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LIITE   
 

Skaalat, muunnokset, suhteellisuus ja indikaattorit  
 
On harvoin mahdollista käyttää alkuperäistä aineistoa sellaisenaan jatkoanalyysissä, vaan 
uusia muuttujia täytyy luoda vanhojen pohjalta. Periaatteessa näitä on kahta tyyppiä:  
 
(i) Yksittäistä muuttujaa muunnetaan itsenäisesti jolloin se yleensä nimetään uudelleen. 
  
(ii) Uusi muuttuja on kahden tai useamman alkuperäisen uusi kehitelmä.  
 
En käy tässä läpi näihin liittyvää koko kirjoa. Otan esille keskeisiä kohtia, joita 
havainnollistan esimerkein. Aloitan aivan perusteista eli skaaloista tai mitta-asteikoista. 
Ne voivat näyttää helpoilta mutta aina olen joutunut käytännön tilanteissa miettimään 
asioita uudelleen ja uudelleen.  
 
Toiseksi tarkastelen muuttujien jakaumia, koska jakaumalla on huomattava merkitys 
siihen, miten muuttujaa jatkossa käytetään. Kun kahta tai useampaa muuttujaa 
tarkastellaan samanaikaisesti, tulee uusi kiinnostava piirre esille: minkälainen 
yhteysfunktio (linkkifunktio) on niiden välillä? Tällä on myös suora vaikutus varsinaiseen 
analyysiin. Kappaleessa 4 esitän ensin eräänlaisena yhteenvetona suhteellisuuden 
moninaisen käsitteen.  Lopuksi esitän muutaman laajemman esimerkin koko aihealueelta.   
 

1. Skaalat  
 
Skaaloihin tai mittausmetriikoihin on perustasolla kaksi päälähestymistapaa, lähtien 
liikkeelle joko itse muuttujista ja niiden mittaamisesta tai muuttujien välisistä yhteyksistä. 
Tarkastelen asiaa ensin muuttujatyypeittäin etenevästi. Muuttujien käsittelyssä voi tulla 
harkittavaksi ainakin seuraavien skaalojen tai mittausasteikkojen käyttö: 
 
(i) Luokitteluskaala (nominaalinen), jota vain voidaan käyttää jos muuttuja itse on 
luokitteluasteikollinen kuten sukupuoli, kunta tai toimiala. Toisaalta kaikkien seuraavaksi 
esitettävien muuttujatyyppien muuttujat voidaan muuntaa luokitteluasteikollisiksi.  
 
Luokitteluskaalan ’alaskaaloja’ on sankka määrä, ainakin eri nimiä. Modaali (modal) 
muuttuja on yleisnimi vain luokitteluasteikolla mitattavissa olevalle muuttujalle. Toisaalta 
käytetään nimikettä kategorinen mutta joskus tällaiseksi katsotaan myös järjestysasteikon 
muuttuja. Jatkuva muuttuja (ks. kohdat (iii) ja (iv)) voidaan myös kategorisoida, yleensä 
järjestys säilyttäen. Tämän tekee tutkija yleensä sen mukaan mikä on tutkimusasetelma, 
mutta tilastotieteellisesti kategorioiden määrään vaikuttaa myös kunkin havaintojen 
määrä. Jos kyseessä on otos, on kussakin kategoriassa oltava riittävästi havaintoja. 
Monissa ohjelmistoissa on myös automatisoituja kategorisointeja, tyypillisesti piirrettäessä 
histogrammeja, mutta myös muihin kriteereihin perustuvia.  
 
Kategorinen muuttuja voi koostua siis useista luokista, mutta jos on vain kaksi luokkaa, 
muuttujaa kutsutaan dikotomiseksi tai kaksiarvoiseksi tai binääriseksi. Paljon käytetty 
tällainen muuttuja on sellainen jossa on selvä vastakkainasettelu tyyliin ’On’ vs ’Ei’ jotka 
on kätevä koodata ’1 vs 0’ mutta voidaan toki skaalata muutenkin. Esimerkiksi kooditus 
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1=’Kyllä’ vs. –1=’Ei’ voi olla käyttökelpoinen tietyissä tilanteissa. Tällöin koodien 
keskikohta on =0.  Nämä kaksiarvoiset muuttujat ovat paljon käytettyjä esimerkiksi kun 
erotellaan sairaita vs. terveitä, työttömiä vs. ei-työttömiä tai vastaajia vs. ei-vastaajia, 
jolloin vaihtoehdot ovat toistensa komplementteja.  
 
Mutta ’kauniit vs. rohkeat’ tai ’rikkaat vs. köyhät’ eivät ole vastaavanlaisia, sillä näissä ei 
ainakaan suomenkielen mukaan ole vastakkaisuutta eli normaaliaineistoon sisältyy myös 
muita ryhmiä kuten vaikkapa jälkimmäisessä tapauksessa ’hieman köyhät’ ja ’melko 
rikkaat.’ Koodaus (0, 1) on paljon käytetty myös teknisessä mielessä, esimerkiksi 
muodostettaessa dummy-muuttujia tai lippumuuttujia. Dummy-muuttuja koodataan 
myös siten että on kolme arvoa esimerkiksi käyttäen arvoja ’On=1’ vs. ’Ei=-1’ jolloin näiden 
keskelle jää neutraali arvo = ’0’.    
 
(ii) Järjestysskaala, jolloin muuttuja itse on järjestysasteikollinen kuten koulutusaste tai 
kuntien tyypittely taajama-asteen mukaan (tähän ei ole tosin kiistatonta menetelmää). 
Myös standardiluokittelut kuten toimiala tai ammatti yritetään luokitella jonkin 
järjestysperiaatteen mukaan, esimerkiksi toimialan pääryhmät etenevät jalostusketjun 
ideaa pitkälle noudattaen eli alkutuotannosta jalostukseen ja edelleen kuljetukseen ja 
myyntiin. Loppupää ei tähän täysin istu, sinnehän on muun muassa sijoitettu 
yhteiskunnallisia toimintoja kuten yliopistot. Ammattiryhmäluokitukset taas lähtevät 
usein jonkinlaisesta arvohierarkiasta, jossa useimmiten alkupäässä ovat johtajat ja 
erikoisasiantuntijat ja loppupäässä avustavissa tehtävissä toimivat. Mielipidetutkimuksissa 
käytetään laajasti järjestysasteikollisia skaaloja kuten 0, 1, …, 9, 10 tai 1, 2, 3, 4, 5; ne voivat 
olla myös tekstimuotoisia.  
 
(iii) Välimatkaskaala, jossa välimatkat saadaan oikein mitattua, ja vastaavasti tietenkin 
järjestys. Näitä voidaan luokitella jos on tarpeen eli siirtyä järjestys- ja luokitteluasteikolle. 
Tyypillisiä tällaisia muuttujia ovat erilaiset muutokset, vaikkapa toimeentulotuen saajien 
määrällinen tai suhteellinen muutos kahden ajankohdan välillä. Luku voi olla positiivinen, 
negatiivinen tai nolla. 
 
Huomaa, että kaksiarvoinen (0, 1)-muuttuja on myös järjestysasteikollinen ja voidaan 
käsitellä myös välimatka-asteikollisena. Siten jos esimerkiksi 0=mies ja 1=nainen, niin 
keskiarvo voidaan laskea mutta tulkinta tulee tehdä oikein. Jos esimerkiksi keskiarvo = 
0,6, niin aineistossa on 60% naisia.  
 
(iv) Suhdeskaala, jossa välimatkojen lisäksi voidaan suhteet mitata oikein. Tämä edellyttää 
absoluuttisen nollapisteen olemassaoloa. Toimeentulotuen saajien määrä tai 
keskimääräinen vastaanotettu markkamääräinen tuki, sekä kulutettu määrä jotain 
alkoholijuomaa juomatutkimuksissa ovat tyypillisiä esimerkkejä.  
 
Välimatka- ja suhdeasteikon muuttujaa kutsutaan myös jatkuvaksi tai kvantitatiiviseksi 
eli määrälliseksi sekä myös metriseksi. Luokittelu- ja järjestysasteikon muuttujat taas ovat 
kvalitatiivisia tai laadullisia. Muut kuin luokitteluasteikon muuttuja ovat myös 
monotonisia.   
 
Tietokoneohjelmistoissa on käytössä myös jako: merkkimuotoiset (character) vs. 
numeeriset (numeric).  Käyttäjä voi valita missä muodossa muuttuja merkitään 
aineistoon. Joskus sama muuttuja voi olla hyvä sijoittaa aineistoon kahdessakin eri 
muodossa ja vastaavasti eri nimillä. Ohjelmistoissa on myös olla useita alajakoja 
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merkkimuotoisille ja numeerisille muuttujille. Ohjelma ei toimi oikein jos käytetty valinta 
ei ole tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi väärä valinta voi unohtaa desimaalit.     
 
Monet tilastotieteen mittarit ja menetelmät (mm. keskiarvo ja hajonta, faktorianalyysin 
tulokset) voidaan laskea vain jos muuttuja on vähintään välimatka-asteikollinen. Osa 
(vaikkapa vaihtelukerroin) edellyttää suhdeasteikkoa. Jos tätä sääntöä noudatettaisiin 
tiukasti, monien menetelmien käyttö olisi hyvin rajoitettua. Käytännössä välimatka-
asteikkovaatimuksesta joustetaan, ja tiettyä menetelmää sovelletaan järjesteysasteikollisiin 
muuttujiin ml. kaksiarvoisiin muuttujiin. Tämä on ihan oikein mutta tulkinnassa on syytä 
pitää tämä jousto mielessä.   
 

2. Muunnokset  
 
Kunkin muuttujan skaala voidaan joko pitää alkuperäisenä tai muuntaa joksikin muuksi 
analyysivaiheessa. Ylemmältä skaalan asteelta voidaan aina mennä alemmalle tasolle. 
Myös luokittelu- tai järjestysasteikon skaalaa voidaan ja usein tuleekin muuttaa 
alkuperäisestä. Skaalan muunnos voi tapahtua:   
 
(i) Luokittelulla ja uudelleenluokittelemalla. Luokitteluvaihtoehdossa järjestys-, 
välimatka- tai suhdeasteikon muuttuja luokitellaan sopivasti luokitelluksi. 
Luokitteluasteikon muuttuja taas voidaan uudelleenluokitella muodostamalla elävää 
elämää mahdollisimman lähellä olevia uusia luokkia, pääsääntöisesti yhdistelemällä. 
Automatiikkaa voi käyttää jos pohjaluokitus on jo elämänläheinen, muutoin on tarkoin 
mietittävä miten luokittelu on mahdollista toteuttaa. Aineiston rajat myös vaikuttavat 
asiaan, jos jossain luokassa on liian vähän havaintoja, sen käyttö on hankalaa. Silloin on 
syytä yrittää löytää toinen luokka johon sen liittäisi, mutta jos syntyy liian keinotekoinen 
luokka, on parempi jättää aineisto tältä osin käyttämättä.  
 
