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Lähes kaikki suomalaiset harrastavat liikuntaa. Yli 90 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä oli
harrastanut vuonna 2009 vähintään yhtä liikuntalajia neljän viikon aikana. Kymmenen vuotta sitten osuus
oli melkein sama. Eniten liikuntaa harrastavat 10–14-vuotiaat, joista 98 prosenttia oli harrastanut jotain
liikuntaa kuukauden aikana.

Liikuntaharrastukset 1999 ja 2009, %

Suosituin liikuntalaji on kävelylenkkeily, johon tässä tutkimuksessa luetaan mukaan myös sauvakävely.
Sitä oli harrastanut kolme neljäsosaa vastaajista. Seuraavaksi suosituimmat liikuntalajit ovat kotivoimistelu,
pyöräily ja uinti. Suosiotaan ovat kasvattaneet 2000–luvulla juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu ja
kotivoimistelu.

Kävelylenkkeilyä, kotivoimistelua ja pyöräilyä harrastetaan usein. Vajaa kolmasosa kävelylenkkeilyn ja
pyöräilyn harrastajista oli harrastanut lajiaan lähes päivittäin eli vähintään 20 kertaa neljän viikon aikana.
Kotivoimistelua harrastaneista neljäsosa oli voimistellut yhtä usein. Muita liikuntalajeja harrastettiin
harvemmin.
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1. Johdanto
Julkaisussa tarkastellaan kulttuuritilaisuuksiin osallistumista, kulttuuri-, tietokone- ja liikuntaharrastuksia
ja lukemista sekä niissä tapahtuneitamuutoksia. Osallistumista ja harrastuksia tarkastellaan väestöryhmittäin.
Julkaisun tiedot perustuvat vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten haastatteluaineistoihin.
Vertailuaineistoina käytetään myös Tilastokeskuksen vuosien 1981, 1991 ja 2002 vapaa-aikatutkimuksia
(http://tilastokeskus.fi/til/vpa/index.html).

Tilastokeskus on tehnyt koko väestöä koskevia ajankäyttötutkimuksia vuosina 1979, 1987–1988, 1999–2000
ja 2009–2010. Kaksi viimeisintä aineistoa on kerätty Eurostatin suositusten mukaisesti kotitalouksittain.
Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina käynti- ja puhelinhaastatteluina. Kaksi ensimmäistä tutkimusta
tehtiin yksilöotoksille. Vapaa-aikatutkimuksissa aineistot kerättiin yksilöotoksina. Vuoden 2009
ajankäyttötutkimuksen kulttuuri- ja liikuntaharrastuskysymyksiin vastasi 4 645 henkilöä.

Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen kulttuuriosallistumiseen liittyviä ennakkotietoja on julkistettu
27.1.2011 tilaston kotisivulla (www.tilastokeskus.fi/ajankayttotutkimus).
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2. Kulttuuritilaisuudet

2.1. Kulttuuritilaisuuksissa käyminen suosittua
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen on suosittua; 10 vuotta täyttäneestä väestöstä 83 prosenttia oli käynyt
jossakin kulttuuritilaisuudessa ajankäyttötutkimusta edeltävän vuoden aikana. Määrä on lisääntynyt
viimeisen 10 vuoden aikana. Suosituimmat kulttuuritilaisuudet ovat elokuvat ja konsertit, joissa oli käynyt
puolet väestöstä. Konserteissa käyminen on viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti lisääntynyt.

Naiset käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin miehet: naisista 86 prosenttia ja miehistä 79 prosenttia
oli käynyt jossakin kulttuuritilaisuudessa. Yleisintä kulttuuritilaisuuksissa käyminen oli lapsilla ja nuorilla.

Ylemmät toimihenkilöt käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin muut sosioekonomiset ryhmät.
Kuitenkaan ylemmistä toimihenkilöistä kulttuuritilaisuuksissa käyvien osuus ei ole lisääntynyt. Sen sijaan
maatalousyrittäjät, muut yrittäjät, tuotantotyöntekijät sekä jakelu- ja palvelutyöntekijät käyvät
kulttuuritilaisuuksissa enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten. Voidaan siis sanoa, että kulttuuritilaisuudet
tavoittavat yleisöä entistä laaja-alaisemmin.

Kuvio 1. Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 12 kuukauden aikana 1999
ja 2009, %

2.2. Konserteissa käyminen lisääntynyt voimakkaasti
Konserteissa käyminen on voimakkaasti lisääntynyt; puolet väestöstä oli käynyt konserteissa tutkimusta
edeltävän vuoden aikana, kun vielä 1980-luvun alussa konserteissa oli käynyt hieman yli kolmasosa.
Naiset käyvät konserteissa enemmän kuin miehet. Kuitenkin sekä naiset että miehet olivat lisänneet
konserteissa käymistä. Eniten konserteissa kävivät 15–44-vuotiaat. Merkittävin muutos oli tapahtunut
varhaisessa keski-iässä olevien kohdalla: 35–44-vuotiailla konserteissa käyminen oli lisääntynyt lähes 20
prosenttiyksikköä. 65 vuotta täyttäneistä oli käynyt konserteissa noin kolmannes, mikä on huomattavasti
enemmän kuin 10 vuotta sitten. Tässä saattaa olla kysymys kohorttivaikutuksesta: nuorempana aloitettua
harrastusta jatketaan myöhemminkin. Ylemmät toimihenkilöt kävivät konserteissa enemmän kuin muut
sosioekonomiset ryhmät (72 %), mutta tuotanto-, jakelu- ja palvelutyöntekijät olivat eniten lisänneet
konserteissa käymistä.

Mitkä seikat saattavat vaikuttaa konserteissa käymisen voimakkaaseen lisääntymiseen?
Tapahtumanjärjestäjien Teostolle ilmoittamien tietojen mukaan konserttien ja festivaalien lipputulot ovat
kasvaneet tasaisesti vuodesta 2006 saakka (www.teosto.fi). Suomessa on järjestetty suuria konsertteja,
jotka ovat nousseet festivaalien rinnalle. Kuitenkin myös festivaalit houkuttelevat edelleen suuria
kävijämääriä, ja rock-klubien, tanssipaikkojen ja muiden pienempien elävän musiikin esityspaikkojen
Teostolle maksamat esityskorvaukset ovat kasvaneet edellisvuodesta; elävän musiikin tarjonta on siis
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lisääntynyt ja monipuolistunut, millä todennäköisesti on vaikutusta konserteissa käymisen lisääntymiseen
ja yleisöpohjan laajentumiseen (Teostory 2010).

Kuvio 2. Konserteissa käyminen 12 kuukauden aikana sukupuolen
ja iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, %

2.3. Elokuvissa oli käynyt noin puolet väestöstä
Elokuvateattereiden lukumäärä Suomessa on laskenut jo pitkään. 1980- ja 1990-luvuilla teatterit harvenivat,
mutta elokuvasalien määrä ei kuitenkaan laskenut, vaan usean salin teatterit korvasivat vanhoja yhden tai
kahden salin teattereita. Viime vuosina myös elokuvasalien määrä on laskenut, ja elokuvateatterit ovat
keskittyneet entistä enemmän suuriin kaupunkeihin, erityisesti Helsinkiin. (Joukkoviestimet 2009.)

Elokuvateattereiden keskittymisen Helsinkiin huomaa selvästi tarkasteltaessa elokuvissa kävijöitä:
pääkaupunkiseudulla asuvista 66 prosenttia oli käynyt elokuvissa tutkimusta edeltävän vuoden aikana.
Pääkaupunkiseudulla asuvien kohdalla ei ollut tapahtunut muutosta kymmenessä vuodessa, kun taas
Pohjois-Suomessa elokuvissa käyminen oli laskenut 36 prosentista 28 prosenttiin.

Elokuvissa oli käynyt puolet 10 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkimusta edeltävän vuoden aikana.
Aktiivisuus oli pysynyt samana viimeisen 10 vuoden aikana. Naiset käyvät elokuvissa hieman aktiivisemmin
kuin miehet, tosin suuria eroja ei ole. Lapset ja nuoret (10–24-vuotiaat) olivat aktiivisimpia elokuvissa
kävijöitä, kun taas 65 vuotta täyttäneistä alle viidennes oli käynyt elokuvissa tutkimusta edeltäneen vuoden
aikana. Korkeasti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt kävivät elokuvissa enemmän kuin muut, mutta
tuotanto-, jakelu- ja palvelutyöntekijät olivat hieman lisänneet elokuvissa käyntiä.
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Kuvio 3. Elokuvissa käyminen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja
iän mukaan 1991, 1999, 2002 ja 2009, %

2.4. Teatterissa käyminen lisääntynyt
Teatterissa käyminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Kaikkiaan 43 prosenttia väestöstä oli
käynyt teatterissa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Naiset käyvät teatterissa huomattavasti enemmän
kuin miehet, mutta myös miesten teatterissa käyminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt.
Ikäryhmittäin tarkastellen keski-ikäiset eli 45–64-vuotiaat kävivät teatterissa eniten. 65 vuotta täyttäneet
ovat lisänneet teatterissa käymistä 1980-luvun alusta lähtien. Eniten teatterissa kävivät ylemmät
toimihenkilönaiset, joista noin 70 prosenttia oli käynyt teatterissa tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden
aikana. Maatalousyrittäjillä ja muilla yrittäjillä teatterissa käyminen on viimeisen 10 vuoden aikana
lisääntynyt.

15–24–vuotiaat kävivät teatterissa vähemmän kuin mikäänmuu ikäryhmä. Vuoden 2009 Teatteritilastojen
(2010, 83) mukaan puheteattereiden ohjelmistossa olleista esityksistä oli lasten-, nuorten- ja nukkenäytelmiä
yhteensä neljäsosa. Suurilla ja keskisuurilla teattereilla lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä oli yhteensä
alle viidesosa. Monien paikkakuntien kaupunginteattereilla ei ollut yhtään lasten- tai nuortennäytelmää
ohjelmistossaan. On todennäköistä, että juuri 15–24–vuotiaat jäävät ikänsä perusteella teatteritarjonnan
suhteen väliinputoajiksi.

Kuvio 4. Teatterissa käyminen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja
iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, %
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2.5. Oopperassa ja tanssiesityksissä käymisessä ei suuria muutoksia
Oopperassa käyneiden osuus on pysynyt suunnilleen samana viimeiset 30 vuotta. Noin kahdeksan prosenttia
naisista ja neljä prosenttia miehistä oli käynyt oopperassa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Eniten
oopperassa olivat käyneet keski-ikäiset ja vähiten nuorimmat. 65 vuotta täyttäneillä oopperassa käynti oli
lisääntynyt. Sen sijaan ylemmistä toimihenkilöistä oopperassa kävijöiden osuus oli selvästi vähentynyt:
10 vuotta sitten viidennes ylemmistä toimihenkilöistä oli käynyt oopperassa, kun taas 2009 oopperassa
oli käynyt enää 13 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä.

Kuvio 5. Oopperassa käyminen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja
iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, %

Tanssiesityksissä oli käynyt noin viidennes 10 vuotta täyttäneistä ajankäyttötutkimusta edeltäneen vuoden
aikana. Määrä on sama kuin 10 vuotta sitten. Naiset käyvät tanssiesityksissä enemmän kuin miehet.
Nuorimmat tutkimukseen osallistuneet olivat käyneet tanssiesityksissä eniten; lähes joka kolmas
10–14-vuotias oli käynyt tanssiesityksissä.

Kuvio 6. Tanssiesityksissä käyminen 12 kuukauden aikana
sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja 2009, %
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2.6. Koululaisten taidenäyttelyissä ja museoissa käyminen on lisääntynyt
Taidenäyttelyssä, taidemuseossa tai jossain muussa museossa oli käynyt hieman yli 40 prosenttia 10 vuotta
täyttäneestä väestöstä. Käymisen määrässä tapahtui voimakasta laskua 1990-luvulla, mutta vuonna 2009
näissä instituutioissa käytiin yhtä yleisesti kuin 1990-luvun alussa. Eniten taidenäyttelyssä tai museoissa
olivat käyneet 10–14-vuotiaat, ja heillä käynnit olivat myös eniten lisääntyneet viimeisen 10 vuoden
aikana. Ylemmät toimihenkilöt käyvät taidenäyttelyissä ja museoissa enemmän kuin muut sosiaaliryhmät,
mutta he eivät olleet lisänneet taidenäyttelyissä jamuseoissa käymistä. Sen sijaan alemmista toimihenkilöistä
ja työntekijöistä taidenäyttelyissä ja museoissa käyvien osuus oli selvästi lisääntynyt.

Taidenäyttelyissä, taidemuseoissa ja muissa museoissa käynnin lisääntymiseen on varmasti osaltaan
vaikuttanut valtakunnallinen käytäntö järjestää ilmainen sisäänpääsy tiettyinä viikonpäivinä. Lisäksi
pääkaupunkiseudulla, mutta myös joillakin muilla paikkakunnilla moniin museoihin ja näyttelyihin on
alle 18-vuotiailla jatkuvasti ilmainen sisäänpääsy. Tämä mahdollisuus on hyvin todennäköisesti lisännyt
erityisesti alle 18-vuotiaiden käyntien määrää.

