
Ajankäyttötutkimus 2009
Osallistuminen ja vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen pysynyt ennallaan
2000-luvulla
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan vuonna 2009 vapaaehtoistyötä oli tehnyt 29
prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on kymmenen
viime vuoden aikana pysynyt ennallaan koko väestön tasolla. Kuitenkin lasten ja nuorten
osallistuminen vapaaehtoistyöhön on huomattavasti vähentynyt. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään
urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa.

Vapaaehtoistyötä neljän viikon aikana tehneiden osuus sukupuolen
ja iän mukaan 1999 ja 2009, 10 vuotta täyttäneet, %

Korkeasti koulutetut tekevät vapaaehtoistyötä matalammin koulutettuja enemmän. Maatalousyrittäjillä
vapaaehtoistyön tekeminen on lisääntynyt huomattavasti. He tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin
mikään muu sosioekonominen ryhmä. Muut yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt tekevät myös runsaasti
vapaaehtoistyötä.

Miehet osallistuvat urheiluseurojen ja liikuntakerhojen, asuinalueyhdistysten, kylätoimikuntien ja
taloyhtiöiden, luonto- ja ympäristöyhdistysten sekä erilaisten harrastusjärjestöjen vapaaehtoistyöhön
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enemmän kuin naiset. Naiset taas osallistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen, uskonnollisten yhdistysten,
maa- ja kotitalousalojen neuvontajärjestöihin sekä koulun ja päiväkodin vanhempaintoimintaan miehiä
enemmän.

Ystävien ja naapurien auttaminen yleistä
59 prosenttia vastaajista oli auttanut toista kotitaloutta ajankäyttötutkimusta edeltäneen neljän viikon
aikana. Useimmin oli autettu ystäviä, työtovereita tai naapureita. Naiset auttoivat useimmiten lastenhoidossa,
ostoksissa, ruoanlaitossa ja siivouksessa. Miehet puolestaan auttoivat korjaus- ja rakennustöissä,
kuljetuksissa ja muutoissa sekä ostoksissa ja asioinneissa.

Miesten ja naisten antama apu neljän viikon aikana 2009, 10 vuotta
täyttäneet, %

Lähes puolet oli saanut apua kotitalouteensa liittyvissä töissä tuttavalta, sukulaiselta tai naapurilta tutkimusta
edeltäneen neljän viikon aikana. Eniten apua saivat omaa kotitalouttaan hoitavat, ja eniten apua saatiin
lastenhoidossa. Korkeasti koulutettujen kotitaloudet saivat enemmän apua kuin vähemmän koulutetut.

Työlliset ja työttömät auttavat suunnilleen yhtä usein, mutta työttömien kotitaloudet saavat työllisiä
vähemmän apua. Eläkeläisten ja pitkäaikaissairaiden kotitaloudet saavat apua vähemmän kuin kotitaloudet
keskimäärin.
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1. Johdanto
Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyöhön osallistumista, toiseen kotitalouteen kohdistuvaa epävirallista
auttamista ja luottamusta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kyseisiä ilmiöitä tarkastellaan
väestöryhmittäin. Julkaisun tiedot perustuvat vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten
haastatteluaineistoihin. Luottamusta koskevien tietojen vertailuaineistona käytetään Tilastokeskuksen
vuoden 2002 vapaa-aikatutkimusta (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-aikatutkimuksessa aineistot kerättiin yksilöotoksina. Vuoden 2009
ajankäyttötutkimuksen vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin vastasi 4 645 henkilöä.

Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen haastatteluaineistoon liittyviä tietoja on julkistettu 27.1. ja 25.5.2011
tilaston kotisivulla (www.tilastokeskus.fi/ajankayttotutkimus).
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2. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen, epävirallinen
auttaminen ja luottamus

2.1. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen melko yleistä
Vapaaehtoistyö on osa kansalaisyhteiskuntaa (Yeung 2002, 12). Vapaaehtoistyötä on tutkimuksissa
perinteisesti määritelty palkattomuuden ja vapaaehtoisuuden kautta; kyseessä on palkaton ja pakottamaton
toiminta, jota tehdään toisten ihmisten tai yhteisön eduksi (Pessi ja Oravasaari 2010, 9). Tilastokeskuksen
ajankäyttötutkimuksessa vastaajille esitetyn määritelmän mukaan vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi
sihteerinä toimimista, rahan keräämistä, liikunnanohjausta, ystäväpalvelua tai jotain muuta vastaavaa
järjestettyä toimintaa. Vuoden 2009 tulosten perusteella vapaaehtoistyöhön osallistuminen on viimeisen
kymmenen vuoden aikana pysynyt samana. 10 vuotta täyttäneestä väestöstä vajaa kolmannes (29 %) oli
tehnyt vapaaehtoistyötä tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana, ja viimeisen 12 kuukauden aikana
lähes 40 prosenttia.

