
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
2020

Internetin käyttö medioiden seuraamiseen ja viestintään
lisääntynyt
82 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä useasti päivässä vuonna 2020.
Osuus kasvoi edellisestä vuodesta kolme prosenttiyksikköä. Netin käyttö useasti päivässä yleistyi
etenkin tutkimuksen kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä, 65–74-vuotiaissa kuusi ja
75–89-vuotiaissa seitsemän prosenttiyksikköä. Internetin käyttäjien osuus väestöstä kasvoi
edellisestä vuodesta kaksi prosenttiyksikköä 92 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen
vuoden 2020 väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta.

Internetin käytön ja eräiden käyttötarkoitusten yleisyys 2020, %-osuus väestöstä

Yhteisöpalvelujen
seuraaminen1)

Internetpuhelujen
soittaminen1)

Verkosta
ostaminen1)

Käyttää internetiä yleensä
useita kertoja päivässä

Käyttänyt internetiä1)

9287629810016-24

9291779710025-34

868680979935-44

808270939945-54

606946839755-64

465525628865-74

16198305175-89

6669568393Miehet

7174538091Naiset

6972548292Kaikki

Viimeisten kolmen kuukauden aikana1)

Suomalaiset käyttävät internetiä yleisimmin viestintään, medioiden seuraamiseen, ostoksiin ja asioiden
hoitamiseen. Nykyään myös erilaisia laitteita ja järjestelmiä, esimerkiksi kodinkoneita sekä lämmitys- ja
turvajärjestelmiä, ohjataan netin kautta.

Netin viestintätavoista yleisin on sähköposti, jota oli viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttänyt 87
prosenttia 16–89-vuotiaista. Älypuhelimella oli pikaviestinyt 76 prosenttia ja internet-puheluita soittanut
72 prosenttia suomalaisista. Internet-puheluiden soittaminen yleistyi vuodessa peräti 12 prosenttiyksikköä.
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Medioista internetissä seurataan yleisimmin verkkolehtiä ja televisioyhtiöiden uutissivuja. Niitä oli
viimeisen kolmen kuukauden aikana lukenut 85 prosenttia 16–89-vuotiaista. Televisioyhtiöiden
nettitelevisiopalveluja oli katsonut 74 prosenttia ja maksullisia tilausvideopalveluja 49 prosenttia edellä
mainitun ikäisistä suomalaisista.

Medioiden seuraamisessa tapahtui muutoksia vuonna 2020. Verkkolehtien ja televisioyhtiöiden uutissivujen
seuraaminen yleistyi yhdeksän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Muutos oli suurin 65–74-vuotiaiden
ja 75–89-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa myös televisioyhtiöiden nettitelevisiopalvelujen suosio kasvoi.
Äänikirjojen kuunteleminen viimeisten kolmen kuukauden aikana yleistyi eniten nuoremmissa ikäryhmissä,
25–34-vuotiaissa 17 ja 35–44-vuotiaissa 16 prosenttiyksikköä. Äänikirjoja oli kuunnellut miljoona
suomalaista (23 % 16–89-vuotiaista) kun edellisenä vuonna niin oli tehnyt vain 600 000.

Yhteisöpalveluita seurasi viimeisen 3 kuukauden aikana 69 prosenttia 16–89-vuotiaista. Edellisenä vuonna
yhteisöpalveluiden seuraajia oli 61 prosenttia ja vuonna 2015 58 prosenttia. Vuoden 2020 muutos on
poikkeuksellista. Suhteellisesti suurinta kasvu oli vanhimmissa ikäryhmissä, 65-74-vuotiaissa
yhteisöpalveluiden seuraajien määrä kasvoi alle 200 000:sta yli 300 000 ja 75-89-vuotiaissa 45 000:sta
yli 75 000. Onkin luultavaa, että ”koronakevään” tuomat rajoitukset siirsivät sosiaalista yhteydenpitoa
verkkoon ja motivoivat ikäihmisiä oppimaan uusia some-taitoja.

Yleisimmin käytetty yhteisöpalvelu vuonna 2020 oli Facebook, jota seurasi 58 prosenttia 16–89-vuotiaista.
Seuraavina tulivat WhatsApp ja Instagram 50:n ja 39:n prosentin osuuksilla. Kysyttäessä, mitä
yhteisöpalveluista vastaaja käytti eniten,WhatsAppin nimesi 36 prosenttia ja Facebookin vain 32 prosenttia.
Nuoret käyttivät WhatsAppia useammin kuin Facebookia, kuten myös Instagramia. Vanhemmissa
ikäryhmissä tilanne oli päinvastainen.

Asioiden hoitamisesta netissä yleisintä on verkkopankin käyttö. Vuonna 2020 verkkopankkia oli viimeisen
kolmen kuukauden käyttänyt 87 prosenttia 16–89-vuotiaista. Myös viranomaisten ja muiden julkisten
palveluiden kanssa asioidaan yhä yleisemmin internetin kautta. Vuonna 2020 edellä mainitun ikäisistä
suomalaisista 68 prosenttia oli lähettänyt netin kautta virallisen lomakkeen viimeisen vuoden aikana. Ajan
lääkärille oli varannut 50 prosenttia.

Netin kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut tavaroita tai palveluita 54 prosenttia
16-89-vuotiaista, mikä tarkoittaa verkko-ostamisen yleistymisen jatkumista edelleen. Vuonna 2020 myös
ostokerrat lisääntyivät ja verkko-ostoksiin käytetty rahamäärä kasvoi jonkun verran. Internetissä
ruoka-annoksia ravintoloilta suoraan tai kuljetuspalvelujen kautta tilasi kolmen kuukauden aikana 17
prosenttia 16-89-vuotiaista. Elintarvikkeita tai juomia kaupoista osti kahdeksan prosenttia. Vuonna 2019
kaikkea ruuan ostamista kysyttiin yhdellä kysymyksellä ja 12 kuukauden viiteajalla. Silloin elintarvikkeita
osti kahdeksan prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista, joten näyttäisi siltä, että ”koronakeväänä”
elintarvikkeiden ostaminen verkosta on lyönyt itsensä lopullisesti läpi.