Esimerkki: ikäryhmitys jos tiedossa on ikä vuoden tarkkuudella. Harvoin on järkevää 
tehdä jatkotutkimus alkuperäisellä muuttujalla, paitsi jos sitä sovelletaan jatkuvana 
muuttujana. Jos ikä luokitellaan, yleisiä tapoja ovat viisi- ja kymmenvuotisluokitukset. Ne 
soveltuvat esimerkiksi väestötilastoihin, joissa ei ole erityistä tutkimustavoitetta. Jos 
kyseessä on tavoitteellinen tutkimus, on luokittelu pyrittävä tekemään sellaiseksi, että sen 
avulla saa havainnollisimman kuvauksen. Esimerkiksi jos tutkimuksessa on elinvaihe 
tärkeä, voivat luokat olla vaikkapa seuraavat tavoiteperusjoukon ollessa 15+ -vuotiaat: 15-
17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-54, 55-68, 69-79, 80+.  Eräässä palkkatutkimuksessani käytin 
seuraavaa luokitusta: 15-24, 25-39, 40-54, 55-64. Tässä oli ajatus erotella nuoret joiden 
palkka ei vielä yleensä ole muotoutunut vakaaksi, ja toisaalta eläkeikää lähestyvät joiden 
palkka voi olla hiipumassa. Väliin asetin kaksi ikäryhmää.  
 
On myös tilanteita jolloin iän rajat eivät ole edellä esitetyn ’pyöreitä;’ silloin voi olla hyvä 
käyttää tutkimuksesta löydettyä ’taiteikää.’ Esimerkki: aineiston keski- tai mediaani-iän 
yläpuolella olevat ja alapuolella olevat (äskettäin näin luokituksen ’43 vuotta täyttäneet vs 
nuoremmat’).  
 
(ii) Lineaarinen muunnos, jolloin alkuperäinen skaala muutetaan toiseksi siten että 
uudessa muuttujassa säilyvät samat ominaisuudet mutta arvoalue muuttuu. Tämä ei 
sovellu puhtaille luokitteluasteikon muuttujille, mutta toki (0, 1) -muuttujille vaihtamalla 
arvot 0 ja 1 päinvastaisiksi tai kertomalla vaikkapa 100:lla.  
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Lineaarinen muunnos tapahtuu siten, että alkuperäiset arvot kerrotaan/jaetaan vakiolla 
ja/tai lukuihin lisätään (niistä vähennetään) vakio. Samassa datassa voidaan myös käyttää 
eri analyyseihin eri skaaloja.  
 
Tyypillisiä tilanteita lineaarisesta muunnoksesta 
 
- Usein muuttujat joiden suurimmat arvot pyörivät miljoonissa, on kätevä jakaa vaikkapa 1000:lla, 
jolloin päästään pienempiin lukuihin. Vastaavasti mallittamisessa kertoimiin saadaan helpommin 
riittävästi merkitseviä numeroita, koska tietokoneohjelmat toimivat aika mekaanisesti.  
 
- Muuttuja halutaan muuntaa nimeään vastaavaksi, vaikka itse kysymyspatteristo1 olisi 
rakennettu toisesta näkökulmasta. Yleensähän on hyvä asia, jos muuttujan nimi kuvaisi hyvin itse 
ilmiötä. Esimerkiksi on kiusallista jos vihamielisyys-muuttuja saa sitä suurempia arvoja mitä 
vähemmän vihamielinen vastaaja on – näin vaikka suurempi arvo olisikin yleisesti ottaen 
positiivista. Joissakin analyyseissä, kuten faktorianalyysissä, luodaan piileviä uusia muuttujia 
alkuperäisten pohjalta. Nämä on syytä nimetä kuvaavasti. Se ei vielä riitä, pitää myös katsoa että 
nimi on skaalan mukainen. Esimerkiksi jos faktori on nimetty ’Luottaa yksilön toimintaan (jonkin 
asian hoitumiseksi)’, niin isomman faktoripistemäärän saajan tulee luottaa yksilön toimintaan 
enemmän kuin pienemmän saaneen. Dummymuuttujien nimeksi on vastaavasti syytä antaa se 
luokka jonka arvo = 1 (esim. paivatyo = 1 jos henkilö on päivätyössä, = 0 muulloin eli jos ei ole 
päivätyössä).  
 
- Muuttujan skaala muutetaan sopivalle mukavaksi koetulle alueelle, yleensä samalle kuin jotkin 
muut saman aihealueen muuttujat. Itse suosin väliä [0, 1] tai [0, 100], jossa 0 on matalin 
mahdollinen arvo tässä tilanteessa ja 1 tai 100 on vastaavasti korkein mahdollinen. Jos ikään kuin 
pohja-arvoa, jota nolla kuvaa monen mielestä, ei ole olemassa, voi skaalan aloittaa vaikka jostain 
muualta. Summaskaalat, joiden maksimiarvo voi vaihdella indikaattorimuuttujasta toiseen, eivät 
ole saaneet suosiotani, vaikka sellaisia on paljon tutkimuksessa käytetty. On nimittäin kiusallista 
kun ei tahdo muistaa ilman metatietoa, missä rajoissa mikin muuttuja liikkuu. Yhtenäisten 
skaalojen käyttö siellä missä se on loogisesti mahdollista helpottaa myös mallien estimaattien 
tulkintaa.  
 
Summamuuttuja tarkoittaa nimen mukaan muuttujaa joka on ’summaus’ kahdesta tai useammasta 
alkuperäisestä. Itse teen vastaavan asian summauksen sijasta keskiarvoistamalla yhtenäisesti 
skaalatuista alkuperäisistä muuttujista. Tällöin siis kaikki muuttujat olisivat samanarvoisia, mutta 
jos eri muuttujien merkittävyys halutaan erilaiseksi, käytetään keskiarvoa laskettaessa erisuuria 
painoja. Useammasta muuttujasta painoilla tai ilman muodostettua uutta muuttujaa kutsun 
yhdistemuuttujaksi. 
 
Esimerkki: Skaalan muutoksen ongelmallisuus aikasarjassa 
Jos samaa tutkimusta tehdään uudelleen, voivat muutokset kysymysten luonteessa ja 
skaalauksissa aiheuttaa yllättäviä muutoksia tuloksiin. Erityisen paha ei ongelma ole jos 
esimerkiksi aikaisempi järjestysasteikollinen skaala oli välillä 1-7 ja uusi 1-5 mutta 
kummassakin alin ja ylin merkitsevät samaa kuten myös keskimmäinen joka edellisessä on 
4 ja jälkimmäisessä 3. Vertailutilanteessa on mahdollista muuntaa jälkimmäinen 
edelliseksi tai edellinen jälkimmäiseksi suoralla lineaarisella tavalla. Itse suosittelisin  että 
molemmissa käytettäisiin vielä selkeämpää skaalaa kuten 0-100. Siten skaala 1-7 ja 
vastaavasti 1-5 lineaarisesti siirrettäisiin tähän skaalaan.  
 

                                                           
1
 Olen useankin kerran kohdannut henkilön joka ei uskalla muuttaa vaikkapa surveyn kyselylomakkeen skaalaa toiseksi, 

sellaiseksi mikä olisi käyttökelpoisempi. Lineaarisen muunnoksen kyseen ollen tähän pelkoon ei ole mitään syytä. Toki 

on syytä tutkimusraportissa kertoa alkuperäisen kysymyksen esitystapa ja skaalaus. Voihan skaalaustapa myös vaikuttaa 

ihmisen vastaamiseen surveyssä. 
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Tietokoneohjelman datakäskyssä tämä muunnos voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti. Olkoon 
alkuperäinen muuttuja y1 skaalalla 1-5. Tällöin uusi muuttuja y2 skaalalla 0-100 voidaan tehdä 
lineaarisella muunnoksella seuraavasti:  y2 = (y1-1)*100/4 = (y1-1)*25.  
 
PISA-esimerkki. Tässä on lomakkeen kysymys 17: 
Q17 How easy do you think it would be for you to perform the following tasks 
on your own? 

(Please tick only one box in each row): 
1= I could do this easily 
2 = I could do this with a bit of effort 
3 = I would struggle to do this on my own 
4= I couldn’t do this 
a) Recognise the science question that underlies a newspaper report on a health issue  
b) Explain why earthquakes occur more frequently in some areas than in others  

c) Describe the role of antibiotics in the treatment of disease  

d) Identify the science question associated with the disposal of garbage  
e) Predict how changes to an environment will affect the survival of certain species  

f) Interpret the scientific information provided on the labelling of food items  

g) Discuss how new evidence can lead you to change your understanding about the 
possibility of life on Mars. 

h) Identify the better of two explanations for the formation of acid rain. 

 
Tämän kysymyspatteriston voi tulkita kuvaavan ’pystyvyysuskoa’ mikä on suomennokseni 
sanasta ’self-efficasy.’ Kuten havaitset mitä suurempi on koodi, sitä vähemmän oppilas 
uskoo osaamiseensa mainitussa asiassa. Siksi on luontevaa muodostaa yhdistemuuttuja 
toisin päin eli kääntää asteikko päinvastaiseksi. Toisaalta asteikon tasoa voi myös vapaasti 
muutttaa. Itse siis tykkään asteikosta 0:sta 100:aan ja niinpä seuraavalla lausekkeella 
vastauksista saa vastaavan yhdistemuuttujan. Ennen laskutoimitusta on poistettava ’en 
osaa sanoa’ ja muut puuttuvuuden koodit ellei niitä kykene imputoimaan, muuten tulee 
sotkua. 
 
pystyvyysusko =100/3*mean((3-(ST17a-1)), (3-(ST17b-1)),  (3-(ST17c-1)), (3-(ST17d-1)), (3-
(ST17e-1)), (3-(ST17Qf-1)), (3-(ST17g-1)),(3-(ST17h-1)) ); 
 
Ajoin lisäksi muutaman tuloksen Suomen datasta sukupuolittain. Tulkitse tulos. 
                                      The MEANS Procedure 
                              Analysis Variable: pystyvyysusko 
 
                       Obs            Mean       Std Error        5th Ptcl       25th Pctl       90th Pctl 
Miehet         2385             57.7          0.37                 25.0             45.8               79.2 
Naiset          2329             59.6         0.40                29.2              45.8               83.3 
 
(iii) Normeeraus tai standardointi: Jos käytössä on useita suhdeasteikon muuttujia, joita 
halutaan verrata keskenään ja/tai luoda niistä uusia yhdistemuuttujia, on useita 
mahdollisuuksia, joista mallittamista ei tässä tarkastella. Muuttujien muunnosmielessä on 
perusvaihtoehtona standardointi siten että arvot pakotetaan lineaarisella (tai muullakin) 
muunnoksella samalle arvoalueelle, esimerkiksi välille [0,1] tai [0,100], kuten kohdassa (ii) 
esitin.  
 