Miehet tekivät vapaaehtoistyötä hieman enemmän kuin naiset, mutta erot olivat vähäisiä. Ikäryhmittäin
tarkasteltaessa eniten vapaaehtoistyötä tekivät keski-ikäiset (45–64-vuotiaat). Korkeasti koulutetut tekivät
vapaaehtoistyötä matalammin koulutettuja enemmän. Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltaessa
maatalousyrittäjillä vapaaehtoistyön tekeminen oli voimakkaasti lisääntynyt, ja he tekivät vapaaehtoistyötä
eniten. Myös muut yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt tekivät runsaasti vapaaehtoistyötä. Alueelliset erot
eivät olleet suuria, mutta Länsi-Suomessa ja erityisesti maaseudulla osallistuttiin vapaaehtoistyöhön hieman
enemmän kuin muualla.

Kuvio 1. Vapaaehtoistyötä neljän viikon aikana tehneiden osuus
sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja 2009, 10 vuotta täyttäneet, %
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Kuvio 2. Vapaaehtoistyötä neljän viikon aikana tehneiden osuus
koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15
vuotta täyttäneet, %

Kuvio korjattu 21.9.2011.

2.2. Eniten vapaaehtoistyötä tehtiin urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa
Eniten vapaaehtoistyötä tehtiin urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa. Myös asuinalueyhdistyksissä,
kylätoimikunnissa tai taloyhtiöissä tehtävä vapaaehtoistyö oli suhteessa muihin vapaaehtoistyönmuotoihin
suosittua sekä miehillä (8 %) että naisilla (6 %). Yleisesti osallistuttiin myös uskonnollisten yhdistysten
ja seurakuntien (4 %) sekä erilaisten harrastusjärjestöjen (5 %) vapaaehtoistyöhön.

Sukupuolella onmerkitystä siinä, minkä tyyppiseen vapaaehtoistyöhön osallistutaan. Tässä ei ole tapahtunut
muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana. Miehet osallistuivat urheiluseurojen ja liikuntakerhojen,
asuinalueyhdistysten, kylätoimikuntien ja taloyhtiöiden, luonto- ja ympäristöyhdistysten sekä erilaisten
harrastusjärjestöjen vapaaehtoistyöhön enemmän kuin naiset. Naiset taas osallistuivat sosiaali- ja
terveysjärjestöjen, uskonnollisten yhdistysten, maa- ja kotitalousalojen neuvontajärjestöihin sekä koulun
ja päiväkodin vanhempaintoimintaan enemmän kuinmiehet. Pääkkösen (2010, 106) mukaan samantapaisia
sukupuolen mukaisia eroja on havaittu myös Kanadassa ja Australiassa.

2.3. Lasten ja nuorten osallistuminen vapaaehtoistyöhön huomattavasti
vähentynyt
Vaikka koko väestön tasolla vapaaehtoistyön tekemisessä ei näytä tapahtuneen muutoksia viimeisen 10
vuoden aikana, yksi muutos on selkeä; lasten ja nuorten osalta vapaaehtoistyön tekeminen oli huomattavasti
vähentynyt. Kun vielä 10 vuotta sitten lähes kolmannes (28 %) 10–14-vuotiaista osallistui
vapaaehtoistyöhön, vuonna 2009 osallistui tämän ikäisistä enää alle viidesosa (19 %). Myös
15–24-vuotiaiden osallistuminen vapaaehtoistyöhön oli vähentynyt. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneet tekivät
vapaaehtoistyötä enemmän kuin 10 vuotta sitten.

10–14-vuotiaat osallistuivat eniten urheiluseurojen ja liikuntakerhojen parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön.
Heidän osuutensa on viimeisen 10 vuoden aikana hieman lisääntynyt. Heistä hieman harvempi kuin joka
kymmenes osallistui kyseiseen vapaaehtoistyöhön. Urheiluseurojen parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön
osallistuttiin suunnilleen samalla tavoin kaikissa ikäryhmissä. Ainoastaan 65 vuotta täyttäneet osallistuivat
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urheiluseurojen parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön vähemmän kuin muut ikäryhmät, mutta heidän
osuutensa oli viimeisen 10 vuoden aikana eniten lisääntynyt.