Internetiin liitettyjen laitteiden ja järjestelmien käyttö yleistyy. Kodin turvajärjestelmiä oli käyttänyt vuonna
2020 joka kymmenes 16–89-vuotias, kodin lämmitys-, valaistus- ja vastaavia järjestelmiä käytti seitsemän
prosenttia suomalaisista. Internetiin liitettyjen laitteiden käytössä suosituimpia olivat älykellot, kuntoilu-
ja turvalaitteet, joita käytti 30 prosenttia vastaajista. Virtuaaliavusteisia älykaiuttimia käytti 16 prosenttia
16-89-vuotiasta; nuorista ja opiskelijoista jopa lähes kolmannes.

Tutkimuksen tiedot kerätiin web-lomakkeella ja puhelinhaastatteluilla 20.3. ja 10.6 välisenä aikana.
Huhtikuun puolivälissä oli kerätty puolet vastauksista. Korona-viruksen aiheuttama tilanne oli ehtinyt
vaikuttaa tuloksiin jossain määrin.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Kotitaloudessa tietokone 2020, %-osuus talouksista

Jokin tietokone/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Jokin tietokone/
kahden hengen
taloudet

Jokin
tietokone/yhden
hengen taloudet

Jokin tietokone/
kaikki kotitaloudet

87847678nettotulot alle 2100 €/kk

98949495nettotulot 2100 - 3099 €/kk

99999298nettotulot 3100 - 5099 €/kk

99100..99nettotulot 5100 €/kk tai yli

98968692Pääkaupunkiseutu

98948691Suuret kaupungit

96927586Muut kaupunkimaiset kunnat

99916283
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

98937787Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 2. Kotitaloudessa kannettava tietokone 2020, %-osuus talouksista

Kannettava tietokone/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Kannettava
tietokone/ kahden
hengen taloudet

Kannettava
tietokone/yhden
hengen taloudet

Kannettava
tietokone/ kaikki
kotitaloudet

82676062nettotulot alle 2100 €/kk

89727776nettotulot 2100 - 3099 €/kk

93868589nettotulot 3100 - 5099 €/kk

9594..95nettotulot 5100 €/kk tai yli

92897382Pääkaupunkiseutu

92787177Suuret kaupungit

90755671Muut kaupunkimaiset kunnat

90684766
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

91766274Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa
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Liitetaulukko 3. Kotitaloudessa pöytätietokone 2020, %-osuus talouksista

Pöytätietokone/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Pöytätietokone/
kahden hengen
taloudet

Pöytätietokone/yhden
hengen taloudet

Pöytätietokone/
kaikki kotitaloudet

..322023nettotulot alle 2100 €/kk

46362634nettotulot 2100 - 3099 €/kk

4744..43nettotulot 3100 - 5099 €/kk

4833..42nettotulot 5100 €/kk tai yli

41362331Pääkaupunkiseutu

44352431Suuret kaupungit

48392234Muut kaupunkimaiset kunnat

4736..31
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

46372132Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 4. Kotitaloudessa tablettitietokone 2020, %-osuus talouksista

Tablettitietokone/
kolmen tai
useamman hengen
taloudet

Tablettitietokone/
kahden hengen
taloudet

Tablettitietokone/yhden
hengen taloudet

Tablettitietokone/
kaikki kotitaloudet

48473312nettotulot alle 2100 €/kk

71555157nettotulot 2100 - 3099 €/kk

81736775nettotulot 3100 - 5099 €/kk

8986..86nettotulot 5100 €/kk tai yli

83684360Pääkaupunkiseutu

72613751Suuret kaupungit

78623856Muut kaupunkimaiset kunnat

77542850
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

77613754Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 5. Kotitaloudessa internetyhteys 2020, %-osuus talouksista

Kotoa internetyhteys/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Kotoa
internetyhteys/kahden
hengen taloudet

Kotoa
internetyhteys/yhden
hengen taloudet

Kotoa
internetyhteys/kaikki
kotitaloudet

98867981nettotulot alle 2100 €/kk

100959796nettotulot 2100 - 3099 €/kk

1001009899nettotulot 3100 - 5099 €/kk

99100..100nettotulot 5100 €/kk tai yli

100988794Pääkaupunkiseutu

99968892Suuret kaupungit

99928189Muut kaupunkimaiset kunnat

100906784Taajaan as/maaseutum. kunnat

99938189Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa
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Liitetaulukko 6. Kotitalouden käytössä olevia kiinteitä laajakaistaliittymiä 2020, %-osuus talouksista

Kiinteä
laajakaistaliittymä/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Kiinteä
laajakaistaliittymä/
kahden hengen
taloudet

Kiinteä
laajakaistaliittymä/
yhden hengen
taloudet

Kiinteä
laajakaistaliittymä/kaikki
taloudet

..484244nettotulot alle 2100 €/kk

59566860nettotulot 2100 - 3099 €/kk

62676565nettotulot 3100 - 5099 €/kk

70767272nettotulot 5100 €/kk tai yli

76766370Pääkaupunkiseutu

68655561Suuret kaupungit

59573849Muut kaupunkimaiset kunnat

45422637Taajaan as/maaseutum. kunnat

60584653Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 7. Kotitalouden käytössä olevia langattomia laajakaistaliittymiä 2020, %-osuus
talouksista

