
Helsingin yliopisto
SURVEYMETODIIKAN  KURSSI 2010
SEPPO
Lyhyet kuvaukset surveystä joita esimerkeissä on varmasti 
esillä. Muitakin voi tulla.

Tässä vaiheessa kuvaukset on tehty siten että käsitteistö on 
mahdollisimman yleistajuinen.  Varsinaisen kurssiosan 
yhteydessä määrittelyt ja käsitteet esitetään täsmällisesti.

Useimpiin kohtiin liittyy julkaisuja. Pääosin ne ovat sellaisia joihin olen itse 
kontribuoinut. Voit löytää lisää vaikkapa googlaamalla.
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OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus
PISA

Toteutettu kolmen vuoden välein alkaen vuonna 2000. Suomi on ollut 
mukana joka kierroksella. Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2006. Vuoden 
2009 aineistoista ensimmäiset julkaisut ilmestyvät joulukuussa 2010.

PISA (Programme for International Student Assessment)  koskee 15 vuotta 
täyttäneitä koululaisia osallistuvissa maissa (Suomessa peruskoulun 
yläasteen kahdella viimeisellä luokalla), joita on viimeksi ollut noin 60 eli 
myös OECD-maiden ulkopuolelta.  Kukin maa järjestää rahoituksen omalle 
tiedonkeruulleen mutta koko järjestelmää koordinoi OECD:n kilpailuttama 
instituutti mikä on ollut Melbournesta.  Niinpä aineistot ovat imuroitavissa 
australialaiselta sivustolta:
http://pisa2006.acer.edu.au/
Aineiston hyvä käyttö vaatii luonnollisesti hyvää osaamista, minkä saa 
esimerkiksi tältä kurssilta. 
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OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus 2
PISA

PISA:n koulusaavutuksia koskevat osiot mittaavat kolmea aluetta:
- Luonnontiede (Science)
-Lukeminen ja sen ymmärtäminen (Reading)
- Matemaattis-tilastollinen lukutaito (Mathematics) 
Yleisestikin mittaaminen koskee asioiden ymmärtämistä (literacy), siinä ei 
tutkia kouluosaamista. Tehtävät pyritään tekemään mahdollisimman 
riippumattomiksi kansallisista opetusohjelmista. 
Koulusaavutuksia mitataan huolellisesti laadituilla ja testatuilla koetehtävillä 
joihin osallistuvat otannalla valitut koululaiset. Kaikilla eivät ole samat 
tehtävät vaan kustakin osa-alueesta on kullekin oppilaalle valittu 
satunnaisesti  tietty määrä joiden vaikeusaste on arvioitu samaksi. 
Nämä testaustilaisuudet järjestetään tutkimusvuoden keväällä. Kestää siis 
aika kauan ennen kuin tulokset julkaistaan. Nämä analyysit tehdään 
keskitetysti, ei kussakin maassa. 
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OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus 3
PISA

Koordinoijat laskevat testien tulokset siten että kaikkien OECD-maiden (ei 
siis kaikkien OECD-maiden koululaisten) keskiarvo kussakin osa-alueessa = 
500 ja keskihajonta = 100. Siten on helppo nähdä mihin kukin yksilö tai 
ryhmä tai maa sijoittuu koko joukossa. Esimerkiksi Suomen keskiarvo 
luonnontieteessä vuonna 2006 oli 563 pistettä eli 63 pistettä yli OECD-
keskiarvon. Suomi oli tällä tuloksella ykkönen.  Matemaattis-
tilastotieteellisessä lukutaidossa jäimme alle 550:n emmekä olleet ykkönen.