Kuvio 3. Vapaaehtoistyötä urheiluseurassa tai liikuntakerhossa neljän
viikon aikana tehneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja
2009, 10 vuotta täyttäneet, %

Poliittisissa puolueissa ja ammatillisissa yhdistyksissä vapaaehtoistyötä tekivät eniten keski-ikäiset,
45–64-vuotiaat, ja heistäkin vain neljä prosenttia. Muissa ikäryhmissä osallistuneita oli vain noin prosentti.
Myös kulttuuri- ja taidejärjestöissä sekä muissa harrastuspiireissä vapaaehtoistyötä tekivät eniten
45–64-vuotiaat. 65 vuotta täyttäneet naiset olivat aktiivisia erityisesti uskonnollisissa yhdistyksissä ja
seurakunnissa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävässä vapaaehtoistyössä.

Vapaaehtoistyön tekeminen erilaisissa harrastuspiireissä oli lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana kaikissa
ikäryhmissä.Myösmuiden tutkimustulosten perusteella on nähtävissä, että erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin
liittyvät yhdistykset ovat parantaneet asemiaan tarkasteltaessa sekä yhdistysten perustamislukuja että
osallistumisaktiivisuutta, samalla kun erilaiset poliittiset ja ammatilliset yhdistykset ovat menettäneet
kannatustaan (Siisiäinen & Kankainen 2009, 111, Hanifi 2006, 36).

2.4. Maatalousyrittäjillä paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
Vastuu- tai luottamustehtäviä yhdistyksissä tai muualla oli vajaalla viidenneksellä (18 %) 15 vuotta
täyttäneistä, miehillä hieman enemmän kuin naisilla. 65 vuotta täyttäneistä vain noin joka kymmenennellä
oli vastuu- tai luottamustehtäviä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 29 prosentilla oli vastuu- ja
luottamustehtäviä. Sosioekonomisen asemanmukaan tarkasteltaessa vastuu- ja luottamustehtäviä oli eniten
maatalousyrittäjillä (35 %) ja ylemmillä toimihenkilöillä (29 %).
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Kuvio 4. Vastuu- tai luottamustehtävät 1999 ja 2009, 15 vuotta
täyttäneet, %

2.5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
Ilman järjestön tukea toista kotitaloutta oli auttanut ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan 59 prosenttia
vastaajista tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana. Määrä oli suunnilleen sama kuin 10 vuotta sitten.
Miehet ja naiset olivat auttaneet suunnilleen yhtä paljon. Työikäiset (25–64-vuotiaat) olivat auttaneet
eniten (65%). Vaikka 65 vuotta täyttäneet antoivat apua vähemmän kuin muut ikäryhmät, heidän osuutensa
oli viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Sen sijaan lapset ja nuoret (10–24-vuotiaat) antoivat apua
vähemmän kuin 10 vuotta sitten.
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Kuvio 5. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus
sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja 2009, 10 vuotta täyttäneet, %

Työlliset antoivat epävirallista apua eniten. Vielä 10 vuotta sitten apua antoivat eniten omaa kotitaloutta
hoitavat. Ammattiryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa, eikä myöskään viimeisen 10 vuoden aikana
ole tapahtunut suuria muutoksia. Maatalousyrittäjät antoivat apua enemmän kuin 10 vuotta sitten. Sen
sijaan omaa kotitaloutta hoitavien kohdalla avun antajien määrä oli laskenut jyrkästi. Vain eläkkeellä
olevat tai pitkäaikaissairaat antoivat apua vähemmän kuin omaa kotitaloutta hoitavat. Kuitenkin eläkkeellä
olevilla epävirallinen auttaminen oli lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuvio 6. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus
koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15
vuotta täyttäneet, %

Miesten ja naisten antama apu eroaa sisällöltään samankaltaisesti kuin kotitöiden tekeminen yleensäkin.
Naiset auttoivat useimmiten lastenhoidossa, ostoksissa, ruoanlaitossa ja siivouksessa. Miehet puolestaan
auttoivat korjaus- ja rakennustöissä, kuljetuksissa ja muutoissa sekä ostoksissa ja asioinneissa.
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Kuvio 7. Miesten ja naisten antama apu neljän viikon aikana 2009,
10 vuotta täyttäneet, %

Se, ketä autettiin, riippui lähinnä auttajien iästä. Useimmin oli autettu ystäviä, työtovereita tai naapureita.
Lähes kolmasosa 25–44-vuotiaista oli auttanut omia tai puolison vanhempia. 45–64-vuotiaat auttoivat
omia tai puolison vanhempia enemmän kuin 10 vuotta sitten, mikä lienee seurausta väestön ikääntymisestä.
Lastenlapsia oli auttanut hieman useampi kuin joka kymmenes 65 vuotta täyttäneistä, eikä tässä ole juuri
tapahtunut muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana.