Toinen vaihtoehto on normeeratun normaalijakauman käyttö eli muodostetaan uusi z-
muuttuja seuraavasti (sy on muuttujan y keskihajonta).    
  

ykk syyz /)(
__
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Kumpi näistä valitaan, riippuu tutkimusasetelmasta. Voit toki kokeilla molempiakin.  
 
(iv) Logaritminen muunnos suhdeasteikon muuttujille. Tätä käytetään jos logaritmin 
ottaminen tulosmuuttujasta2 tekee jakauman paremmin normaaliseksi, kuten 
pääsääntöisesti aina tekee jos muuttuja koskee palkkoja, tuloja, saatua toimeentulotukea, 
tai yrityksen liikevaihtoa ja henkilömäärää.  
 
Logaritminen skaala on syytä laittaa myös vastaavaan graafiseen kuvioon koska sen etuna 
on suhteellisuuksien oikea havainnollistaminen, lineaarinenhan kuvaa absoluuttisia 
asioita, siis absoluuttisia eroja lukujen välillä. Useimmat ajattelevat asioita suhteellisesti 
vaikkeivät sitä ääneen osaisikaan sanoa. Jos samasta muuttujasta on havaintoja eri 
ajankohdilta, on logaritminen aritmeettinen erotus log(yt+1)-log(yt) suoraan soveltuva 
vertailuun, kuten malleissa selitettäväksi muuttujaksi. Tällöin ei uusia skaalaongelmia 
esiinny. Toinen asia on, että eräiden muuttujien jakaumat ovat niin vinoja, että 
logaritminkaan otto ei tee jakaumaa riittävän normaaliseksi. Kiusoja jää siis tutkijalle. Voi 
olla että tällöin on syytä pohtia trimmausta eli kiusallisten havaintojen poistamista, 
winsorointia eli kiusallisten havaintojen muuttamista vähemmän kiusallisiksi tai aineiston 
jakamista osiin.  
 
Esimerkki: Palkkajakauma kahdessa muodossa. Ylempänä suora 
kuukausipalkkajakauma ja alempana siten että vaaka-akseli on logaritmisena. Molempiin 
on piirretty myös empiirisen keskiarvon ja keskihajonnan mukainen normaalijakauma. 
Näet että logaritminen jakauma on paljon lähempänä normaalista kuin lineaarinen 
vaihtoehto.  
 
 

 
 
                                                           
2 On syytä huomata, että jos muuttujan pienin mahdollinen arvo on nolla, niin logaritmin otto siitä tuottaa 

useimmilla ohjelmilla puuttuvan arvon mutta lisäksi huomautuksen diagnostiikkaan eli kerrotaan että nämä 

on merkitty puuttuviksi. Jos ja kun nämäkin havainnot halutaan pitää analyysissä mukana, on syytä ensin 

lisätä kaikkiin tulosmuuttujiin sopiva vakio, joka riippuu muuttujan arvojen tasosta. Tavallisin lisäys on yksi 

(=1), mutta jos luvut ovat esimerkiksi tuhansia, on syytä lisätä tuhat (=1000), jollei lukuja jaeta ensin 

1000:lla.  



 

 7 

 

 
 

(v) Eksponentiaalinen muunnos, joka on logaritmisen vastakkaisoperaatio. Se siis 
voimistaa suurempia lukuarvoja absoluuttisessa mielessä, kun taas logaritminen niitä 
vaimentaa. Käytännössä sitä harvoin käytetään muutoin kuin palautettaessa 
logaritmiset arvot alkuperäiselle tasolle. Toki kannattaa kokeilla jos jakauma on 
sopivasti ylöspäin vino. 

 
(vi) Logit-muunnos3 ja muut todennäköisyysarvojen skaalaukset. Kyseessä ovat välille (0, 
1) tai (0%, 100%) sijoittuville muuttujille soveltuvat muunnokset siinä tapauksessa jos 
väliä ei haluta tarkastella lineaarisena. Tällöin siis kyseessä ovat jo binäärisen selitettävän 
(saaden arvoja 0 ja 1) muuttujan ’latentit’ arvot, jotka sijoittuvat välille (0, 1) tai havaitut 
tuohon väliin sijoittuvat todennäköisyydet jotka ovat käytännössä lähellä suhteellisia 

frekvenssejä. Laskulausekkeena muunnos on log( k/(1- k)) jossa k =tarkasteltava 
todennäköisyys.  
 
Logit-skaalan ajatuksenahan on että väli [0,1] ei ole lineaarinen. Keskellä aluetta, siis 0,5:n 
paikkeilla eroja ei ole syytä pitää yhtä isoina kuin reunoilla, esimerkiksi 0,01:n (1%) tai 
0,001 (0,1%) paikkeilla. Suhteellisestihan näin selkeästi onkin, luku 0,1% on 10:s osa 
luvusta 1% joka taas on 10:s osa luvusta 10%. Absoluuttisessa mielessä ero luvusta 0,1% 
lukuun 1% on sen sijaan ’vain’ 0,9%. Logit-skaalan ja lineaarisen skaalan  erot ovat 
suurimmillaan arvoalueen reunoilla, siis koskien havaintoarvoja tai niiden 
’ennustettavissa’ olevia estimaatteja. Logit-skaala on toisaalta täysin symmetrinen. 
Puhuttaessa eroista tällä skaalalla mitattaessa käytetään sanontoja, ’niin ja niin monta 
logitia,’ ja jos tämä kerrotaan sadalla, puhutaan logit-prosenteista. Ottamalla eksponetti 

logitista tullaan muotoon k /(1- k) jota kutsutaan vedonlyöntisuhteeksi.  
 

                                                           
3
 Tämän käsitteen luonti liittyy noin vuoteen 1970, sen kehittäjänä pidetään brittiläistä Sir David Coxia, jolla on ansioita 

hyvin monilla tilastotieteen alueilla, esimerkiksi eloonjäämisanalyysissä (survival analysis) sekä tapahtumahistoria-

analyysissä (event history analysis). Hänet on nimitetty myös Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi ja Suomen 

Tilastoseuran kunniajäseneksi. Nämä hän on ansainnut esitelmöiden Suomessa ja ohjaten ja toimien yhteistyössä 

suomalaisten tutkijoiden kanssa. Cox oli myös ISI:n (International Statistical Institute) presidentti 1990-luvulla.  
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Logit-skaalasta ei käytännössä paljoa poikkea ns. Probit-skaala4, joka perustuu 
kumulatiiviseen normaalijakaumaan. Se on monissa ohjelmistoissa valittavana, kuten 
SAS:ssa. Tulkinta on luonnollisesti erilainen, nyt se mittaa todennäköisyyksiä. 
 
Kolmas vaihtoehto binääriselle muuttujalle perustuu ns. ’complementary log-log-’ 

skaalaan (lyhenneteään Cloglog). Tässä linearisointi on tehty todennäköisyyden k 

muunnoksella seuraavasti: log(-log(1- k)). Tämän peilikuva on ns. ’log-log’-skaala 
(lyhennetään Loglog). Kun logit ja probit ovat symmetrisiä, niin Cloglog ja Loglog ovat 
epäsymmetrisiä. Oheinen kuvio näyttää kolmen funktion kulun. Puuttuva Loglog-funktio 
kulkee peilikuvana Cloglog:lle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio näyttää, että Probit vaihtelee vähemmän kuin Logit. Cloglog on pienillä 
todennäköisyyden arvoilla lähellä Logitia mutta suurilla poikkeaa selvästi. Vastaavasti 
Loglog käyttäytyy päinvastoin.  
 
Ei ole konsensusta siitä mikä binäärinen skaala eli linkkifunktio näistä mihinkin 
tilanteeseen sopisi parhaiten. Sosiaali- ja terveystieteilijät käyttävät tavallisessa analyysissä 
yleisesti Logitia. Jostain syystä Probit on yleinen taloustieteissä. Kahta muuta skaalaa 
käytetään muun muassa elinaika-analyysissä. Kumpi niistä valitaan riippuu siitä, millainen 
epäsymmetrisyys on tutkimuksessa kiinnostava.   
 
(vii) Neliöjuuren otto tai neliöön korotus suhdeasteikon muuttujalle. Vaikutus on 
samantapainen kuin logaritmoinnilla vs. eksponentoinnilla.    
 
(viii) Polynominen muunnos samanmerkkisille kvantitatiivisille muuttujille. Näitä voi olla 
useita asteita. Kaksiasteinen polynomi on paraabeli, jolloin arvot ensin kasvavat tai 

                                                           
4
 Tämän termin otti käyttöön Chester Bliss jo 30-luvun alussa jolloin hän tutki USA:n maataloustutkimuslaitoksessa 

myrkkyannosten vaikutusta maatalouden tuhoeläimiin. Hän havaitsi, että vaikka annos oli hyvinkin suuri, jotkut yksilöt 

jäivät henkiin ja vastaavasti vaikka annos oli olematon, jotkut kuolivat. Hän ottikin käyttöön käsitteen kuinka suuren 

tulisi annoksen olla, että 50% tuhoeläimistä kuoli. Pian tämän jälkeen Bliss sai potkut, koska hänen laitoksensa 

lakkautettiin uuden presidentin, Roosefeltin, toimesta. Tämä oli vaalikampanjassaan luvannut vähentää valtion menoja. 