Kolmesta osaamisalueesta yksi on kunakin vuonna keskeisessä roolissa. 
Vuonna 2006 se oli nimenomaan luonnontiede, vuosi 2009 on taas 
lukemispainotteinen. Tämä painotus tarkoittaa sitä, että tästä aihealueesta 
on selvästi eniten kysymyksiä ja tuloksen voidaan ajatella olevan luotettavin. 
Muussa kahdessa on siis vähemmän kysymyksiä ja luotettavuus hieman 
heikompi.  
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OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus 4
PISA

Osaamistehtävät eivät ole siis ainoa tutkittava alue. Lisäksi koululaiset 
vastaavat melko laajaan lomakkeeseen, jossa tiedustellaan mm. heidän 
kotitalouksiensa taustoja sekä kodin varustetasoa (myös tietotekniikka) ja 
erilaisia asenteita. Vuonna asennekysymyksistä monet koskivat 
luonnontiedettä ja sen ilmiöihin suhtautumista (ml. Ilmaston muutos ja 
luonnon saastuminen). 

OECD:n PISA aineistot tarjoavat siis mainioita välineitä monenlaiseen 
tutkimukseen, ei vain osaamiseen mistä on näyttänyt tulleen ainakin 
Suomessa melko vallitseva tekijä. Liekö syynä se, että olemme paistatelleet 
menestymisen auringossa ja koulutusmallejamme viedään maailmalle? 
Mitenkähän suun ilmeen käy jos sama ei toistukaan ensi kerralla?
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OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus 5
PISA

PISA:ssa maiden vertailu on keskeinen asia ja siksikin laatu pyritään 
pitämään niin korkealla kuin suinkin. Tästä syystä lähes kaikki on kontrolloitu 
keskitetysti. Jopa otannan poimii keskusyksikkö ja ohjeet ovat tiukat sitä 
varten toimitettavan kehikon osalta. Kaikki filunki pyritään eliminoimaan, 
myös siten että ulkopuolinen tarkastaja voi milloin vain tulla tsekkaamaan  
että kaikki tehdään kunnolla. 

Tutkimus on luonnollisesti hyvin kallis mutta kansallinen tiedon kerääjä 
kilpailutetaan. HY sai homma vuodelle 2006.  Olin ryhmässä mukana. 
Kannattaa lukea mainioita artikkeleja meiltä ja muiltakin. Vieläkin on 
tutkimusta menossa.  
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Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus ESS (European Social 
Survey)

Lähti liikkeelle toden teolla vuonna 2002. On eurooppalaisten akateemisten 
tahojen hanke, jota koordinoi Lontoon City-yliopisto ja jonka johdossa on 
mm. Mannheimin Gesis. Tietoarkistoa hoitaa Norjan tietoarkisto. Heidän 
sivuiltaan on saatavissa kaikkien maiden mikroaineistot ilmaiseksi. Jos 
haluat perehtyä alaan, ehdotan kuitenkin aloittamista ESS:n kotisivulta 
europeansocialsurvey.org. Täältä löydät kaiken tarvitsemasi.

ESS toteutetaan joka toinen vuosi. Siten tähän mennessä on neljä kierrosta 
valmiina eli aineistot käytettävissä. Viidennen kierroksen suunnitelmat ovat 
melko valmiita. Muun muassa Otantasuunnitelmat on hyväksytty noin 15 
maassa. Tiedon keruu alkaa lokakuussa niissä maissa jotka ovat valmiina 
myös rahoituksen osalta. Rahoitushan on löydettävä omasta maasta. 
Yleensä rahoittaja on tiedeakatemia tai vastaava, Suomessa Suomen 
Akatemia.
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Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus ESS (European Social 
Survey) 2

ESS koskee 15 vuotta täyttänyttä asukasta osallistuvassa maassa. Näitä on 
tähän mennessä ollut yhteensä 33. Muutama maa on osallistunut vain 
kerran, kuten Islanti  2004-2005, mutta monet maat joka kierroksella 
(ainakin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Britannia, Espanja, Portugali, 
Saksa, Sveitsi, Belgia, Puola). Viro tuli mukaan toiselle kierrokselle kuten 
myös Venäjä. Tämä ei siis ole EU-maita koskeva vaan yleisempi 
eurooppalainen joten myös Israel ja Turkki ovat osallistuneet.