2.6. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saivat vähemmän apua kuin
muut
Lähes puolet (49 %) ajankäyttötutkimukseen vastaajista oli saanut apua kotitalouteensa liittyvissä töissä
tuttavalta, sukulaiselta tai naapurilta ajankäyttötutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana. Määrä oli sama
kuin 10 vuotta sitten. Yleisimmin apua oli saatu lastenhoidossa. Eniten apua olivat saaneet omaa kotitaloutta
hoitavat. Työllisten ja työttömien välillä ei juuri ollut eroa avun antamisessa, mutta työttömien kotitaloudet
saivat vähemmän apua kuin työllisten. Myös eläkeläisten ja pitkäaikaissairaiden kotitaloudet saivat apua
vähemmän kuin kotitaloudet keskimäärin. Korkeasti koulutettujen kotitaloudet saivat enemmän apua kuin
vähemmän koulutettujen, ja sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltaessa yrittäjien ja ylempien
toimihenkilöiden kotitaloudet saivat apua enemmän kuin työntekijäammateissa toimivien kotitaloudet.

Kuvio 8. Kotitalouden saama epävirallinen apu neljän viikon aikana
2009, %
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Ajankäyttötutkimuksessa kysyttiin myös, oliko vastaajan kotitalouteen ostettu palveluja joltakin yritykseltä,
kunnalta tai järjestöltä tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana. 27 prosenttia vastaajista oli ostanut
jotakin palvelua kotitalouteensa liittyvään työhön. Eniten palveluja olivat ostaneet korkeasti koulutetut,
yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt.

Vaikka lastenhoitoon saatiin apua eniten, vain prosentti vastaajista oli ostanut lastenhoitopalveluja. Eniten
lastenhoitopalveluja olivat ostaneet maatalousyrittäjät (7 %). Siivouspalveluja oli ostanut kuusi prosenttia
väestöstä, ja 65 vuotta täyttäneistä 12 prosenttia. 65 vuotta täyttäneistä 16 prosenttia oli saanut sukulaiselta
tai tuttavalta siivousapua. 65 vuotta täyttäneistä seitsemän prosenttia oli ostanut ruoanlaittopalveluja, ja
prosenttiosuus oli sama kuin ruoanlaittoavun saamisessa. Näyttää siltä, että ikääntyneille ostopalvelut
tarjoavat sukulaisten tai tuttavien antamalle avulle vaihtoehdon tai täydentävät saatua apua.

Kuvio 9. Apua yksityiseltä henkilöltä neljän viikon aikana saaneiden
osuus sukupuolen, koulutuksen ja sosioekonomisen asemanmukaan
1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, %

2.7. Ylemmät toimihenkilöt luottivat eniten ihmisiin yleisesti
Tilastollisissa tutkimuksissa luottamus on yksi keskeinen sosiaalisen pääoman indikaattori. Luottamuksen
teoriassa erotetaan ihmisten välinen luottamus instituutioiden ja sopimusten luomasta luottavaisuudesta.
Ihmisten välinen luottamus erotellaan usein yleistyneeseen eli muihin kuin ennestään tuttuihin henkilöihin
kohdistuvaan luottamukseen, sekä erityiseen luottamukseen, joka kohdistuu samaan verkostoon kuuluviin
ihmisiin, kuten perheenjäseniin, ystäviin, naapureihin, työtovereihin ja muihin tuttaviin. (Iisakka 2006,
25.)

Ajankäyttötutkimukseen sisältyvät luottamusta mittaavat väittämät mahdollistavat luottamuksen eri
muotojen tarkastelemisen. Samoja väittämiä on käytetty myös vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksessa.
Yleistynyttä luottamusta kuvaa väittämä ”Yleisesti ottaen ihmisiin voi luottaa”. Koko väestön tasolla 85
prosenttia oli vähintään jokseenkin samaamieltä kyseisestä väittämästä, ja täysin samaamieltä oli neljännes.
Eniten yleistynyttä luottamusta oli ylemmillä toimihenkilöillä, joista 94 prosenttia oli vähintään jokseenkin
samaa mieltä kyseisestä väittämästä, ja täysin samaa mieltä oli lähes kolmannes (30 %).

Erityistä eli omaan lähipiiriin kohdistuvaa luottamusta mitattiin väittämällä ”Luotan useimpiin asuinalueeni
ihmisiin”. Koko väestön tasolla 87 prosenttia oli vähintään jokseenkin samaamieltä kyseisestä väittämästä,
ja täysin samaa mieltä oli 40 prosenttia. Miehet luottivat oman asuinalueensa ihmisiin enemmän kuin
naiset. Eniten oman asuinalueensa ihmisiin luottivat maatalousyrittäjät ja yleensäkin maaseudulla asuvat
ihmiset.
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Luottamusta instituutioihin mitattiin väittämällä ”Kaltaisellani ihmisellä ei ole mitään sananvaltaa siihen,
mitä valtiovalta tekee”. Koko väestön tasolla 57 prosenttia oli kyseisestä väitteestä vähintään jokseenkin
samaa mieltä, ja täysin samaa mieltä oli 28 prosenttia. Instituutioihin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa
luottivat eniten nuoret aikuiset (25–44-vuotiaat), korkeasti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt.

