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Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015, vuonna
2016 uudistetun painotustavan mukaan laskettuna
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa siirryttiin vuonna 2016
puhelinhaastatteluista yhdistelmätiedokeruuseen, jossa 16–69-vuotiaat saivat valita vastaavatko
verkkolomakkeella vai puhelinhaastattelussa ja 70–89-vuotiaille tehtiin puhelinhaastattelu.

Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuonna 2016 uudistettiin myös menetelmä, jolla tutkimuksen
henkilöitä koskeva aineisto painotetaan vastaamaan koko maan väestöä ottaen huomioon vastauskato.
Uudessa laskentatavassa otetaan huomioon myös henkilöiden koulutusaste ja äidinkieli. Jotta vuosien
2016 ja 2015 tutkimusten tulokset olisivat painojen laskentatavan suhteen vertailukelpoisia, vuoden 2015
aineistoon tehtiin revisio laskemalla henkilöpainot uuden menetelmän mukaisesti.

Vuoden 2015 tutkimuksen julkistuksen henkilöitä koskevat liitetaulukot julkaistaan uudelleen revisioidusta
aineistosta lasketuilla luvuilla. Liitetaulukoiden luvut muuttuvat vuonna 2015 julkaistuista, mutta muutokset
jäävät pääsääntöisesti melko vähäisiksi. Tämän vuoksi 2015 julkistustiedotteen ja katsauksen tekstejä ei
ole muutettu, mistä johtuen niissä olevat luvut voivat hieman poiketa uusittujen liitetaulukoiden luvuista.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 14.12.2015
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 9. Internetin käyttö ja käytön useus iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan
kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-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

%-osuus väestöstä

003909710016-24v

003919610025-34v

01289959835-44v

14775879745-54v

631061779055-64v

265935536865-74v

653613213074-89v

002909799Opiskelija

115829298Työllinen

3659304458Eläkeläinen

2636516170Perusasteen koulutus

737688190Keskiasteen koulutus

214829197Korkea-asteen koulutus

524798793Pääkaupunkiseutu

1124728187Suuret kaupungit

1027667887Muut kaupunkimaiset kunnat

1637587181
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

1026697987Miehet

1335667785Naiset

1126677886Yhteensä 16-89v

526738492Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 10. Käyttänyt kannettavia laitteita viimeisen 3 kk aikana langattomasti
internet-yhteyteen kodin tai työpaikan ulkopuolella 2015, %-osuus väestöstä

Tabletilla
julkisen
WLAN:n
kautta

Tabletilla
matkapuhelinverkon
kautta

Tabletilla
(kaikki
yhteystyypit)

Kannettavalla
tietokoneella
julkisen
WLAN:n
kautta

Kannettavalla
tietokoneella
matkapuhelinverkon
kautta

Kannettavalla
tietokoneella
(kaikki
yhteystyypit)

%-osuus väestöstä

26223426293716-24v

20293526344225-34v

28344125324035-44v

22313722293645-54v

14232714192655-64v

610125101365-74v

23412275-89v

282637343445Opiskelija

233238233138Työllinen

58104810Eläkeläinen

121218111620Perusasteen koulutus

162328162327Keskiasteen koulutus

243440273242
Korkea-asteen
koulutus

252937262937Pääkaupunkiseutu

172328172530Suuret kaupungit

172329172228
Muut kaupunkimaiset
kunnat

131923142026
Taajaan
as/maaseutum. kunnat

182631192832Miehet

172026161926Naiset

172328182329Yhteensä 16-89v

192531202632Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 11. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan
ulkopuolella viimeisen 3 kk aikana 2015, %-osuus väestöstä

MP3-soittimella,
sähköisellä
lukulaitteella,
käsipelikonsolilla
tai muulla
pienlaitteella
julkisen WLAN:n
kautta

MP3-soittimella,
sähköisellä
lukulaitteella,
käsipelikonsolilla tai
muulla pienlaitteella
matkapuhelinverkon
kaitta

MP3-soittimella,
sähköisellä
lukulaitteella,
käsipelikonsolilla
tai muulla
pienlaitteella
(kaikki
yhteystyypit)

Matkapuhelimella
julkisen WLAN:n
kautta

Matkapuhelimella
matkapuhelinverkon
kautta

Matkapuhelimella
(kaikki
yhteystyypit)