Kuvio 7. Taidenäyttelyissä tai taidemuseoissa käyminen 12
kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja
2009, %

Kuvio 8. Museossa käyminen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja
iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, %
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2.7. Kulttuurifestivaaleille osallistuminen on lisääntynyt
Kulttuurifestivaaleille osallistuminen on lisääntynyt 1980–luvulta alkaen. Kolmannes 10 vuotta täyttäneestä
väestöstä oli käynyt kulttuuritapahtumissa tai -festivaaleilla ajankäyttötutkimusta edeltäneen vuoden
aikana, kun 1980–luvun alussa festivaaleilla kävi vajaa neljännes väestöstä. Naiset kävivät festivaaleilla
hieman enemmän kuin miehet. 15–24-vuotiaat nuoret kävivät kulttuurifestivaaleilla eniten. Myös nuoret
aikuiset, 25–44-vuotiaat, käyvät kulttuurifestivaaleilla runsaasti, ja heidän aktiivisuutensa onmyös kasvanut
voimakkaasti 1980-luvulta lähtien.

Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna ylemmät toimihenkilöt kävivät kulttuurifestivaaleilla
eniten, mutta erot eivät ole kovin suuria. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat käyvät kulttuurifestivaaleilla
enemmän kuin taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa asuvat. Voidaan siis sanoa, että
kulttuurifestivaalien yleisöpohja on nykyisin monipuolinen.

Suomessa järjestetään vuosittain tuhansia kulttuuritapahtumia. Finland Festivalsin jäsentapahtumienmäärä
on kasvanut, ja myös käyntien määrä on lisääntynyt. Suuria yleisömääriä keräsivät Helsingin juhlaviikot,
Pori Jazz Festival ja KotkanMeripäivät. Myös Finland Festivalsiin kuulumattomissa kulttuuritapahtumissa
on useita yleisön suosikkeja, esimerkiksi Turun Ruisrock ja Helsingin kirjamessut. Suosituimmista
festivaaleista noin puolet järjestetään pääkaupunkiseudulla, mutta pääkaupunkiseudun asukkaita käy
runsaasti myös useilla muun Suomen festivaaleilla, erityisesti Kuhmon Kamarimusiikissa, Savonlinnan
Oopperajuhlilla ja Pori Jazzissa. Festivaaleilla käymisen tärkeimpänä syynä on hyvä ohjelmisto.
(Kulttuuritilasto 2007, 161.)

Kuvio 9. Kulttuurifestivaaleilla käyminen sukupuolen ja iän mukaan
1981, 1991, 2002 ja 2009, %

2.8. Kulttuuritilaisuuksissa käymisen useudessa ei suuria muutoksia
Suurin osa kulttuuritilaisuuksiin osallistuneista ei käy kulttuuritilaisuuksissa kovin usein, vaan ainoastaan
kerran tai pari kertaa vuodessa. Aktiivinen kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden ryhmä on säilynyt suunnilleen
samankokoisena 1990-luvun alkuun verrattuna. Vaikka konserteissa käyminen on lisääntynyt, aktiivisten
konserteissa kävijöiden määrä on pysynyt suunnilleen samana. Kuusi prosenttia väestöstä on käynyt
konserteissa vähintään kuusi kertaa ajankäyttötutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Tanssiesityksissä
näin aktiivisesti on käynyt prosentti väestöstä.
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Kuvio 10. Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus, käynyt
vähintään 6 kertaa vuodessa 1991, 2002 ja 2009, %
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3. Kulttuuriharrastukset
Luovia taideharrastuksia oli 30 prosentilla 10 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkimusta edeltäneen 12
kuukauden aikana. Luovia taideharrastuksia ovat tässä yhteydessä soittaminen, laulaminen, näytteleminen,
kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja kuvataiteet. Naisilla on luovia taideharrastuksia enemmän kuin
miehillä. Yleisimpiä luovat taideharrastukset ovat lapsilla. Vuonna 1999 noin 70 prosenttia 10–14-vuotiaista
harrasti jotain luovaa taideharrastusta. Tällä hetkellä jokin luova taideharrastus on 75 prosentilla
10–14-vuotiaista.

Kuvio 11. Kulttuuriharrastukset 1999 ja 2009, %

3.1. Soittamista ja kuvataiteita harrastetaan yhtä aktiivisesti kuin 20 vuotta
sitten
Soittaminen on yksi suosituimmista harrastuksista. Soitonharrastajien määrä on viimeisen 20 vuoden
aikana pysynyt suunnilleen samana. Vielä 1980-luvun alussa soittoa harrastettiin jonkin verran enemmän
kuin nykyään. Ajankäyttötutkimuksenmukaan soittoa harrasti 14 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Soittaminen on yhä edelleen nuorten harrastus. Alle 25-vuotiaat nuoret naiset harrastavat soittoa enemmän
kuin samanikäiset miehet, mutta tätä myöhemmällä iällä naisten soittoharrastus vähenee, jolloin miesten
soittoharrastus on yleisempää kuin naisten. Kaiken kaikkiaan miehistä 17 ja naisista 12 prosenttia oli
harrastanut soittamista tutkimusta edeltäneen vuoden aikana.

15



Kuvio 12. Soittaminen sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999
ja 2009, %

Kuvataide on yhtä suosittu harrastus kuin soittaminen. Kuvataiteen harrastamisen määrä on pysynyt
suunnilleen samana jo 1980-luvun alusta lähtien. Naiset ovat aina harrastaneet kuvataiteita enemmän kuin
miehet, ja viimeisen 10 vuoden aikana tämä ero on vain kasvanut. Tutkimusta edeltäneen vuoden aikana
miehistä joka kymmenes ja naisista lähes viidennes harrasti kuvataiteita.

Kuvataiteen harrastaminen on yleisintä nuorilla, mutta 10–14-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jolla viimeisen
10 vuoden aikana kuvataiteen harrastaminen oli vähentynyt. 10–14-vuotiaista tytöistä 56 prosenttia harrasti
kuvataiteita. Samanikäisistä pojista kuvataidetta harrasti vajaa neljännes. Erityisesti poikien
kuvataideharrastus on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana; 10 vuotta sitten noin 40 prosenttia
10–14-vuotiaista pojista harrasti kuvataiteita.

Kuvio 13. Kuvataiteiden harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan
1981, 1991, 1999 ja 2009, %

3.2. Kirjoittamista harrastavat eniten nuoret tytöt
Kaunokirjallisia tekstejä, kuten runoja, novelleja tai romaania oli kirjoittanut 13 prosenttia 10 vuotta
täyttäneestä väestöstä. Määrä on pysynyt samana 10 viime vuotta, mutta kasvanut 1980-luvun alusta.
10–14-vuotiaiden nuorten kirjoittamisharrastus oli viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Kirjoittaminen
on nuorten tyttöjen harrastus, ja he harrastavat kirjoittamista enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten: yli puolet
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10–14-vuotiaista tytöistä (ja noin neljännes samanikäisistä pojista) oli harrastanut kirjoittamista tutkimusta
edeltäneen vuoden aikana.

Kuvio 14. Kirjoittaminen sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999
ja 2009, %

3.3. Valokuvauksen ja videokuvauksen harrastaminen lisääntynyt
Valokuvauksen ja videokuvauksen harrastaminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt sekä miehillä
että naisilla. Kuitenkin vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksen tulosten mukaan valokuvauksen ja
videokuvauksen harrastaminen on ollut jo 2000-luvun alussa suunnilleen yhtä aktiivista kuin vuonna 2009.
Suurin muutos valokuvauksen ja videokuvauksen harrastamisessa on siis tapahtunut vuosituhannen
vaihteessa.

Valokuvauksen harrastaminen on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, kun taas videokuvaus on lisääntynyt
nimenomaan työikäisillä (25–64–vuotiailla). Miehet harrastavat sekä valokuvausta että videokuvausta
hieman enemmän kuin naiset. Valokuvausta ja videokuvausta harrastavat eniten työikäiset. Korkeasti
koulutetut ja yrittäjät harrastavat sekä valokuvausta että videokuvausta enemmän kuinmuut sosioekonomiset
ryhmät.

Digitalisoituminen ja kännykkäkamerat ovat lisänneet ja demokratisoineet valokuvaamista. Kuvat ovat
tulleet keskeiseksi osaksi sosiaalista mediaa, ja visuaalisuus on vallannut alaa koko yhteiskunnassa.
Kameroiden hinnat ovat halventuneet, mutta siitä huolimatta erityisesti videokamerat eivät ehkä vielä ole
hintansa takia kaikkien ulottuvilla.
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Kuvio 15. Valokuvauksen harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan
1999, 2002 ja 2009, %

Kuvio 16. Videokuvauksen harrastaminen sukupuolen ja iänmukaan
1999, 2002 ja 2009, %

3.4. Tanssin harrastaminen vähentynyt
Tanssia harrasti kuusi prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä, mikä on hieman vähemmän kuin 10
vuotta sitten. Erityisesti miehet harrastivat tanssia vähemmän nyt kuin 10 vuotta sitten. 10–14-vuotiaista
tytöistä tanssia harrasti lähes viidennes.
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Kuvio 17. Tanssin harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan 1981,
1991, 1999, 2009, %

3.5. Laulamisen ja näyttelemisen harrastaminen suunnilleen ennallaan
Laulaminen ja näytteleminen ovat harvinaisimmat kulttuuriharrastukset. Laulamista harrasti seitsemän
prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Naiset harrastavat laulamista hieman enemmän kuin miehet.
10–14-vuotiaat harrastivat laulua eniten; 10–14-vuotiaista tytöistä laulua harrasti lähes viidennes. Aikuisista
vielä 1980-luvun alussa laulamista harrastivat eniten ylemmät toimihenkilöt, mutta tällä hetkellä laulamista
harrastetaan melko samalla tavalla kaikissa sosiaaliryhmissä.

Näyttelemistä harrasti kaksi prosenttia. Eniten näyttelemistä harrastivat 10–14-vuotiaat tytöt: 15 prosenttia
heistä oli harrastanut näyttelemistä viimeisen vuoden aikana. Sosiaaliryhmien välillä ei juuri ole eroa:
maatalousyrittäjät ja myös muut yrittäjät harrastivat näyttelemistä hieman enemmän kuin muut ryhmät.

Kuvio 18. Laulaminen sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999
ja 2009, %
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4. Lukeminen

4.1. Nuoret aikuiset lukevat kirjoja vähemmän kuin 1990–luvun alussa
Kirjojen lukeminen on 1990-luvun alusta vähentynyt, tosin viimeisen 10 vuoden aikana ei lukemisessa
ole tapahtunut suuria muutoksia. Lukeminen on edelleen yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista;
75 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä oli lukenut jonkin kirjan ajankäyttötutkimusta edeltäneen
vuoden aikana. 1990-luvun alussa 82 prosenttia oli lukenut jonkin kirjan.

Erityisesti 15–24-vuotiaat nuoret lukivat vähemmän kuin 1990–luvun alussa. Kuitenkin nuoret ja nuoret
aikuiset lukivat kirjoja enemmän kuin keski-ikäiset ja ikääntyneet. Eniten kirjoja lukivat 10–14-vuotiaat.
Naiset lukevat kirjoja kaikissa ikäryhmissä enemmän kuinmiehet.Miehet lukevat huomattavasti vähemmän
nyt kuin 1990–luvun alussa.

Sosioekonomisella asemalla on merkitystä kirjojen lukemisessa. Ylemmät toimihenkilöt lukevat kirjoja
eniten. Vähiten ovat lukeneet maatalousyrittäjät ja tuotantotyöntekijät, tosin heistäkin yli puolet oli lukenut
jotain kirjaa tutkimusta edeltävän vuoden aikana. Sen sijaan asuinpaikalla ei ole kovin suurta merkitystä
lukemisen suhteen: kaupungeissa asuvat lukevat jonkin verran enemmän kuin maaseudulla asuvat, ja
pääkaupunkiseudulla luetaan eniten.

Kuvio 19. Kirjojen lukeminen sukupuolen ja iän mukaan 1991, 1999,
2002 ja 2009, %

Alle puolet (46 %) 10 vuotta täyttäneestä väestöstä lukee kirjoja vähintään kerran viikossa. 10–14-vuotiaat
lukevat kirjoja useimmin; 63 prosenttia luki kirjoja vähintään kerran viikossa, neljännes päivittäin. Ylemmät
toimihenkilöt ja pääkaupunkiseudulla asuvat lukivat kirjoja useimmin.
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Kuvio 20. Kirjojen lukemisen useus sukupuolen ja iänmukaan 2009,
%

4.2. Sanomalehtien säännöllinen lukeminen on vähentynyt
Vaikka Suomi on edelleen vahva sanomalehtimaa (ks. Joukkoviestimet 2009, 167), sanomalehtien
säännöllinen lukeminen on 1990-luvun alusta vähentynyt. Säännöllinen sanomalehden lukeminen tarkoittaa
tässä yhteydessä päivittäistä tai useana päivänä viikossa tapahtuvaa paperille painettujen sanomalehtien
lukemista. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset lukivat sanomalehtiä vähemmän nyt kuin 1990–luvun alussa.
Sen sijaan 45 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista useampi kuin yhdeksän kymmenestä seurasi
säännöllisesti sanomalehteä. Koko väestön tasolla yli 80 prosenttia seurasi säännöllisesti sanomalehteä.
Miehet ja naiset seurasivat sanomalehteä yhtä aktiivisesti.