2.8. Kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen pääoma
Kansalaisyhteiskuntaa koskevan keskustelun yksi tärkeimpiä käsitteitä on sosiaalinen pääoma. Sille ei ole
olemassa yhtenäistä määritelmää, mutta tavallisimmin sen ajatellaan koostuvan sosiaalisista verkostoista,
vastavuoroisuuden normeista ja luottamuksesta. Ongelmana on, että sosiaalinen pääoma ei tutkimusten
mukaan jakaudu väestössä tasaisesti, vaan kasautuu tietyille ryhmille (Sanaksenaho 2006).

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on Suomessa kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla, ja
vapaaehtoistyöhön osallistutaan yhtä yleisesti kuin 10 vuotta sitten. Lasten ja nuorten osallistuminen
vapaaehtoistoimintaan on kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti vähentynyt, ja tämä
kehityssuunta saattaa asettaa vapaaehtoistyölle haasteita tulevaisuudessa.

Vapaaehtoistyöhön osallistumisen muodot eivät ole viimeisen 10 vuoden aikana oleellisesti muuttuneet.
Jo 1980-luvulta lähtien on ollut nähtävissä suuntaus poispäin puoluepoliittisesta ja
ammattijärjestöosallistumisesta kohti vapaa-ajan harrastustoimintaa ja erityisesti urheilu- ja
liikuntaseuratoimintaa, ja tämä muutos näkyy selvästi myös vapaaehtoistyössä.

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on yhteydessä korkeaan sosioekonomiseen asemaan ja koulutukseen.
On kuitenkin huomionarvoista, että vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen mukaan maatalousyrittäjät
osallistuivat kaikkein aktiivisimmin vapaaehtoistyöhön, heillä oli eniten vastuu- ja luottamustehtäviä ja
he myös luottivat erityisesti oman lähipiirinsä ihmisiin enemmän kuin muut väestöryhmät.

Sosiaalisen pääoman kasautumisesta voi havaita viitteitä myös tarkasteltaessa epävirallista, tuttujen kesken
tapahtuvaa auttamista. Nuorimmat ja vanhimmat auttoivat muita vähiten. Työllisten välillä ei ollut suuria
eroja avun antamisen suhteen. Kuitenkin korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden kotitaloudet
saivat eniten apua, kun taas työntekijäammateissa toimivien, työttömien ja eläkkeellä olevien kotitaloudet
saivat apua vähiten. Kärjistäen voidaan sanoa, että sukulaisten ja ystävien mahdollisuus auttaa on heikointa
siellä missä sitä eniten tarvittaisiin. Toimiva kansalaisyhteiskunta eli järjestöjen kautta tapahtuva
vapaaehtoistyö ja epävirallinen, ystävien, sukulaisten ja tuttavien kesken tapahtuva auttamistyö on monin
tavoin tärkeää. Se kuitenkin vain täydentää hyvinvointivaltion peruspalveluita, mutta ei voi niitä korvata.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Vastuu- ja luottamustehtävät 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset
yhteensä, %

N (painot.)Ei ole vastuu- tai
luottamustehtäviä

On vastuu- ja
luottamustehtäviä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

548980201999Miehet ja naiset yhteensäSukupuoli

440382182009

256078221999Miehet

205380202009

293082181999Naiset

235083172009

8078515199915-24 vuottaIkä

62886142009

18937723199925-44 vuotta

130379212009

17957723199945-64 vuotta

158979212009

9958812199965- vuotta

88389112009

146588121999Alempi perusaste tai
vähemmän

Koulutusaste

7599192009

69083171999Ylempi perusaste

61287122009

194880201999Keskiaste

176683172009

73370301999Alin korkea-aste

47276242009

60870301999Muu korkea-aste

76771292009
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N (painot.)Ei ole vastuu- tai
luottamustehtäviä

On vastuu- ja
luottamustehtäviä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

13867331999MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 7165352009

30272281999Muu yrittäjä

24878222009

62268321999Ylempi toimihenkilö

62471292009

97475251999Alempi toimihenkilö

80180202009

59483171999Tuotantotyöntekijä

40284152009

31986141999Jakelu- tai palvelutyöntekijä

24586142009

134187131999Eläkkeellä tai
pitkäaikaissairas 120987132009

36787131999Työtön

2899192009

62482181999Opiskelija tai koululainen

38483172009

18986141999Omaa kotitaloutta hoitava tai
muu 11387132009

Liitetaulukko 2. Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan 1999 ja 2009, miehet
ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäAikaisemmin
tai ei
koskaan