Valintansa jälkeen hän pyysi avustajiltaan ehdotuksia lakkautettavista toiminnoista. Tällöin havaittiin, että laitos jossa 

Bliss työskenteli toimi sisätiloissa, laboratoriossa eikä sellaisesta voinut olla hyötyä. Tutkijoidenhan tulisi olla kentällä, 

eli tässä tapauksessa pelloilla. Huolimatta tästä potkumyrkystä Bliss selvisi hengissä tästä ja monista muista kiusallisista 

tilanteista, aivan kuin jotkut tuhoeläimistä hänen kokeissaan. 
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pienenevät, saavuttavat sitten lakipisteensä tai pohjatasonsa ja alkavat sen jälkeen laskea 
tai nousta. Käytännössä menetellään niin että malliin otetaan kaksi selittäjää alkuperäinen 
x ja sen neliö x2 ja näiden estimaattien merkeistä nähdään onko parabeli ylöspäin 
(neliömuuttujan kerroinestimaatti positiivinen) vai alaspäin aukeava (negatiivinen) eli 
laskeeko vai nouseeko käyrä ensin. Toki on erikseen katsottava ovatko arvot merkitseviä. 
Tyypillinen esimerkki tästä on muuttuja ikä, jolloin siis malliin otetaan myös iän neliö. Jos 
halutaan laskea käännepiste, voidaan soveltaa tavallista minimointia eli derivoidaan yhtälö 
ja lasketaan sen nollakohta.  
 
Vastaavasti jos yhteyden suunta voi vaihtua kaksi kertaa käytetään kolmiasteista 
polynomimuotoa, jolloin siis lisätään malliin muuttuja x3.   
 
Tässä ESS-datasta kuvion muodossa esimerkki toisen asteen polynomista. Muuttuja on 

ikä. 
 
Tässä siis muuttujan estimaatin arvo vähenee iän karttuessa 15 vuoden jälkeen, josta asti 
on havaintoja olemassa. Pohja-arvo saavutetaan kun minimoidaan yhtälö 
y=0.00047*ikä2-0,054*ikä. Minimi saadaan asettamalla derivaatta nollaksi eli 
2*0,00047*ikä-0,054=0 mistä tulee ikä = 0,054/(2*0,00047)=57,4 vuotta. Mainitsen 
tässä lopussa että kyseinen muuttuja on ’onnellisuus’ ja aineisto Suomen ESS. 
 

3. Keskustelua jakaumista 
 
Tilastotiede on myös jakaumien tiede. Survey-analyysissä kohtaa väistämättä monia 
jakaumia. Otan esille yleisimpiä ja sellaisia joita voidaan valita tavallisissa tilasto-
ohjelmistoissa. Keskeinen jako jakaumissa kulkee ns. diskreettien (epäjatkuvien) ja 
jatkuvien jakaumien välillä, mutta tämä ei merkitse sitä etteikö jatkuvaa jakaumaa voisi 
käyttää diskreettiin tilanteeseen, ainakaan teknisesti.  
 
Tyypillisimmät jatkuvat jakaumat survey-tutkijalle lienevät seuraavat: 
 
Tasainen jakauma, jolloin teoreettinen jakauma saa samat arvot koko tarkasteluvälillä. 
Toki empiirinen aineisto on enemmän tai vähemmän lähellä tätä teoriaa. Tämän jakauman 
käyttö on tyypillistä otoksen poiminnassa tai varianssiestimoinnissa koskien siis 
estimaattien tarkkuuden määräämistä. Otoksen poiminnassa muodostetaan yleisesti 
tasaisesti vaikkapa välille (0, 1) jakautunut satunnaismuuttuja. Esimerkiksi 10%:n 
suuruinen satunnaisotos saadaan tällöin valitsemalla 10% yksiköitä mistä kohdasta 
jakaumaa tahansa ilmoittamalla vastaava määrä. 
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Normaalijakauma, joka on kaikille tuttu eikä vaadi lisäselostusta. Kyseessä on 
symmetrinen jakauma odotusarvonsa molemmin puolin. Varianssi ja sen neliönjuuri 
keskihajonta luonnollisesti vaihtelee tilanteesta tai aineistosta riippuen. Jos jatkuvan 
muuttujan jakauma näyttää histogrammin katselun perusteella normaaliselta, voidaan 
jatkotarkastelut toteuttaa tämän oletuksen pohjalta. Jos näin ei näytä olevan asianlaita, on 
yritettävä löytää sellainen ratkaisu, jolloin sopivan muunnoksen avulla päästään lähelle 
normaalijakaumaa. Edellä esitetyt muunnosvaihtoehdot tulevat silloin tutkittaviksi. 
Esimerkiksi jos jakauma näyttääkin logaritmiselta normaalijakaumalta, suoritetaan 
logaritminen muunnos muuttujalle. Normaalijakaumalla ei ole rajoja, ne siis jatkuvat 
äärettömyyteen. Tämä ei käytännössä toki ole mahdollista. Siksi on usein harkittava 
pitäisikö supistaa sen käyttöaluetta ja siis soveltaa katkaistua normaalijakaumaa.    
 
Tässä on lappilainen normaalijakauma. Mitä tuumit sen keskihajonnasta? 
 

 
 
 
Gammajakauma joka koostuu kahdesta parametristä. Kuten oheinen kuvio kolmelle eri 
parametriparille näyttää, jakauma on varsin joustava.  
 

 
 
Gammajakauman käyttö ei ole ollut kovin yleistä surveyaineistoissa, mutta voisi olla, sillä 
kuvion tyyppisiä vinoja jakaumia esiintyy aika paljon.   
 
Tyypillisimmät diskreetit jakaumat lienevät: 
 
Binomiaalinen jakauma, joka on luonnollinen tausta-analyysissä jossa tarkasteltavana on 
kahden vaihtoehtoisen tapahtuman todennäköisyydet toistokokeissa. Oheisissa kuvioissa 
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esitetään todennäköisyysajakauma kun todennäköisyys p=30% ja havaintomäärät ovat 5 ja 
50. Kuvioon on myös piirretty normaalijakauma vastaavassa tilanteessa. Nähdään mm. 
binomijakauman vinous pienellä havaintomäärällä verrattuna toiseen kuvioon jossa 
isompi havaintomäärä.     

 
Binomijakaumaan liittyy yleisesti logit- tai probit-linkkifunktion käyttö. Jakauman 
eräänlainen käänteinen muoto on negatiivinen binomijakauma.  
 

Multinomiaalinen jakauma on binomijakauman laajennus, jossa tarkasteltavana olevia 
tapahtumia ja näihin liittyviä todennäköisyyksiä voi olla useampi kuin kaksi. Kyseessä on 
siis varsin tyypillinen tilanne, jossa taustalla on yleisemmän kategorisen muuttujan 
käsittelytilanne.  Esimerkiksi voisimme olla kiinnostuneita analysoimaan oheisen kuvion 
todennäköisyyksiä sosio-ekonomiseen asemaan kuulumisesta. Muuttuja on uudelleen 
luokiteltu ESS:n alkuperäisestä muuttujasta.   

 

 

 

 

 

 

Multinomijakaumaan sovelletaan yleisesti logit-, probit-, loglog- tai cloglog-linkkifunktiota 
kumulatiivisessa muodossa (siis esim. cumlogit), sillä frekvenssit kuten kuvan eri luokkiin 
kuuluvat ovat suhteellisina todennäköisyyksiä. Useat tilasto-ohjelmat tarjoavat näiden 
käyttöön mahdollisuuden. 

Poisson-jakauma5 saa useita diskreettejä arvoja = 0, 1, 2, 3, ... , jotka ilmaisevat jonkin 
tapahtuman esiintymisten määrää. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi käyntejä jossakin 

                                                           
5
 Jakauman isänä pidetään ranskalaista Siméon Denis Poissonia joka syntyi 1781 ja kuoli 1840. Hänellä oli hyvät 

edellytykset alalla koska hänen opettajiaan matematiikassa olivat mm. Laplace ja Lagrance. Samoissa piireissä eli 

monia tunnettuja tutkijoita, kuten Fermat ja Fourier. Poisson-jakauma oli pitkään vain teoreettinen löydös jolla ei ollut 

käytännön sovelluksia. Kestikin 1900-luvun alkupuolelle asti ennen kuin William Gosset kokeili sitä Guinnessin 

oluttuotantoprosessin laadun varmistukseen. Hänen tutkimuksensa ansiosta Guinness kykeni tuottamaan entistä 

tasalaatuisempaa tuotetta. Gosset ei kuitenkaan voinut julkaista tulosta koska löydös olisi hyödyntänyt muitakin 

yrityksiä. Hän muunsi artikkelinsa yleisemmäksi, häivytti myös alkuperäiseen dataan liittyviä piirteitä ja julkaisi 
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hoidossa vuoden aikana surveyaineistossa. Joillakin näitä ei ole ollenkaan, toisilla 1 tai 
useampi. Jakaumalla on vain yksi parametri (usein merkitty lambdalla, λ). Tämä on 
samalla jakauman odotusarvo.  Mikä on oheisen kuvion jakauman todennäköinen 
odotusarvo (huomaa että havaintojen määrä ei ole vielä erityisen iso, josta syystä arvio 
kuvion perusteella voi olla väärä). Jakauma on epäsymmetrinen odotusarvon ympärillä, 
siis oikealle vino. Käytännön tutkimustilanteessa siis kannattaa katsoa selitettävän 
muuttujan histogrammia, ja arvioida, olisiko muuttujan jakauma Poisson-jakaumaa 
lähempänä kuin normaalijakaumaa, jolloin vastaavasti analyysi toteutetaan tältä pohjalta.  

 

 
Yhteenvetoa: Selitettävän muuttujan luonne ja vastaavasti sen empiirinen jakauma on 
siis tärkeätä katsoa ennen kuin ryhtyy analyysiin. Empiria ei toki aina kovin hyvin noudata 
mitään teoreettista jakaumaa, mutta tutkijan täytyy tehdä kussakin tilanteessa paras 
mahdollinen valinta, epävarmassa tilanteessa ehkä useampiakin vaihtoehtoja testaten. 
Tähän on useita syitä, erityisesti se, että analyysimalleihin liityy oletuksia jakaumista ja 
malleja on rakennettu erityyppisille muuttujille. Parametriset mallit ovat tiukempia näiden 
ehtojen suhteen kuin epäparametriset. Tämä merkitsee sitä, että epälineaariset tilanteet 
linearisoidaan valitsemillamme ratkaisuilla, koskien siis muuttujien muunnoksia (tai ns. 
linkkifunktioita) ja soveltaen lineaarisiin malleihin liittyviä jakaumaehtoja. Muunnosten 
tarkoitus on usein myös saada malleissa yleisesti esiintyvä oletus virhetermin 
homogeenisuudesta paremmin toimimaan.  
 

4. Suhteellisuudesta  
 
Tässä kappaleessa paneudutaan yhteen erityisalueeseen muunnosten, skaalojen ja 
jakaumien alueella. Puhun suhteellisuuden erilaisista merkityksistä, joista keskeisimmät 
on mielestäni seuraavat yksitoista.  
 
