
OTANTATEORIAN JUURET 
Vesa Kuusela 



Johdanto 

• Osittaistutkimusten historia on pitkä. Jossain muodossa niitä on 
luultavasti tehty historiallisista ajoista lähtien. 
• Induktiivinen ajattelu on hyvin syvällä ihmisten mielissä. Suuri osa 

tieteellisestä tiedosta perustuu induktiiviseen päättelyyn – siis 
osittaistutkimusten tuloksiin 

• Otostutkimuksia, joissa näytteeseen valituista havainnoista 
lasketaan kokonaisuuden – perusjoukon –  ominaisuuksia on 
tehty 1600-luvulta lähtien. 

• Otantateorian perusteet syntyivät 1930-luvulla. 
• Teorian kehittymisen taustalla ovat vaikuttaneet käytännön ongelmat. 

• Vasta 1950-luvusta lähtien otostutkimukset on ’virallisesti’ 
hyväksytty luotettavana tiedon lähteenä yhteiskunnallisissa 
tutkimuksissa 
• Nykyisin otantateoria saattaa olla vaikutusvaltaisin tilastotieteen 

haaroista 

10.11.2014 Kuusela - otantateorian juuret 2 



Otostutkimusten varhaishistoria 

• Ensimmäisen dokumentoidun otostutkimuksen teki 
englantilainen kauppias(!) John Graunt vuonna 1662 
Lontoon väkiluvun arvioimiseksi. 
• Ensimmäinen esimerkki suhde-estimaattorin käytöstä 

• Vuonna 1783 ranskalainen tiedemies Pierre Simon Laplace 
esitteli menetelmän Ranskan väkiluvun arvioimiseksi 
otostutkimuksella, mutta tutkimus toteutettiin vasta 1802.  
• Laplace esitteli menetelmän, miten lasketaan otoskoko niin, että 

ennalta määrätty tarkkuus saavutetaan 

• Laplace ilmoitti tuloksen väliestimaattina ja laski eräänlaisen 
keskivirheen. Tätä varten hän johti otosvirheen jakauman (jota 
myöhemmin alettiin kutsua normaalijakaumaksi).  

• LePlayn monografia menetelmä 1800-luvun loppupuolella 
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Laplacen estimointimenetelmä 

• 1700-luvun loppupuolella Ranskassa alettiin rekisteröidä 
kaikki syntymät. 

• Laplace oletti, että syntymien määrä suhteessa väkilukuun 
pysyi vakiona 

• Laplace poimi 30 departementtia, joista kerättiin 
syntymätiedot. Valitut departementit 
• kattoivat koko maan ja kaikki ilmastoalueet, ja  

• niiden kuvernöörien oletettiin pystyvän toimittamaan tiedot  

• Väkiluvun suhde-estimaattori oli muotoa 𝑌  = 𝑋
𝑦

𝑥
 

• X = syntymien kokonaismäärä Ranskassa vuoden aikana 

• y = väkiluku valituissa departementeissa 2.9.1802 

• x = syntymien määrä 2.9.1802 valituissa departementeissa 
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Tutkimuksen tulos 

• Otoksesta laskettu suhdeluku y/x oli 28.352845  ja koska 
Ranskassa oli melko tarkkaan 1 000 000 syntymää 
vuosittain, oli väkiluvun estimaatti 28 352 845 henkeä 

• Estimaatin “errour à craindre” (keskivirhe) oli 107 550 
henkeä ja sen perusteella Laplace pystyi toteamaan, että 
“the odds about 300 000 to 1 against an error of more than 
half the million” 
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Laplacen Periaate 
• Vuonna 1774 Laplace esitti ns. käänteisen todennäköisyyden 

Periaatteen (julkaisussa Mémoire sur la probabilités des causes par les 
évènemens): 

• “Tapahtumaa” merkitään E ja 𝑎1, 𝑎2,.., 𝑎𝑛  ovat sen n mahdollista “syytä”. 
Laplacen Periaatteen mukaan 

•
𝑃(𝑎𝑖|𝐸)

𝑃(𝑎𝑗|𝐸)
 = 

𝑃(𝐸|𝑎𝑖)

𝑃(𝐸|𝑎𝑗)
  tai 𝑃 𝑎𝑖 𝐸 = 

𝑃(𝐸|𝑎𝑖)