Langaton yhteys
tietokoneeseen/ kolmen
tai useamman hengen
taloudet

Langaton yhteys
tietokoneeseen/
kahden hengen
taloudet

Langaton yhteys
tietokoneeseen/
yhden hengen
taloudet

Langaton yhteys
tietokoneeseen/
kaikki taloudet

57413739nettotulot alle 2100 €/kk

59564854nettotulot 2100 - 3099 €/kk

6465..63nettotulot 3100 - 5099 €/kk

6269..64nettotulot 5100 €/kk tai yli

51473442Pääkaupunkiseutu

63544049Suuret kaupungit

60574051Muut kaupunkimaiset kunnat

65593953Taajaan as/maaseutum. kunnat

60553949Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 8. Kotitalouden käytössä olevia 3G/4G-liittymiä matkapuhelimeen 2020, %-osuus
talouksista

Matkapuhelin
3G/4G-liittymän kautta/
kolmen tai useamman
hengen taloudet

Matkapuhelin
3G/4G-liittymän
kautta/ kahden
hengen taloudet

Matkapuhelin
3G/4G-liittymän
kautta/ yhden hengen
taloudet

Matkapuhelin
3G/4G-liittymän
kautta/kaikki

96686567nettotulot alle 2100 €/kk

97768784nettotulot 2100 - 3099 €/kk

97929394nettotulot 3100 - 5099 €/kk

9394..94nettotulot 5100 €/kk tai yli

95877884Pääkaupunkiseutu

94837782Suuret kaupungit

94756575Muut kaupunkimaiset kunnat

93705169Taajaan as/maaseutum. kunnat

94786877Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa
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Liitetaulukko 9. Kotitalouden käytössä olevia asunnon sisäisiä WLAN-verkkoja 2020, %-osuus
talouksista

Jonkin muun liittymän
lisänä asunnon
sisäinen
WLAN-verkko/kolmen
tai useamman hengen
taloudet

Jonkin muun liittymän
lisänä asunnon
sisäinen
WLAN-verkko/kahden
hengen taloudet

Jonkin muun liittymän
lisänä asunnon
sisäinen
WLAN-verkko/yhden
hengen taloudet

Jonkin liittymän
lisänä asunnon
sisäinen
WLAN-verkko/kaikki
taloudet

68504144nettotulot alle 2100 €/kk

78616666nettotulot 2100 - 3099 €/kk

87807783nettotulot 3100 - 5099 €/kk

8990..89nettotulot 5100 €/kk tai yli

88785871Pääkaupunkiseutu

85705465Suuret kaupungit

82653858Muut kaupunkimaiset kunnat

77553051Taajaan as/maaseutum. kunnat

83654561Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Liitetaulukko 10. Matkapuhelin internet-yhteyden käyttö tiekoneella tai tabletilla 2020, %-osuus
talouksista

Matkapuhelimen
internet-yhteyttä
käytetään tietokoneella
tai tabletilla/ kolmen tai
useamman hengen
taloudet

Matkapuhelimen
internet-yhteyttä
käytetään
tietokoneella tai
tabletilla/ kahden
hengen taloudet

Matkapuhelimen
internet-yhteyttä
käytetään
tietokoneella tai
tabletilla/ yhden
hengen taloudet

Matkapuhelimen
internet-yhteyttä
käytetään
tietokoneella tai
tabletilla/ kaikki
taloudet

..312730nettotulot alle 2100 €/kk

53373338nettotulot 2100 - 3099 €/kk

5545..49nettotulot 3100 - 5099 €/kk

5554..54nettotulot 5100 €/kk tai yli

55462840Pääkaupunkiseutu

59373037Suuret kaupungit

51392837Muut kaupunkimaiset kunnat

48312332
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

52372836Kaikki kotitaloudet

.. = tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa
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Liitetaulukko 11. Internetin käyttö ja käytön useus 2020, %-osuus väestöstä

Ei ole
käyttänyt
internetiä
koskaan

Käyttää
harvemmin
kuin
viikottain

Käyttää
viikoittain
(mutta ei
päivittäin)

Käyttää yleensä
useita kertoja
päivässä

Käyttää
päivittäin tai
lähes päivittäin

Käyttänyt
viimeisen 3 kk
aikana

001989910016-24v

001979910025-34v

00197989935-44v

01193979945-54v

22483919755-64v

761062718865-74v

4141130365175-89v

0019899100Opiskelija

012949799Työllinen

19510526075Eläkeläinen

1536677280Perusasteen koulutus

425828895Keskiasteen koulutus

112939699Korkea-asteen koulutus

212909396Pääkaupunkiseutu

414858993Suuret kaupungit

635808492Muut kaupunkimaiset kunnat

926758188
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

514838893Miehet

725808491Naiset

624828692Kaikki

9



Liitetaulukko 12. Internetin käyttö eri laitteilla 2020, %-osuus väestöstä1)

Muulla
pienlaitteella

MatkapuhelimellaPöytätietokoneellaKannettavalla
tietokoneella

Tablettitietokoneella

349837802816-24v

299742794125-34v

149633805435-44v

109434755445-54v

28438694855-64v

06426593865-74v

02616292175-89v

2699368432Opiskelija

1594387952Työllinen

152244731Eläkeläinen

1366245329Perusasteen koulutus

1484356741Keskiasteen koulutus

1091378453Korkea-asteen koulutus

1488338046Pääkaupunkiseutu

1785336939Suuret kaupungit

1281356444Muut kaupunkimaiset kunnat

875306438Taajaan as/maaseutum. kunnat

1682396843Miehet

981276941Naiset

1282336942Kaikki

Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana kysyttyä laitetta internet-yhteyteen missä tahansa paikassa1)
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Liitetaulukko 13. Matkapuhelimen käyttö ja internetin käyttö televisiolla 2020, %-osuus väestöstä

Internetin käyttö suoraan
televisiolla2)