%-osuus väestöstä

32550899516-24v

11240858825-34v

11239848735-44v

12329676945-54v

01117484955-64v

0007212265-74v

00014475-89v

224538591Opiskelija

122337578Työllinen

00061819Eläkeläinen

212234650
Perusasteen
koulutus

011266062
Keskiasteen
koulutus

112337173
Korkea-asteen
koulutus

123387073Pääkaupunkiseutu

111285962Suuret kaupungit

111255861

Muut
kaupunkimaiset
kunnat

112215355

Taajaan
as/maaseutum.
kunnat

213286265Miehet

011265659Naiset

112275962Yhteensä 16-89v

112306568Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 12. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan
ulkopuolella ainakin kerran viikossa 2015, %-osuus väestöstä

MP3-soittimella,
sähköisellä lukulaitteella,
käsipelikonsolilla tai
muulla pienlaitteella
ainakin kerran viikossa

Matkapuhelimella
ainakin kerran
viikossa

Tabletilla ainakin
kerran viikossa

Kannettavalla
tietokoneella ainakin
kerran viikossa

%-osuus väestöstä

174131416-24v

172161825-34v

071241735-44v

156221745-54v

037151155-64v

0147465-74v

032175-89v

1731617Opiskelija

1642117Työllinen

01464Eläkeläinen

03896Perusasteen koulutus

0501412Keskiasteen koulutus

1582319Korkea-asteen koulutus

1592217Pääkaupunkiseutu

1501412Suuret kaupungit

0471512Muut kaupunkimaiset kunnat

0431210Taajaan as/maaseutum. kunnat

1541815Miehet 16-89v

0441310Naiset 16-89v

0491512Yhteensä 16-89v

0541714Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 13. Tablettitietokoneen käyttötarkoituksia viimeisen 3 kuukauden aikana 2015,%-osuus
väestöstä

Lukenut
internetin
kautta
ladattavia
sähköisiä
kirjoja

Käyttänyt
internetin
kautta
Podcast-
palvelua

Osallistunut
internetin kautta
yhteisöpalveluihin

Pelannut pelejä,
katsellut kuvia
tai videoita tai
kuunnellut
musiikkia

Lukenut
sähköpostia

Lukenut
verkkolehtiä tai
televisioyhtiöiden
uutissivuja

%-osuus väestöstä

543236313116-24v

853639384025-34v

823645424835-44v

532432364145-54v

411419262755-64v

2087131265-74v

00124475-89v

6535393736Opiskelija

7329363742Työllinen

10671111Eläkeläinen

3316181920Perusasteen koulutus

4223282830Keskiasteen koulutus

8328353842Korkea-asteen koulutus

8330353737Pääkaupunkiseutu

7225303031Suuret kaupungit

4321263032
Muut kaupunkimaiset
kunnat

2117212225
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

6321293034Miehet

4223252728Naiset

5222272931Yhteensä 16-89v

5325303134Yhteensä 16-74v

Liitetaulukko 14. Internetin käyttötarkoituksia matkapuhelimella viimeisen 3 kuukauden aikana
2015, %-osuus väestöstä

Lukenut
internetin
kautta
ladattavia
sähköisiä
kirjoja

Käyttänyt
internetin
kautta
Podcast-
palvelua

Osallistunut
internetin kautta
yhteisöpalveluihin

Pelannut pelejä,
katsellut kuvia
tai videoita tai
kuunnellut
musiikkia

Lukenut
sähköpostia

Lukenut
verkkolehtiä tai
televisioyhtiöiden
uutissivuja

%-osuus väestöstä

9158992878416-24v

14138181868325-34v

786374777735-44v

243842565845-54v

232123414055-64v

21910181865-74v

11213475-89v

101482868381Opiskelija

6855607070Työllinen
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Lukenut
internetin
kautta
ladattavia
sähköisiä
kirjoja