 𝑃(𝐸|𝑎𝑗)𝑗
 

• Periaatteen avulla hän mm. osoitti, että väkiluvun estimoinnissa 
käytetyn estimaattorin, 𝑌 , virhetermi z (𝑌 = 𝑌 + 𝑧 ) noudatti 
approksimatiivisesti normaalijakaumaa 

 
 

• Matemaattiset tulokset Laplace johti ajatusmallilla, joka perustui 
Bernoulli-kokeeseen ja binomijakauman normaaliapproksimaatioon 
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Laplacen muita saavutuksia 

• Laplacen merkittävimpänä tuotoksena 
todennäköisyysteorian alalla on pidetty keskeistä raja-
arvolausetta (Central Limit Theorem), jonka hän esitteli 
vuonna 1810.  
• Keskeinen raja-arvolauseen mukaan otoskeskiarvon jakauma on 

asymptoottisesti normaalijakauma otoskoon kasvaessa 

• Vuonna 1783 Laplace osoitti, että todennäköisyys, että pojan 
syntymän todennäköisyys on pienempi kuin tytön 
syntymän, on 1.1521 ∗ 10−42. Samalla hän antoi esimerkin 
hypoteesin testauksesta. Laplace esitti muitakin vastaavia 
esimerkkejä. 

• Laplacen esittämä tilastollisen päättelyn ajatusmalli oli 
keskeinen aina 1920-luvulle asti  

10.11.2014 Kuusela - otantateorian juuret 7 



Nykyaikaisten otostutkimusten taustaa 
• Muita otostutkimuksia ei tehty 1800-luvun alkupuolella 

• Adolphe Quetelet suunnitteli Belgian väkiluvun estimointia Laplacen 
menetelmää käyttäen. Hänet torjuttiin väittämällä, että ihmisten 
muodostama yhteisö on niin monimuotoinen, että vain 
kokonaislaskenta voi olla edustava. 

• Kymmenen vuoden välein tehtävät väestölaskennat 
vakiintuivat 1800-luvun loppupuoliskolla ja niiden kautta 
väestöstä, väestörakenteista ja niiden stabiilisuudesta alkoi 
olla tietoa ja se teki nykyaikaiset kotitalouksia koskevat 
otostutkimukset mahdollisiksi. 

• Kiinnostus sosiaalisiin ilmiöihin kasvoi tietoisuuden myötä, 
mutta väestölaskenta on raskas ja rajoittunut väline 
sosiaalitieteiden käyttöön 
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Monografia-menetelmä 
• 1800-luvun loppupuolella ranskalainen kaivosinsinööri (!) 

Frederic LePlay esitteli ns. monografia-menetelmän. Sen 
ideana oli kerätä tietoa vain tyypillisistä tapauksista ja 
kaikki ääritapaukset piti unohtaa. 
• Osittain menetelmän taustalla oli Queteletin ajatus 

keskiarvoihmisestä  

• Monografia-menetelmää käytettiin hyvin laajasti ympäri 
Eurooppaa (ml. Venäjä) erityisesti perhebudjettien 
tutkimisessa 
• Joskus haastattelija saattoi asua perheessä joitain päiviä tehden 

havaintoja  

• Veera Hjeltin tekemä Suomen ensimmäinen otostutkimus perustui 
monografia menetelmään 

• Ensimmäinen sosiaalinen laki, ns. Engelin laki, huomattiin 
monografia tutkimusten perusteella 
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Anders Kiaerin edustava menetelmä 
• Vuonna1892 Norjan tilastoviraston johtaja Anders Kiaer teki otostutkimuksen 

elinoloista Norjassa ja esitteli käyttämänsä ns. Edustan Menetelmän ISIn 
kokouksessa 1894. 

• Edustavan Menetelmän keskeinen ajatus oli, että otoksesta tuli väestön 
pienoismalli. Maa ositettiin sekä maantieteellisesti että kuntatyypin ja kuntien 
elinkeinorakenteen mukaan. Otoskoot ositteittain määrättiin väestöjakauman 
suhteessa (perustana vuoden 1890 väestönlaskenta.) 

• Valituissa kaupungeissa tiedot kerättiin systemaattisella otannalla (n = 20 000).  

• Maaseudulla haastattelijoille määriteltiin reitit, joita heidän oli kuljettava ja joiden 
varrelta heidän oli valittava talot, joista tiedot kerättiin (n = 60 000). 