Kuvio 21. Sanomalehtien säännöllinen lukeminen sukupuolen ja iän
mukaan 1991, 2002 ja 2009, %

Siinämissä vielä 1990-luvun alussa kaikki väestöryhmät seurasivat sanomalehteä suhteellisen säännöllisesti,
sanomalehden säännöllisessä seuraamisessa on tällä hetkellä suurempia eroja eri väestöryhmien välillä
kuin aikaisemmin. Maatalousyrittäjistä lähes yhdeksän kymmenestä seurasi sanomalehteä säännöllisesti.
Työttömistä noin kolme neljästä ja opiskelijoista noin 70 prosenttia seurasi sanomalehtiä säännöllisesti.
Vielä 1990-luvun alussa yli 90 prosenttia työttömistä ja opiskelijoista seurasi säännöllisesti sanomalehteä.
Maaseutumaisissa kunnissa sanomalehteä seurataan säännöllisesti enemmän kuin kaupunkimaisissa tai
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taajaan asutuissa kunnissa. Pääkaupunkiseudulla sanomalehteä seurataan säännöllisesti harvemmin kuin
muualla, tosin alueelliset erot eivät ole kovin suuret.

Perinteisesti sanomalehden lukemista on Suomessa pidetty kansalaisuuteen kuuluvana piirteenä. Sanomalehti
on nähty kaikille yhteisenä, demokratiaa ja sananvapautta edistävänä tiedotusvälineenä. On kuitenkin
huomattava, että sanomalehden säännöllinen seuraaminen ei enää ole aivan kaikkien yhteisesti jakama
elämäntapa, niin kuin käytännössä oli vielä 20 vuotta sitten. Tällä hetkellä väestöstä noin 15 prosenttia ei
seuraa säännöllisesti sanomalehtiä. Eniten sanomalehtiä seuraamattomia on nuorten, opiskelijoiden ja
työttömien joukossa. Tämä saattaa merkitä sitä, että sanomalehden perinteinen luonne ja arvovalta
yhteiskunnallisena vaikuttajana on päässyt jonkin verran murentumaan joidenkin väestöryhmien osalta.
Kun tarkastellaan verkkolehtien tai uutispalvelujen lukemista internetistä, 15–24–vuotiaista 83 prosenttia
seurasi internetistä verkkolehtiä tai uutispalveluita. Työttömistä Internetin käyttäjistä näin teki 77 prosenttia.
Vaikka verkkolehdet tavoittavatkin varsin suuren osan väestöstä, ne pikemminkin täydentävät kuin
korvaavat paperille painettuja sanomalehtiä.

Ilmaislehtien määrä ja taloudellinen volyymi kasvoivat voimakkaasti 1990-luvun lopulta 2000-luvun
puoliväliin asti (Joukkoviestimet 2009, 170). Ainakin jotain ilmaislehteä seurasi vähintään kerran viikossa
74 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä.Miesten ja naisten välillä ei juuri ollut eroa. Eniten ilmaislehtiä
seurasivat 45 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja vähiten lapset ja nuoret. Alueelliset erot eivät olleet
kovin suuret, mutta pääkaupunkiseudulla oli eniten niitä, jotka seurasivat ilmaislehtiä päivittäin.
Pääkaupunkiseudulla myös ilmaislehtien tarjonta on suurin.

4.3. 65 vuotta täyttäneet ovat suurin aikakauslehtien lukijaryhmä
Aikakauslehtien säännöllisessä eli vähintään kerran viikossa tapahtuneessa lukemisessa on tapahtunut
varsin huomattavia ikäryhmiin liittyviämuutoksia, kun seurataanmuutosta pitkällä aikavälillä eli 1980-luvun
alusta. Nuoret eli alle 25-vuotiaat lukivat aikakauslehtiä huomattavasti vähemmän nyt kuin 1980–luvun
alussa. Kuitenkin nuorten kohdalla suurimmat muutokset ajoittuivat välille 1981–2002, mutta vuosien
2002 ja 2009 välillä muutosta ei juuri ole. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneet lukivat aikakauslehtiä selvästi
enemmän, niin että he olivat aikakauslehtien suurin lukijaryhmä iän mukaan tarkasteltuna.

Kaiken kaikkiaan aikakauslehtien säännöllinen lukeminen oli vähentynyt 1980-luvulta 1990-luvun alkuun,
mutta vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen mukaan aikakauslehtiä luettiin suunnilleen yhtä yleisesti nyt
kuin 1990-luvun alussa. Naiset lukivat aikakauslehtiä enemmän kuin miehet, ja tämä ero on 1980-luvulta
lähtien jatkuvasti lisääntynyt.

.

Kuvio 22. Aikakauslehtien lukeminen vähintään kerran viikossa
sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 2002 ja 2009, %
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4.4. Kirjastossa käyminen tasa-arvoistunut entisestään
Suomalainen kirjastoverkko on edelleen hyvin laaja, vaikka se onkin supistunut 2000-luvun ajan. Yleiset
kirjastot ovat aktiivisessa käytössä; kirjastoista vuosittain lainattujen kirjojen määrä on yli kaksinkertainen
vuodessa myytyjen kirjojen määrään verrattuna. (Joukkoviestimet 2009, 151.) Viimeisen 10 vuoden aikana
kirjastossa käynnissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Noin 70 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä
oli käynyt kirjastossa ajankäyttötutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Naiset käyvät kirjastossa enemmän
kuinmiehet. Eniten kirjastossa kävivät 10–14-vuotiaat. Huomattavinmuutos oli tapahtunut 15–24-vuotiaiden
nuorten ikäryhmässä, jossa kirjastossa käyminen oli laskenut noin 10 prosenttiyksikköä. On
merkillepantavaa, että tämän ikäisillä myös kirjojen lukeminen on vähentynyt eniten. Keski-ikäiset ja
ikääntyneet sen sijaan käyvät kirjastossa enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten.

Kirjastot ovat jo pitkään olleet suosituin ja tasa-arvoisin yleisöinstituutio (Liikkanen 2005, 82), ja
tasa-arvokehitys näyttää edelleen lisääntyneen. Ylemmät toimihenkilöt kävivät kirjastossa eniten (84 %),
mutta he eivät kuitenkaan olleet lisänneet kirjastossa käymistä. Sen sijaan erityisesti maatalousyrittäjät,
jotka vielä 10 vuotta sitten kävivät kirjastossa kohtalaisen vähän muihin sosiaaliryhmiin verrattuna (10
vuotta sitten 41 %maatalousyrittäjistä oli käynyt kirjastossa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana), olivat
lisänneet kirjastossa käymistä 17 prosenttiyksikköä. Kirjastossa käyminen ei ollut merkittävästi vähentynyt
missään ammattiryhmässä. Kirjastoverkon supistuminen ei näyttäisi ainakaan toistaiseksi aiheuttaneen
merkittävää alueellista eriarvoisuutta, tosin kaupunkimaisissa kunnissa kirjastossa käydään jonkin verran
enemmän kuin taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa. Pääkaupunkiseutu ei erityisesti eroa
muusta Suomesta kirjastokäyntien suhteen.

Kuvio 23. Kirjastossa käyminen sukupuolen ja iän mukaan 1999,
2002 ja 2009, %
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5. Tietokoneharrastus

5.1. Tietokone ja Internet-yhteydet kotona
Tietokoneet jatkoivat yleistymistään suomalaisissa kodeissa 2000-luvulla. Vuonna 2009 tietokone oli
kotona jo neljällä viidestä vastaajasta (81 prosentilla), kun kymmenen vuotta sitten tietokone oli kotona
vasta vajaalla puolella väestöstä (48 prosentilla). Alle 45-vuotiaista tietokone oli kotona lähes kaikilla ja
45–64-vuotiaistakin 84 prosentilla. Sen sijaan yli 64-vuotiaista tietokone oli kotona vain runsaalla
kolmanneksella (36 prosentilla). Miehillä tietokone oli hieman (83 prosentilla) useammin kuin naisilla
(79 prosentilla). Vähiten koulutusta saaneilla (alempi perusaste tai vähemmän) tietokone oli kotona 40
prosentilla. Lähes puolet tähän koulutusryhmään kuuluvista on 65 vuotta täyttäneitä.

Kuvio 24. Kotitietokone käytettävissä sukupuolen ja iän mukaan
1991, 1999, 2002 ja 2009, %

Melkein kaikilla tietokoneen omistajilla oli kotona myös Internet-yhteys. Verkkoyhteydet ovat yleistyneet
huimasti 10 vuoden aikana. Vuonna 2009 nettiyhteys oli lähes neljällä viidestä (78 prosentilla), kun 10
vuotta aikaisemmin Internet-yhteys oli vasta 28 prosentilla 10 vuotta täyttäneistä.

Kuvio 25. Internet-yhteys kotona sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja
2009, %

Internetin käyttömahdollisuudet kotona vähenevät iänmyötä. Kuitenkin 45–64-vuotiaistakin Internet-yhteys
oli 81 prosentilla. 65 vuotta täyttäneistä nettiyhteys oli käytettävissä enää joka kolmannella.

Kuten tietokone, myös Internet-yhteys oli miehillä käytettävissä (80 prosentilla) hieman yleisemmin kuin
naisilla (76 prosentilla). Vähiten koulutetuilla (alempi perusaste tai vähemmän) Internet-yhteys oli vasta
36 prosentilla.

Internet-yhteyksissä on nähtävissä yhä alueellisia eroja: kaupunkimaisissa kunnissa nettiyhteys oli 80
prosentilla väestöstä, kun taajaan asutuissa kunnissa ja maaseutumaisissa kunnissa se oli noin 70 prosentilla.
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Pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa Internet-yhteys oli noin 85 prosentilla väestöstä, kun muualla
Suomessa osuus vaihteli 72:sta 74:ään prosenttiin.

5.2. Tietokoneen käyttötarkoitukset
Tietokonetta käytti vapaa-ajan tarkoituksissa vähintään kerran kuukaudessa 77 prosenttia 10 vuotta
täyttäneistä. Päivittäiskäyttäjiä oli lähes puolet (44 prosenttia) kohdeväestöstä. 65 vuotta täyttäneistä 70
prosenttia ilmoitti, että ei käytä tietokonetta koskaan.

Tietokonetta käyttäneiltä kysyttiin, käyttävätkö he tietokonetta pelien pelaamiseen tai joihinkin kulttuuriin
ja mediaan liittyviin tarkoituksiin. Yleisimpiä niistä olivat musiikin kuuntelu ja hallinta sekä valokuvien
käsittely. Niitä harrasti runsas puolet tietokoneen käyttäjistä. Seuraavaksi yleisintä oli pelien pelaaminen,
jota harrasti kolmasosa tietokoneen käyttäjistä. Elokuvia katseli tietokoneella DVD-levyiltä 30 prosenttia
ja televisiota tietokoneen TV-kortin avulla 19 prosenttia käyttäjistä. Piirtämiseen, kuvien tekemiseen tai
käsittelyyn tietokonetta käytti 16 prosenttia käyttäjistä.

Kuvio 26. Tietokoneen käyttötarkoitukset sukupuolenmukaan 2009,
% tietokoneen käyttäjistä

Tietokoneen käyttötarkoitukset ovat usein ikäsidonnaisia. Pelaaminen on nuorten suosiossa: neljä viidestä
10–14-vuotiaasta tietokoneen käyttäjästä pelasi sillä. He olivat myös aktiivisin piirtämistä tai kuvien
käsittelyä harrastanut ikäryhmä. Musiikin kuunteluun ja hallintaan tietokonetta käyttivät eniten
15–24-vuotiaat. Valokuvien käsittelyä harrastivat eniten 15–44-vuotiaat.

Sukupuolen suhteen tasa-arvoisin käyttötapa on valokuvien käsittely, jonka harrastajaosuuksissa ei ollut
eroa miesten ja naisten välillä. Kaikkia muita kysyttyjä tietokoneen käyttötarkoituksia miehillä oli naisia
useammin.

Valokuvien käsittely on opiskelijoiden ja koululaisten, hyvin koulutettujen ja toimihenkilöiden harrastus:
muun kuin alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneista tietokoneen käyttäjistä 67 prosenttia ja ylemmistä
toimihenkilöistä 68 prosenttia harrasti valokuvien käsittelyä. Sama osuus opiskelijoista ja koululaisista
harrasti valokuvien käsittelyä. Nämä sosiaaliryhmät käyttivät tietokonetta usein myös television katseluun.
Myös omaa kotitaloutta hoitavat katsoivat aktiivisesti televisiota tietokoneella. Elokuvia tietokoneelta
katsoivat erityisesti opiskelijat ja koululaiset (59 prosenttia heistä).