Käyttänyt
internetin
kautta
Podcast-
palvelua

Osallistunut
internetin kautta
yhteisöpalveluihin

Pelannut pelejä,
katsellut kuvia
tai videoita tai
kuunnellut
musiikkia

Lukenut
sähköpostia

Lukenut
verkkolehtiä tai
televisioyhtiöiden
uutissivuja

%-osuus väestöstä

11881515Eläkeläinen

6741424442Perusasteen koulutus

5546495656Keskiasteen koulutus

5746506464Korkea-asteen koulutus

8955566664Pääkaupunkiseutu

5751535957Suuret kaupungit

6743475455
Muut kaupunkimaiset
kunnat

3435394546
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

6843505758Miehet

4546455351Naiset

5645475554Yhteensä 16-89v

6749526060Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 15. Reitti- ja paikannussovellusten ja kuntoilusovellusten käyttö matkapuhelimella,
aktiivisuusrannekkeiden ja älykellojen käyttö, viimeisen 3 kuukauden aikana 2015, %-osuus
väestöstä

Käyttänyt
aktiivisuusranneketta
tai äly- tai
urheilukelloa, joka
mittaa liikkumista,
kalorien kulutusta ja
unen laatua

Käyttänyt työ- tai
yksityistarkoituksessa
matkapuhelimella
paikannus- tai
reittipalvelua tai muita
sijaintitietoa hyödyntäviä
sovelluksia

Jakanut tai julkaissut
Internetissä
kuntoilusovelluksella
kerättyjä tietoja
liikuntasuorituksista

Käyttänyt puhelimella
kuntoilusovellusta
mittaamaan urheilu-
tai liikuntasuorituksen
pituutta, kestoa yms.

%-osuus väestöstä

98023916-24v

158273725-34v

137442835-44v

95522145-54v

74111155-64v

5161465-74v

240175-89v

1277235Opiskelija

1268328Työllinen

41504Eläkeläinen

840117Perusasteen koulutus

854220Keskiasteen koulutus

1264425Korkea-asteen koulutus

1063425Pääkaupunkiseutu

955324Suuret kaupungit

1050221Muut kaupunkimaiset kunnat

746116
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

956322Miehet

849220Naiset

953221Yhteensä 16-89v

1058323Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko16. Internetin käyttötarkoitukset 3 kuukauden ian ja sukupuolenmukaan 2015,%-osuus
väestöstä

Kaikki
16-74v

Kaikki
16-89v

Naiset
16-89v

Miehet
16-89v

75-89v65-74v55-64v45-54v35-44v25-34v16-24v

%-osuus väestöstä

8680808023568090969799
Sähköpostien lähettäminen tai
vastaanotto

8680798125628493969878Pankkiasiat

8277738023547688909394

Verkkolehtien tai
televisiokanavien uutissivujen
lukeminen

8276737817537686929490
Tavaroita ja palveluita koskeva
tiedonetsintä

7165636713305774848991

Tiedon etsintä wikipedioista tai
vastaavista
verkkotietosanakirjoista

6661685519425863748277
Sairauksiin. ravitsemukseen tai
terveyteen liittyvä tiedon etsintä

6358585813405970767357
Matka- ja majoituspalvelujen
selailu

585355514193551708693
Yhteisöpalveluiden (esim.
Facebook) seuraaminen

565248568163649718287
Musiikin kuuntelu tai lataaminen
tietokoneelle tai muulle laitteelle

51484847182548658095
Pikaviestipalveluiden käyttö
älypuhelimella

524750455143144647983

Viestien kirjoittaminen internetiin
(keskustelupalstat,
yhteisöpalvelut jne.)

383640318172729466152Blogien lukeminen

343127344112126445151
Tallentanut tiedostoja
pilvipalvelun levyasemalle

35322242392328425259
Ohjelmien lataamiseen omalle
tietokoneelle

32293127371828394660
Koulutus- ja kurssitarjonnan
etsintä

322926324112226484934
Käytettyjen tavaroiden
ostaminen

302823328161623363852
Pelien pelaaminen interetissä
tai lataaminen omalle koneelle

2724242500925324257

Työn etsiminen tai
työpaikkahakemusten
lähettäminen

272523266142117283747Internet-puhelut ja videopuhelut

23212022391721363223
Omien tavaroiden, tuotteiden ja
palveluiden myynti

7687136591010

Kirjoittanut Internetsivustolle
yhteiskunnallisia tai poliittisia
mielipiteitä
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Liitetaulukko 17. Käyttänyt internetiä puheluihin, pikaviestintään älypuhelimella, sähköpostin
käyttöön ja tallentanut verkkolevytilaan iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan
kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Tallentanut tiedostoja
internetin
henkilökohtaiseen
levytilaan viimeisten 3
kk aikana