• Käytännön syyt - ei tietämättömyys - estivät satunnaisotannan käytön 

• ISIn kokouksessa Edustavaan Menetelmään suhtauduttiin hyvin kriittisesti. 
Niukalla äänten enemmistöllä se hyväksyttiin seuraavien kokousten asialistalle. 

• Hyväksymisen taustalla oli pelko, että Edustavan Menetelmän hylkääminen olisi 
asettanut myös monografia-menetelmän huonoon valoon 

• ISI hyväksyi Edustavan Menetelmän virallisesti vasta 1924  
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Arthur Bowleyn otostutkimukset 
• Englantilainen Arthur Bowley kuuli ISIn kokouksessa Edustavasta Menetelmästä 

ja ymmärsi heti sen ajatuksen ja merkityksen. Hän ryhtyi menetelmän 
”asiamieheksi” ISIn piirissä. (Kiaerin kiinnostus hiipui 1903!) 

• Vuonna 1906 Bowley piti puheen British Economic Societyn presidenttinä. Siinä 
hän mm. 

• korosti otostutkimusten merkitystä yhteiskuntatutkimuksessa ja että  

• niissä otosyksiköt on valittava satunnaisesti hyvin määritellystä kehikosta.  

• Puheessaan Bowley kuvasi, miten hän oli poiminut 40 otosta samasta 
perusjoukosta, laskenut näistä keskiarvon ja todennut otoskeskiarvojen 
jakautuvan normaalisti, osoittaen näin keskeisen raja-arvolauseen pitävän 
paikkansa myös otostutkimuksissa. 

• Vuonna 1913 Bowley teki otostutkimuksen Readingin työläisperheiden 
elinoloista.  

• Raportti oli erittäin seikkaperäinen. Erityisesti tutkimusmenetelmä kuvattiin tarkkaan 
ja estimaattien lisäksi raportoitiin niiden ”todennäköinen virhe” eli tarkkuus.  

• Tämän jälkeen Bowleyn oppilaat tekivät Englannin kaupungeissa lukuisia (>10) 
vastaavia otostutkimuksia. 

• Yksi Bowleyn oppilaista oli Margaret Hogg, joka myöhemmin oli otostutkimusten 
vaikutusvaltainen puolestapuhuja USAssa 
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Katkelma raportista 
“.. the precision of a sample depends not on its proportion to the whole, but 
on its own magnitude, if the conditions of random sampling are secured, as 
it is believed they have been in this inquiry. It is demonstrated 
mathematically that if in our sample 622 working-class households we find 
respectively 5, 10, 20, 40, 50 per cent. of cases, we may expect that the 
percentage in the whole are within 5±1, 10±1, 20±1½, 40±2, 50±2 and 
may be nearly certain that they are within 5±3,10±4, 20±5, 40±6, 50±6.” 
(Bowley 1913) 

“Here the standard deviation is used; the change is about 2 to 1 in 
favour of the true being within the limits for the first set, and 1 to 250 
for the second set.” (Bowley 1913) 
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Bowleyn inferenssi-malli 
• Vuonna 1924 ISI asetti komitean tutkimaan Edustavan 

Menetelmän käyttöä. Bowley kirjoitti raporttiin liitemuistion 
(Bowley, 1926) , jota voidaan pitää ensimmäisenä 
formaalina esityksenä otantateoriasta. 

• Muistiossa Bowley tutki yksinkertaista satunnaisotantaa ja 
ositettua otantaa ja sen lisäksi tarkoituksenmukaisuus-
poimintaa osoittaen otosjakauman kussakin asetelmassa 

• Soveltaen Laplacen inferenssi-mallia ja Edgeworthin 
versiota keskeisestä raja-arvolauseesta Bowley osoitti 
(mm.), että otoskeskiarvosta päti 
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R.A. Fisherin vaikutus otantateoriaan 
• R.A. Fisher uudisti 1920-luvun julkaisuillaan koko silloisen tilastotieteen 

ajattelumallin ja käsitteistön  

• Fisher ei itse julkaissut survey-tutkimuksiin liittyviä menetelmiä, mutta 
kuitenkin Fisherin ajatuksilla oli keskeinen vaikutus näiden 
menetelmien kehittymiseen. 