ESS:ää ei kontrolloida yhtä tiukasti kuin PISA:aa mutta mahdollisimman 
huolellisesti silti. Otantasuunnitelma pitää hyväksyttää kuten myös 
kenttätyön suunnitelma. Tiedostomuodot ovat luonnollisesti samat kaikissa 
maissa ja lopulta siis saadaan yhtenäinen vapaasti käytettävissä oleva 
tiedosto verkkoon. ESS järjestää myös koulutusta. Katso nettisivuja ja 
osallistu jos kiinnostaa. 
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Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus ESS (European Social 
Survey) 3

ESS :n tiedonkeruu tapahtuu haastattelulla.  Kysymyksistä yksi osa joka 
kierroksella on sama mutta mukana on ns rotaatio eli vaihtuva osa, minkä 
aihe vaihtelee. Erityisesti tässä osassa pyritään myös ottamaan esille 
ajankohtaisia teemoja. 

Tietojen keruu kilpailutetaan maissa. Tämän toteuttaa ns. kansallinen 
koordinaattori joka on ollut Heikki Ervasti Turun yliopistosta 
(politiikkatieteilijä koska ESS painottuu sen tyyppisiin kysymyksiin). 
Kenttätyön tekijöistä suurempi osa on kansallisia markkinatutkimuslaitoksia 
mutta esimerkiksi Suomessa kilpailun on voittanut Tilastokeskus. Muutama 
muukin tilastovirasto toimii tiedon kerääjänä.

ESS on melkoisen hyvä mallisurvey. Kannattaa katsoa miten se on toteutettu 
ja ottaa opiksi.
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Eurooppalaisen Turvallisuustutkimuksen Suomen pilotti 

Myöhemmin kutsun tätä yleensä Uhritutkimukseksi mutta taustalla on 
Eurostatin rahoittama laaja pilotti jossa testattiin erityisesti 
tiedonkeruuvälinettä turvallisuutta koskevassa kyselyssä. Hankkeessa 
mukana olivat Heuni (Kauko Aromaa, Markku Heiskanen, Elina Ruuskanen), 
Tilastokeskuksen haastattelijaorganisaatio (Hannu Virtanen ym.) sekä 
Helsingin yliopisto (Seppo Laaksonen ja myöhemmin graduntekijät Jenni 
Nikula, Marjukka Vartiainen ja Antti Pelanteri). Tätä ennen olin Heunin
kanssa vuoden hankkeessa jossa tehtiin tausta-analyysi koko kyselylle. 
Tällöin vuosina 2007-2008 vierailimme myös useissa maissa joissa vastaavia 
kyselyitä oli toteutettu ja laadimme seikkaperäisen raportin Eurostatille; sen 
liitteenä on laaja kysymyslomake. Piloteissa tutkitaan myös lomakkeen 
toimivuutta, ei toki kaikkien kysymysten osalta. 

Suomen pilotin otoksen tein syyskuussa 2009, tiedot kerättiin sen jälkeen 
tammikuun 2010 puoliväliin mennessä, loppuraportti valmistui helmikuussa, 
jatkotutkimuksia tehdään pitkään.
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Eurooppalaisen Turvallisuustutkimuksen Suomen pilotti  2

Uhritutkimuksessa on kysymyksiä turvallisuuden tunteesta erilaisissa oloissa 
mutta erityisen paljon uhriksi joutumisesta. Tämä voi koskea varkautta, 
vahingontekoa, väkivaltaa ml.  seksiä, myös uudet ongelmat kuten 
identiteetin varastaminen ja hyväksi käyttö ovat esillä. Voidaan yleisesti 
sanoa, että kysymykset ovat monesti aika rankkoja sekä kyselijälle että 
vastaajalle.  Tästä syystä on odotettavissa että keruuväline voi vaikuttaa 
tuloksiin. Me tutkimme täysin riippumattomasti kolmea keruutapaa, 
puhelinkyselyä, käyntihaastattelua ja nettiä.  Kiinnostavaa oli myös nähdä 
kuinka paljon kuhunkin vastataan. En kerro tässä tuloksia, joten voit arvata 
kuinka monta prosenttia kuhunkin osa-aineistoon saimme? Toki meillä oli 
otantaa suunniteltaessa jotkin arviot koska halusimme riittävän paljon 
vastauksia jotta voimme verrata tuloksia. Myös haastattelijoiden asenteita ja 
kokemuksia on tutkittavissa heille kohdistetulla kyselyllä. 