5.3. Internetin käyttötarkoitukset
Internetiä käytti vähintään kerran kuukaudessa 77 prosenttia väestöstä. Päivittäin Internetiä käytti 47
prosenttia. Osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2002, jolloin se oli 23 prosenttia. Internetin
päivittäiskäyttäjiä oli eniten 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä (77 prosenttia). Sen sijaan 65 vuotta täyttäneistä
73 prosenttia vastasi, että ei käytä Internetiä koskaan. Alemman perusasteen tai sitä vähemmän koulutusta
saaneista 71 prosenttia ilmoitti, että ei käytä Internetiä koskaan.
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Internetin käyttäjistä lähes kaikki käyttivät sitä tiedonetsintään (96 prosenttia) ja sähköpostiin (91 prosenttia).
Seuraavaksi suosituinta oli pankkiasioiden hoitaminen (78 prosenttia) ja verkkolehtien tai uutispalvelujen
lukeminen (75 prosenttia). Ostoksien tekemiseen, lippujen tilaamiseen tai muuhun asiointiin Internetiä
käytti 62 prosenttia ja viranomaisasiointiin 50 prosenttia netin käyttäjistä.

Taulukko 1. Internetin käyttötarkoitukset sukupuolen mukaan 2009, % Internetin käyttäjistä

SukupuoliKäyttötarkoitus

NaisetMiehetKaikki

969596Tiedonetsintä

938991Sähköposti

817578Pankkiasiat

737675Verkkolehtien tai uutispalvelujen lukeminen

636162Ostosten tekeminen, lippujen tilaaminen ym.

524950Viranomaisasiointi

394743Musiikin kuuntelu tai lataaminen

383939Blogien lukeminen

433539Opiskelu

353636Pikaviestien lähettäminen

313734Televisio-ohjelmien tai elokuvien katselu

313433Viestien kirjoittaminen keskustelupalstoille, uutisryhmiin verkossa

233428Radion kuuntelu

233428Pelien pelaaminen

271823Koulun ja kodin välinen yhteydenpito

192120Internet-puhelut

635Oman blogin ylläpito

Monet Internetin käyttötavat ovat ikäsidonnaisia, kuten opiskelu, pelaaminen, musiikin kuuntelu ja
lataaminen sekä pikaviestien lähettäminen, jotka ovat yleisiä nuorilla, mutta harvinaisia keski-ikäisillä ja
ikääntyneillä. Monipuolisimpia Internetin käyttäjiä ovat 15–24-vuotiaat.

Miehet käyttävät Internetiä enemmän kuin naiset musiikin kuunteluun ja lataamiseen, televisio-ohjelmien
tai elokuvien katseluun, radion kuunteluun ja pelaamiseen. Naiset käyttävät nettiä useammin kuin miehet
sähköpostiin, pankkiasioiden hoitamiseen, opiskeluun, koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon sekä oman
blogin ylläpitoon.

Tietokoneen ja Internetin käytön yleisyydestä sekä käyttötarkoituksista saadaan tietoja myös vuosittain
tehtävästä Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta (Suomen virallinen tilasto
(SVT)). Tutkimus kohdistuu 16–74–vuotiaisiin.

5.4. Sosiaalinen media
Kaksi viidestä (41prosenttia) Internetin käyttäjästä ilmoitti olevansa rekisteröityneenä käyttäjänä sosiaalisissa
verkkopalveluissa, joista haastattelussa esimerkkeinä annettiin Facebook,MySpace ja IRC-Galleria. Naiset
(44 prosenttia) olivat hieman miehiä (37 prosenttia) useammin sosiaalisen median käyttäjiä. Nuoret
15–24-vuotiaat olivat selvästi aktiivisin sosiaalisen median käyttäjäryhmä: 81 prosenttia sen ikäisistä
Internetin käyttäjistä oli rekisteröitynyt sosiaalisiin verkkopalveluihin.
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Kuvio 27. Rekisteröityneenä käyttäjänä sosiaalisissa
verkkopalveluissa sukupuolen ja iän mukaan 2009, % Internetin
käyttäjistä

Käyttäjien lähettämiä videoita tai muita sisältöjä Internetissä (esimerkiksi YouTube- ja Flickr-palvelut)
katsoi 57 prosenttia Internetin käyttäjistä. Tämän tyyppinen Internetin käyttö on yleisintä alle 45-vuotiaiden
keskuudessa. Miehet (62 prosenttia) katsoivat videoita netistä useammin kuin naiset (52 prosenttia).

5.5. Pelikoneet
Pelikone eli -konsoli oli käytettävissä kolmanneksella vastaajista. Osuus on kasvanut vuodesta 1999,
jolloin pelikonsoli oli kotona viidenneksellä. Konsoleilla pelaavien osuus on pysynyt vuoteen 2002
verrattuna ennallaan, 17 prosenttina 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Miehistä pelikonsoleilla oli pelannut
24 prosenttia ja naisista 11 prosenttia. Pelaaminen on erityisesti nuorten suosiossa: 10–14-vuotiaista pojista
pelasi 82 prosenttia ja 15–24-vuotiaista 55 prosenttia. Aikuisista 25–44-vuotiaistamiehistäkin pelikonsoleilla
pelasi 35 prosenttia. Naisilla pelaajaosuudet olivat alhaisempia: 10–14-vuotiaista pelasi runsas puolet (54
prosenttia), 15–24-vuotiaista 30 prosenttia ja 25–44-vuotiaista enää 13 prosenttia. Vaikka koko väestössä
pelaaminen oli pysynyt vuoteen 2002 verrattuna ennallaan, pelaaminen oli lisääntynyt 10–14-vuotiailla.

Kuvio 28. Pelikoneilla pelaaminen sukupuolen ja iän mukaan 2009,
%
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6. Liikuntaharrastukset

6.1. Liikunnan harrastaminen
Lähes kaikki suomalaiset harrastavat liikuntaa. Vähintään yhtä liikuntalajia oli harrastanut 91 prosenttia
10 vuotta täyttäneistä tutkimusajankohtaa edeltäneen neljän viikon aikana. Kymmenen vuotta sitten osuus
oli melkein sama (92 prosenttia). Eniten liikuntaa harrastavat 10–14-vuotiaat, joista 98 prosenttia oli
harrastanut jotain liikuntaa.

Suosituin liikuntalaji on kävelylenkkeily, johon tässä tutkimuksessa luetaan mukaan myös sauvakävely.
Sitä oli harrastanut kolme neljäsosaa vastaajista. Seuraavaksi suosituimmat liikuntalajit ovat kotivoimistelu,
pyöräily ja uinti.

Kuvio 29. Liikuntaharrastukset sukupuolen mukaan 2009, %

Kävelylenkkeilyä oli harrastanut 74 prosenttia neljän viikon aikana. Naiset ovat miehiä aktiivisempia
kävelylenkkeilijöitä. Nuorimpia 10–14-vuotiaita lukuun ottamatta, jotka harrastavat kävelylenkkeilyä
vähiten, ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja lenkkeilyssä. Kävelylenkkeilyä harrastivat muita enemmän
korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, toimihenkilöammateissa työskentelevät sekä omaa kotitaloutta
hoitavat. Eri sosiaaliryhmistä kävelylenkkeilyä harrastivat vähiten maatalousyrittäjät.

Juoksulenkkeilyä oli harrastanut 17 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä neljän viikon aikana. Juoksulenkkeilyn
suosio on lisääntynyt vuodesta 1999, jolloin sitä harrastaneiden osuus oli 11 prosenttia. Miehet harrastavat
juoksulenkkeilyä yleisemmin kuin naiset. Juoksuharrastus on yleisintä lasten ja nuorten keskuudessa. Yli
64-vuotiaista käytännöllisesti katsoen juuri kukaan ei harrasta enää juoksulenkkeilyä.

Pyöräilyä oli harrastanut 32 prosenttia vastaajista neljän viikon aikana. Tieto perustuu koko vuoden aikana
kerättyyn haastatteluaineistoon, jossa ovat mukana kaikki vuodenajat.Miehillä pyöräilyn suosio on laskenut,
minkä vuoksi naiset pyöräilevät nyt hieman miehiä useammin. Suosituinta pyöräily on 10–14-vuotiaiden
keskuudessa: heistä 57 prosenttia oli harrastanut pyöräilyä. Pääkaupunkiseudulla harrastetaan pyöräilyä
vähemmän kuin muualla Suomessa.

Uintia oli harrastanut neljäsosa (24 prosenttia) vastaajista. Kymmenen vuoden aikana miehet ovat
vähentäneet uinnin harrastamista ja naiset puolestaan hienokseltaan lisänneet sitä. Vuonna 2009
haastattelukysymykseen sisältyi uinnin lisäksi myös vesijuoksu. Yleisimmin uintia olivat harrastaneet
10–14-vuotiaat. Heistä 46 prosenttia oli käynyt uimassa neljän viikon aikana. Heitä vanhemmista eniten
uintia harrastivat korkea-asteen koulutuksen suorittaneet ja toimihenkilöt.

Ohjattua voimistelua oli harrastanut 11 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä. Ohjattu voimistelu on selvästi
suositumpaa naisten (17 prosenttia) kuinmiesten (neljä prosenttia) keskuudessa. Yleisintä ohjattu voimistelu
on 15–44-vuotiaiden keskuudessa. Suosittua ohjattu voimistelu oli vähintään alemman korkeakoulututkinnon
suorittaneiden, toimihenkilöiden ja omaa kotitalouttaan hoitavien keskuudessa. Alueellisesti tarkasteltuna
harvinaisinta ohjatun voimistelun harrastaminen oli Itä-Suomessa.
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Kotivoimistelua oli harrastanut runsas kolmasosa (36 prosenttia) väestöstä. Kotivoimistelun suosio on
lisääntynyt kymmenen vuoden aikana. Ohjatun voimistelun tavoin naiset (42 prosenttia) harrastavat
kotivoimistelua miehiä (29 prosenttia) enemmän. Kotivoimistelua harrastetaan yleisimmin vanhimmassa,
yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä. Sen ikäisistä lähes joka toinen (43 prosenttia) oli harrastanut kotivoimistelua.
Kotivoimistelua harrastavat muita yleisemminmyös 15–24–vuotiaat sekä opiskelijat ja koululaiset, joiden
keskuudessa lajin suosio on lisääntynyt 2000–luvulla.

Kuntosaliharjoittelua oli harrastanut 16 prosenttia vastaajista. Harrastajien osuus on noussut vuodesta
1999, jolloin se oli 11 prosenttia. Miehet käyvät kuntosalilla hieman naisia enemmän. Sekä miesten että
naisten kuntosaliharrastus oli lisääntynyt kymmenessä vuodessa. Yleisimmin kuntosaliharjoittelua
harrastavat 15–24-vuotiaat.

Jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa, sählyä tai muuta joukkuepeliä oli harrastanut 13 prosenttia väestöstä.
Joukkuepelit ovat selvästi enemmän miesten kuin naisten suosiossa: miehistä 20 prosenttia oli harrastanut
niitä neljän viikon aikana, kun vastaava osuus naisista oli kuusi prosenttia. Eniten joukkuepelejä harrastavat
lapset ja nuoret. 10–14-vuotiaista yli puolet (54 prosenttia) oli pelannut joukkuepelejä kuukauden aikana
ja 15–24-vuotiaistakin lähes kolmannes (30 prosenttia).

Pallopelejä yksilölajeina oli harrastanut joka kymmenes vastaajista. Näitä lajeja ovat tässä tutkimuksessa
tennis, sulkapallo, pöytätennis, keilaaminen ja muut pallopelit. Miehet (14 prosenttia) harrastavat pallopelejä
paitsi joukkue- myös yksilölajeina useammin kuin naiset (seitsemän prosenttia). Myös nämä pallopelit
ovat erityisesti nuorten suosiossa: 10–24-vuotiaista lähes joka viides (18 prosenttia) oli pelannut näitä
pelejä kuukauden aikana.

Hiihtoa, laskettelua tai luistelua oli harrastanut talvikuukausina (marras-huhtikuussa) viidesosa (21
prosenttia) väestöstä haastattelua edeltäneen neljän viikon aikana. Miehet olivat harrastaneet talviurheilua
useammin kuin naiset. Eniten talviurheilua harrastavat 10–14-vuotiaat, joista lähes puolet (47 prosenttia)
oli hiihtänyt, lasketellut tai luistellut kuukauden aikana.

Suosituimpia liikuntalajeja kävelylenkkeilyä, kotivoimistelua ja pyöräilyä harrastetaan usein. Noin 30
prosenttia kävelylenkkeilyn ja pyöräilyn harrastajista oli harrastanut lajiaan lähes päivittäin (vähintään 20
kertaa neljän viikon aikana). Kotivoimistelua harrastaneista neljäsosa oli voimistellut yhtä usein. Muita
tutkimuksessa kysyttyjä liikuntalajeja harrastettiin harvemmin. Tanssin harrastamisesta ks. luku 3.4.

6.2. Urheilukilpailuissa käyminen
Urheilukilpailuja oli käynyt katsomassa kaksi viidestä (42 prosenttia) vuonna 2009. Kävijäosuus on
laskenut hieman 1980– ja 1990–lukujen alkuun verrattuna. Miehet käyvät urheilukilpailuissa selvästi
naisia useammin. Nuoret ja nuoret aikuiset kävivät urheilukilpailuissa yleisemmin kuin heitä vanhemmat,
vaikka 10–24–vuotiaiden kävijäaktiivisuus on laskenut vuosiin 1981 ja 1991 verrattuna. Valtaosa kävijöistä
oli käynyt katsomassa kilpailuja vähintään kaksi kertaa vuoden aikana.

