480
sähköposti: kulttuurikysely@tilastokeskus.fi

Tampereen yliopiston tutkimusryhmän jäseniä vasemmalta: 
Tina Lauronen, Semi Purhonen, Riie Heikkilä ja  
Taru Lindblom.
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ONKO KULTTUURIMAKU MUUTTUNUT 
KYMMENESSÄ VUODESSA? 

Tämä kysely on osa laajempaa Suomen Akatemian  
rahoittamaa tutkimushanketta (DYNAMICS) kult-
tuuriharrastuksista ja vapaa-ajanvietosta, joka tehdään 
sosiologian oppiaineessa Tampereen yliopiston yhteiskun-
tatieteiden tiedekunnassa. Se on jatkoa 10 vuotta sitten 
toteutetulle vastaavanlaiselle tutkimukselle. Tiedonke-
ruun toteuttaa Tilastokeskus. Hanke selvittää monipuoli-
sesti kulttuuria ja harrastuksia nykypäivän Suomessa sekä  
tarkastelee suomalaisten kulttuurimaussa kuluneen vuo-
sikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia.

KULTTUURI  
JA VAPAA-AIKA  
SUOMESSA 2018 



KYSELYN TAUSTAA
Suomalaisten vapaa-ajan vietto on monimuotoista 
ja harrastukset vaihtelevat urheilusta ja marjas-
tuksesta konserteissa käymiseen ja yhdistystoi-
mintaan. Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018 
-tutkimus kartoittaa suomalaisten vapaa-aikaan ja 
kulttuuriin kohdistuvia mieltymyksiä. 

KULTTUURISTA JA VAPAA-AJASTA  
MONIPUOLISESTI
Kyselyllä selvitetään muun muassa televisionkat-
selutottumuksia ja musiikkimakua, sekä lukemi-
seen, elokuviin, kulttuuriosallistumiseen ja erilaisiin 
peleihin liittyviä mieltymyksiä. Lisäksi selvitetään 
internetin käyttötottumuksia ja harrastustoimin-
taa. Kyselyn avulla halutaan saada monipuolinen 
kuva suomalaisten vapaa-ajan harrastuksista ja 
toiminnasta sekä yleisistä mielipiteistä esimerkiksi 
kulttuuriin ja kansalaisosallistumiseen liittyen. 
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MITEN MINUT VALITTIIN?

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 3500 Suomessa 
asuvaa 18–74 -vuotiasta henkilöä. Sinä olet yksi heistä. 
Tutkimukseen valittua ei voi korvata toisella henkilöllä. 
Vastauksesi on tärkeä! 

OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

Kyselyyn vastataan internetissä. Halutessasi voit myö-
hemmin vastata paperilomakkeella, jos et halua vastata 
verkkokyselyyn. Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä si-
nulta etukäteen valmistautumista. 

Kysely on tarkoitettu kaikille suomalaisille, ei vain erityi-
sesti jotain kulttuurin tai vapaa-ajan alaa harrastaville.

TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskunta-
oloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskuksessa 
tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvolli-
suus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan sellaisessa muo-
dossa, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisen henkilön 
antamia vastauksia.

VOIT VOITTAA LAHJAKORTIN

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kes-
ken arvotaan vuosittain 50 kappaletta 100 euron arvoisia 
lahjakortteja. Arvonnan suorittaa Tilastokeskus ja voitta-
jille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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