Aiemmin 12 kk
aikana

Ei neljän viikon
aikana

Neljän viikon
aikana

10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5884100..71291999Miehet ja naiset
yhteensä 46451006110.292009

2755100..69311999Miehet

21791006010.302009

3129100..71291999Naiset

24661006211.272009

395100..7228199910-14 vuotta

2421006714.192009

807100..7327199915-24 vuotta

6281006315.222009

1893100..6931199925-44 vuotta

13031005712.302009

1795100..6733199945-64 vuotta

1589100588.332009

995100..7624199965- vuotta

883100686.262009
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Liitetaulukko 3. Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen
aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäAikaisemmin
tai ei
koskaan

Aiemmin
12 kk
aikana

Ei neljän
viikon
aikana

Neljän viikon
aikana

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

5489100..70301999Miehet ja naiset
yhteensä

Sukupuoli

44031006110.292009

2560100..69311999Miehet

2053100609.312009

2930100..72281999Naiset

23501006111.282009

1465100..78221999Alempi perusaste
tai vähemmän

Koulutusaste

759100716.232009

690100..72281999Ylempi perusaste

6121006711.222009

1948100..71291999Keskiaste

17661006111.292009

733100..61391999Alin korkea-aste

4721005510.352009

608100..60401999Muu korkea-aste

7671005012.392009

138100..70301999MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 711005010.402009

302100..65351999Muu yrittäjä

2481005111.382009

622100..62381999Ylempi
toimihenkilö 6241004912.392009

974100..64361999Alempi
toimihenkilö 8011005813.292009

594100..75251999Tuotantotyöntekijä

402100649.272009

319100..77231999Jakelu- tai
palvelutyöntekijä 245100727.222009

1341100..75251999Eläkkeellä tai
pitkäaikaissairas 1209100667.272009

367100..78221999Työtön

2891007110.202009

624100..70301999Opiskelija tai
koululainen 3841006013.272009

189100..76241999Omaa kotitaloutta
hoitava tai muu 1131006311.262009
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Liitetaulukko 4. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus sukupuolen ja iänmukaan
1999 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEi ole auttanutOn auttanut10 VUOTTA TÄYTTÄNEET

588410040601999Miehet ja naiset yhteensä

464510041592009

275510041591999Miehet

217910040602009

312910039611999Naiset

246610041592009

3951004654199910-14 vuotta

24210050502009

8071003565199915-24 vuotta

62810037632009

18931003268199925-44 vuotta

130310035652009

17951003763199945-64 vuotta

158910035652009

9951006238199965- vuotta

88310058422009

Liitetaulukko 5. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus sukupuolen,
koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)YhteensäEi ole auttanutOn auttanut15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

548910039611999Miehet ja naiset yhteensäSukupuoli

440310040602009

256010040601999Miehet

205310039612009

293010039611999Naiset

235010041592009

146510053471999Alempi perusaste tai vähemmänKoulutusaste

75910055452009

69010037631999Ylempi perusaste

61210041592009

194810035651999Keskiaste

176610036642009

73310031691999Alin korkea-aste

47210037632009

60810034661999Muu korkea-aste

76710036642009
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N (painot.)YhteensäEi ole auttanutOn auttanut15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

13810044561999MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 7110037632009

30210033671999Muu yrittäjä

24810034662009

62210034661999Ylempi toimihenkilö

62410035652009

97410032681999Alempi toimihenkilö

80110033672009

59410034661999Tuotantotyöntekijä

40210036642009

31910040601999Jakelu- tai palvelutyöntekijä

24510036642009

134110055451999Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas

120910051492009

36710035651999Työtön

28910038622009

62410037631999Opiskelija tai koululainen

38410038622009

18910029711999Omaa kotitaloutta hoitava tai muu

11310048522009

Liitetaulukko 6. Keitä auttanut neljän viikon aikana 1999 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)Muita
ihmisiä

Naapureita,
ystäviä,
työtovereita

Muita
sukulaisia

Omia tai
puolison
lastenlapsia

Omia tai
puolison
sisaruksia

Omia tai
puolison
alaikäisiä,
muualla
asuvia
lapsia

Omia tai
puolison
aikuisia
lapsia

Omia tai
puolison
vanhempia

10 VUOTTA
TÄYTTÄNEET

58842251357—9191999Miehet ja
naiset
yhteensä 4645327126621021

2009

27552291337—7181999Miehet

2179329135719212009

31292221387—11201999Naiset

24663251286210212009

39532628—2—13199910-14
vuotta 2424242700—072009

80733422—9—020199915-24
vuotta 62843624090—232009

189333214111—231199925-44
vuotta 13034361511112292009

17952229105—1919199945-64
vuotta 15894238125218262009

9951115132—161199965-
vuotta 883115412331522009
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Liitetaulukko 7. Kotitalouteen yksityiseltä henkilöltä neljän viikon aikana apua saaneiden osuus
1999 ja 2009 sukupuolen, koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet,
miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)Ei ole saanut apuaSaanut apua15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

