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Kannatusarviot eivät automaattisesti täsmenny korjauskertoimilla 
 
Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen (HS 12.1.) puhuu vahvasti kyselyjen puolesta 
ja sanoo niiden olevan osa nykyaikaista demokratiaa. Sama koskee myös muutakin tilastollista 
tietoa. Kyselyjä voitaisiin tehdä nykyistä useammistakin aihealueista. Suuri ongelma on kuitenkin 
saada riittävän luotettavia tuloksia. 
 
Rahkonen tuo esiin virhemarginaalit, jotka tutkimuslaitokset nykyään mainitsevat aina, tosin hie-
man oudosti eli tyyliin ”virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä puoleen tai toiseen.” Tosiasiasi-
assa virhemarginaali ei ole sama esimerkiksi puolueiden kannatuksessa. Tuo luku on laskettu suur-
ten puolueiden kannatusluvuille, pienemmillä marginaali on pienempi. Toisaalta virhemarginaali 
ei ole symmetrinen, ylöspäin se on isompi kuin alaspäin.  
 
Rahkosta kiusaa myös virhemarginaalin suuruus, mistä syystä hän väittää: ”Tilastollisten korjaus-
kertoimien ansiosta puolueiden kannatusarviot ovat tarkempia kuin virhemarginaali antaa ym-
märtää.” Tämä on outo lausuma. Korjauskertoimet eli aineiston painot pyrkivät pienentämään 



harhaa, ne eivät suoraan vaikuta virhemarginaaliin. Jos Rahkosella olisi luotettavaa muuta aputie-
toa, hän voisi myös pienentää virhemarginaalia. Miksei hän sitä sitten tee?  
 
Suuri kysymys on miten nuo painot parhaiten saadaan aineistoon jotta harha olisi mahdollisim-
man pieni. Hankalissa oloissa ei kovin luotettavaan tulokseen päästä. Muistamme edelliset vaalit 
jolloin Taloustutkimuksenkin painot olivat huonot ja siksi muun muassa Kokoomuksen kannatus 
aliarvioitiin selvästi. Luulen että nyt käytetään painoja jota on opetettu toimimaan oikein noissa 
oloissa. Jospas maailma onkin muuttunut, kuten voi epäillä Perussuomalaisten kannatuksen ’gal-
lup’-nousun perusteella eivätkä tutkimuslaitokset osaakaan tätä ennakoida painoja luodessaan? 
Harha voi olla jotakin muuta.  
 
Mielipidekyselyjen teko pikaisella aikataululla on haastavaa. Vastaamattomat vaihdetaan yleisesti 
toisiin eli niihin jotka suostuvat osallistumaan. Harhaa tulee tästäkin syystä. Puoluekannatusmit-
tausten kannalta onni onnettomuudessa on siinä, että vastaamattomat myös äänestävät huonos-
ti. Tästä syystä nämä mittaukset ovat luotettavampia kuin muut mielipidetutkimukset joissa myös 
äänestämättömien mielipiteet halutaan saada selville. 
 
Rahkonen toteaa kannatettavasti: ”On tärkeää, että tekijät tuovat käyttämänsä menetelmät ja 
sanamuodot mahdollisimman avoimesti esiin.” Odotan Rahkosen noudattavan ohjettaan. 
 
Seppo Laaksonen 
Helsingin yliopiston tilastotieteen professori 
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Moi Pertti 
 
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta edelleen. Sanot ettemme näytä tuntevan noiden laitosten las-
kentajärjestelmää. Tarkasti ottaen tämä pitää paikkansa, koska emme voi ihan varmasti tietää 
miten se kulloinkin tehdään. Tuon mainitsemasi periaatteen kyllä tiedän ja siihen liittyy juuri niitä 
ongelmia jotka mainitset. Muotoilimme tekstin tältä osin hieman yleisemmin ettemme joudu pu-
humaan virheellisesti. Rahkonen voisi toki selostaa tilanteen vielä paremmin. Onhan siinä aukkoja 
tiedossa sitä enemmän kuin mitä kauemmin on vaaleista (esim. sellaisten jotka eivät äänestäneet 
edellisissä vaaleissa määrä kasvaa koko ajan ja toisaalta on epäselvää kuinka luotettavasti he vas-
taavat tuohon kysymykseen vai jääkö tieto puuttuvaksi kokonaan). Siten laitosten on kehitettävä 
jokin ennuste ns. korjauskertoimeen. Miten he sen tekevät, sitä ei voi ulkopuolinen tietää. Mitä 
tulee Mannisen vanhaan väikkäriin, niin se voi olla heillä edelleen pohjana, mutta Mannisen me-
todiikka on jo aika vanhanaikainen. Haluan käyttää siis termiä paino (otospaino), koska sen hyvä 
rakentaminen on avainkysymys. Periaatteessa heidän pitäisi ensin muodostaa otanta-asetelman 
pohjalta alkuperäinen otospaino (pelkään pahoin että he olettavat vastanneiden olevan satun-
naisotos mikä ei voi pitää paikkaansa; tuo koskee sekä kutakin kiintiötä että yli kiintiöiden eli kaik-
ki painot ovat samoja heidän laskelmissaan, luulen). Seuraavaksi rakennetaan parannettu otos-
paino jossa voidaan käyttää kaikkea järkevää aputietoa joista yksi on tuo edellisissä vaaleissa ää-
nestäminen. He ilmeisesti tekevät vain yhden painon jota kutsuvat korjauskertoimeksi. 
 