(i) Tyypillisimpiä tapoja suhteuttaa eri asioita on laskea kahden muuttujan suhteita. Niistä 
nimittäjän tulee olla välttämättä suhdeasteikon muuttuja, muuten voidaan saada 
mielettömiäkin suhteellisuuksia aikaiseksi. Tämä on suhteutuksen ensimmäinen opetus.  
 
(ii) Suhteutusta voidaan soveltaa hyvin moniin suuntiin, riippuen vertailutilanteesta. Yksi 
tapa on verrata osaryhmien lukuja (esim. keskiarvoja) kaikkien havaintojen lukuihin 
(keskiarvoon). 

                                                                                                                                                                                                 

artikkelin Biometrikassa. Välttyäkseen ikävyyksiltä työnantajansa kanssa hän julkaisi artikkelin nimellä Student. Kaikki 

hänen julkaisunsa ilmestyivät lopulta tällä nimellä. Kaikki tuntenevat ainakin yhden hänen tuotteensa, Studentin t-

jakauman, johon taas liittyy t-testi.. 
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Myös suhteutus voitaisiin tehdä johonkin perusajankohtaan, kuten on tapana 
indeksilaskennassa. Monet muut suhteutustavat ovat hyväksyttäviä. Tyypillistä on 
esimerkiksi laskea naisten ja miesten keskipalkkojen suhteita, jommin kummin päin. 
Vaihtoehtona on verrata kumpaakin keskiarvoa molempien keskiarvoon mutta se ei ole 
yhtä kuvaava. Siinä on tarkoitus siis verrata kahden toisensa poissulkevan ryhmän tietoja 
keskenään. Tätä ideaa käytetään myös mm. ns. vedonlyöntisuhteita määrättäessä: 
verrataan todennäköisyyttä voittaa veto siihen että sen häviää.  
 
Esimerkki: Miesten keskipalkan suhde naisten keskipalkkaan olkoon 1,25 eli miehillä on 
25% korkeampi keskipalkka. Naisten keskipalkan suhde miesten keskipalkkaan on siis 
1/1,25 = 0,80 eli naisilla on 20% pienempi keskipalkka eli naisen euro on 80 senttiä. 
Olisiko vauhdikkaampaa sanoa että miehen euro on 1,25 euroa?  Voidaan myös verrata 
kumpaakin palkkaa molempien keskiarvoon. Jos naisia ja miehiä olisi yhtä paljon, 
keskiarvo on 1,125 yksikköäedellisellä mittaustavalla. Siten naisten palkka on 
100*1/1,125% =89% kaikkien keskipalkasta.   
 
(iii) Tyypillisimpiä esimerkkejä suhteellisista mittareista on suhteellinen frekvenssi, joita 
voidaan käyttää tilastollisena todennäköisyytenä, kun havaintojen määrä on suuri. Aina ei 
käyttäjä pidä mielessään sen perusideaa:  
osoittajaan liittyvän ilmiön (itse laskennassa kyse on havaintojen määrästä, joka voi olla 
estimoitu) on oltava nimittäjään liittyvän ilmiön osa.  
Järkeviä tällaisia suhdelukuja ovat esimerkiksi työttömyysaste, jossa osoittajaan tulevat 
työttömät ja nimittäjään sellaiset henkilöt, jotka voivat olla työttömyyden riskille alttiita eli 
työvoima joka koostuu työttömistä ja työllisistä. Nimittäjään ei siis oteta esimerkiksi 
eläkeläisiä tai kotirouvia jotka määritellään työvoiman ulkopuolisiksi.  
 
Käytännössä tässäkin tapauksessa voi esiintyä ongelmia esittämäni vaatimuksen täysin 
saavuttamiseksi koska riittävää tietoa ei ole aina käytettävissä. Työttömyysastettakin 
määriteltäessä ei esimerkiksi kyselyyn vastaamattomasta tiedetä mihin ryhmään hän 
kuuluu. Samasta aineistosta estimoidaan myös työllisyysaste. Osoittaja ei tässä ole 
erityinen ongelma mutta nimittäjä on. Yleisintä on asettaa siksi jokin ikäryhmä kuten 15-
74 –vuotiaat, mutta tähän sisältyy ongelmia koska nuorissa ikäluokissa koulutuksessa olo 
ja vanhoissa sairaus ja eläkkeelle siirtyminen vaikuttavat paljon. Jos korkeaa 
työllisyysastetta pidettäisiin hyvänä asiana, niin koulutusta pitäisi vähentää ja yrittää 
kaikki tuonikäiset saada töihin vaikkei enää kykyä olisi. Itse vähentäisin nimittäjästä kaikki 
joilla ei ole velvollisuutta olla työelämässä.      
 
(iv) Seuraavaa tilannetta kuvataan ensin yleisluontoisella esimerkillä. Kun valistunut 
aineiston käsittelijä on saanut aikaiseksi käyttökelpoisen suhteellisen muuttujan, hän 
sijoittaa sen usein havaintomatriisiin omaksi muuttujakseen vaikkapa muodossa y/x. Sen 
jälkeen hän ajattelee, että "olisipa mukava laskea näiden keskiarvoja erilaisissa 
ryhmissä, vaikkapa sosio-ekonomisissa luokissa. No, sepä vallan mainiosti käy päinsä, 
kun lasken suhteet yhteen tarvittaessa otospainoilla painottaen ja jaan sitten sen 
havaintojen lukumäärällä. Eli laskenpa siitä painotetun aritmeettisen keskiarvon."  
 
Siis jos suhteet kullekin yksikölle k esimerkiksi ovat qk=yk/xk  niin keskiarvoksi tulee 

nxy kk //q . 
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Tämä ei kuitenkaan yleensä ole ollut tutkijan tarkoitus, vaan hän on ajatellut laskea 

keskiarvojen (tai summien) suhteen eli y/ x. 
 
Esimerkki: Noin 1000 yrityksen aineisto, jossa oli tiedot liikevaihdosta (turnover) ja 
henkilökuntamäärästä (empwag). Näiden suhde kuvaa tuottavuutta. Laskin kullekin 
yritykselle tuottavuuden. Tästä aineistosta tuotin keskiarvon suoraan laskemalla 
(meanproductivity) ja vastaavasti mediaanin (medianproductivity). Edelleen laskin 
liikevaihtojen ja henkilömäärien summat ja sitten näiden suhteen (ratioproductivity). 
Tulokset ovat seuraavat: 
 
                   meanproductivity    medianproductivity    ratioproductivity 
 
                        49.4                                      17.4                             30.2 
 
Tulokset eivät ole siis samoja, koska yritystason tuottavuus vaihtelee paljon. Tulos 30,2 on 
luonnollisesti oikein laskettu keskiarvo. Mediaani on toki myös järkevä. Keskiarvo 49,4. 
johtuu olennaisesti siitä että muutamissa yrityksissä arvo on hyvin korkea.  
 
Ongelma on liian yleinen tilastosoveltajien keskuudessa eikä ole ollenkaan varmaa, etteikö 
virheellisiä ratkaisuja ole arvokkaissakin julkaisuissa. Virheen syynä on usein se, että 
virheellinen laskenta on hyvin helppo ohjelmoida millä tahansa yleisohjelmistolla, kun 
taas oikea tapa vaatii enemmän vaivaa ja osaamista.  
 
Suhteiden keskiarvolle on vaikea löytää hyödyllistä käyttöä, siis sellaista että se olisi hyvin 
tulkittavissa. Teknisessä mielessä sillä voi olla merkitystä. Parempi on siis laskea 
jälkimmäinen. Suhteita voi sen sijaan hyvin hyödyntää esimerkiksi laskettaessa mediaania 
tai muita kvantiileja. Luonnollisesti nämä suhteet voivat olla malleissa muuttujina, sekä 
selittävinä että selitettävinä.    
 
(v) Edellisestä ongelmaryhmästä ei ole pitkä matka seuraavaan, jossa keskustellaan 
muutosluvuista aikasarjoissa, lyhyissä ja pitkissä. Vuoden tai muun aikavälin muutos 
lasketaan tavallisesti siten että suhteutuksessa nimittäjäksi tulee edellisen vuoden tai 
ajankohdan arvo. Tämä on tuttua koulumatematiikasta. Toinen, vähemmän ongelmia 
tuottava tapa on ottaa luvuista logaritmit ja käyttää muutosmittarina logaritmien erotusta. 
Tämä ei ole tavanomaista, eikä tavalliselle käyttäjälle haittaa koitune siitä, jos edelleen 
käyttää prosenttimuutoksia. Edellytyksenä on kuitenkin muistaa sen olemus koko ajan, 
esimerkiksi laskettaessa keskimääräisiä vuosimuutoksia jollakin aikavälillä.  
 
Esimerkki: Kuvatkoon seuraava aikasarja vaikkapa tuotteen hintakehitystä:  
                                       Vuosi      Indeksi 
                                           t           100 
                                         t+1         160 
                                         t+2         100 
 
Lasketaan kasvuluvut sekä niiden aritmeettinen keskiarvo. Saadaan  
(60%+(-37.5%))/2= 11,25%. Vastaavasti geometriseksi keskiarvoksi saadaan  

(100/100)  - 1 =  0%.  
 
Ilmeisestikin aritmeettinen keskiarvo on epäonnistunut, koska hinnat ovat vuonna t samat 
kuin vuonna t+2. Samalla tavalla kaikissa aikasarjoissa tulisi kasvulukujen keskiarvoja 
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laskettaessa käyttää geometrista keskiarvoa, vaikka se ei aina yhtä railakkaasti muutakaan 
tulosta kuin esitetyssä esimerkissä. 
 
Logaritminen tapa on yhtä hyvä kuin geometrinen: log(100)=4,604…, log(160)=5,075… 
jolloin muutos(t,t+1)= 5,075-4,604=0,4712 ja muutos(t+1,t+2)=4,604-5,075=-0,4712. 
Keskiarvoksi tulee = 0 eli ongelmaa ei esiinny. 
 