Aromaa, K., Heiskanen, M. , Ruuskanen, E. , Laaksonen, S. , Nikula, J. and Virtanen, H. (2010): 
Translating and testing a victimisation survey module. HEUNI (julkaisematon). 
http://www.heuni.fi/Etusivu/Researchareas/Victimisationsurveys/1247666644862
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Historiatietoisuus Suomessa

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä Pilvi Torstin johdolla on saanut kokoon 
otosaineiston jossa on tietoja 15-79 –vuotiaiden Suomessa asuvien suomen-
ja ruotsinkielisten historiaa (lähinnä Suomea koskevaa historiaa) koskevista 
näkemyksistä: katso tarkemmin: www.historiatietoisuus.fi
Kuten havaitset aineistoa on muokannut ja analysoinut myös tilastotieteen 
graduisti Auli Hämäläinen. Esitutkimuksen käytännön asiat hoiti historian 
graduisti Kyösti Knuuttila. Varsinaisen kyselyn otoksen tein, kuten 
myöhemmin myös painotuksen. Tilastokeskus hoiti tiedonkeruun 
postitiedustelulla koska se oli melko halpaa.  Vastausprosentti 36 ei toki ole 
erinomainen mutta painoilla yritettiin harhaa oikoa.

Tämä kysely on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja melko uutta koko 
maailmassakin. Koululaisille ja opiskelijoille on tehty pienimuotoisia 
kyselyjä. Odotamme tietysti ainutlaatuisia tuloksiakin. Keruuaikahan oli 
syksy 2009 ja aineisto on puhdistettu nyt.

SurveyMetodiikka_Surveykuvauksia_Seppo
_2010

http://www.historiatietoisuus.fi/


Irakin kuolleisuustutkimus 2006
Tämä on jutustani Tieteessä Tapahtuu 2009
Amerikkalaisen Johns Hopkins - yliopiston terveystieteiden laitos Bloomberg 
päätti maaliskuussa että heidän arvostettu epidemiologinsa Gilbert 
Burnham ei saa viiteen vuoteen johtaa tutkimusprojektia.  Syynä oli 
laitoksen eettisten sääntöjen noudattamatta jättäminen. 

Päätöksen ottivat monet vastaan tyydytyksellä, sillä Burnhamia oli 
voimakkaasti kritisoitu hänen Irakin kuolleisuutta koskevasta 
tutkimuksestaan sen ilmestymispäivästä 12.10.2006 lähtien. Syynä olivat 
otospohjaiselle haastattelututkimuksella saadut huomattavan korkeat 
siviilien kuolleisuusluvut. Yleinen käsitys oli, että runsas 30 000 ihmistä oli 
runsaan 3 ensimmäisen sotavuoden aikana kuollut olematta sodassa. 
Burnhamin ryhmän mukaan väkivaltaisesti kuolleita siviilejä oli runsas 600 
000. Koska kyseessä oli otos, perustuen vain 1849 kotitalouden 
haastatteluihin, virhemarginaali oli iso eli noin 200 000. Silti aikaisemmat 
uskomukset ylittyivät yli 10-kertaisesti. 
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Irakin kuolleisuustutkimus 2006  2

Tutkimus herätti intohimoisen keskustelun sekä kansalaisten että 
tieteilijöiden keskuudessa. Itsekin osallistuin siihen, koska aihe on alaani eli 
koski kyselytutkimusten menetelmiä. Kritiikin takia Burnham suostui 
antamaan aineiston valikoitujen tutkijoiden käyttöön. Vahvasti tutkimusta 
kritisoinut brittiläinen konfliktitaloustieteen professori Mike Spagat ei 
aineistoa saanut ja siksi pyysi minua sitä anomaan. Minulla ei ollut ongelmia 
sen saamisessa, ihme kyllä.