Et ota esille virhemarginaalin luonnetta. Sehän ei ole kellokäyrän muotoinen paitsi ehkä Rahkosel-
la. Jos olisi, marginaali menisi negatiiviseksi pienillä suhteellisilla frekvensseillä. Olisi hyvä ajatella 
tämä logit- tai probit-hengessä, jolloin tällaista ongelmaa ei tule.  
 
Olin Saksassa European Social Surveyn otantaryhmän kokouksessa kun tuo juttumme ilmestyi. Tuli 
paluumatkalla mieleen katsoa vähän miten epäsymmetrinen yksinkertaisessa tilanteessa virhe-
marginaali on. Koska oli pysähdys myös Rigassa matkalla, ehdin tehdä pienen taulukon jossa asiaa 
havainnollistan. Luulen että käytän tätä jollain tulevalla kurssilla, siksi se oli hyvä tehdä. Esalle täs-
tä lienee hyötyä myös koska aihe kiinnostaa sinua näköjään.  
 
Huomaa taulukosta että lineaarinen tilanne vastaa virhemarginaalia = puolileveys molempiin 
suuntiin.  
 

Esimerkki  
Laskettu tilanteessa että vastanneita olisi 1500 ja nämä olisivat satunnaisotos tavoiteperus-
joukosta. Kaikki virhemarginaalit ovat 95%:n luottamusvälejä. 

 
Kaikki luvut prosentteja 

 
Puolileveys 

Kannatus 

Virhe- 
marginaalin  

Virhe- 
marginaalin  

Leveys 
 

Alempi  
marginaali 
/Ylempi alaraja, % yläraja 

20 18,02 22,06 4,04 2,02 96,1 

15 13,24 16,85 3,61 1,805 95,1 

10 8,53 11,57 3,04 1,52 93,6 

5 3,96 6,17 2,21 1,105 88,9 

2 1,35 2,77 1,42 0,71 84,4 

 

Kuviokin jotain havainnollistaa 
 



 
 
Lopuksi laitan perustiedot nettikirjastani josta löytyy uusin tieto alalta tai koko surveymetodiikas-
ta. Luulen että löydät sieltä muutamia kiinnostavia tuloksia, vaikkapa European Social Surveystä. 
Kaikki kommentit tervetulleita ja kirjaa saa vapaasti mainostaa. Tiedän jo kolme suomalaista op-
piainetta jotka ovat luvanneet laittaa sen tutkintovaatimuksiin.  
 
 
30.1.2011 
 
Hei, 
 
Kiitos viestistä ja viime aikojen keskustelusta. Kiitos myös nettimuotoisesta kirjastasi, jonka sain hiljattain. 
Hienoa, että tietoa pystyy levittämään tuolla tavoin. 
 
Otan mielelläni vastaan kritiikkiä ja kommentteja. Minähän en ole tilastotieteilijä, vaan yhteiskuntatieteilijä 
(tiedotusoppi). Nykyisessä työssäni olen joutunut opettelemaan monta asiaa tilastotieteestä, joita ei vielä 
yliopistoaikana tullut edes mietityksi. Olen ollut yhteydessä mm. Pentti Manniseen ja pyrkinyt hänen avul-
laan oppimaan paremmaksi tilastoasiantuntijaksi, ja luonnollisesti luen jatkuvasti alan kirjallisuutta. 
 
Ennen varsinaista asiaa täytyy vielä taustaksi kertoa, että minä en vastaa Taloustutkimuksessa puolueiden 
kannatusmittauksista. Itse asiassa minulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Ne ovat esimieheni Jari 
Pajusen hanskassa. Itse teen kyllä paljon muita mielipidetutkimuksia, mutta nämä Ylen kannatusmittaukset 
ovat erikoistapaus - niin sisällöllisesti kuin tilastotieteellisestikin, koska niissä käytetään korjauskertoimia. 
 