(vi) Suhteellisuus on vertailua johonkin hyvään tai tunnettuun ryhmään nähden. 
Esimerkiksi tuottavuustutkimuksissa, joissa absoluuttisesti oikeata tai parasta 
tuottavuustasoa ei voida määritellä, yksittäisen yrityksen tuottavuutta on luontevaa verrata 
saman sektorin parhaaseen tai parhaimpiin kunakin ajankohtana. Tätä käytetään myös 
aggregaattitasolla, tyypillisesti kansainväliset vertailut tehdään siten, että vertailukohteena 
on tunnetun ja tuottavuudelta hyvän maan eli USA:n tuottavuustaso. Sama koskee kuntien 
vertailua esimerkiksi niiden palvelujen vaikuttavuuden suhteen. Tällöin ei ole järkevää 
verrata kaikkia kuntia esimerkiksi Helsingiin vaan mieluummin johonkin tai useaan 
samantyyppiseen kuntaan.  
 
(vii) Seuraava, ei kaukana edellisestä oleva, esimerkki on tilanne, jossa jokin ilmiö on 
nopeasti muuttuva, vaikkapa teknologinen taso yrityksessä, yliopistossa tai maassa. 
Teknologista tasoa mitataan usein erilaisten modernien välineiden käyttöönotolla ja/tai 
käytön laajuudella. Muuttujia voi olla useita kokonaistason määräämiseksi. Jos samoja 
välineitä käytetään kahtena peräkkäisenä ajankohtana, on todennäköistä, että kaikissa 
vertailukohteissa tapahtuu muutosta samaan suuntaan, kaikille tulee uusia välineitä. Jopa 
voi käydä niin, että huipputaso saavutetaan useissa tarkastelukohteissa eli erojen 
määrittely tällaisessa saturoituvassa tilanteessa on hankalaa6. Siten absoluuttinen 
mittaaminen, kun skaalatkin saattavat olla epäselviä, ei aina ole hyvä ratkaisu. Parempi on 
yrittää määritellä yrityksen, talouden tai maan suhteellinen asema muihin 
vertailukohteisiin nähden. Jollei tähän löydy sopivaa suhteellista mittaria, voi yrittää 
asettaa yksiköt myös järjestykseen. Saturoituminen on ongelma myös tässä tilanteessa. 
Pitäisi löytää uusia kehitystä kuvaavia mittareita vanhojen lisäksi. 
 
(viii) Kahden suhteellisen luvun vertailu on kiinnostava. Esimerkiksi jos työttömyysaste 
ajankohtana t on 10% ja ajankohtana t+1 15%, niin helpointa on muutos ilmaista 
prosenttiyksiköiden muutoksena, siis työttömyysaste oli noussut 5 prosenttiyksikköä. 
Voidaan myös todeta työttömyysasteen nousseen 50%, mutta tämä on ongelmallinen 
mittari, koska siihen vaikuttavat muutokset kummankin muuttujan osoittajassa ja 
nimittäjässä eli sekä työttömien että työvoiman määrissä. Työttömien määrien 
suhteellinen muutos on selkeämpi mittari ja vastaavasti suhteellinen muutos työvoimassa 
tai työllisten määrässä. Työttömyysasteen 50%:n kasvuhan voi olla mahdollinen 
esimerkiksi siten, että työttömien määrä pysyy ennallaan mutta työvoiman määrä 
pienenee 33.3%:lla eli siis työllisten määrä pienenee 37%:lla. Käytännössä ei näin suuria 
muutoksia tämän muuttujan kyseessä ollen tapahdu mutta monissa muissa tilanteissa 

                                                           
6
 Esimerkkejä: Televisio oli harvinainen Suomessa vielä 1960-luvun alussa, nyt liki kaikilla on televisio eli 

tämä tieto ei erottele talouksia toisistaan. Myöhemmin erottelevana tekijänä oli väritelevio vs. 

mustavalkoinen ja sitten digitelevio. Nyt ei tämäkään ole erottelija, vaan vaikkapa plasmatelevisio ja ehkäpä 

tulevaisuudessa kokoonrullattava hypertelevisio jossa on toki näköpuhelin sun muut tärkeät ominaisuudet. 

Useimmissa yrityksissä on nykyisin Suomessa jonkinlainen tietokone ja myös internet-liittymä ja niitä myös 

käytetään, joten tämä tieto ei ole hyvä erottelija maan sisällä. Sen sijaan maitten välisessä vertailussa se 

toimii yhä varsin hyvin. Jos siis tehdään surveytä muuttuvasta ilmiöstä useita kertoja, on lomakkeessa oltava 

useita kysymyksiä, koskien sekä historiaa että odotettavissa olevaa teknologista tulevaisuutta. 
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ongelma voi olla sotkemassa selityksiä. Siten suhteellisten lukujen suhteellista muutosta 
kannattaa käyttää varovasti, absoluuttinen ero suhteellisille luvuille on ongelmattomampi.      
 
(ix) Halutaan vertailla kahden osajoukon (esimerkissä miesten ja naisten)  keskiarvojen 
eroa useissa vertailujoukoissa (esimerkissä maiden välillä). Yksinkertainen ratkaisu on 
laskea sukupuolittaiset keskiarvot eri maissa ja vertailla eroja vähentämällä keskiarvot 
kussakin maassa toisistaan. Jos kyseessä ovat PISA:n osaamismuuttujat, ero on siis 
osaamispisteissä joiden keskiarvo OECD-maissa on = 500 ja keskihajonta = 100. Tämä 
vertailuasetelma ei ota huomioon sitä miten eri maissa osaaminen vaihtelee.  
 
Osaaminen voi vaihdella myös sukupuolen mukaan esimerkiksi siten että tytöt ovat 
keskenään ’tasa-arvoisempia’ kuin pojat (keskihajonnalla mitattuna). Suora erotus ei ole 
tästä syystä välttämättä paras vaihtoehto. Yleiseksi ratkaisuksi on tullut suhteuttaa suora 
erotus kummankin vertailuryhmän (naisten ja miesten) keskihajontojen keskiarvoon. 
Tällöin siis saadaan suhteellinen ero jota tuntemani kasvatustieteilijät kutsuvat Cohenin d-
mitaksi.  Ohessa on graafisesti esitettynä PISA 2006:sta laskemani tulos. Siinä maat on 
asetettu järjestykseen lukutaitoa koskevan sukupuolieron mukaan. Havaitset Suomessa 
Cohenin d-mittaeron olevan suurin. Suomalaisten poikien lukutaito on siis tässä mielessä 
suhteellisesti huonoin mitä ei ole ihan helppo selittää.   
 

 
 
 
(x) Kymmenenneksi tarkastelen virheellisiä ja hankalia suhteellisuuskysymyksiä. 
Virheitähän siis tulee helpoiten jos suhteita lasketaan ei-suhteellisista asioista. Ei liene 
ketään sellaista joka katsoisi naisten olevan 100% suurempia/vahvempia kuin miehet, 
perustuen tyypillisistä koodeista 1=mies ja 2=nainen laskettuun prosenttilukuun. Sen 
sijaan saattaa olla sellaisia joiden mielestä 20 asteen lämpötila on kaksinkertainen 10 
asteen lämpötilaan nähden. Jos näin on, sama pätee toki myös välille 2 ja 1 eli kahden 
asteen lämpötila on kaksinkertainen 1 asteen lämpötilaan nähden. Sama pätee myös 
lämpötiloille 0,5 ja 0,257. Kuka mahtaisi tuntea tämän kaksinkertaisen eron katsomatta 
mittaria? Fahrenheiteissa saadaan aivan eri suhteet.  
                                                           
7
 Aika usein esiintyy myös seuraavanlaista tekstiä mediassa: ”Kasvu oli kolme kertaa suurempi kuin viime vuonna.” 

Tämä on siis totta, vaikka kasvu olisi viime vuonna ollut 0,05%, jos kasvu tänä vuonna oli 0,05%+0,15% = 0,2%. Mutta 

sama on totta myös jos kasvu viime vuonna oli 10% ja nyt 40%. Entäpä jos kasvu viime vuonna oli 0% tai –1%? 

Tällaisissa ilmauksissa ei ole erityistä järkeä siis.  
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Tyypillinen esimerkki on keskimääräisen koulutustason muutoksen mittaus. 
Koulutustasoahan on mitattu 0-8 luokkaisella asteikolla, jossa 0 ja 1 eivät koske 
oppivelvollisuutensa suorittaneita, joille alin taso on 2. Koulutusaste on 
järjestysasteikollinen muuttuja mutta mieleen voi tulla laskea näistä keskiarvoja 
väestöryhmittäin.  
 
Eräässäkin tilanteessa saatiin vuodelle t keskiarvo 2.5 ja samalle ryhmälle 20 vuotta 
myöhemmin 4. Raportissa kerrottiin väestön koulutustason lisääntyneen 60%. Tämä on 
aika epämääräinen prosenttiluku. Ongelmanahan on muun muassa, että vaikka 
muuttujalla on nolla alkupisteenä, luokkien väliset etäisyydet eivät ole metrisiä, vaan 
koodausperiaatteisiin nojautuvia. Jos ne koodattaisiin toisin, muutosluvut muuttuisivat. 
Parempi mittari, vastaten periausatteessa suhdeasteikkoa, saadaan käyttämällä 
esimerkiksi keskimääräisiä koulutusvuosien määriä kullekin koulutusasteelle. Aste 2 on 
esimerkiksi 9 vuotta (ainakin nuoremmalle väestölle), aste 3 tuottaisi tähän 1-2 vuotta 
lisää, jne. aina väitelleisiin asti, joiden kokonaiskoulutusvuosien määrä on noin 
kahtakymmentä. Laskennallisten koulutusvuosien määrä on monissa aineistoissa yleinen.  
 
(xi) Viimeinen esimerkki liittyy suhteellisen ja absoluuttisen luvun sotkeutumiseen. On 
monia tilanteita jolloin ei oikein tiedetä puhutaanko suhteellisesta vai absoluuttisesta 
luvusta tai absoluuttinen tieto voi sotkea suhteellista arviota. Yleensä kysymys on siitä, että 
absoluuttinen arvo ikään kuin muuntuu suhteelliseksi eli määrä korvaa laadun. 
Havainnollistan asiaa esimerkillä joka ei perustu oikeaan tietoon vaan omaperäiseen 
kokemukseen.  
 
Usein sanotaan että Ranska on kulttuurin ja muodin maa, ja Pariisi sen keskus. Niinpä 
vain sieltä löytyy kunnolla intellektuelleja ja Pariisissa näkee mitä on muoti. Otan 
subjektiivisen esimerkin.  
 