Aineiston analyysi osoittautui kiusalliseksi, koska aineisto ei sisältänyt 
keskeisiä otosaineiston analyysissä tarvittavia tietoja eikä niitä minulle 
annettu pyynnöistä huolimatta annettu. Siksi amerikkalaisessa 
tiedelehdessä vuonna 2008 julkaistussa artikkelissani keskeinen anti koski 
puutteita aineistossa. En kyennyt laskemaan tuloksia paremmin, voin vain 
osoittaa että Burnhamin tulokset olivat liian isoja. Kuinka paljon, siitä ei 
voinut sanoa mitään. 
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Irakin kuolleisuustutkimus 2006  3

Otannan ratkaisuja kritisoitiin muidenkin toimesta. Amerikan 
mielipidetutkijoiden liitto AAPOR halusi selvittää Burnhamin tutkimuksen 
periaatteita jäsenaloitteesta johtuen ja esitti tälle kahdeksan kysymystä. Viisi 
näistä koski keskeisesti samoja otannan käytännön toteutusta koskevia 
aiheita kuin mitä esitin omassani. Burnham ei vastannut mihinkään 
kysymykseen yksityiskohtaisella tasolla vaan toisti että tutkimus toteutettiin 
noudattaen yleisesti hyväksyttyjä kyselymenetelmien standardeja.

AAPOR sanoutui helmikuussa 2009 irti Burnhamin tutkimuksesta, koska sen 
hyväksymiä periaatteita ei ollut noudatettu. Jos Burnham olisi ollut AAPOR:n
jäsen, hänet olisi erotettu. 

Kiinnostavaa on, että Amerikan tilastotieteilijät ASA reagoi AAPOR:n
päätökseen lievällä kritiikillä. Toisaalta ASA lähetti kirjeen Blomberg-
instituutille ja ilmaisi tyytyväisyytensä siitä että instituutti itse lupasi tutkia 
onko Burnhamin toimintatavassa ollut puutteita. 
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Irakin kuolleisuustutkimus 2006   4

Pian tämän jälkeen Blomberg siis asetti Burnhamille karanteenin mutta aihe 
oli loppujen lopuksi aika harmillinen. Tutkimuksessa oli luvattu toimia niin, 
ettei haastateltavien nimiä kerätä mihinkään tiedostoon. Tietoja eivät 
luonnollisesti itse tutkijat keränneet vaan alihankkijoina toimivat irakilaiset. 
Käytetty lomake oli arabiaksi eikä Burnham sitä ymmärtänyt. Jostain syystä 
nimet listattiin aineistoon eli tietosuojasäännöt rikkoutuivat. Burnham sai 
tästä rangaistuksen vaikka usean arvioitsijan mukaan vahinkoa kenellekään 
haastatellulle ei tullut. 

Maaliskuun Science-lehdessä toimittaja kysyy kommenttia Burnhamilta. Hän 
ei vastaa koska sellainen ohje on annettu. Lehden mukaan Harvardin 
yliopiston tilastotieteilijä Gary King pitää rangaistusta kovana, mitä se on 
minustakin. 

Lehti toistaa myös päätöksessä mainitun näkemyksen että päätöksellä ei 
oteta kantaa tutkimuksen tieteellisiin menetelmiin. Tuon toimittajan 
haastattelussa esille sen että näitä olisi edelleen selvitettävä. Samaa mieltä 
ovat monet muut. SurveyMetodiikka_Surveykuvauksia_Seppo
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Irakin kuolleisuustutkimus 2006    5

Mielenkiintoista on, että toimittaja tiedustelee tähän näkemystä Burnhamin
apulaistutkijalta Les Robertsilta. Tämä heittää takaisin, että helppo on siellä 
norsunluutornissa huudella (vapaa suomennokseni). Toista tutkimus. Näet 
että ei se niin helppoa ole. 