Käyttänyt
sähköpostia

Käyttänyt
internetissä
pikaviestipalvelua
älypuhelimella

Käyttänyt internetiä
puheluihin tai
videopuheluihin

%-osuus väestöstä

5199944716-24v

5197773725-34v

4496642835-44v

2690481745-54v

2180252155-64v

115681465-74v

4232675-89v

52988848Opiskelija

38935926Työllinen

948711Eläkeläinen

24634124Perusasteen koulutus

32824623Keskiasteen koulutus

37945328Korkea-asteen koulutus

41905531Pääkaupunkiseutu

35825429Suuret kaupungit

29804625Muut kaupunkimaiset kunnat

24733817
Taajaan asutut / maaseutumaiset
kunnat

34804626Miehet 16-89v

27804723Naiset 16-89v

31804725Yhteensä 16-89v

34865127Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 18. Internetin käyttö pankkiasioiden hoitoon, omien tuotteiden ja palveluidenmyyntiin
tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen,
asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Käytettyjen tavaroiden
ostamiseen

Omien tavaroiden, tuotteiden
ja palveluiden myyntiin

Pankkiasioiden hoitamiseen

%-osuus väestöstä

34237816-24v

49329825-34v

48369635-44v

26219345-54v

22178455-64v

1196265-74v

432575-89v

302075Opiskelija

372795Työllinen

10852Eläkeläinen

221557Perusasteen koulutus

342386Keskiasteen koulutus

302494Korkea-asteen koulutus

312488Pääkaupunkiseutu

292182Suuret kaupungit

272081Muut kaupunkimaiset kunnat

292072Taajaan as/maaseutum. kunnat

322281Miehet

262079Naiset

292180Kaikki 16-89v

322386Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 19. Internetin käyttömedian seuraamiseen ja asiatiedon etsintään 3 kuukauden aikana
iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015,
%-osuus väestöstä

Tiedon etsintä wikipedioista tai
vastaavista verkkotietosanakirjoista

Lukenut blogejaLukenut verkkolehtia tai
televisiokanavien internetsivuja

%-osuus väestöstä

91529416-24v

89619325-34v

84469035-44v

74298845-54v

57277655-64v

30175465-74v

1382375-89v

925994Opiskelija

794190Työllinen

281546Eläkeläinen

482661Perusasteen koulutus

663480Keskiasteen koulutus

814888Korkea-asteen koulutus

754482Pääkaupunkiseutu

704077Suuret kaupungit

643678Muut kaupunkimaiset kunnat

572672Taajaan as/maaseutum. kunnat

673180Miehet

634073Naiset

653677Kaikki 16-89v

713882Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä
koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan,
koulutusast., asuinpaikan kaupunkimais. ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Sairauksiin, ravitsemukseen tai
terveyteen liittyvän tiedon
etsintä

Matka- ja
majoituspalveluiden
selailuun

Tavaroita tai palveluita
koskevaan tiedonetsintään

%-osuus väestöstä

77579016-24v

82739425-34v

74769235-44v

63708645-54v

58597655-64v

42405365-74v

19131775-89v

775990Opiskelija

717390Työllinen

363243Eläkeläinen

473856Perusasteen koulutus

635980Keskiasteen koulutus

747790Korkea-asteen koulutus

726783Pääkaupunkiseutu

626077Suuret kaupungit

605676Muut kaupunkimaiset kunnat

565270Taajaan as/maaseutum. kunnat

555878Miehet

685873Naiset

615876Kaikki 16-89v

666382Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 21. Internetin käyttö musiikin kuunteluun, pelaamiseen tai ohjelmien lataamiseen 3
kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen
mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Ohjelmien lataamiseen
omalle tietokoneelle