Kuvio 30. Urheilukilpailuissa käyminen katsojana 12 kuukauden
aikana sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, %

29



Lähteet:

Joukkoviestimet Finnish mass media 2009. SVT Kulttuuri ja viestintä 2010, Tilastokeskus, Helsinki.
Kulttuuritilasto Cultural Statistics 2007. SVT Kulttuuri ja viestintä 2009, Tilastokeskus, Helsinki.
Liikkanen, Mirja (2005). Yleisönä — kodin ulkopuolella ja kotona. Teoksessa Liikkanen, Mirja, Hanifi,
Riitta, Hannula, Ulla (toim.) Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset
1981–2002. Tilastokeskus, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-3504.
2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2011]. Saantitapa:
http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tie_001_fi.html.
Teatteritilastot Finnish theatre statistics 2009. Teatterin tiedotuskeskus ry, Helsinki.
Teostory 3/2010, 21–25.
www.teosto.fi [viitattu: 11.11.2010].

30



Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Konserteissa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002, 2009, miehet ja naiset yhteensä,
%

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk aikana10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

2506100—3827.351981Miehet ja
naiset
yhteensä

4378100—3432.341991

58841000..63371999

335510002040.402002

46451000941.502009

1186100—4427.291981Miehet

2108100—4033.271991

27551000..67331999

162910002539.352002

217910001243.442009

1320100—3328.401981Naiset

2270100—2932.391991

31291000..58421999

172610001442.442002

2466100—640.552009

243100—4019.42198110-14
vuotta 324100—4920.311991

395100—..67331999

204100—3529.362002

24210011935.462009

458100—3121.48198115-24
vuotta 646100—2230.481991

807100—..48521999

48010001633.512002

62810001031.602009

894100—3831.31198125-44
vuotta 1603100—2937.341991

1893100—..59411999

1022100—1344.432002

1303100—437.592009

577100—3927.34198145-64
vuotta 1144100—3732.321991

17951000..64361999

106810001941.412002

1589100—943.482009

334100—4334.22198165-
vuotta 661100—4631.221991

995100—..78221999

58110003143.262002

88310001354.332009
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Liitetaulukko 2. Elokuvissa käyminen 1991, 1999, 2002, 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt 12
kk aikana

Käynyt 12 kk aikana10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

4378100—..52481991Miehet ja
naiset
yhteensä

58841000..51491999

33551000346.512002

46451000247.512009

2108100—..52481991Miehet

27551000..52481999

1629100—347.502002

21791000250.482009

2270100—..53471991Naiset

31291000..50501999

17261000345.522002

2466100—245.532009

324100—..2575199110-14
vuotta 395100—..23771999

204100—310.872002

242100—316.812009

646100—..991199115-24
vuotta 807100—..18821999

480100—214.842002

6281000315.822009

1603100—..4555199125-44
vuotta 1893100—..42581999

1022100—233.652002

1303100—233.652009

1144100—..7228199145-64
vuotta 17951000..63371999

10681000261.372002

1589100—258.392009

661100—..919199165-
vuotta 995100—..83171999

5811000781.132002

8831000279.182009
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Liitetaulukko 3. Teatterissa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002, 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk aikana10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

250610001540.451981Miehet ja
naiset
yhteensä

4378100—1647.371991

58841000..61391999

335510001449.362002

46451000651.432009

118610002044.361981Miehet

2108100—2052.281991

27551000..71291999

162910002053.272002

21791000858.332009

132010001236.521981Naiset

2270100—1341.461991

31291000..53471999

172610001046.442002

2466100—345.512009

24310001834.48198110-14
vuotta 324100—2342.351991

395100—..60401999

204100—2445.312002

242100—947.442009

45810001638.46198115-24
vuotta 646100—1549.361991

807100—..69311999

48010001553.322002

6281000757.362009

894100—1239.49198125-44
vuotta 1603100—1449.361991

18931000..61391999

1022100—1251.372002

1303100—555.402009

57710001440.46198145-64
vuotta 1144100—1543.431991

17951000..56441999

106810001246.422002

15891000546.492009

334100—2348.29198165-
vuotta 661100—2346.311991

995100—..65351999

58110001952.292002

8831000553.412009
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Liitetaulukko 4. Oopperassa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä,
%

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk
aikana

10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

250610007222.61981Miehet ja
naiset
yhteensä

437810007521.41991

58841000..9371999

335510006826.62002

464510006331.62009

118610008017.41981Miehet

210810008018.31991

27551000..9551999

162910007421.52002

217910007124.42009

132010006427.81981Naiset

2270100—7025.61991

31291000..9191999

172610006230.82002

2466100—5636.82009

243100—869.5198110-14
vuotta 324100—917.21991

395100—..9731999

204100—925.32002

242100—8513.22009

45810008213.5198115-24
vuotta 646100—8414.31991

807100—..9551999

480100—8116.42002

62810008016.32009

89410006924.6198125-44
vuotta 160310007521.41991

1893100—..9371999

1022100—6726.62002

1303100—6530.42009

57710016527.8198145-64
vuotta 1144100—6529.61991

17951000..89101999

106810006131.92002

1589100—5833.82009

334100—6531.4198165-
vuotta 661100—7324.31991

995100—..9641999

58110006431.52002

88310005142.72009
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Liitetaulukko 5. Tanssiesityksissä käyminen 1999 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk
aikana

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

58841000..81191999Miehet ja naiset
yhteensä 464510002853.192009

27551000..84161999Miehet

217910003749.142009

31291000..78221999Naiset

2466100—2057.232009

395100—..7921199910-14 vuotta

24210003337.302009

807100—..7822199915-24 vuotta

62810003148.202009

1893100—..7822199925-44 vuotta

1303100—2752.212009

17951000..7921199945-64 vuotta

1589100—2654.192009

995100—..919199965- vuotta

88310002961.102009
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Liitetaulukko 6. Taidenäyttelyissä ja taidemuseoissa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009,
miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk aikana10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

250610012933.371981Miehet ja
naiset
yhteensä

437810001738.441991

58841000..65351999

335510021442.422002

464510001046.432009

118610013435.291981Miehet

210810012140.381991

27551000..71281999

162910031743.372002

217910001449.372009

132010012431.431981Naiset

227010001337.501991

31291000..60401999

172610011141.472002

24661000744.492009

24310023322.42198110-14
vuotta 32410002526.491991

395100—..64361999

20410042427.462002

242100—1433.532009

45810002336.40198115-24
vuotta 6461000937.531991

807100—..63371999

48010021240.462002

62810001043.472009

89410012533.41198125-44
vuotta 160310001441.441991

1893100—..63371999

102210021043.452002

1303100—850.422009

57710013133.35198145-64
vuotta 114410001737.451991

17951000..63371999

106810021341.442002

1589100—1043.472009

33410014137.20198165-
vuotta 66110002742.301991

995100—..78221999

58110041948.292002

88310001353.342009
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Liitetaulukko 7. Museossa käyminen (muu kuin taidemuseo) 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi ole koskaan
käynyt

Käynyt
aikaisemmin

Ei ole käynyt
12 kk aikana

Käynyt 12 kk aikana10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

25061000849.431981Miehet ja
naiset
yhteensä

437810001047.431991

58841000..71291999

335510061150.332002

46451000554.412009

11861000951.411981Miehet

21081000949.421991

27551000..73271999

162910071148.332002

21791000656.382009

13201000748.451981Naiset

227010001145.441991

31291000..69311999

172610051151.332002

24661000453.432009

243100—827.65198110-14
vuotta 324100—1228.601991

395100—..66341999

204100141832.362002

2421000635.582009

4581000353.44198115-24
vuotta 6461000743.491991

8071000..74261999

48010051248.342002

6281000756.372009

894100—551.44198125-44
vuotta 16031000648.451991

1893100—..67331999

10221005751.372002

1303100—354.432009

57710001049.41198145-64
vuotta 114410001147.411991

17951000..67331999

106810051049.362002

1589100—552.432009

33410011658.25198165-
vuotta 66110002055.251991

995100—..82181999

58110071756.192002

8831000663.312009
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Liitetaulukko 8. Musiikki-, tanssi-, teatteri-, elokuva- tms. tapahtumissa tai festivaaleilla käyminen
1981, 1991, 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEi ole käynyt festivaaleillaKäynyt festivaaleilla 12 kk aikana10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

250610077231981Miehet ja naiset
yhteensä 437810072261991

335510072282002

464510067332009

118610080201981Miehet

210810075231991

162910074262002

217910068322009

132010074261981Naiset

227010069291991

172610070302002

246610066342009

2431008218198110-14 vuotta

32410056181991

20410073272002

24210073272009

4581006931198115-24 vuotta

64610061381991

48010058422002

62810048522009

8941007426198125-44 vuotta

160310070301991

102210065352002

130310055452009

5771007921198145-64 vuotta

114410076231991

106810076242002

158910072282009

3341008812198165- vuotta

66110085131991

58110088122002

88310086132009
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Liitetaulukko 9. Konserteissa käyntikerrat 12 kuukauden aikana 1991, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole
käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

6 kertaa
tai
enemmän

3-5 kertaa2 kertaaKerran10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

4378100034326108111991Miehet ja
naiset
yhteensä

3355100020407139112002

4645100094161212202009

21081000403348691991Miehet

1629100025396118102002

21791000124361010182009

2270100029327119121991Naiset

1726100014428169122002

2466100—64051414212009

3241000492026716199110-14
vuotta 204100—35293710152002

242100119351613262009

646100—223011141012199115-24
vuotta 4801000163381713142002

6281000103161513262009

160310002937610811199125-44
vuotta 1022100—13448149112002

1303100—437101514212009

1144100—373269710199145-64
vuotta 1068100019418167102002

1589100—94341212202009

661100—46312856199165-
vuotta 5811000314337792002

88310001354499122009
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Liitetaulukko 10. Teatterissa käyntikerrat 12 kuukauden aikana 1981, 1991, 2002 ja 2009, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole
käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

6 kertaa
tai
enemmän

3-5
kertaa

2 kertaaKerran10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

25061000154041412141981Miehet ja
naiset
yhteensä

4378100016472910151991

3355100014493910142002

464510006512912192009

1186100020442911141981Miehet

210810002052158131991

162910002053258132002

21791000858159172009

13201000123661914141981Naiset

22701000134131212171991

17261000104631213162002

2466100—34531315212009

243100018342121419198110-14
vuotta 32410002342169191991

204100—2445059172002

242100—947179282009

458100016383121218198115-24
vuotta 646100—15492610191991

48010001553169162002

62810007572510192009

894100012395181313198125-44
vuotta 1603100014492910151991

1022100—125121011142002

1303100—5552711212009

577100114405151413198145-64
vuotta 11441000154331113151991

10681000124641013142002

1589100054631114202009

334100—234838711198165-
vuotta 66110002346299111991

58110001952388112002

883100055331312142009
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Liitetaulukko 11. 0opperassa käyntikerrat 12 kuukauden aikana 1981, 1991, 2002 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

3 kertaa
tai
enemmän

2 kertaaKerran10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

2506100072221141981Miehet ja
naiset
yhteensä

4378100075211131991

3355100068261142002

4645100063311142009

1186100080170131981Miehet

2108100080180021991

1629100074211132002

2179100071240132009

1320100064271151981Naiset

2270100—70251141991

1726100062301252002

2466100—56361152009

243100—8690—5198110-14
vuotta 324100—9170021991

204100—925——32002

242100—8513—012009

45810008213013198115-24
vuotta 646100—84141021991

480100—8116—132002

628100080160132009

89410006924114198125-44
vuotta 1603100075210031991

1022100—67261152002

1303100—65301132009

57710016527116198145-64
vuotta 1144100—65291141991

1068100061312242002

1589100—58331252009

334100—6531103198165-
vuotta 661100—73240121991

581100064311132002

883100051421252009
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Liitetaulukko 12. Tanssiesityksissä käyntikerrat 12 kuukauden aikana 1991, 2002 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

6 kertaa
tai
enemmän

3-5 kertaa1-2 kertaa10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

43781000463613141991Miehet ja
naiset
yhteensä

33551002512713152002

46451000285312162009

21081000543202111991Miehet

16291001622303112002

21791000374911122009

22701000374014171991Naiset

17261003413214192002

2466100—205713192009

324100—66171214199110-14
vuotta 2041001681511132002

2421000333703272009

646100—47311515199115-24
vuotta 4801001601714182002

6281000314812182009

1603100044381314199125-44
vuotta 10221003482913152002

1303100—275212182009

1144100037421218199145-64
vuotta 10681003452914182002

1589100—265413162009

66110005237—19199165-
vuotta 581100153340392002

883100029610182009
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Liitetaulukko 13. Taidenäyttelyssä tai taidemuseossa käyntikerrat 12 kuukauden aikana 1981, 1991,
2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

6 kertaa
tai
enemmän

3-5 kertaa1-2 kertaa10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

25061001293337261981Miehet ja
naiset
yhteensä

43781000173839321991

33551002144229312002

464510001046410302009

11861001343525221981Miehet

21081001214027291991

16291003174317292002

21791000144937272009

13201001243149301981Naiset

227010001337312351991

172610011141312322002

24661000744512322009

243100333221635198110-14
vuotta 3241000252618401991

2041004242717382002

242100—143315462009

458100123362929198115-24
vuotta 6461001937311391991

4801002124028362002

62810001043311332009

894100125334828198125-44
vuotta 16031000144138331991

10221002104327362002

1303100—850410282009

577100131333724198145-64
vuotta 114410011737311311991

106810021341313292002

1589100—1043510312009

334100241372314198165-
vuotta 6611000274218211991

5811004194828192002

8831000135339222009
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Liitetaulukko 14. Museossa käyntikerrat 12 kuukauden aikana 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole
käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

10 kertaa
tai
enemmän

6-9
kertaa

3-5
kertaa

1-2
kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

4645100055411731
2009Miehet ja naiset

yhteensä

21791000656117292009Miehet

24661000453118322009Naiset

2421001635011244200910-14 vuotta

628100075612529200915-24 vuotta

1303100—35421733200925-44 vuotta

1589100—55211832200945-64 vuotta

883100066311623200965- vuotta

Liitetaulukko 15. Musiikki-, tanssi-, teatteri-, elokuva- tms. tapahtumissa tai festivaaleilla käyntikerrat
2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N
(painot.)

YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole
käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

10 kertaa
tai
enemmän

6-9
kertaa

3-5
kertaa

2
kertaa

Kerran10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

464510002343116916

2009Miehet ja
naiset
yhteensä

2179100024441168152009Miehet

24661000234311610172009Naiset

242100047250—11016200910-14 vuotta

628100—202822111523200915-24 vuotta

1303100—10452191221200925-44 vuotta

1589100—2250125714200945-64 vuotta

8831001414500346200965- vuotta
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Liitetaulukko 16. Soittaminen, laulaminen, kuvataiteet 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)Harrastaa nykyään kuvataiteitaLaulaa nykyisinSoittaa nykyisin jotain soitinta10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

2506137201981Miehet ja naiset
yhteensä 4378134151991

5884146141999

3355195142002

4645147142009

118696211981Miehet

2108113151991

2755115161999

1629155162002

2179106172009

1320169191981Naiset

2270155151991

3129177121999

1726226132002

2466198122009

243401953198110-14 vuotta

3243610431991

3954512341999

2045412382002

2423913382009

458191128198115-24 vuotta

646228241991

807247231999

480314222002

628259222009

89410416198125-44 vuotta

1603113131991

1893124131999

1022175152002

1303146182009

5776512198145-64 vuotta

114484101991

1795105111999

106813592002

158911692009

334477198165- vuotta

6615451991

9955671999

58110582002

8836772009
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Liitetaulukko 17. Kirjoittaminen, näytteleminen, tanssi 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)Harrastaa nykyään
tanssia

Kuuluu nykyään
näytelmäkerhoon tai
harrastajateatteriin

On kirjoittanut runoja,
novelleja, romaania tms.

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

25069281981Miehet ja
naiset
yhteensä

43789191991

588482131999

3355.2122002

464562132009

11866141981Miehet

21088151991

27556191999

1629.272002

217921102009

1320113121981Naiset

2270102131991

312992161999

1726.2162002

246682162009

243121024198110-14 vuotta

32496261991

39596311999

204.5182002

242108432009

45815315198115-24 vuotta

646132191991

807104271999

480.2232002

62882242009

894815198125-44 vuotta

16039161991

189371101999

1022.1132002

130352112009

577614198145-64 vuotta

11449151991

17958191999

1068.282002

15896192009

334413198165- vuotta

6615141991

9955151999

581.252002

8833172009
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Liitetaulukko 18. Valokuvaus, videokuvaus 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)Harrastaa videokuvaustaHarrastaa valokuvausta10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

58846181999Miehet ja naiset yhteensä

33559262002

46459272009

27558191999Miehet

162912282002

217911282009

31294181999Naiset

17266242002

24667262009

39569199910-14 vuotta

2047112002

2428162009

807713199915-24 vuotta

48010192002

6287222009

1893821199925-44 vuotta

102213292002

130313302009

1795623199945-64 vuotta

10689322002

158910332009

995213199965- vuotta

5812212002

8833182009
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Liitetaulukko 19. Tietokoneiden lukumäärä taloudessa 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)Yhteensä4 tietokonetta tai enemmän2-3 tietokonetta1 tietokoneEi tietokonetta10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

43781000321751991Miehet ja
naiset
yhteensä

588410001038521999

335510011446392002

464510053243192009

21081000424721991Miehet

275510001139491999

162910021547372002

217910063444172009

22701000319791991Naiset

31291000937541999

172610011245422002

246610053043212009

324100—85241199110-14
vuotta 39510011959211999

20410011966142002

24210014523312009

646100053165199115-24
vuotta 80710001649361999

48010011856252002

6281009454432009

1603100042473199125-44
vuotta 189310001050401999

102210021954262002

13031007414852009

1144100021682199145-64
vuotta 179510001034561999

106810011348382002

158910043149162009

661100—0199199165-
vuotta 995100017921999

5811000114852002

8831001531642009
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Liitetaulukko 20. Kotona olevat pelikonsolit ja Internet-yhteydet 1999 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)On Internet-yhteysOn pelikonsoli10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588428211999Miehet ja naiset yhteensä

464578342009

275530231999Miehet

217980362009

312926201999Naiset

246676322009

3954851199910-14 vuotta

24299772009

8073533199915-24 vuotta

62895602009

18933627199925-44 vuotta

130393502009

17952515199945-64 vuotta

158981222009

99541199965- vuotta

8833312009

Liitetaulukko 21. Tietokoneen käytön useus vapaa–aikana 1999 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä,
%

N (painot.)YhteensäEi koskaanKerran,
pari
vuodessa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Kerran, pari
viikossa

Useana
päivänä
viikossa

Päivittäin10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

58841005836118131999Miehet ja
naiset
yhteensä 46451002124131644

2009

27551005426119191999Miehet

217910019241215482009

3129100614712881999Naiset

246610024241417402009

3951002216201634199910-14
vuotta 2421001151932432009

8071003827151425199915-24
vuotta 628100101714772009

189310046410161114199925-44
vuotta 13031003141420582009

179510067461058199945-64
vuotta 158910021361817362009

9951009500112199965- vuotta

883100702255152009
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Liitetaulukko 22. Tietokoneen käyttötarkoitukset 2009, miehet ja naiset yhteensä, % tietokoneen
käyttäjistä

N (painot.)Elokuvien
katselu

Television
katselu

Musiikin
kuuntelu ja
hallinta

Piirtäminen,
kuvien
tekeminen tai
käsittely

Valokuvien
käsittely

Pelien
pelaaminen

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3647301954165334
2009Miehet ja naiset

yhteensä

17643422591854392009Miehet

18842717491553292009Naiset

240361472363081200910-14 vuotta

625592793246546200915-24 vuotta

1261342261186528200925-44 vuotta

126015153294425200945-64 vuotta

262981663336200965- vuotta

Liitetaulukko 23. Internetin käytön useus 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi
koskaan

HarvemminVähintään
kerran
kuukaudessa

Noin
kerran
viikossa

Useana
päivänä
viikossa

Päivittäin10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

3355100043471014232002Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—2224121447

2009

162910004336914262002Miehet

2179100—20231112512009

1726100043581114202002Naiset

2466100—24141215442009

204100—191219211811200210-14
vuotta 242100—5291829372009

480100—13410182529200215-24
vuotta 628100—101615772009

102210002447101937200225-44
vuotta 1303100—3131117662009

1068100—513681122200245-64
vuotta 1589100—21351615412009

58110009410221200265- vuotta

883100—731274132009
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Liitetaulukko 24. Internetin käyttö asiointiin, tiedonetsintään ja opiskeluun 2009, miehet ja naiset
yhteensä, % Internetin käyttäjistä

N (painot.)Koulun ja
kodin välinen
yhteydenpito

OpiskeluTiedonetsintäOstosten
tekeminen,
lippujen
tilaaminen
ym.

ViranomaisasiointiPankkiasiat10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

3615233996625078

2009Miehet ja
naiset
yhteensä

17441835956149752009Miehet

18702743966352812009Naiset

2312187901102200910-14 vuotta

624427998684067200915-24 vuotta

1267273598806694200925-44 vuotta

1256131994565382200945-64 vuotta

23611189343277200965- vuotta

Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viestintään 2009,miehet ja naiset yhteensä,% Internetin käyttäjistä

N (painot.)Oman
blogin
ylläpito

Internet-puhelutPikaviestien
lähettäminen

Viestien
kirjoittaminen
keskustelupalstoille,
uutisryhmiin
verkossa

Sähköposti10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3615520363391
2009Miehet ja naiset

yhteensä

17443213634892009Miehet

18706193531932009Naiset

231512553275200910-14 vuotta

6241022795498200915-24 vuotta

1267521374196200925-44 vuotta

1256219141887200945-64 vuotta

23612381182200965- vuotta

Liitetaulukko 26. Internetin käyttö median seuraamiseen ja pelien pelaamiseen 2009, miehet ja
naiset yhteensä, % Internetin käyttäjistä

N (painot.)Pelien
pelaaminen

Musiikin
kuuntelu tai
lataaminen

Televisio-ohjelmien
tai elokuvien
katselu

Radion
kuuntelu

Verkkolehtien
tai
uutispalvelujen
lukeminen

Blogien
lukeminen

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3615284334287539
2009Miehet ja naiset

yhteensä

17443447373476392009Miehet

18702339312373382009Naiset

231786326133319200910-14 vuotta

624508152468352200915-24 vuotta

1267244939368447200925-44 vuotta

1256162125187230200945-64 vuotta

23614101496125200965- vuotta
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Liitetaulukko 27. Sosiaalinen media 2009, miehet ja naiset yhteensä, % Internetin käyttäjistä

N (painot.)Katsoo käyttäjien lähettämiä
videoita(YouTube, Flickr)

Rekisteröitynyt käyttäjänä
sosiaalisiin verkkopalveluihin

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

361557412009Miehet ja naiset yhteensä

174462372009Miehet

187052442009Naiset

2317239200910-14 vuotta

6248681200915-24 vuotta

12677152200925-44 vuotta

12563516200945-64 vuotta

23696200965- vuotta

Liitetaulukko 28. Pelien pelaaminen pelikonsoleilla 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEi pelaa pelikonsoleillaPelaa pelikonsoleilla10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

335510083172002Miehet ja naiset yhteensä

464510083172009

162910077232002Miehet

217910076242009

172610090102002Naiset

246610089112009

2041004258200210-14 vuotta

24210032682009

4801005941200215-24 vuotta

62810058422009

10221008119200225-44 vuotta

130310077232009

1068100964200245-64 vuotta

15891009642009

581100991200265- vuotta

8831009912009
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Liitetaulukko 29. Eri liikunnan lajien harrastaminen neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet ja
naiset yhteensä, %

N
(painot.)

Hiihto, laskettelu,
luistelu
(marras-huhtikuu)

Pallopeli
yksilö- 
lajina

Joukkue- 
peli

Kuntosali- 
harjoittelu

KotivoimisteluOhjattu
voimistelu

UintiPyöräilyJuoksu- 
lenkkeily

Kävely- 
lenkkeily

10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

588420913113311263511751999Miehet ja
naiset
yhteensä 464521101316361124321774

2009

275523122114254253614681999Miehet

217923142019294213020662009

312918669401726348811999Naiset

24661876144217283315812009

3955524519221446622357199910-14
vuotta 2424718546267465734522009

80721173128291625412269199915-24
vuotta 628241830333813234141722009

189321101314291226351480199925-44
vuotta 1303211114213213243023782009

1795196463582632781199945-64
vuotta 15892185123610253210762009

99561024491623169199965-
vuotta 8831031643919191702009

Liitetaulukko 30. Harrastettujen liikunnan lajien lukumäärä neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)Yhteensä4 tai enemmän321Ei yhtään lajia10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

58841002520252181999Miehet ja naiset yhteensä

46451002722241992009

275510026192323101999Miehet

217910026192421102009

31291002521282061999Naiset

24661002824241772009

39510052221862199910-14 vuotta

242100512119722009

807100392021147199915-24 vuotta

6281004723141242009

1893100272125216199925-44 vuotta

13031002923241772009

1795100202028248199945-64 vuotta

15891002222272092009

9951001016273017199965- vuotta

88310010192926162009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 31. Kävelylenkkeilyn harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19 kertaaVähintään 20
kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5884100025142415221999Miehet ja
naiset
yhteensä 464510002611251622

2009

2755100031152114181999Miehet

2179100034112313192009

3129100019132616261999Naiset

2466100019112619242009

395100—432215713199910-14 vuotta

24210024814168132009

807100—3118221316199915-24 vuotta

628100028142616152009

1893100—2017281619199925-44 vuotta

1303100022152717202009

179510001912282022199945-64 vuotta

1589100—2492618232009

9951000314161137199965- vuotta

88310003041915312009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)