• Merkittävimmät olivat 

• Superpopulaatio-ajattelun hylkääminen 

• Perusjoukon parametrit ovat vakioita eikä niillä siksi ole todennäköisyysjakaumaa – 
a priori –jakauma on irrelevantti 

• Toistetut otokset samasta perusjoukosta tuottavat estimaattorin 
otosjakauman  

• Otosjakauman perusteella voidaan laatia luottamusväli estimaatille (Fisher ei itse 
luottamusvälejä laatinut.)  

• Fiducial argument (käyttäen Studentin t :tä): 
  1

1

x n st
t t x

s n





    

10.11.2014 Kuusela - otantateorian juuret 14 



Jerzy Neymanin panos 
• Puolalainen Jerzy Neyman esitti RSS:n kokouksessa vuonna 1934 teorian, 

johon nykyinen otantateoria nojaa (Neyman 1934, JRSS,97,558-606) 

• Idean Neyman sai Bowley muistiosta vuodelta 1926 

• Neyman sovelsi Fisherin ideoita äärellisen perusjoukon päättelyyn 

• Perusjoukon parametrit oletetaan vakioiksi (ei tarvita á priori -jakaumaa) 

• Otosjakauma muodostuu (oletetuista) toistetuista otoksista samasta perusjoukosta 

• BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) käyttäen ”Markovin menetelmää” (Gauss-
Markov -teoreema) 

• Väliestimaatit, luottamusvälit (soveltaen Fisherin fiducial argumentia) 

• Optimaalinen ositus 

• Vuonna 1938 Neyman julkaisi artikkelin, jossa hän esitteli kaksiasteisen 
otannan (Neyman 1938, JASA, 33, 101-116) 

• Ensimmäistä kertaa puhuttiin moniasteisesta otannasta ja eri suuruisista 
sisältymistodennäköisyyksistä  

• Menetelmä oli tarkoitettu otannan tekemiseen ison ja moni-ilmeisen maan (USA) 
väestöstä, kun tietojen kerääminen edellytti pitkää haastattelua 
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Nykyaikaisen otantateorian synty 
• Nykyinen otantateoria kehitettiin pääosin 1930- ja 1940-luvulla 

Yhdysvalloissa käytännön tarpeisiin 

• Merkittävin kehitys tapahtui USA:n tilastovirastossa  1940-luvulla 

• Merkittävää kehitystä tapahtui Englannissa 1930-luvulla, mutta monet keskeiset 

henkilöt muuttivat USA:han ennen 2. maailmansotaa 

• Syitä kehitykselle USA:ssa oli useita: 

• Yhdysvalloissa on hyvin pitkä otostutkimusten perinne 

•  The Harrisburg Pensylvanian teki vuonna 1824 ensimmäisen ns. ”straw poll” 

selvityksen; vuonna 1883 Boston Globe kehitti ovensuukyselyn 

• Maatalous-surveyt yleistyivät 1800-luvun loppupuolella 

• Useat sanomalehdet tekivät mielipidetutkimuksia jo 1900-alkupuolella 

• Monissa yliopistoissa koulutettiin tilastotieteilijöitä 

• Iowa State University Statistical Laboratory 

• Suuri Lama ja New Deal -ohjelmat 
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Iowa State University Statistical Laboratory 

• Snedegor perusti laboratorion 1930-luvun puolivälissä Amesiin (Iowan 
pääkaupunki) 

• Malli otettiin Rothamstedin vastavasta laboratoriosta, jossa R.A. Fisher 
oli päätilastotieteilijänä 

• Muiden muassa Cochran, Sukhatme ja Kempthorne siirtyivät 1930-
luvun lopulla Rothamstedista  Amesiin 

• USA:ssa Cochran oli mukana komiteassa, jonka tehtävänä oli selvittää 
otantamenetelmien käyttöä 

• Laboratorio keskittyi (mm.) maatalouden tutkimuksiin 
otantamenetelmillä 

• Näihin Jessen kehitti alueotannan ja paneelien rotatoinnin 

• Yksi keskeinen tutkimusala oli tilastollinen tietojenkäsittely 

• Laboratoriossa rakennettiin 1930-luvun lopulla ensimmäinen laskentalaite, jolla 
oli tietokoneen keskeiset osat, mutta se otettiin armeijan käyttöön 
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Suuri Lama ja New Deal -ohjelmat 
• New Yorkin pörssiromahduksen ja sitä seuranneen Suuren Laman 

vaikutusten helpottamiseksi Franklin D. Rooselvelt käynnisti ns. New Deal –
ohjelman. 