Internetin käyttö digiboksiin
liitetyllä televisiolla

Omassa käytössä
älypuhelin1)

473810016-24v

533510025-34v

48439735-44v

40399845-54v

31329055-64v

18217565-74v

683475-89v

4840100Opiskelija

454097Työllinen

151662Eläkeläinen

302673Perusasteen koulutus

353289Keskiasteen koulutus

403694Korkea-asteen koulutus

343493Pääkaupunkiseutu

413389Suuret kaupungit

353387Muut kaupunkimaiset kunnat

342880Taajaan as/maaseutum. kunnat

393487Miehet

322986Naiset

363287Kaikki

3G- tai 4G-internetyhteydellä varustettu matkapuhelin, jossa on kosketusnäyttö1)

ns. SMART-TV2)
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Liitetaulukko 14. Älypuhelimen tietoturva 2020, %-osuus älypuhelimen käyttäjistä

On rajoittanut älypuhelimen
sovellusten asetuksista pääsyä
henkilökohtaisiin tietoihin

On menettänyt
älypuhelimesta tietoja
viruksen tai haittaohjelman
vuoksi

Älypuhelimessa
tietoturvaohjelma tai palvelu

7237416-24v

8226425-34v

7926835-44v

7447645-54v

5837155-64v

3725965-74v

812175-89v

77471Opiskelija

74272Työllinen

28146Eläkeläinen

43353Perusasteen koulutus

61265Keskiasteen koulutus

74271Korkea-asteen koulutus

69368Pääkaupunkiseutu

65263Suuret kaupungit

59365Muut kaupunkimaiset kunnat

52259Taajaan as/maaseutum. kunnat

61263Miehet

59364Naiset

60264Kaikki

12



Liitetaulukko 15. Internetiin liitettyjen laitteiden ja järjestelmien käyttö 2020, %-osuus väestöstä1)

Käyttänyt joskus lnternetiin liitettyä

Virtuaaliavustajaa
älykaiuttimen,
tietokoneen tai
puhelimen sovelluksen
kautta

Kodinkoneita
kuten uunia tai
pölynimuria

Kodin
hälytysjärjestelmää
esim. lukkoja tai
turvakameroita

Kodin lämmitys-,
valaistus- tai
vastaavaa
järjestelmää

33711716-24v

21591125-34v

246131135-44v

17414945-54v

1139655-64v

306365-74v

213175-89v

31798Opiskelija

2051310Työllinen

3152Eläkeläinen

18364Perusasteen koulutus

13397Keskiasteen koulutus

1851310Korkea-asteen koulutus

234119Pääkaupunkiseutu

15398Suuret kaupungit

154107Muut kaupunkimaiset kunnat

11385
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

185129Miehet

14385Naiset

164107Kaikki

Käyttänyt viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 16. Internetiin liitettyjen laitteiden ja järjestelmien käyttö 2020, %-osuus väestöstä1)

Käyttänyt joskus lnternetiin liitettyä

Kodin
äänentoistojärjestelmää

Autoa, jossa
on
internetyhteys

Vaakaa,
verenpainemittaria
tai muuta
terveydenhoitoon
liittyvää laitetta

Leluja esim.
robottia

Älykelloa,
kuntoiluranneketta,
kuulokkeita tai
muita laitteita

2215753916-24v

1510543725-34v

1914854535-44v

1916944145-54v

1110722855-64v

45301465-74v

1220475-89v

19146437Opiskelija

17147441Työllinen

443013Eläkeläinen

1185223Perusasteen koulutus

13116229Keskiasteen koulutus

15126438Korkea-asteen koulutus

15147334Pääkaupunkiseutu

13105333Suuret kaupungit

14117331Muut kaupunkimaiset kunnat

1084225
Taajaan asutut /
maaseutumaiset kunnat

15136330Miehet

1186231Naiset

13106330Kaikki

Käyttänyt viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 17. Internetin käyttötarkoitusten yleisyys 2020, %-osuus väestöstä1)

KaikkiNaisetMiehet75-89v65-74v55-64v45-54v35-44v25-34v16-24v

87868845819396989887Pankkiasiat

878688397692969810096Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto

79788132708287919288
Tavaroita ja palveluita koskeva
tiedonetsintä

85848639778794979689
Verkkolehtien tai televisioyhtiöiden
uutissivujen lukeminen

76777520537786959594Pikaviestipalveluiden käyttö älypuhelimella

72697614426884959597Videopalveluiden katsominen

72776729607482858580
Sairauksiin. ravitsemukseen tai terveyteen
liittyvä tiedon etsintä

74747432627682888481
Televisioyhtiöiden verkkopalvelujen
katsominen

68667012375981889398Musiikin kuuntelu

69716616466080869292Yhteisöpalveluiden seuraaminen

72746919556982869187Internet-puhelut ja videopuhelut

5453568254670807762Tavaroiden tai palveluiden ostaminen

4947523133453708384Tilausvideopalveluiden katsominen

4542488243952586262
Tallentanut tiedostoja pilvipalvelun
levyasemalle

41433911224052545641Blogien lukeminen

3130324152637544527Käytettyjen tavaroiden ostaminen

2627264152131423924
Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden
myynti

302833381629425658Podcastien kuuntelu tai lataaminen

232421491322374229Äänikirjojen kuuntelu tai lataaminen

Käyttötarkoitusten yleisyys viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 18. Internetin käyttö puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostiin ja
pilvitallentamiseen 2020, %-osuus väestöstä1)