Kun kirjoitin Hesarissa menetelmien ja kysymysten sanamuotojen avoimuudesta, tarkoitin lähinnä sellaista 
tarkastelutasoa, jonka kuka tahansa tavallinen lukijakin voi ymmärtää. Kovin yksityiskohtainen erittely kiin-
nostanee lähinnä ammattilaisia. 
 
Meillähän (ja uskoakseni myös TNS Gallupilla) lasketaan kannatusarviot siten, että niissä noudatetaan tuota 
jo mainittua laskentatapaa (1. mitä äänestäisi nyt, 2. mitä äänesti viimeksi ja 3. edellisten vaalien tulos). 
Sen lisäksi lasketaan puolikas paino niille, jotka ilmoittavat etteivät viimeksi äänestäneet. Tällä ikään kuin 
oletetaan, että viimeksi passiiviset ovat nytkin passiivisempia kuin ne, jotka ilmoittivat jotain äänestäneen-
sä. Mannisen kanssa mietittiin, että voitaisiin tehdä kaksi ositetta, joista äänestäneet saisi painoarvon 70 
prosenttia ja äänestämättömät painoarvon 30 prosenttia. Tämä on siis kehitysehdotus. 
 
Ongelmana on se, että mitä itse asiassa mitataan: mitataanko senhetkistä kannatusta vai tehdäänkö vaa-
liennustetta. Nämähän ovat kaksi eri asiaa. Itse olen samaa mieltä kanssasi siitä, että laskentatapamme, 
jossa otetaan huomioon edellisten vaalien käyttäytyminen, on ongelmallinen. Mutta sen asian muuttami-
nen ei ole minun vallassani.  
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Eräs tärkeä apuväline, jos tehdään vaaliennustetta, on lisäkysymys: kuinka varmasti aikoo käydä äänestä-
mässä? Tämän kysymyksen avulla voidaan laskea paino, joka tuonee kannatusarviota lähemmäksi todellista 
tulosta. 
 
Nämä asiat ovat kovin monimutkaisia ja aikaa vieviä käsiteltäviksi näin sähköpostin välityksellä. Tapaisin 
sinut mielelläni henkilökohtaisesti akateemisen tiedonvaihdon merkeissä. Tapaaminen varmasti hyödyttäisi 
molempia: sinä saisit käytännön tietoa ja esimerkkejä siitä, miten tilastotietoa täällä tuotetaan, ja minä 
voisin parantaa tilastotieteellistä osaamistani. 
 
Miltä tällainen idea kuulostaa? 
 
Ystävällisin terveisin, 
Juho 
 
Juho Rahkonen 
Tutkimuspäällikkö, yht. tri 
Research Manager, Dr.Soc.Sc 
Taloustutkimus Oy 
Lemuntie 9 
00510 Helsinki, Finland 
+358 9 7585 1227 
+358 50 375 9008 
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi 
 
 
30.1.2011 
 
Hyvä kollega, 
kiitän kirjoituksesta HS:n mielipidesivulla (26.1.). 
 
Taloustutkimus toteuttaa puoluekannatusmittauksensa tietääkseni käyttäen kolmea lukua: 
 
Otokselta kysytään kahta kysymystä: 
K1: Mitä puoluetta äänestäisitte, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt? 
K2: Mitä puoluetta äänestitte viime eduskuntavaaleissa? 
 
Kolmanneksi hyödynnetään edellistä vaalitulosta (otetaan Tilastokeskuksen vaalitilastosta): Mikä oli puolu-
een X valtakunnallinen osuus hyväksytyistä äänistä? 
 
Esimerkki. 
K1: Oletetaan, että otoksesta 8 % vastaa mittauksessa äänestävänsä puoluetta X, jos vaalit pidettäisiin nyt. 
K2: Oletetaan, että otoksesta 10 % ilmoitti kannattaneensa puoluetta X edellisessä eduskuntavaalissa. 
Oletetaan, että X sai 9 % äänistä edellisessä vaalissa. 
 
Taloustutkimus jakaa luvun 9 8:lla ja näin saadulla 1,125-kertoimella kertoo luvun 10 saaden tuloksen 
11,25, jonka se ilmoittaa X:n kannatukseksi uudessa mittauksessa. 
 
Miten menettelyä olisi tilastotieteellisesti arvioitava? 
 
terv. Matti Wiberg  

 

https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=25479