• Ohjelma vaati tuekseen tietoja yhteiskunnan tilasta, mutta niitä ei ollut 

• Arviot työttömien määrästä vaihtelivat 5 – 13 miljoonan välillä! 

• Ohjelman toteuttamiseksi perustettiin useita virastoja , mm. Work Project 
Administration (WPA) 

• Vuonna 1937 WPA teki vapaaehtoisuuteen perustuvan työttömien 
kirjaamisen. 

• Jokaiseen kotitalouteen jaettiin lomake, jossa pyydettiin rekisteröitymään, jos oli työtön.  

• Tulosten luotettavuuden arvioimiseksi tehtiin tarkistuslaskenta 
(enumerative check census) satunnaisotantaa käyttäen 

• Tarkistuslaskennan onnistuminen vakuutti maan hallinnon, erityisesti US 
Census Bureaun, otostutkimusten käyttökelpoisuudesta ja 
luotettavuudesta. 

• 1930-luvun lopulla Census Bureaussa pelättiin, että otostutkimukset pilaavat sen maineen 
luotettavan tiedon toimittajana 
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Roosevelt – Langdon -presidentinvaalin 
ennusteet 

•George Gallupin perustama American Institute of Public 
Opinion .. 

•Käytti koulutettuja haastattelijoita ja juuri kehitettyä kiintiöpoimintaa 
tehden 30000 haastattelua ympäri maata 

•Ennuste: Franklin D. Roosevelt voittaa 54% vs. 46% 

•The Literary Digest lähetti 10 miljoonaa ”äänestyslippua” joista 
palautettiin 2 miljoonaa 

•Ennuste: Alfred Langdon voittaa 57% vs. 43% 

•Vaalissa Franklin D. Roosevelt voitti 61% ääniosuudella 

•The Literary Digestin ”kutsu” lähetettiin lehden omille lukijoille, auton 
omistajille ja puhelimen omistajille 

•Lisäksi vastaaminen edellytti omaa aktiivisuutta, mikä lisäsi valintaharhaa 

•Gallup-menetelmän tuottama ”oikea” ennuste myös vakuutti  USAn 
hallintoa otosmenetelmän käyttökelpoisuudesta 
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Current Population Surveyn  otannan 
kehittäminen 

•1940-luvun alussa Census Bureaun tilastotieteilijät M. Hansen, W. 
Hurwitz, W. Madow saivat tehtäväkseen kehittää toteuttamiskelpoisen 
otantasuunnitelman CPS:lle (CPS vastaa Suomen Työvoimatutkimusta) 

•Lähtökohdaksi he ottivat Neymanin 1938 artikkelin ja Jessenin 
maataloustutkimuksen asetelman. 

•Tulos julkaistiin 1943: Hansen, M. H., & Hurwitz, W. N., On the theory of 
sampling from a finite population (Annals of Mathematical Statistics, 14, 333-362). 

•Hansenin ja Hurwitzin menetelmän ydin oli kaksivaiheinen PPS-otanta 
palauttaen (PPS = Probability Proportional to size).  

•Vuonna 1952 Horvitz ja Thompson laajensivat sitä otantaan palauttamatta. 
Suuri osa nykyisestä otantateoriasta perustuu Horvitz-Thomson –
estimaattoreihin. 

•H&Hn esittämän menetelmän edut: tiedon keruun kustannukset olivat 
hyväksyttävät, tiedonkeruun kenttätyön organisointi oli helppoa, 
haastattelijoiden työkuorma pysyi tasaisena, estimaatit olivat riittävän 
tarkkoja 
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Nykyaikaisen otantateorian oppikirjat 

• Ensimmäiset (ja tunnetuimmat) oppikirjat 
• Hansen, M. H., Hurwitz, W. N., Madow, W. G. (1953), Survey sampling 

methods and theory, Vols. I and II: John Wiley & Sons 

• Cochran, W. (1953), Sampling Techniques: John Wiley & Sons. 

 

• Nykyisin referoiduin lienee 
• Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. (1992), Model Assisted Survey 

Sampling: Springer-Verlag 

• Samaan perinteeseen liittyy 
• Lehtonen, R., Pahkinen, E. (2004), Practical Methods for Design and 

Analysis of Complex Surveys (2nd ed.), Chichester: John Wiley & Sons. 
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