Tallentanut tiedostoja
internetin
henkilökohtaiseen
levytilaan

Käyttänyt
sähköpostia

Käyttänyt internetissä
pikaviestipalvelua
älypuhelimella

Käyttänyt internetiä
puheluihin tai
videopuheluihin

6296948716-24v

62100959125-34v

5898958635-44v

5296868245-54v

3992776955-64v

2476535565-74v

839201975-89v

67989593Opiskelija

53989183Työllinen

19644342Eläkeläinen

31705957Perusasteen koulutus

44907871Keskiasteen koulutus

56978684Korkea-asteen koulutus

56948582Pääkaupunkiseutu

50907875Suuret kaupungit

41867568Muut kaupunkimaiset kunnat

35816864
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

48887569Miehet

42867774Naiset

45877672Kaikki

Viimeisen 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 19. Internetin käyttö pankkiasioihin, omien tavaroiden myyntiin ja käytettyjen
tavaroiden ostamiseen 2020, %-osuus väestöstä1)

Käytettyjen tavaroiden
ostamiseen

Omien tavaroiden, tuotteiden ja
palveluiden myyntiin

Pankkiasioiden hoitamiseen

27248716-24v

45399825-34v

54429835-44v

37319645-54v

26219355-64v

15158165-74v

444575-89v

332687Opiskelija

403497Työllinen

131268Eläkeläinen

211869Perusasteen koulutus

332791Keskiasteen koulutus

373297Korkea-asteen koulutus

322892Pääkaupunkiseutu

322989Suuret kaupungit

292686Muut kaupunkimaiset kunnat

312383Taajaan as/maaseutum. kunnat

322688Miehet

302786Naiset

312687Kaikki

Viimeisen 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 20. Internetin käyttö verkkolehtien tai televisioyhtöiden uutisivujen lukeemiseen ja
blogien lukemiseen 2020, %-osuus väestöstä1)

Lukenut blogejaLukenut verkkolehtiä tai televisioyhtiöiden uutissivuja

418916-24v

569625-34v

549735-44v

529445-54v

408755-64v

227765-74v

113975-89v

5191Opiskelija

5095Työllinen

1964Eläkeläinen

2769Perusasteen koulutus

3987Keskiasteen koulutus

5494Korkea-asteen koulutus

5390Pääkaupunkiseutu

4587Suuret kaupungit

3884Muut kaupunkimaiset kunnat

3280Taajaan as/maaseutum. kunnat

3986Miehet

4384Naiset

4185Kaikki

Viimeisen 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 21. Internetin käyttö tavaroita tai palveluita ja sairaus-, ravitsemus- ja terveystiedon
etsintään 2020, %-osuus väestöstä1)

Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen
liittyvän tiedon etsintään

Tavaroita tai palveluita koskevaan
tiedonetsintään

898816-24v

919225-34v

959135-44v

868745-54v

848255-64v

647065-74v

263275-89v

8489Opiskelija

8290Työllinen

5057Eläkeläinen

5463Perusasteen koulutus

7381Keskiasteen koulutus

8690Korkea-asteen koulutus

7985Pääkaupunkiseutu

7981Suuret kaupungit

7177Muut kaupunkimaiset kunnat

6375Taajaan as/maaseutum. kunnat

7281Miehet

6778Naiset

7779Kaikki

Viimeisen 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 22. Internetin käyttö ajan varaamiseen lääkärille, omien terveystietojen lukemiseen
ja muihin terveydenhuollon palveluihin 2020, %-osuus väestöstä1)

Käyttänyt muita terveydenhuollon
verkkopalveluita, esim. uusinut
reseptin

Lukenut omia terveystietoja
esim. Omakanta -palvelusta

Varannut ajan lääkärille

25454116-24v

36635825-34v

43646135-44v

46646045-54v

48685655-64v

43594065-74v

21342275-89v

294845Opiskelija

426561Työllinen

365134Eläkeläinen

294032Perusasteen koulutus

426151Keskiasteen koulutus

367062Korkea-asteen koulutus

416559Pääkaupunkiseutu

436454Suuret kaupungit

375549Muut kaupunkimaiset kunnat

365341Taajaan as/maaseutum. kunnat

345446Miehet

436353Naiset

395850Kaikki

Käyttänyt viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 23. Internetin käyttö musiikin, podcastien ja äänikirjojen kuunteluun 2020, %-osuus
väestöstä1)

Äänikirjojen kuunteleminenPodcastien kuunteleminenMusiikin kuunteleminen

29589816-24v

42569325-34v

37428835-44v

22298145-54v

13165955-64v

983765-74v

431275-89v

325897Opiskelija

293881Työllinen

8731Eläkeläinen

162457Perusasteen koulutus

223270Keskiasteen koulutus

283475Korkea-asteen koulutus

284076Pääkaupunkiseutu

273774Suuret kaupungit

212967Muut kaupunkimaiset kunnat

162058Taajaan as/maaseutum. kunnat

213370Miehet

242866Naiset

233068Kaikki

Viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 24. Yhteisöpalvelujen seuraamisen yleisyys ja uses 2020, %-osuus väestöstä

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua
useasti päivässä

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua ainakin
päivittäin tai lähes
päivittäin

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua
ainakin viikottain

Seurannut jotain
yhteisöpalvelua 3 kk
aikana

6384899216-24v

5885909225-34v

5079838635-44v

4067758045-54v

2349576055-64v

1333414665-74v

39131675-89v

63848992Opiskelija

45727781Työllinen

11263337Eläkeläinen

31485256Perusasteen koulutus

36606770Keskiasteen koulutus

41687478Korkea-asteen koulutus

44707579Pääkaupunkiseutu

41636973Suuret kaupungit

36586467Muut kaupunkimaiset kunnat

27495659Taajaan as/maaseutum. kunnat

30546266Miehet

42656971Naiset

36596569Kaikki

Liitetaulukko 25. Seuratut yhteisöpalvelut 2020, %-osuus väestöstä

KaikkiNaisetMiehet75-89v65-74v55-64v45-54v35-44v25-34v16-24v

58635313425266768167Facebook

5053466274456587278WhatsApp

3945332122440506580Instagram

141613002652671Snapchat

131116141014182027Twitter

13111513102021258LinkedIn

68500123934TikTok

574000021325Jodel

3341343334Suomi24

665122561012Joku muu
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Liitetaulukko 26. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa
asioinnissa 2020, %-osuus väestöstä1)