Hyvin ymmärrän Robertsin näkemyksen. Kyselyjen tekeminen sotaa käyvillä 
alueilla on vaikeata. Harhaa syntyy varmasti. Silti pitäisi päteviä menetelmiä 
noudattaa niin hyvin kuin on mahdollista. Nyt näyttää keskeinen 
perustietokin olevan kadoksissa. Jotkut ovat tästä syystä epäilleet 
suoranaista vilppiä. 
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Irakin kuolleisuustutkimus on merkittävimpiä haastattelututkimuksia 
monessa mielessä. Ilman arvovaltaista julkaisufoorumia, brittiläistä 
lääketieteen korkeatasoista lehteä Lancetia, se ei olisi saanut erityistä 
huomiota. Ja Lancet sitä ei ehkä olisi julkaissut elleivät tulokset olisi olleet 
puhuttelevia. Burnham sai aikaan merkittävän ’kehittämiskeskustelun’ 
kyselyjen toteuttamisesta. Loppuun ei aihetta vielä ole kaluttu. Kritisoijat 
ovat kuitenkin vaikeuksissa jollei uutta tietoa tule. 

Sotia ja konfliktialueita on maailmassa paljon. Ikäviä asioita tapahtuu. Niistä 
ei tositietoa saada vaikkapa suomalaisilla rekisteröintiperiaatteilla. Hyviä 
kyselyjä tarvitaan ja niille rahoittajia. 

Laaksonen, Seppo (2008). Retrospective Two-Stage Cluster Sampling for Mortality in Iraq. 
International Journal of Market Research 50, 3, 403-417.

Laaksonen, Seppo (2009). Irakin kuolleisuustutkija hyllytettiin. Tieteessä tapahtuu 3, 36-37.

Katso myös laajaa Wikipedian kokoamaa juttua:
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lancet_surveys_of_Iraq_War_casualties

http://en.wikipedia.org/wiki/Lancet_surveys_of_Iraq_War_casualties
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Tourunen, Kalevi and Laaksonen, Seppo (2009). The Significance of Business Ownership and Governance: 
Contribution and Profitability of Family Businesses in Finland. Proceedings of the 2009 CAED (Comparative 
Analysis of Enterprise Data) Conference, Tokyo. http://gcoe.ier.hit-u.ac.jp/CAED/program.html.

Kansikas, Juha, Tourunen, Kalevi and Laaksonen, Seppo (2010), Family Influence on Firm Performance: 
Finnish Publicly Held Family Perspective. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Management. In print.

Suomen perheyritystutkimus
Tämä on pääosin Kalevi Tourusen väitöskirjaan liittyvä; avustelin Kalevia 
metodisesti. Laajassa muodossa kyse on Suomen perheyritysten ja niiden 
menestymisen tutkimisesta. Perheluokittelua ei löydy yritys- tms. 
rekistereistä, siksi tällainen tieto on pitänyt hankkia. Tämä tapahtui kahdella 
tavalla:
-Suurille ja keskisuurille yrityksille Tourunen soitti ja kysyi asian.
-Pienille yrityksille käytettiin otosta ja yritykset itse kertoivat yrityksensä 
luonteen.
Molemmissa tapauksissa käytössä oli luokittelu: (i) ensimmäisen 
sukupolven perheyritys, (ii) toisen tai useamman sukupolven perheyritys, 
(iii) ei perheyritys. 
Muut muuttujat saatiin Tilastokeskukselta yritystasolla, myös konserneille. 
Lisäksi aineistoon luotiin koodi jos yritys oli pörssiyritys. 
Aineistoa piti käsitellä TK:n tutkimuslaboratoriossa tietosuojan takia.

http://gcoe.ier.hit-u.ac.jp/CAED/program.html
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