Vierailin kerran yhdessä kolleegani kanssa Ranskan tilastovirastossa INSEE:ssä, jonka 
päätoimisto on Pariisissa. Ajattelimme samalla katsella muotitietoisia pariisittaria, 
mahdollisimman objektiivisesti. Pettymys oli suuri. Pääosa kansasta – turisteja ei paljoa 
ollut koska ei ollut turistisesonki – kulki melkoisen tavallisissa, vieläpä huonoissa 
vaatteissa, siis ’kuteissa’ (goût = maku, tyyli yms. ranskaksi) eli ’vetimissä’ (vêtement = 
vaate yms.). Toki joissakin paikoissa – hyvin valikoiduissa kahviloissa ja niiden 
lähikaduilla, tilanne oli parempi. Muutama upea ilmestyskin tuli vastaan. Kolleegan 
mielipiteet olivat jokseenkin samoja. Yritimme mielessämme tehdä vertailua Helsingin 
keskustan katuelämään. Pariisista – sen useimmilta keskustan kaupunginosista tuntui 
löytyvän kaikkia ryhmiä enemmän kuin Helsingistä, siis surkean muodittomia ja 
kuluneissa kauhtanoissa kulkevia (olennaisesti huonommissa kuin me itse) tai upeasti 
liikehtiviä muotinukkeja, ja kaikkea siltä väliltä. Mutta mielikuvaksi muodostui silti että 
Helsingissä on keskitaso korkeampi, jopa selvästi. Tämä on vahvistunut myöhemmillä 
käynneillä. Ranskan tilastoviraston väen muodikkuus näytti myös matalalta.  
 
Tyypillisin tapa suomalaisella on havainnoida Helsingissä vain huonoja tapauksia, kun 
taas esimerkiksi Pariisissa vain hyviä tapauksia. Tämä on lisäefekti sotkettaessa 
absoluuttisen ja suhteellisen käsitteitä jokapäiväisessä elämässä. Yleistäminen 
absoluuttisesti korkean intellektuellimäärän tai muodikkaiden määrän perusteella koko 
väestön tasolle eli suhteelliselle tasolle ei ole tieteellistä, vaikka onkin inhimillistä.  
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Esimerkin mukainen harhautuminen on vaarana surveyanalyysissä. Esimerkiksi jos 
otoksen osaryhmässä on pieni määrä havaintoja, vaikkapa 10, ei ole selvää, onko se 
suhteellisesti pieni määrä, ennen kuin tiedetään mitä se vastaa tavoiteperusjoukossa. Jos 
keskimääräinen otospaino kullekin havainnolle on 5000, niin kyseessä olisi 50000:n 
joukko (estimoituna). Jos perusjoukon suuruus on 100000, niin 10 yksikön otos olisi siis 
50 % koko joukosta. Ei siis pieni. Ongelma tässä tosin on, että saadun estimaatin tarkkuus 
johtuen pienestä otoskoosta on huono. Vastaavasti isoltakaan kuulostava otoskoko ei 
merkitse välttämättä isoa määrää suhteellisesti, mutta estimaatin tarkkuus on parempi eli 
keskivirhe on suhteellisesti pieni edellyttäen että mittaus ona ole harhaton. Absoluuttinen 
koko auttaa siis suhteellisen virheen pienentämisessä.      
 
Valitettavan usein kyselyn raportoinnin yhteydessä myös kerrotaan tähän tapaan: 
”Kyselyyn vastasi 1500 eli tulokset ovat hyvin luotettavia.” Mistään ei kuitenkaan selviä, 
kuinka moni jätti vastaamatta joko siksi ettei heitä tavoitettu tai he kieltäytyivät 
vastaamasta8. On myös kyselyjä joissa on edellistä paljon korkeampiakin vastanneiden 
määriä, erityisesti vapaaehtoiskyselyissä. Näissä tapauksissa ei vastaamattomuudesta voi 
edes saada tietoa. Kyselyn tekijät vakuuttavat siis määrän korvaavan laadun. 
 
Absoluuttisesti suurta määrää pyritään nykyään saamaan - ja halvalla – nettikyselyillä. 
Tutkimusraportissa korostetaan vastanneiden määriä, ei mitään vinouksia aineistoissa. 
Toki on myös niin, että absoluuttisella määrällä on merkitystä. Liian pieni havaintomäärä 
ei anna mahdollisuutta mihinkään luotettavaan estimointiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Vuoden 2006 presidentin vaaleja ennen keskusteltiin presidenttigalluppien laadusta muun muassa Helsingin 

Sanomissa. Itsekin osallistuin ja huomautin näiden puhelinkyselyjen ongelmista. Laatukuvauksessa, joka lehdessä oli, ei 

puhuttu mitään vastaamattomuudesta. Lyhyen kenttätyöajan kyselyissä tämä on erityisen suuri ongelma, koska ei ole 

aikaa kokeilla uudelleen ja uudelleen saisiko vastaajakandidaatin puhelimeen. Siksipä surveyorganisaatio kylmästi 

valitsee uuden kandidaatin vastaamattoman tilalle ja pyrkii pikku hiljaa saamaan vaikkapa 1500 vastausta kasaan siten 

että ne edustavat erilaisia väestöryhmiä lähinnä alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Oletukseni oli keskustelussa että 

vähintään nelinkertainen määrä eli tässä tapauksessa 6000 henkilöä yritetään tavoittaa. Taloustutkimuksen Hannu Ilkas 

ei kieltänyt tätä 75 prosentin vastauskatoa, vaan keskittyi puolustamaan menetelmää ja yritystään. Keskusteluun puuttui 

myös Vesa Kuusela, joka huomautti erityisesti puhelinpeittävyyden ongelmista.   
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5. Laajempia esimerkkejä skaalauksista ja indikaattoreista  
 
Suhteellinen keskiarvoon 
 
Suhteellisuus on edellä todettu vaikeaksi ja monitahoiseksi kysymykseksi.  Otetaan 
esimerkiksi metrinen muuttuja palkka jota merkitään = WAGE. Sellaisenaan sitä voidaan 
käyttää selitettävänä mutta logaritmiseksi muunnettuna saadaan relevantimpia tuloksia. 
Voidaan myös tehdä suhteellinen skaalaus siten että kunkin saama palkka suhteutetaan 
vaikkapa kaikkien palkkaan. Tämä on siis lineaarinen muunnos, joka ei vaikuta tuloksiin, 
mutta tulkintaa voidaan tehdä eri lähtökohdasta. Vastaavasti selittäjänä tämä muuttuja 
antaa samat tilastolliset tulokset mutta eri skaalan kuin suoraan käytettäessä. 
Logaritminen muoto molemmin puolin olisi taas tyylikkäämpi.  
 
Suhteellisuus voidaan toteuttaa myös toisin, kuten tehtiin eräässä kuntasurveyssä. 
Helposti havaittiin ja muutenkin tiedettiin, että kuntien väliset palkkaerot ovat melko 
suuria. Tästä päästiin eroon siten että kunkin henkilön palkka suhteutettiin kaikkien 
saman kunnan työntekijöiden keskipalkkaan seuraavasti:     
 
RELWAGEik=100*WAGEik/keskiarvo(WAGEk), jossa i viittaa henkilöön ja k kuntaan. 
 

Näin saatu suhteellinen muuttuja RELWAGE toimi myös mallissa alkuperäistä paremmin. 
Vastaavanlainen menetelmä on yleistä tuottavuus-, tehokkuus- ja 
vaikuttavuustutkimuksessa, joissa yksittäisiä yrityksiä tai palveluyksiköitä verrataan 
keskenään. On luontevampaa verrata niitä omaan viiteryhmäänsä, kuten samalla 
toimialalla toimiviin kuin kaikkiin. Esimerkiksi liikevaihto on aika eriluonteinen 
teollisuuden kuin kaupan alalla. 
 
Ehdollinen skaala  
 
Hankalia skaalaustilanteita ovat sellaiset, joissa skaala vaihtuu jonkin lisätekijän mukaan, 
ehdollisesti. Tällaisia tilanteita on elämä täynnään. Esimerkiksi jotenkuten toimeen 
tullakseen täytyvät tietyt minimiehdot (esimerkiksi asunto, vaatteet, ruoka/juoma) olla 
täytetyt absoluuttisesti. Tämän jälkeen toimeentulo paranee jonkin aikaa mahdollisesti 
aika lineaarisesti jos minimiehdot ylittyvät. Jos ne ylittyvät paljon, lineaarisuus alkanee 
heiketä eli toimeentulo ei parane tasaisesti lisääntymisen tahdissa. Eri ihmisillä tai 
yrityksilläkin tällainen yhteys voi selkeästi erilainen. Yritä ottaa tällainen mahdollisuus 
huomioon surveyanalyysissä.  
 
Yhdistemuuttuja ESS-aineistosta 
 
Aineistossa on kolme muuttujaa jotka liittyvät ihmisten luottamukseen poliitikkoja 
kohtaan, nimittäin trstep (Trust in the European Parliament), trstplt (Trust in politicians) ja trstprl (Trust in country's 

parliament). Kaikki on mitattu samalla skaalalla eli 0:sta 10:een. Siten yhdistemuuttujan 
tekeminen on helppoa, ottamalla vaikkapa keskiarvo niistä eli laskea 
trust_pol=mean(trstep, trstplt,trstprl). Tälle määrittelin muuttujakuvaukseksi:  
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label trust_pol='Trust in government and politicians'; 
 
Laskin keskiarvot muutamalle maalle aineistosta suoraan. 
  
Maa Trust in 

government and 
politicians 

Trust in the European 
Parliament 

Trust in politicians Trust in country's 
parliament 

DK  9.79 14.03 7.72 7.63 
EE 16.03 32.42 7.84 7.82 
FI 7.26 9.18 5.82 6.77‚ 
GB 8.11 14.37 4.73 5.24 
GR 8.68 15.45 4.35 6.23 
 
Tulokset näyttävät yllättäviltä. Muutamat keskiarvot menevät kysymysvaihtoehtojen 
ulkopuolelle. Tämä on tyypillistä survey-aineistoissa joissa puuttuville tiedoille annetaan 
sopivia numeerisia koodeja, kuten tässä seuraavat kolme.   
77 Refusal  
88 Don't know  
99 No answer 
 

Perusvaihto tilanteen korjaamiseksi on jättää kaikki puuttuvat tiedot laskennasta pois. 
Toteutin sen näin:  
if trstep>10 then trstplc=.; 
if trstplt>10 then trstplt=.; 
if trstprl>10 then trstprl=.; 
 
Tämän jälkeen tulokset näyttävät asiallisemmilta. 
 
Maa Trust in 

government and 
politicians 

Trust in the 
European 
Parliament 

Trust in 
politicians 

Trust in country's 
parliament 

DK  5,58 4,83 5,59 6,29 
EE 4,00 4,87 3,31 4,19 
FI 5,29 5,00 4,88 6,01 
GB 3,76 3,45 3,52 4,23 
GR 4,53 5,39 3,65 4,71 
 
Yleisesti luottamusarvot ovat mielestäni matalahkoja.  
 