Pelien pelaamiseen tai
lataamiseen

Musiikin kuuntelu tai lataaminen
tietokoneelle tai muulle laitteelle

%-osuus väestöstä

59528716-24v

52388225-34v

42367135-44v

28234945-54v

23163655-64v

9161665-74v

38875-89v

625485Opiskelija

372962Työllinen

91316Eläkeläinen

282745Perusasteen koulutus

312953Keskiasteen koulutus

372656Korkea-asteen koulutus

403262Pääkaupunkiseutu

383157Suuret kaupungit

292651Muut kaupunkimaiset kunnat

252442Taajaan as/maaseutum. kunnat

423256Miehet

222348Naiset

322852Kaikki 16-89v

353056Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 22. Internetin käyttö viestien kirjoittamiseen ja poliittistenmielipiteiden kirjoittamiseen
3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan
2015, %-osuus väestöstä

Kirjoittanut jollekin Internetsivustolle
yhteiskunnallisia tai poliittisia mielipiteitä

Kirjoittanut viestejä internetiin (poislukien
sähköpostin kayttö)

%-osuus väestöstä

108316-24v

107925-34v

96435-44v

54445-54v

63155-64v

31465-74v

1575-89v

1082Opiskelija

757Työllinen

313Eläkeläinen

540Perusasteen koulutus

649Keskiasteen koulutus

951Korkea-asteen koulutus

1059Pääkaupunkiseutu

854Suuret kaupungit

544Muut kaupunkimaiset kunnat

539Taajaan as/maaseutum. kunnat

845Miehet

650Naiset

747Kaikki 16-89v

752Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 23. Internetin käyttö työn/ koulutustiedon etsintään tai opiskeskeluun 3 kuukauden
aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan
2015, %-osuus väestöstä

Opintoihin liittyen on
ollut yhteydessä
opettajiin tai
kanssaopiskelijoihin
oppilaitoksen
verkkoportaalin
kautta

Muuten käyttänyt opiskelua
tukevaa
verkko-opiskelumateriaalia

Verkko-opiskelu
jonkun kurssin
suorittamiseksi

Koulutus- ja
kurssitarjonnan
etsintään

Työn etsintään tai
työpaikkahakemusten
lähettämiseen

%-osuus väestöstä

526126605716-24v

263722464225-34v

142715393235-44v

10179282545-54v

411618955-64v

2517065-74v

0103075-89v

7278406563Opiskelija

1121113224Työllinen

14160Eläkeläinen

2124122825
Perusasteen
koulutus

1321112824
Keskiasteen
koulutus

1325133224
Korkea-asteen
koulutus

2030174130Pääkaupunkiseutu

1928153329Suuret kaupungit

1624112624

Muut
kaupunkimaiset
kunnat

101572217

Taajaan
as/maaseutum.
kunnat

1322102725Miehet

1724133124Naiset

1523122924Kaikki 16-89v

1725133227Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 24. Yhteisöpalveluiden käyttö iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan
kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua
yleensä jatkuvasti
kirjautuneena tai
useasti päivässä

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua
lähes päivittäin tai
sitä useammin

Seuraa jotain
yhteisöpalvelua
ainakin viikottain

Seurannut jotain
yhteisöpalvelua
3 kk aikana

Rekisteröitynyt
jonkin
yhteisöpalvelun
käyttäjäksi

%-osuus väestöstä

538590939516-24v

427482868825-34v

265766707435-44v

163546515645-54v

82331353855-64v

41317192165-74v

1334675-89v

5280858992Opiskelija

2551606467Työllinen

311141618Eläkeläinen

2038434649Perusasteen koulutus

2244505356Keskiasteen koulutus

2245545963Korkea-asteen koulutus

2851616668Pääkaupunkiseutu

2749576164Suuret kaupungit

2040465054Muut kaupunkimaiset kunnat

1635414345
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

1940485155Miehet

2445515557Naiset

2243495356Kaikki 16-89v

2447545861Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa
asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden
ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Lähettänyt täytettynyt
virallisen lomakkeen
internetin kautta

Hakenut internetistä
virallisen lomakeen
täyttääkseen sen

Hakenut tietoja viranomaisten
tai julkisten palveluiden
tarjoajien internetsivuilta

%-osuus väestöstä

63758116-24v

76768725-34v

73778635-44v

62657545-54v

50536555-64v

25294365-74v

9121575-89v

677785Opiskelija

666980Työllinen

222536Eläkeläinen

354048Perusasteen koulutus

545769Keskiasteen koulutus

717585Korkea-asteen koulutus

686979Pääkaupunkiseutu

566071Suuret kaupungit

515666Muut kaupunkimaiset kunnat

454959Taajaan as/maaseutum. kunnat

565969Miehet

515666Naiset

545767Yhteensä 16-89v

586273Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 26. Nettitelevisiopalvelujen, tilausvideopalvelujen ja videopalvelujen katsominen
viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja
sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