Lähettänyt täytettynyt
virallisen lomakkeen
internetin kautta

Hakenut internetistä
virallisen lomakeen
täyttääkseen sen

Hakenut tietoja viranomaisten
tai julkisten palveluiden
tarjoajien internetsivuilta

68778616-24v

89889425-34v

86859435-44v

82809345-54v

75748455-64v

45466265-74v

20212975-89v

728088Opiskelija

838393Työllinen

383851Eläkeläinen

454859Perusasteen koulutus

717182Keskiasteen koulutus

848493Korkea-asteen koulutus

777688Pääkaupunkiseutu

747383Suuret kaupungit

656776Muut kaupunkimaiset kunnat

616373Taajaan as/maaseutum. kunnat

697080Miehet

676879Naiset

686979Kaikki

Viimeisten 12 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 27. Nettitelevisiopalvelujen, tilausvideopalvelujen ja videopalvelujen katsominen
2020, %-osuus väestöstä1)

Internetin videopalvelutTilausvideopalvelutTelevisioyhtiöiden
nettitelevisiopalvelut

97848116-24v

95838425-34v

95708835-44v

84538245-54v

68347655-64v

42136265-74v

1433275-89v

967982Opiskelija

886385Työllinen

341251Eläkeläinen

594256Perusasteen koulutus

745175Keskiasteen koulutus

815287Korkea-asteen koulutus

805979Pääkaupunkiseutu

775679Suuret kaupungit

694872Muut kaupunkimaiset kunnat

663869Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat

765274Miehet

694774Naiset

724974Kaikki

Viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 28. Tavaroiden ja palveluiden ostaminen yksityishenkilöiltä 2020, %-osuus väestöstä1)

Ostanut yksityishenkilöltä verkkosivuston tai sovelluksen välityksellä:

MajoitustaKimppakyytejä tai vastaaviaKotitaloustöitäTavaroita

3101616-24v

5112725-34v

4123035-44v

4101845-54v

1101055-64v

100565-74v

000175-89v

41118Opiskelija

41121Työllinen

0004Eläkeläinen

10111Perusasteen koulutus

21017Keskiasteen koulutus

41119Korkea-asteen koulutus

42119Pääkaupunkiseutu

41117Suuret kaupungit

21015Muut kaupunkimaiset kunnat

10013Taajaan as/maaseutum. kunnat

31115Miehet

21016Naiset

31016Kaikki

Viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 29. Vihamielisten viestien näkeminen, häirinnän kokeminen ja epäasiallisen
lähestymisen kohteeksi joutuminen sosiaalisessa mediassa 2020, %-osuus väestöstä

Joutunut joskus Internetissä
epäasiallisen lähestymisen
kohteeksi

Joutunut joskus internetissä
härinnän kohteeksi
(epäasialliset tai perättömät
tiedot jne.)

Nähnyt sosiaalisessa mediassa
ihmisryhmiin kohdistuvia
vihamielisiä ja halventavia
viestejä1)

32166416-24v

26116025-34v

1594935-44v

1064045-54v

642855-64v

311965-74v

11775-89v

291766Opiskelija

14744Työllinen

3217Eläkeläinen

14731Perusasteen koulutus

14841Keskiasteen koulutus

12542Korkea-asteen koulutus

18947Pääkaupunkiseutu

14843Suuret kaupungit

13639Muut kaupunkimaiset kunnat

8529Taajaan as/maaseutum. kunnat

9637Miehet

17741Naiset

13739Kaikki

Viimeisten 3 kuukauden aikana.1)
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Liitetaulukko 30. Verkkopalveluihin kirjautumistapa 2020, %-osuus väestöstä

On 12 kuukauden aikana kirjautunut verkkopalveluihin

Ei ole
tunnistautunut
lainkaan

Muulla
tavoin

Sähköisellä
toimikortilla

Sähköisellä  
henkilökortilla

Mobiili- 
tunnisteella

Avainluku- 
listalla

Yhteisöpalvelun
käyttäjä- 
tunnuksilla

Käyttäjä- 
tunnuksella
ja
salasanalla

26516256427616-24v

18727072497925-34v

14637070447535-44v

23846174317845-54v

621145368246855-64v

173823560175865-74v

53272153473575-89v

365161594679Opiskelija

249466713775Työllinen

2927230511451Eläkeläinen

2558240492758
Perusasteen
koulutus

847257663069
Keskiasteen
koulutus

238460723775
Korkea-asteen
koulutus

5610260583671Pääkaupunkiseutu

848258663270Suuret kaupungit

1137351623067

Muut
kaupunkimaiset
kunnat

1426348682866

Taajaan
as/maaseutum.
kunnat

1048357643269Miehet

1147351633067Naiset

1048354643168Kaikki
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Liitetaulukko 31. Ostaminen ja tilaaminen verkon kautta 2020, %-osuus väestöstä

Ostanut tai tilannut verkon
kautta viimeisen 3 kk aikana

Ostanut tai tilannut verkon
kautta viimeisen 12 kk aikana

Ostanut tai tilannut joskus
verkon kautta

62869216-24v

77919625-34v

80929635-44v

70849045-54v

46677755-64v

25394965-74v

8131875-89v

648391Opiskelija

708692Työllinen

223341Eläkeläinen

385258Perusasteen koulutus

547078Keskiasteen koulutus

678288Korkea-asteen koulutus

647783Pääkaupunkiseutu

567179Suuret kaupungit

546774Muut kaupunkimaiset kunnat

456470Taajaan as/maaseutum. kunnat

567279Miehet

536773Naiset

546976Kaikki
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Liitetaulukko 32. Ostanut tai tilannut verkon kautta, ostokerrat ja käytetty rahamäärä 2020, %-osuus
väestöstä