Toimintakyky 
 
Toimintakyky on monimutkainen käsite. Sen mittaaminen väestötasolla on erilaista kuin 
vanhusten tasolla, ainakin jos vanhuksiksi lasketaan vaikkapa 75 vuotta täyttäneet. Harva 
sen ikäisistä on sellaisessa kunnossa kuin normaali 20-30 -vuotias. Nuorille on siten 
aiheellista luoda aivan eri mittarit, vaikka joukossa olisikin muutama vammainen jonka 
liikuntakyky on rajallinen.  
 
Siten tässä esimerkissä on kyse tavallaan ehdollisesta luokittelusta, luokittelu on siis 
erilainen eri ihmisryhmille. Toki kaikkien luokittelujen tulisi olla sellaisia ettei tule 
ongelmia muodostaa yhteisluokitusta.  
 
Omakohtainen kokemus terveydestä on hyvä mittari myös toimintakyvystä. Tosin huonosti 
liikkumaan kykenevä voi olla ihan terve. ESS-aineistossa on muuttuja omakohtaisesta 
terveydentilasta (arvo=1 erinomainen, arvo=5 hyvin huono) ja myös toimintakyvystä siten, 
onko vastaajalla pitkäaikaista jokapäiväisiä toimintoja haittaavaa sairautta tai vammaa 
(0=ei, 1=jonkin verran, 2=paljon).  Esitettyjen kahden muuttujan vertailu näyttää että 
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alemman toimintakyvyn laskiessa terveydentila on harvoin erinomainen, mutta 
suhteellisen harvoin hyvin huono, joskin yleisemmin kuin erinomainen.   
 
Toimintakykyvaje luonnollisesti lisääntyy iän mukana kuten seuraava tuloste ESS:n 
kolmannelta kierrokselta näyttää.  
 
 
Toimintakykyvaje -54 -vuotiaat 55-64 -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 75+ -vuotiaat 

Kaikki maat vasemmalla, Suomi oikealla, % 
0  = ei      84,4     79,4 66,6     63,7   56,3      53,5     42,6       37,1 
1  = jonkin verran 12,5     16,4 24,9    28,1 31,5     36,1 36,3      38,7 
2 = paljon   3,1       4,2   8,4      8,2 12,2     10,3  21,1        24,2 
   
                                                                        

Vanhustutkimuksessa toimintakykyä tai sen vajetta on mitattu laajalla muuttujaryhmällä, 
jossa on kysytty selviytymistä arkipäivän toiminnoissa. Toiminnot on jaettu 3 
pääryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, 
vuoteesta nouseminen ja sinne meneminen (vuodetoiminnot), wc:ssä käyminen ja 
varpaankynsien leikkaaminen, toiseen taas ruuanlaitto, pyykinpesu, siivous, liikkuminen 
kotona, pidättäminen ja kolmanteen asiointi kodin ulkopuolella, muu liikkuminen kodin 
ulkopuolella, kuljettaminen asioille ja turvallisuudesta huolehtiminen. Vaikeudet 
pääryhmän 1 toiminnoissa ovat osoitus suuremmista toimintakyvyn vajavuuksista kuin 
pääryhmän 2 ja vastaavasti pääryhmään 3 on sijoitettu vielä lievemmän vajavuuden 
toimintoja.  
 
Arviot esitettiin neliluokkaisella skaalalla: 1 = ei vaikeuksia, 2 = pieniä vaikeuksia, 3 = 
suuria vaikeuksia, 4 = ei pysty lainkaan.  
 
Aineistosta voi muodostaa monenlaisia mittareita. Esitän tuloksia jotka perustuvat 
keskiarvopohjalle seuraavasti: 
- Alkuperäinen skaala kussakin muuttujassa muunnettiin siten että 1 sai arvon = 3, ja 4 
taas =0, jolloin yhdistemuuttujaa kutsun nimellä ABILITY viitaten siis siihen että mitä 
suurempi arvo sitä parempi toimintakyky (tämä on tarkoituksella eri päin kuin edellä, että 
havainnollistavat eri vaihtoehdot). Alin arvo = 0 viittaa tällöin hyvin vajavaiseen 
toimintakykyyn eli sellaiseen että avun tarve olisi pääsääntöisesti jatkuva. Huomaa että 
tässä en tehnyt asteikkoa välille [0, 100] vaikka se olisi parempi. Syynä on alan traditio 
enkä halunnut sotkea sitä.  
 
Esitän vain ensimmäiselle toimintakykymittaristolle perustuvia tuloksia. Survey 
toteutettiin kahdelle kokona asuvalle ryhmälle, sellaisille joiden toimintakyvyn vajeesta oli 
tietoa rekisterissä ja heille joista ei ollut tällaista merkintää. Edelliset käyntihaastateltiin, 
jälkimmäisille tehtiin postitiedustelu. Molemmilta kyseltiin olivatko käyttäneet kunnallisia 
vanhuspalveluja. Tässä oli olemassa siis kohtuullista etukäteistietoa toimintakyvystä, 
mutta ei kaikista. Oheisen taulukon luvut näyttävät, että keskimäärin toimintakykyerot 
ryhmissä ovat loogisia. Kyky on alempi, jos on käyttänyt palveluja ja on vielä alhaisempi, 
jos on ollut merkintä rekisterissä.     
 
Mittari             Tarkasteltava osaryhmä vanhuksia 
ABILITY Postitiedus-

telu,  
ei palvelujen 

Postitie-
dustelu, 
palvelujen 

Käyntihaas-
tattelu, 
palvelujen  
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käyttäjä 
 (r=1910) 

käyttäjä 
(r=1272) 

käyttäjä 
(r=331) 

- Keskiarvo 
- Keskivirhe 

  2,69 
  0,013 

  2,21 
  0,019 

  1,79 
  0,030 

 
 

Arvot ESS:ssä 
 
Luvun 3 lomakesuunnittelun yhteydessä mainitsin kysymyspatteristot. Toisaalta tämän 
liitteen muunnososassa toin esille normaalijakauman käytön yhdistemuuttujan 
muodostamisessa. Tässä esimerkissä selostan lyhyesti strategian jota olen usein käyttänyt 
tarkastellessani ESS:n arvoja. Alkuperäisessä itse täytettävässä lomakkeessa on 21 
kysymystä arvoista asteikolla 1:stä 7:ään, jolloin arvo 1 merkitsee lauseessa annetun arvon 
olevan vastaajalle erittäin tärkeän, kun taas arvo 7 tarkoittaa toista ääripäätä (Shalom 
Schwartzin kehittämä arvomittari).  
 
Klassinen 21 muuttujan supistamistapa on eksploratiivinen faktorianalyysi, mutta myös 
konfirmatorista voi käyttää. Itse esitän nyt eksploratiivisen ratkaisun: 

(i) Poistetaan aineistosta vastaukset jotka eivät sijoitu hyväksyttävälle alueelle [1, 
7]. Näiden määrä ei ole yleensä suuri, vain muutama prosentti. 

(ii) Ajetaan faktorianalyysi. 
(iii) Tulkitaan ja nimetään faktorit. 
(iv) Tuotetaan faktoripistemäärät normeerattuna siten että keskiarvo on = 0 ja 

keskihajonta =1.  
(v) Tarkistetaan faktoriarvojen ja nimien vastaavuus. 

 
Tuloksia: 
 
Rotatoitujen faktoreiden isoimmat lataukset kullakin neljällä faktorilla, mikä määrä 
päätettiin ottaa käyttöön, ovat seuraavassa taulukossa. Mukana on myös antamani nimi 
faktorille. Jollet pidä nimestä valitse joku toinen.  
 
                                     Rotated Factor Pattern 
                                                                                          Factor1 

                                            Antamani nimi                                              Tradition 
IMPSAFE     Important to live in secure and safe surroundings                             0.61190 

IPFRULE     Important to do what is told and follow rules                                 0.64922 

IPMODST     Important to be humble and modest, not draw attention                         0.53147 

IPSTRGV     Important that government is strong and ensures safety                        0.60682 

IPBHPRP     Important to behave properly                                                  0.72068 

IMPTRAD     Important to follow traditions and customs                                    0.63125 

 

                                     Rotated Factor Pattern 

                                                                                          Factor2 

                                            Antamani nimi                                              Equality 
IPCRTIV     Important to think new ideas and being creative                               0.49523 

IPEQOPT     Important that people are treated equally and have equal opportunities        0.65627 

IPUDRST     Important to understand different people                                      0.67292 

IPHLPPL     Important to help people and care for others well-being                       0.63580 

IPLYLFR     Important to be loyal to friends and devote to people close                   0.59447 

IMPENV      Important to care for nature and environment                                  0.57169 

 

                                     Rotated Factor Pattern 

                                                                                          Factor3 
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                                            Antamani nimi                                              Enjoy 
IMPDIFF     Important to try new and different things in life                             0.54300 

IPGDTIM     Important to have a good time                                                 0.76459 

IPADVNT     Important to seek adventures and have an exiting life                         0.67538 

IMPFUN      Important to seek fun and things that give pleasure                           0.83148 

 

                                     Rotated Factor Pattern 

                                                                                          Factor4 

                                            Antamani nimi                                              Success 
IPCRTIV     Important to think new ideas and being creative                               0.43391 

IMPRICH     Important to be rich, have money and expensive things                         0.67456 

IPSHABT     Important to show abilities and be admired                                    0.76138 

IPSUCES     Important to be successful and that people recognise achievements             0.71083 

IPRSPOT     Important to get respect from others                                          0.45990 

 

Koska alkuperäiset kysymykset oli asetettu niin että pieni arvo merkitsee suurempaa 
tärkeyttä ja nuo faktorieni nimet taas ovat samantyyppisiä, niin saadakseni nimen ja arvot 
vastaamaan toisiaan, kerroin faktoripisteet -1:llä. Näin minulla ei ole ongelmia 
analysoidessani aineistoa. Seuraavassa esimerkki, jossa vaaka-akselilla on faktori Tradition 
ja pystyakselilla Equality, ja mukana olevat maat on sijoitettu keskiarvonsa mukaiseen 
paikkaan kaksiulotteisessa avaruudessa. Suomi = ’FI’ sijoittuu lähelle Tanskaa = ’DK’ ja 
Britannia = ’GB’ eikä Saksakaan = ’DE’ ole kaukana. Tulkitse lisää itse. 
 

  