Liitetaulukko 32. Juoksulenkkeilyn harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410008944211999Miehet ja
naiset
yhteensä 46451000836731

2009

275510008655311999Miehet

217910008068422009

312910009243111999Naiset

2466100—8565312009

395100—7714521199910-14 vuotta

2421001661710612009

8071000788851199915-24 vuotta

628100—591317742009

1893100—865521199925-44 vuotta

1303100—7798412009

17951000932221199945-64 vuotta

1589100—9034212009

995100—991000199965- vuotta

883100—9901002009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 33. Pyöräilyn harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään 20
kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5884100065996101999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—6889610

2009

2755100064996111999Miehet

2179100—7089592009

3129100066987101999Naiset

2466100—67896102009

3951000381210832199910-14 vuotta

242100—439911282009

807100—591011812199915-24 vuotta

628100—599106142009

189310006512968199925-44 vuotta

1303100—70910572009

17951000688969199945-64 vuotta

1589100—6889692009

995100—774666199965- vuotta

883100—8135462009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)

Liitetaulukko 34. Uinnin harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5884100074137331999Miehet ja
naiset
yhteensä 464510007611932

2009

2755100075146331999Miehet

2179100079106312009

3129100074137331999Naiset

24661000721211322009

39510005425876199910-14 vuotta

2421000542114832009

807100—7515531199915-24 vuotta

628100—77137312009

189310007416522199925-44 vuotta

1303100—76157212009

179510007411833199945-64 vuotta

1589100075910322009

995100—845813199965- vuotta

883100—81410322009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 35. Ohjatun voimistelun harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009,
miehet ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410008945101999Miehet ja
naiset
yhteensä 46451000893610

2009

275510009622101999Miehet

217910009612102009

312910008369101999Naiset

2466100—83510202009

395100—865811199910-14 vuotta

24210019332012009

807100—846821199915-24 vuotta

628100—8747212009

1893100—885610199925-44 vuotta

1303100—8756202009

17951000923400199945-64 vuotta

1589100—9036102009

9951000913410199965- vuotta

883100—9127002009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)

Liitetaulukko 36. Kotivoimistelun harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään 20
kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

58841000676106101999Miehet ja
naiset
yhteensä 464510006471379

2009

275510007547681999Miehet

2179100071510672009

31291000608127121999Naiset

2466100—589157112009

395100—789544199910-14 vuotta

242100—74108442009

8071000718876199915-24 vuotta

628100—62916752009

189310007181164199925-44 vuotta

1303100—68913632009

1795100065611612199945-64 vuotta

1589100064613892009

99510005629824199965- vuotta

8831000573117222009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 37. Kuntosaliharjoittelun harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009,
miehet ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410008944211999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—845731

2009

275510008645411999Miehet

2179100—8157512009

312910009143101999Naiset

2466100—8647202009

395100—9172——199910-14 vuotta

242100—9432012009

807100—7211862199915-24 vuotta

628100—67913932009

1893100—864541199925-44 vuotta

1303100—7978512009

17951000942210199945-64 vuotta

1589100—8847202009

995100—980100199965- vuotta

883100—94141—2009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)

Liitetaulukko 38. Tanssiliikunnan harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410009252001999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—943200

2009

275510009441001999Miehet

2179100—9811002009

312910009163001999Naiset

2466100—9243102009

395100—914500199910-14 vuotta

242100—90271—2009

807100—906310199915-24 vuotta

628100—9234102009

1893100—93520—199925-44 vuotta

1303100—9531002009

17951000926200199945-64 vuotta

1589100—9442002009

995100—9541—0199965- vuotta

883100—97110—2009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 39. Joukkuepallopelien harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19 kertaaVähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410008754311999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—874521

2009

275510007977421999Miehet

2179100—8069322009

312910009432101999Naiset

2466100—9432102009

395100—491216149199910-14 vuotta

242100—4616181282009

807100069111074199915-24 vuotta

628100—701011542009

1893100—876420199925-44 vuotta

1303100—8657112009

17951000961210199945-64 vuotta

1589100—9513102009

995100—1000———199965- vuotta

883100—99010—2009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)

Liitetaulukko 40. Yksilöpallopelien harrastamisen useus neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410009153101999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645100—906310

2009

275510008864101999Miehet

2179100—8675102009

312910009442001999Naiset

2466100—9342002009

395100—7614721199910-14 vuotta

242100—82106102009

807100—8310420199915-24 vuotta

628100—82126002009

1893100—906310199925-44 vuotta

1303100—8983002009

17951000942300199945-64 vuotta

1589100—9243102009

995100—9901—0199965- vuotta

883100—9711102009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 41. Hiihdon, laskettelun ja luistelun harrastamisen useus neljän viikon aikana
marras–huhtikuu 1999 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, % 1)

N (painot.)YhteensäEOSEi ole
harrastanut

1-3 kertaa4-9 kertaa10-19
kertaa

Vähintään
20 kertaa

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

2974100080116311999Miehet ja
naiset
yhteensä 235010007910731

2009

1368100077117411999Miehet

1115100077117422009

1606100082105211999Naiset

1235100—82106112009

201100—45281772199910-14 vuotta

120100—532510662009

421100—7913431199915-24 vuotta

327100—76147212009

927100—7912721199925-44 vuotta

630100—79126202009

8901000809641199945-64 vuotta

809100—7998312009

535100—943210199965- vuotta

46310009043222009

Tarkennus otsikkoon (neljän viikon aikana) tehty 25.5.2011.1)
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Liitetaulukko 42. Urheilukilpailuissa käyminen 12 kuukauden aikana 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009,
miehet ja naiset yhteensä %

N (painot.)YhteensäEi ole käynytOn käynyt10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

250610052481981Miehet ja
naiset
yhteensä

437810052481991

588410061391999

335510055452002

464510049422009

118610041591981Miehet

210810043571991

275510051491999

162910048522002

217910044502009

132010062381981Naiset

227010060401991

312910070301999

172610062382002

246610054342009

2431002179198110-14
vuotta 32410021791991

39510043571999

20410045552002

24210029602009

4581003169198115-24
vuotta 64610029711991

80710048521999

48010039612002

62810041522009

8941004852198125-44
vuotta 160310046541991

189310052481999

102210044562002

130310043522009

5771006832198145-64
vuotta 114410064361991

179510066341999

106810059412002

158910052382009

3341008614198165-
vuotta 66110086141991

99510087131999

58110084162002

88310065192009
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Liitetaulukko 43. Urheilukilpailujen katsomiskerrat 12 kuukauden aikana 2002 ja 2009, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

Ei ole
käynyt
koskaan

Käynyt
aikaisemmin
kuin 12 kk
aikana

10 kertaa
tai
enemmän

6-9
kertaa

3-5
kertaa

2
kertaa

Kerran10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

335510055..11712772002Miehet ja
naiset
yhteensä 464510009491331078

2009

162910048..15914762002Miehet

2179100064417413972009

172610062..8511782002Naiset

246610001254838692009

20410045..129111211200210-14
vuotta 242100—11291951311132009

48010039..19101499200215-24
vuotta 628100—741173139102009

102210045..1591677200225-44
vuotta 13031000543165138112009

106810060..1071257200245-64
vuotta 1589100—9521239772009

58110084..21454200265-
vuotta 88310001565417432009
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Liitetaulukko 44. Kirjojen lukeminen 12 kuukauden aikana 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEi ole lukenut 12 kk aikanaOn lukenut 12 kk aikana10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

437810018821991Miehet ja naiset yhteensä

588410027731999

335510022782002

464510025752009

210810021791991Miehet

275510033671999

162910028722002

217910032682009

227010015851991Naiset

312910021791999

172610016842002

246610019812009

324100892199110-14 vuotta

39510011891999

2041009912002

24210010902009

646100892199115-24 vuotta

80710020801999

48010015852002

62810021792009

16031001486199125-44 vuotta

189310023771999

102210016842002

130310021792009

11441002377199145-64 vuotta

179510030691999

106810025752002

158910027732009

6611003268199165- vuotta

99510037631999

58110036642002

88310033672009

Liitetaulukko 45. Kirjojen lukemisen useus 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEOSEi
koskaan

Harvemmin1-3 kertaa
kuukaudessa

Kerran
viikossa

Useana
päivänä
viikossa

Päivittäin10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

4645100083115101521

2009Miehet ja
naiset
yhteensä

217910001237141013142009Miehet

2466100—526151018262009Naiset

242100031915182025200910-14 vuotta

628100—93116121418200915-24 vuotta

1303100—63216111818200925-44 vuotta

1589100—8311591521200945-64 vuotta

883100013321081225200965- vuotta
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Liitetaulukko 46. Sanoma- ja iltapäivälehtien lukemisen useus 1991, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

EOSEi
koskaan

Harvemmin1-3 kertaa
kuukaudessa

Kerran
viikossa

Useana
päivänä
viikossa

Päivittäin10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

437810000211410821991Miehet ja
naiset
yhteensä

33551000—222612762002

4645100—0342713712009

21081000021139841991Miehet

1629100——221511792002

2179100—0342712712009

227010000211411801991Naiset

17261000—222713742002

2466100——342713702009

324100001266112342199110-14
vuotta 204100——131261926242002

242100——2021112015152009

6461000010171575199115-24
vuotta 480100——1441326522002

628100——3641427452009

1603100000113986199125-44
vuotta 1022100——111515762002

1303100——232917672009

1144100001112689199145-64
vuotta 10681000—11125902002

1589100——13238832009

661100002112788199165-
vuotta 5811000—22—24892002

883100—033024892009
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Liitetaulukko 47. Aikakauslehtien lukemisen useus 1981, 1991, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)YhteensäTieto
puuttuu

EOSEi
koskaan

HarvemminVähintään
kerran
kuukaudessa

Vähintään
kerran
viikossa

Päivittäin10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

2506100—0421463161981Miehet ja
naiset
yhteensä

43781001001286271991

33551000—862352112002

4645100—05111655142009

1186100—0531463151981Miehet

21081002001296071991

1629100——108235192002

2179100—08141552112009

1320100—0321462181981Naiset

22701001001276371991

17261000—542353132002

2466100——381657162009

243100——7312689198110-14
vuotta 3241005——2354981991

204100——238243952002

242100—01922173572009

458100—012117115198115-24
vuotta 6461000—00256761991

480100——74285472002

628100——715205262009

894100—012196513198125-44
vuotta 16031001—01296271991

1022100——462555112002

1303100——391859112009

577100—053116120198145-64
vuotta 11441001001276561991

10681000—672255102002

1589100——5101357152009

334100—1123104429198165-
vuotta 6611004011275781991

5811000—1461646182002

883100—0591152222009
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Liitetaulukko 48. Kirjastossa käyminen 12 kuukauden aikana 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)Ei ole koskaan käynytOn käynyt aikaisemminEi ole käynytOn käynyt10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5884..32681999Miehet ja naiset
yhteensä 335552630702002

464522931692009

2755..36641999Miehet

162962935652002

217933336642009

3129..29711999Naiset

172642226742002

246612526742009

395..496199910-14 vuotta

204044962002

242—33972009

807..793199915-24 vuotta

480088922002

62811819812009

1893..2278199925-44 vuotta

102211820802002

130301919812009

1795..4257199945-64 vuotta

106853338622002

158923335652009

995..6634199965- vuotta

581164763372002

88365056442009
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Laatuseloste: Ajankäyttötutkimus 2009, kulttuuri- ja
liikuntaharrastukset

Tietojen relevanssi
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten
haastatteluaineistoihin. Vertailuaineistoina käytettiin myös vuosien 1981, 1991 ja 2002
vapaa-aikatutkimuksia. Tutkimusten tiedonkeruutavat poikkeavat jonkin verran toisistaan.
Vapaa-aikatutkimuksissa käytettiin yksilöotosta, kun taas ajankäyttötutkimuksissa haastateltiin kotitalouksien
10 vuotta täyttäneitä jäseniä.

Ajankäyttötutkimuksen haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina käynti- ja puhelinhaastatteluina. Varsinaiset
ajankäyttötiedot kerättiin vastaajille jätetyillä päiväkirjoilla, joihin merkittiin ajankäyttö 10 minuutin
tarkkuudella kahdelta vuorokaudelta. Eri toimintoihin käytetyn ajan lisäksi selvitetään ajankäytön päivä-
ja viikkorytmejä sekä yhdessäoloa. Tutkimuksella selvitetään mm. työaikaa, kotitöihin, nukkumiseen ja
ruokailuun kulunutta aikaa, vapaa-ajan harrastuksia sekä yhdessäoloa ja toimintopaikkaa. Lisäksi tutkitaan
ajankäytön rytmejä vuorokauden, viikonpäivän ja vuodenajan mukaan. Tässä julkaisussa raportoidaan
vain haastattelutuloksia.