Katsonut videoita
internetin
videopalveluista (esim.
Youtube, Vimeo)

Katsonut elokuvia, sarjoja
ja urheilulähetyksiä
tilausvideopalveluista
(esim. Netflix, Viaplay)

Katsonut televisioyhtiöiden
nettitelevisiopalveluja (esim.
Yle Areena, MTV3 Katsomo,
Nelonen Ruutu.fi)

%-osuus väestöstä

98607416-24v

90487825-34v

85347235-44v

67216845-54v

46115755-64v

2033765-74v

511675-89v

955474Opiskelija

753271Työllinen

19333Eläkeläinen

482642Perusasteen koulutus

642662Keskiasteen koulutus

702675Korkea-asteen koulutus

713866Pääkaupunkiseutu

652863Suuret kaupungit

602461Muut kaupunkimaiset kunnat

531953Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat

673061Miehet 16-89v

552358Naiset 16-89v

612660Yhteensä 16-89v

672964Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 27. Käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tekstinkäsittely- ja muita hyötyohjelmia
iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015,
%-osuus väestöstä

Kirjoittanut
ohjelmointikielellä
ohjelmakoodia

Käyttänyt
taulukkolaskentaohjelman
analyysi- tai
muokkausominaisuuksia,
kuten laskentakaavoja tai
tehnyt kaavioita

Käyttänyt
taulukkolaskentaohjelmaa,
esimerkiksi Exceliä

Tehnyt
dokumentin
tai sähköisen
esityksen,
jossa
yhdistetään
tekstiä, kuvia,
taulukoita tai
tilastokuvioita

Käyttänyt
tekstinkäsittelyohjelmaa

%-osuus väestöstä

124059739216-24v

175070608625-34v

94464568035-44v

53551407145-54v

32542326155-64v

0817123565-74v

12541275-89v

1752688495Opiskelija

841624979Työllinen

17141129Eläkeläinen

518283246
Perusasteen
koulutus

628453763
Keskiasteen
koulutus

1047675685
Korkea-asteen
koulutus

1140585777Pääkaupunkiseutu

930474469Suuret kaupungit

734484064

Muut
kaupunkimaiset
kunnat

422363056

Taajaan asutut /
maaseutumaiset
kunnat

1137524565Miehet 16-89v

324413766Naiset 16-89v

731464164Yhteensä 16-89v

834514571Yhteensä 16-74v
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Liitetaulukko 28. Ostokset ja tilaukset verkon kautta 2015, %-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

Ostanut tai
tilannut verkon
kautta
viimeisen 3 kk
aikana

Ostanut tai
tilannut verkon
kautta
viimeisen 12
kk aikana

Ostanut tai
tilannut
joskus verkon
kautta

%-osuus väestöstä

12454060879016-24v

26565367909425-34v

32595167869035-44v

26453653738245-54v

16251831525855-64v

614918293565-74v

24357975-89v

134542608487Opiskelija

275042587985Työllinen

6128152429Eläkeläinen

92522334650Perusasteen koulutus

183732456672Keskiasteen koulutus

285040567682Korkea-asteen koulutus

274541537177Pääkaupunkiseutu

183934466771Suuret kaupungit

173730456267
Muut kaupunkimaiset
kunnat

143225395763
Taajaan as/maaseutum.
kunnat

214033476570Miehet 16-89v

163530436267Naiset 16-89v

183731456368Kaikki 16-89v

204134496975Kaikki 16-74v
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Liitetaulukko 29. Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin 2015, %-osuus väestöstä

Kaikki
16-74v

Kaikki
16-89v

Naiset
16-89v

Miehet
16-89v

75-89v65-74v55-64v45-54v35-44v25-34v16-24v

%-osuus väestöstä

383534363173144545230Majoituspalveluja

393537344173040525439

Muita matkailuun liittyviä
palveluita (ei
majoituspalveluita)