548951491999Miehet ja naiset yhteensäSukupuoli

440351492009

256054461999Miehet

205354462009

293049511999Naiset

235049512009

146559411999Alempi perusaste tai vähemmänKoulutusaste

75956442009

69050501999Ylempi perusaste

61254462009

194849511999Keskiaste

176651492009

73346541999Alin korkea-aste

47256442009

60847531999Muu korkea-aste

76744562009

13852481999MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 7158422009

30246541999Muu yrittäjä

24845552009

62244561999Ylempi toimihenkilö

62445552009

97450501999Alempi toimihenkilö

80149512009

59451491999Tuotantotyöntekijä

40252482009

31956441999Jakelu- tai palvelutyöntekijä

24558422009

134157431999Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas

120956442009

36764361999Työtön

28961392009

62446541999Opiskelija tai koululainen

38449512009

18934661999Omaa kotitaloutta hoitava tai muu

11332682009
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Liitetaulukko 8. Kotitalouteen palvelua neljän viikon aikana ostaneiden osuus 2009 sukupuolen,
koulutusasteen ja sosioekonomisen asemanmukaan, 15 vuotta täyttäneet,miehet ja naiset yhteensä,
%

N (painot.)Ei ole ostanut palveluaOstanut palvelua15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

440374262009Miehet ja naiset yhteensäSukupuoli

205376242009Miehet

235072282009Naiset

75971292009Alempi perusaste tai vähemmänKoulutusaste

61279212009Ylempi perusaste

176677232009Keskiaste

47272282009Alin korkea-aste

76765352009Muu korkea-aste

7169312009MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 24865352009Muu yrittäjä

62465352009Ylempi toimihenkilö

80175252009Alempi toimihenkilö

40280202009Tuotantotyöntekijä

24582182009Jakelu- tai palvelutyöntekijä

120971292009Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas

28989112009Työtön

38479212009Opiskelija tai koululainen

11373272009Omaa kotitaloutta hoitava tai muu
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Liitetaulukko 9. Yleisesti ottaen ihmisiin voi luottaa 2002 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja
naiset yhteensä, %

N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3151241154272002Miehet ja naiset
yhteensä

Sukupuoli

4403131260252009

1542341056262002Miehet

2053131061252009

1609251252282002Naiset

2350121459252009

48023125822200215-24 vuottaIkä

628121162242009

10221296127200225-44 vuotta

1303011062262009

106816115329200245-64 vuotta

1589131359252009

58168154229200265- vuotta

883131458232009

713571544262002Alempi perusaste
tai vähemmän

Koulutusaste

759141754232009

426151551282002Ylempi perusaste

612141459212009

1210241157262002Keskiaste

1766021261242009

41812661292002Alin korkea-aste

472021061272009

38101960292002Muu korkea-aste

76701663292009

71—2662302002MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 71—51051342009

150131158272002Muu yrittäjä

248051160232009

382—1761302002Ylempi toimihenkilö

624—0664302009

536121058282002Alempi toimihenkilö

801011061282009

339151156272002Tuotantotyöntekijä

402031262232009

176161056262002Jakelu- tai
palvelutyöntekijä 245221465162009

826581444282002Eläkkeellä tai
pitkäaikaissairas 1209141557232009

175431257242002Työtön

289012056232009

400121359222002Opiskelija tai
koululainen 384131063232009

9551342392002Omaa kotitaloutta
hoitava tai muu 11325955292009

21



N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

1965241155262002Kaupunkimaiset
kunnat

Kuntaryhmä

3009121161252009

528161154272002Taajaan asutut
kunnat 673131659212009

657341251302002Maaseutumaiset
kunnat 721121156292009

584251161212002PääkaupunkiseutuSuuralue

850031262222009

957241054302002Muu Etelä-Suomi

1348131061252009

814341550282002Länsi-Suomi

1118021359262009

418431155252002Itä-Suomi

565131357262009

378251051312002Pohjois-Suomi

523121461222009
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Liitetaulukko 10. Luotan useimpiin asuinalueeni ihmisiin 2002 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet
ja naiset yhteensä, %

N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaamieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3151741048312002Miehet ja naiset
yhteensä