Tilastokeskus on tehnyt koko väestöä koskevia ajankäyttötutkimuksia vuosina 1979, 1987–1988, 1999–2000
ja 2009–2010. Ensimmäisen tutkimuksen aineisto kerättiin syys–marraskuussa, ja se koski 10–64-vuotiasta
väestöä.Myöhemmät tutkimukset ovat 12 kuukaudelta, ja ne kohdistuvat 10 vuotta täyttäneeseen väestöön.
Kaksi viimeisintä aineistoa on kerätty Eurostatin suositustenmukaisesti kotitalouksittain. Kaksi ensimmäistä
tutkimusta tehtiin yksilöotoksille.

Tutkimuksen menetelmäkuvaus
Ajankäyttötutkimuksen otos poimittiin Tilastokeskuksen koko väestöä koskevasta tilastollisesta rekisteristä,
joka onmuokattu väestön keskusrekisteristä. Otanta-asetelmana on yksiasteinen ryväsotanta, jossa ryppäinä
ovat kotitaloudet ja tutkimusyksikköinä henkilöt. Rekisterissä ei ole kotitaloutta koskevaa tietoa, minkä
vuoksi asuntokuntaa käytetään poiminnassa kotitalouden asemesta. Asuntokunta muodostettiin henkilöistä,
joilla oli sama kotipaikkatunnus. Useimmissa tapauksissa yksi asuntokunta käsittää yhden kotitalouden,
minkä vuoksi asuntokuntaa käytetään kotitalouden approksimaationa.

Ajankäyttötutkimuksen otokseen poimittiin 4 500 kotitaloutta, joihin kuului 11 504 henkilöä, joista 9 987
oli täyttänyt 10 vuotta. Kotitalousotos poimittiin henkilöotoksena siten, että rekisteristä poimittiin
systemaattisella otannalla 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joille otettiin mukaan samassa asunnossa asuvat
henkilöt. Asuntokunnan poimintatodennäköisyys on riippuvainen asuntokunnan otantakehikkoon kuuluvien
henkilöiden lukumäärästä eli tässä tapauksessa 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrästä.

Ajankäyttötutkimuksen perusjoukkona on kotitalousväestö, jolloin laitoksissa asuvat ja varusmiehet
kuuluvat tutkimuksen ylipeittoon. Heidät rajattiin poimittaessa tai tietojenkeruuvaiheessa pois otoksesta.
Rekisterin päivitysviiveestä johtuen mukana oli myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita henkilöitä, jotka
luokiteltiin ylipeittoon kuuluviksi. Ylipeittoon kuuluvia kotitalouksia oli 98 (2 %), joiden poistamisen
jälkeen otokseen jäi 4 401 kotitaloutta, joista kadoksi jäi 1 787 kotitaloutta (40 %).

Kustannusten säästämiseksi otos allokoitiin puhelin- ja käyntihaastatteluihin satunnaisprosessilla siten,
että lopullisessa aineistossa olisi yhtä paljon puhelin- ja käyntihaastatteluja. Ajankäyttötutkimuksen
tutkimusasetelman mukaan vuoden jokaiselle viikolle allokoitiin yhtä monta kotitaloutta. Tietojen keruu
ajoittui 52 viikon ajanjaksolle alkaen vuoden 2009 viikosta 17.

Haastattelun yhteydessä otoksesta poistettiin kotitaloudesta muuttaneet henkilöt, joita oli 586 henkilöä.
Otokseen kuulumattomista kotitalouksista otoskotitalouksiin oli muuttanut 177 henkilöä, jotka lisättiin
otokseen. Netto-otokseksi saatiin 9 742 henkilöä. Ylipeittoa kotitalousotoksen henkilöt mukaan lukien oli
kaikkiaan 245 henkilöä.

Tietoja ei saatu kerättyä kaikilta kotitalouksilta tai henkilöiltä. Näitä kutsutaan tutkimuskadoksi. Alkiokadon
määrää mitataan ilmoittamalla kadoksi jääneiden alkioiden osuus prosentteina.
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Kotitalouskato painotettuna oli 40 %, joka on lähes sama kuin ilman painotusta laskettu, joka oli 41 %.
Ajankäyttötutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien kaikilta henkilöiltä ei saatu haastattelua. Näitä
henkilöitä oli 5 % vastanneiden kotitalouksien henkilöistä.

Ajankäyttötutkimuksessa oli mahdollista kerätä tietoja sijaisvastaajalle tilanteessa, jossa henkilöä ei
tavoitettu. Nämä henkilöt hyväksyttiin tutkimuksen aineistoon ajankäyttötutkimuksessa, sillä osa heistä
piti päiväkirjaa, mutta vapaa-aikakysymysten osalta he kuuluvat katoon, sillä sijaisvastaajilta ei kysytty
vapaa-aikakysymyksiä, ja kadon syyn mukaisessa luokituksessa henkilö, jonka tiedot oli saatu
sijaisvastaajalta, luokiteltiin ”ei tavoitettu” -luokkaan. Sijaisvastaajia oli 546 henkilöä.
Vapaa-aikakysymyksiin vastasi 4 645 henkilöä, ja vastausosuus painotettuna oli 52 % ja painottamatta 48
%.

Vastauskadolle oli käytettävissä poiminnan yhteydessä muodostettuja rekisterien käyttöön perustuvia
muuttujia kuten demografiset tiedot, alueeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot. Näistä esitetään lyhyesti
sisältymistodennäköisyyksillä painotettuina laskettuja osuuksia. Miesten vastanneiden osuus, 48 %, oli
alempi kuin naisilla, joista 55 % osallistui tutkimukseen. Alimman asteen koulutuksen omaavista 45 %
vastasi, keskiasteen vastausosuus oli 53 % ja ylimmän asteen 58 %. Nuorten ikäluokassa saatiin alhaiset
vastausosuudet: 10–14-vuotiailla 38 % ja 15–19-vuotiailla 39 %. Keski-ikäisten vastausosuus oli 50 % –
53 % ja vanhemman väestöryhmän, 60–74-vuotiaiden, vastanneiden osuus oli 61 %. Kaupunkimaisissa
kunnissa vastanneita oli 50 %, taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa 55 %. Estimointivaiheessa
käytettävissä olleita rekistereistä saatuja tietoja hyödynnettiin kalibrointiestimaattoreiden avulla, jotka
vakioivat rekisterimuuttujien frekvenssit vastaamaan todellisia arvoja.

Painot ovat estimoinnissa käytettäviä kertoimia, joilla otos laajennetaan koskemaan koko perusjoukkoa.
Painot lasketaan useassa vaiheessa, jotka ottavat huomioon otanta-asetelman ja kadon vaikutuksen
korjauksen. Lisäksi painot vakioidaan kalibrointitekniikalla vastaamaan rekistereistä saatavia tietoja.
Painotuksessa annetaan viikonpäiville ja kuukausille sama "edustavuus" siinä mielessä, että painojen
summat yksikkötasolla ovat samat. Otos on kiintiöity siten, että kunkin viikonpäivän ja kuukauden otoskoko
on vakio. Vastanneidenmäärät viikonpäivinä ja kuukausitasolla vaihtelevat riippuen kadosta ja siirretyistä
kohteista.

Väkiluku kasvaa kuukausittain. Jos painotus tehdään kuukausittain, niin seurauksena loppuvuoden kuukaudet
saavat aineistossa "yliedustuksen", minkä vuoksi painotuksessa on väestömääräksi valittu vuoden 2009
lopun tilanne, jolloin eri kuukausien edustavuuteen ei tule eroja, ja jossa kuukausivakiointi säilyttää kunkin
ajankohdan edustavuuden vastausmääristä riippumatta. Väestömäärät vastaavat kotitalousväestöä, joka
on saatu vähentämällä maassa asuvasta väestöstä rekisteriin sisältyvä "laitosväestö" eli ns. 900-ryhmä.
Varusmiehet eivät kuuluneet tutkimuksen perusjoukkoon, minkä vuoksi estimoidut varusmiesten
vuosikeskiarvot vähennettiin varusmiesten ikäluokista.

Ajankäyttötutkimukseen tulevat asuntokunnat poimittiin Tilastokeskuksen koko väestöä koskevasta
tilastollisesta rekisteristä, jossa henkilöt olivat kotipaikkatunnuksen mukaisessa järjestyksessä.
Poimintamenetelmänä oli systemaattinen poiminta, jolloin saadaan alueellisesti oikein jakautunut otos.
Paino laskettiin kotitaloudelle ja kaikki kotitalouden jäsenet saivat otanta-asetelman mukaisesti saman
painon. Tätä painoa käytettiin laskettaessa vastanneiden osuuksia ja kadon jakaumia.

Painot vakioitiin kalibrointiestimaattoreihin perustuvalla menetelmällä ikä- ja sukupuoliryhmien, alueen,
kuntatyypin, koulutuksen ja verotettavan tulon mukaan. Samaan kalibrointiin liitettiin viikkovakiointi ja
kuuluminen työttömien työnhakijoiden rekisteriin tutkimuskuukautena. Näidenmuuttujien luokat muutettiin
binäärisiksi muuttujiksi siten, että muuttujan arvo on 1 kun henkilö kuuluu luokkaan ja 0 muulloin.
Binäärimuuttujille laskettiin kotitalouskohtaiset summat, joita käytettiin kalibrointiprosessissa muuttujina.
Tällä menettelyllä kotitalouden kaikilla jäsenillä on sama paino, joka tuottaa ikä- ja sukupuoliluokkien
frekvenssien piste-estimaateille oikeat arvot. Kalibrointi tehtiin Kalmar-ohjelmistolla lineaarista
etäisyysfunktiota käyttäen. Kalibrointi tuotti muutaman suuren painon sellaisissa osajoukoissa, joissa oli
vähän vastanneita.
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Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Monimutkaisesta otanta- ja estimointiasetelmasta johtuen käytettävissä ei ollut valmisohjelmistoa, jolla
keskivirheet olisi voitu laskea. Analyyttisen keskivirheen estimaattorin lausekkeen johtaminen on vaativa
tehtävä. Näistä syistä johtuen keskivirheille laskettiin approksimaatiot SUDAAN-valmisohjelmalla, joka
ottaa huomioon otanta-asetelmaan sisältyvän kotitalouden jäsenten välisen riippuvuuden.
Kalibrointiestimaattorit korjaavat vastauskadon aiheuttamaa virhettä tutkimustuloksissa ja samalle ne
yleensä pienentävät keskivirheitämuuttujilla, joilla on lineaarista riippuvuutta kalibrointivektorinmuuttujiin.
SUDAAN:lla lasketuissa luvuissa ei ole otettu huomioon kalibrointiestimaattorien vaikutusta, joten saadut
keskivirheet ovat konservatiivisia approksimaatioita estimointiasetelman mukaisille keskivirheille.

Vapaa-aika- ja kulttuuriharrastuksiin osallistuu usein koko perhe, jolloin tutkimusmuuttujat ovat kotitalouden
suhteen sisäkorreloituneita. Muuttujille laskettiin asetelmakertoimet, joiden perusteella voidaan arvioida
muuttujien ryvästymistä kotitalousotoksessa. AsetelmakerroinDEFF on aineistosta asetelmaperusteisesti
lasketun varianssin ja yksinkertaisen satunnaisotannan varianssin suhde.

Tietojen ajantasaisuus
Ajankäyttötutkimus tehdään kymmenen vuoden välein.

Tietojen saatavuus
Ajankäyttötutkimuksen perustietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Tutkimustuloksia
julkaistaan myös paperimuotoisena. Suomen tietoja sisältyy myös Eurostatin julkaisuihin, jotka ovat
saatavissa Internetissä.

Tietojen vertailukelpoisuus
Sekä ajankäyttötutkimus että vapaa-aikatutkimus tuottavat tietoa kulttuuriosallistumisesta. Vertailukelpoista
tietoa on saatavissa vuodesta 1981 alkaen. Verrattaessa ajankäyttötutkimuksen tietoja vapaa-aikatutkimuksen
tietoihin on otettava huomioon erot tiedonkeruussa. Ajankäyttötutkimuksen kulttuuriosallistumista koskevat
kysymykset pyrittiin muotoilemaan yhdenmukaisiksi vapaa-aikatutkimuksen kysymysten kanssa. Yleisesti
ottaen ajankäyttö- ja vapaa-aikatutkimusten tulokset ovat varsin yhtenäiset. Koska ajankäyttö- ja
vapaa-aikatutkimukset suoritetaan ajallisesti lomittain, vertailukelpoisia aikasarjoja on mahdollista
muodostaa.

Tietojen yhtenäisyys
Osassa Tilastokeskuksen aineistoista kulttuuriosallistumista koskevat tiedot poikkeavat toisistaan. Puhtaita
vertailuasetelmia pystytään tekemään vain harvoin. Kysymysten sanamuotoja koskevaa kansainvälistä
tutkimusta on runsaasti, mutta kansallista tutkimusta on vielä melko vähän. Yhdistävänä tekijänä näissä
tutkimuksissa ovat havainnot surveyn herkästä luonteesta. Pienetkin muutokset sanamuodoissa ja
vastausluokissa saavat aikaan joskus huomattaviakin eroja vastausjakaumissa. Tämä tulee ottaa huomioon
tulosten raportoinnissa ja tiedon käytössä. Eri tutkimukset voivat haarukoida tutkimuksen kohteena olevan
ilmiön tasoa, mutta faktamaista tiedon käyttöä tulisi välttää.
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