Käyttänyt viimeisen 3 kk
aikana internetin kautta
tehtyihin ostoksiin vähintään
500 euroa

Käyttänyt viimeisen 3 kk
aikana internetin kautta
tehtyihin ostoksiin vähintään
100 euroa

Tehnyt verkon kautta
viimeisen 3 kk aikana
vähintään 3 ostoa tai tilausta

15513816-24v

28685425-34v

34706035-44v

30635045-54v

16362655-64v

7181465-74v

27475-89v

135140Opiskelija

326350Työllinen

61612Eläkeläinen

93023Perusasteen koulutus

194536Keskiasteen koulutus

306047Korkea-asteen koulutus

295846Pääkaupunkiseutu

194636Suuret kaupungit

194737Muut kaupunkimaiset kunnat

143729Taajaan as/maaseutum. kunnat

224736Miehet

184637Naiset

204636Kaikki
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Liitetaulukko 33. Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin 2020, %-osuus väestöstä

KaikkiNaisetMiehet75-89v65-74v55-64v45-54v35-44v25-34v16-24vOstanut tai tilannut:

293522282039474337
Vaatteita, urheiluvaatteita, kenkiä tai
asusteita

2821358223538403212Rahapelejä

2324213101729323726

Matkalippuja esimerkiksi linja-autoon,
junaan, lentokoneeseen tai taksikyytejä (sis.
Uber)

19162302818354026
Elokuvia tai sarjoja suoratoistopalveluna tai
latauksina

17171812518253928
Ruoka-annoksia ravintoloilta suoraan tai
kuljetuspalvelun kautta

171617031025292619Urheiluharrastuksiin liittyviä tuotteita

161914271422252515
Pääsylippuja elokuviin, konsertteihin tai
muihin tapahtumiin

15141701616263424
Musiikkia suoratoistopalveluna tai
latauksina

141215171318162017Vakuutuksia (myös matkavakuutukset)

131710141117232313
Huonekaluja, sisustavaroita,
puutarhanhoitotuotteita tai kasveja

1391725917192315
Tietokoneita, tabletteja, matkapuhelimia tai
niiden lisävarusteita

1372000312183325

Verkossa pelattavia tai ladattavia pelejä
tietokoneelle, pelikonsolille tai
matkapuhelimelle

12111315112121156Hotelli- tai muuta majoitusta

12131124815211912
E-kirjoja, verkkoaikakauslehtiä tai
verkkosanomalehtiä

1214936101919139Painettuja kirjoja tai lehtiä

1118403917181712Kauneudenhoito- tai hyvinvointituotteita

1071214514131612
Verkosta ladattavia tietokone- tai muita
ohjelmia tai niiden päivityksiä

85101251313127Kodinkoneita tai viihde-elektroniikkaa

888134816118Elintarvikkeita tai juomia kaupoista

896135913910Lääkkeitä tai ravintolisiä

72130271012106
Autoja tai muita kulkuneuvoja tai niiden
varaosia

796113520152Leluja tai lastenhoitotuotteita

79403591396
Siivoustarvikkeita tai henkilökohtaiseen
hygieniaan liittyviä tuotteita

658023710148Matkapuhelin- tai internetliittymiä

65712471287
Sähkö-, lämmitys- tai muita vastaavia
palveluita

56401268107Terveyteen ja kuntoiluun liittyviä sovelluksia

4450137785
Elokuvia tai sarjoja DVD-levyinä tai muina
tallenteina

3340134555Pääsylippuja urheilutapahtumiin

3340024368
Muita sovelluksia kuten matkailuun tai
kielten opiskeluun liittyviä

3240126333
Musiikkia CD- tai vinyylilevyinä tai muina
tallenteina

3240013840Polkupyöriä tai niiden varaosia

1110011310
Kotitaloustöitä kuten siivousta, lastehoitoa
tai puutarhanhoitoa

30



Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston
laatuseloste

Tietojen relevanssi
Tilasto kuvaa väestön ja kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä Suomessa. Tilasto tuotetaan
otokseen perustuvana laajana kysely- ja haastattelututkimuksena. Suurin osa tutkimuksen kysymyksistä
on yksilökysymyksiä ja vain muutama liittyy vastaajan kotitalouteen.

Tutkimuksen aiheita ovat tietokoneen ja internetin käytön yleisyys ja useus, käyttötarkoitukset ja
käyttöpaikat sekä kuluttajien verkkokauppa. Pääosa kysymyksistä on EU-tasolla harmonisoituja ja osa on
suunniteltu vastaamaan kansallisiin tietotarpeisiin. Aihealueiden painotukset vaihtelevat vuosittain.

Tietoja käytetään kansallisesti tietoyhteiskuntaa koskevassa kehittämisessä, politiikan suunnittelussa ja
seurannassa, tutkimuksessa, opetuksessa ja liiketoiminnassa. EU-harmonisoituja tietoja käytetään EU:n
tietoyhteiskuntaa kuvaavissa rakenneindikaattoreissa ja puiteohjelmien seurannassa. Myös muut
kansainväliset organisaatiot käyttävät tietoja.

Keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

Tilaston tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004)

Tutkimuksen menetelmäkuvaus
Aineiston perusjoukkoja on kaksi, joista toinen on koko maassa vakituisesti asuva 16–89-vuotias väestö,
ja toinen kotitaloudet, joissa on vähintään yksi 16–89-vuotias henkilö. Yläikäraja nostettiin 74:stä 89
vuoteen vuonna 2013. Otos perustuu väestötietojärjestelmästä tehtävään satunnaispoimintaan. Vuonna
2020 otoskoko oli 6 000 henkilöä ja kotitaloutta.