Sukupuoli

440322947402009

154273949312002Miehet

205322848412009

1609741048302002Naiset

2350321046382009

48074144922200215-24 vuottaIkä

628341544352009

102263125425200225-44 vuotta

1303211052362009

10685384835200245-64 vuotta

158922848392009

58112553839200265- vuotta

88342640482009

713104738382002Alempi perusaste
tai vähemmän

Koulutusaste

75932838482009

426751349272002Ylempi perusaste

612341244362009

1210741049292002Keskiaste

1766221049372009

41842757302002Alin korkea-aste

47221751402009

381511256262002Muu korkea-aste

76711751402009

7121637552002MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 71—2333622009

150721046342002Muu yrittäjä

24824645422009

382421060232002Ylempi toimihenkilö

62411654392009

53653954292002Alempi toimihenkilö

801211049382009

33983753292002Tuotantotyöntekijä

402121050372009

176641248302002Jakelu- tai
palvelutyöntekijä 245431250312009

826105640382002Eläkkeellä tai
pitkäaikaissairas 120933842442009

175651547272002Työtön

289221648312009

400741648222002Opiskelija tai
koululainen 384221346362009

95951145282002Omaa kotitaloutta
hoitava tai muu 11313547452009
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N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaamieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

1965841151252002Kaupunkimaiset
kunnat

Kuntaryhmä

3009221050352009

52853746392002Taajaan asutut
kunnat 67322944432009

65752744412002Maaseutumaiset
kunnat 72122537542009

584851552192002PääkaupunkiseutuSuuralue

850131355292009

95784747342002Muu Etelä-Suomi

134832847402009

81463948332002Länsi-Suomi

111822842472009

41873848342002Itä-Suomi

565111044442009

378631049322002Pohjois-Suomi

52353948362009
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Liitetaulukko 11. Kaltaisellani ihmisellä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä valtiovalta tekee
2002 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, %

N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

3151692430302002Miehet ja naiset
yhteensä

Sukupuoli

44033103029282009

1542592529312002Miehet

20532112930282009

1609792431292002Naiset

2350483229272009

480710303218200215-24 vuottaIkä

6284113434172009

1022310303423200225-44 vuotta

13032103731192009

106859233033200245-64 vuotta

1589392928312009

581116122248200265- vuotta

883681925422009

7131251322462002Alempi perusaste
tai vähemmän

Koulutusaste

759772124422009

426692131322002Ylempi perusaste

612582931262009

1210492433302002Keskiaste

1766282831302009

4182103136212002Alin korkea-aste

4722113231252009

381314452892002Muu korkea-aste

7672164329112009

71171640362002MaatalousyrittäjäSosioekonominen
asema 71—83722332009

1504122830262002Muu yrittäjä

2481123721282009

382213472982002Ylempi toimihenkilö

6241144528112009

5363102636252002Alempi toimihenkilö

801293531232009

339392228382002Tuotantotyöntekijä

402282532322009

176361639352002Jakelu- tai
palvelutyöntekijä 245382434302009

8261061325452002Eläkkeellä tai
pitkäaikaissairas 1209572026412009

175672224422002Työtön

289483132252009

4008113032152002Opiskelija tai
koululainen 3845103433172009

951382724272002Omaa kotitaloutta
hoitava tai muu 113583434192009
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N (painot.)Ei osaa
sanoa

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET

19656102729272002Kaupunkimaiset
kunnat

Kuntaryhmä

30093103330242009

528672230352002Taajaan asutut
kunnat 673492328362009

657662032352002Maaseutumaiset
kunnat 721382728342009

5845103429212002PääkaupunkiseutuSuuralue

8503123530202009

957682031342002Muu Etelä-Suomi

1348393029292009

814692430312002Länsi-Suomi

1118393030282009

418772330332002Itä-Suomi

565372829332009

3784102629302002Pohjois-Suomi

5233102830292009
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Laatuseloste: Ajankäyttötutkimus 2009, osallistuminen ja
vapaaehtoistyö

Tietojen relevanssi
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten
haastatteluaineistoihin. Vertailuaineistona käytettiin myös vuoden 2002 vapaa-aikatutkimusta. 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.

Vapaaehtoistyöhön osallistuu usein koko perhe, jolloin tutkimusmuuttujat ovat kotitalouden suhteen
sisäkorreloituneita.Muuttujille laskettiin asetelmakertoimet, joiden perusteella voidaan arvioida muuttujien
ryvästymistä kotitalousotoksessa. Asetelmakerroin DEFF 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 luottamuksesta. Verrattaessa
ajankäyttötutkimuksen tietoja vapaa-aikatutkimuksen tietoihin on otettava huomioon erot tiedonkeruussa.
Ajankäyttötutkimuksen luottamusta koskevat kysymykset on muotoiltu 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 osallistumista ja luottamusta koskevat tiedot saattavat poiketa
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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