38354128281739545362Vaatteita tai kenkiä

383536343112438545450

Pääsylippuja teatteriin,
konsertteihin, elokuviin tai
vastaaviin

272517333142432353620Rahapelejä

23211724151221333730
Harrastuksiin liittyviä tuotteita
(muu kuin urheiluharrastus)

21192117181423283317Kirjoja, lehtiä

2321182402719344135
Urheiluharrastuksiin liittyviä
tuotteita

21192612171021343520
Kodin tekstiilejä, huonekaluja
tai leluja

20181324261318323318
Kulutuselektroniikkaa tai
kodinkoneita

1615227141016212522

Terveyden- tai
kauneudenhoitoon liittyviä
tuotteita

1614821141014202423
Tietokoneita tai niiden
oheislaitteita

1514151214715262315
Valokuvaukseen liittyviä
tuotteita tai palveluja

141310160149212724Elokuvia

151352214915222019
Autoiluun, moottoripyöräilyyn
tai veneilyyn liittyviä tuotteita

1514101802511192829Musiikkia

1413111413911192318Vakuutuksia

12116160018172129
Pelikonsoli- tai
tietokonepelejä

141391713912222515Tietoliikennepalveluita

141281602714202117
Pääsylippuja
urheilutapahtumiin

131271813911182119
Tietokoneohjelmia (ei sisällä
pelikonsoli- ja tietokonepelejä)

1095142611914165
Osakkeita, arvopapereita tai
rahastosijoituksia

7667003571217Verkko-opiskelumateriaalia

44441124666Elintarvikkeita

22211112142Lääkkeitä
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Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston
laatuseloste

Tietojen relevanssi
Tilasto kuvaa väestön ja kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja kehitystä Suomessa. Tilasto
tuotetaan otokseen perustuvana laajana haastattelukyselynä. Suurin osa kysymyksistä on henkilökohtaisia
ja osa liittyy koko kotitalouteen.

Tutkimuksen aiheita ovat tietokoneen ja internetin käytön yleisyys ja useus, käyttötarkoitukset ja
käyttöpaikat ja kuluttajien verkkokauppa. Osa kysymyksistä on EU-tasolla harmonisoituja ja osa 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 muun muassa puiteohjelmien seurannassa. Myös
muut kansainväliset organisaatiot käyttävät kokoomatietoja.

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 vuonna 2013
89 vuoteen. Eräinä aikaisempina vuosina perusjoukot ovat koostuneet vähintään 10 vuotta täyttäneistä
henkilöistä ilman yläikärajaa sekä kotitalouksista, joissa on ainakin yksi vähintään 16 vuotta täyttänyt
henkilö. Vuoden 2014 tutkimuksessa otoskehikossa ovat edustettuina 16-89-vuotiaat henkilöt. Otos perustuu
väestötietojärjestelmästä tehtävään satunnaispoimintaan. Otoskoko on ollut noin 4850 henkilöä ja
kotitaloutta.

Tiedot kerättiin vuoteen 2015 saakka puhelinhaastatteluina. Vuodesta 2016 alkaen tiedot kerätään
yhdistelmätiedonkeruulla, jossa 16–69-vuotiaat voivat valita vastaavatko verkkolomakkeella vai
puhelinhaastattelussa. 70–89-vuotiaille tehdään puhelinhaastattelu

Tutkimuksen vastauskato vuonna 2015 oli 41 prosenttia. Tutkimusaineisto painotetaan vastaamaan koko
maan väestöä ja kotitalouksia ottaen huomioon vastauskato. Henkilöpainotuksessa taulukoidaan sekä
vastanneiden että väestön lukumäärätiedot sukupuolen, iän, koulutusasteen, äidinkielen, alueen sekä
tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. Vuonna 2016 tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi
henkilöpainotuksen laskemistapa uudistettiin lisäämällä painomuuttujiin koulutusaste ja äidinkieli.
Kotitalouksien sisältymistodennäköisyyksien perusteena käytetään tulonjakotilastosta saatuja jakautumia
kotitalouden koon ja määrän mukaan NUTS3-alueluokissa.

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 pyritään mitätöimään painokertoimilla, jolloin
pyritään siihen, että estimaatit olisivat mahdollisimman virheettömiä

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.
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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 2002 lähtien. Vuodesta 2002 lähtien
tilastotieto koostuu pääosin EU:n jäsenmaissa harmonisoidusta tutkimussisällöstä.

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.

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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