Tutkimuksen tiedot on kerätty vuodesta 2016 alkaen yhdistelmätiedonkeruulla. Vuoden 2020 tutkimuksessa
75–89-vuotiaille ja 25–74-vuotiaille vain perusasteen tutkinnon suorittaneilta tiedot kerättiin ensisijaisesti
puhelinhaastattelussa. Kaikki 16–24-vuotiaat ja toisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet
25–74-vuotiaat saivat valita vastaavatko verkkolomakkeella vai puhelinhaastattelussa. Vuoteen 2015 asti
tiedot kerättiin koko otokselta puhelinhaastatteluilla.

Tutkimuksen vastausaste vuonna 2020 oli 55,4 prosenttia. Internetissä täytettävän lomakkeen vastausaste
koko otoksesta laskettuna oli 29,6 prosenttia ja puhelinhaastattelun vastaavasti 25,8 prosenttia. Ikäryhmien
välillä on vastausasteessa suuria eroja.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Otantatutkimuksissa ilmenee aina satunnaisvaihtelua, jota kutsutaan otantavirheeksi ja joka aiheutuu
otoskokoon liittyvistä rajoituksista. Tilaston luotettavuuden arviointiin käytettäviä keskeisiä mittareita
ovat keskivirhe ja siitä johdettu luottamusväli eli virhemarginaali. Otantatutkimusten tuloksien edustavuutta
heikentää myös vastauskato. Vastauskadon vaikutusta korjataan painokertoimilla, jolloin pyritään siihen,
että estimaatit olisivat mahdollisimman virheettömiä.

Tutkimusaineisto painotetaan vastaamaan kokomaan väestöä ja kotitalouksia ottaen huomioon vastauskato.
Henkilöpainotuksessa taulukoidaan sekä vastanneiden että väestön lukumäärätiedot sukupuolen, iän,
koulutusasteen, äidinkielen, alueen sekä tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. Tiedonkeruutavan
muutoksen vuoksi henkilöpainotuksen laskemistapa uudistettiin vuonna 2016 lisäämällä painomuuttujiin
koulutusaste ja äidinkieli. Kotitalouksien sisältymistodennäköisyyksien perusteena käytetään
tulonjakotilastosta saatuja jakautumia kotitalouden koon ja määrän mukaan NUTS3-alueluokissa.
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Tietojen ajantasaisuus
Tilasto ilmestyy vuosittain. Tiedonkeruu tehdään keväisin vuoden toisella vuosineljänneksellä ja
viiteajanjakso on ensisijaisesti vuoden ensimmäinen neljännes. Suomea koskevia tuloksia julkaistaan ao.
tiedonkeruuvuoden syksyllä ja tilastotoimisto Eurostat julkaisee EU-maiden tiedot loppuvuodesta.

Tietojen saatavuus
Perustietoja tutkimustuloksista julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla noin puolen vuoden kuluttua
tiedonkeruun päättymisestä. Tilastotietoja esitetään suomeksi ja ruotsiksi. Tilastoista ilmestyy yleensä
vuosittain myös sähköisessä muodossa perusjulkaisu.

Tietojen vertailukelpoisuus
Tietoyhteiskuntatilastoja on laadittu vuodesta 1996 alkaen. Tilastot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia
tutkimussisältöjen vaihtuvuuden takia. Aikasarjojen laadintamahdollisuus vaihtelee kysymyksittäin.
Kaikkien perustietojen aikasarjat on laadittavissa viimeistään vuodesta 2004 lähtien.

Vuonna 2018 tutkimuksen vastausaste laski edellisestä vuodesta seitsemän prosenttiyksikköä 51 prosenttiin
ja vuonna 2019 edelleen 50,5 prosenttiin. Vastausosuuden lasku kohdistui etenkin nuorimpiin ikäryhmiin.

Vuosina 2017 ja 2018 tietojen keruuseen tehtiin pieniämuutoksia. Puhelinhaastattelut ulkoistettiin kokonaan
vuonna 2020 ja vuonna 2019 80 % haastatteluista. Nämä seikat voivat vaikuttaa tulosten
vertailukelpoisuuteen edellisten vuosien suhteen joidenkin muuttujien osalta.

Jotta vuosien 2016 ja 2015 tutkimusten tulokset olisivat painojen laskentatavan osalta vertailukelpoisia,
vuoden 2015 tutkimuksen aineistoon tehtiin revisio laskemalla painot uuden menetelmän mukaisesti.
Vuoden 2015 julkistuksen liitetaulukot julkaistiin uudelleen revisioidusta aineistosta lasketuilla luvuilla.
Revision seurauksena vuoden 2015 tulokset muuttuivat mutta pääsääntöisesti melko vähän. Tämän vuoksi
2015 julkistustiedotteen ja katsausten tekstejä ei muutettu, mistä johtuen niissä olevat luvut voivat hieman
poiketa uusittujen liitetaulukoiden luvuista. Vuoden 2017 tutkimuksen aineiston painotus tehtiin samalla
tavoin kuin 2016.

Tietojen yhtenäisyys
Kuluttajabarometri kerää neljännesvuosittain tietoja kotitalouksien laitevarannoista. Tutkimusten otoskoon
vaihteluista johtuvat tilastolliset virhemarginaalit huomioon ottaen tiedot ovat yhtenäisiä tässä tutkimuksessa
esitettyjen kotitalouskohtaisten laitevarantotietojen kanssa. Tutkimukset täydentävät toisiaan joidenkin
kysymyssisältöjen käsitteellisten erojen takia.
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