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Seppo 
LaakSonen  
VaaLi- 
gaLLupeiLLa 
poLitikoidaan
Eduskuntavaalien viimeisissä 

gallupeissa painoja oikaistiin 

toivottuun suuntaan. Tilastotie-

teilijänä hyväksyn varovaisuuden, 

mutta en tarkoituksellista 

tuloksilla politikointia.

Ennen eduskuntavaaleja puolueiden kan-
natus vaihteli paljon enemmän kuin kan-

salaisille kerrottiin gallupeihin vedoten. Ti-
lanne oli toki poikkeuksellinen ja galluppien 
tekijöillä kovat haasteet.

Suomalaisten siirtolaisten jälkeläinen Emil 
Edward Hurja (1892–1953) oli uranuurtaja mie-
lipidetiedustelujen käyttämisessä politiikan 
välineenä. Alkuaikoina tiedotusvälineiden tul-
kinnat kansalaisten mielipiteistä olivat yleensä 
melko hataralla pohjalla. Hurja toteutti ensim-
mäiset pätevät mielipidemittaukset jo 1920-lu-
vun lopulla, kun hän toimi tulevan presidentin 
Franklin Rooseveltin tukijoukoissa.

George Gallup (1901–1984) kehitti Hurjan 
menetelmiä ja perusti nimeään kantavan tut-
kimuslaitoksen. Gallupista ja galluptutkimuk-
sesta on tullut mielipidetiedustelujen yleisni-
mityksiä – me suomalaiset kyllä pitäisimme 
enemmän ”hurjatutkimuksesta”. Huhtikuisia 
eduskuntavaaleja edeltävät ”gallupit” olivat 
erityisen hurjia. Suomeen ensimmäinen alan 
tutkimuslaitos rantautui vuonna 1945 nimellä 
Suomen Gallup Oy. Perustaja oli Artturi Rau-
la joka sai siihen kimmokkeen matkaltaan Yh-
dysvaltoihin ja tavatessaan George Gallupin.

Kukapa ei haluaisi voittajan 
vankkureihin 

Suomessa on kaksi tunnettua gallupeja teke-
vää laitosta, Taloustutkimus ja Raulan laitok-
sen uusimuotoinen TNS Gallup. Yle tilaa tut-
kimuksensa Taloustutkimukselta ja Helsingin 
Sanomat TNS Gallupilta. Muista laitoksista 
mainittakoon Research Insight Finland, jon-
ka tekemiä tutkimuksia muun muassa MTV3 
on käyttänyt.

Yle ja Helsingin Sanomat julkistavat tuloksia 
suurin piirtein samaan tahtiin, mutta hieman 
eri aikoina. Sen vuoksi uutta tietoa tulee mel-
ko usein, ja tahti vain kiihtyy vaalien lähesty-
essä. Mediajulkisuus vaikuttaa monella tavalla.

Tämän vaalirupeaman kiinnostavin piirre oli 
Perussuomalaisten kannatuksen kehitys. Puo-
lueen kannatus alkoi lisääntyä lievästi jo vaa-
leja edeltäneen syksyn alussa, ja tulosten jul-
kistus kiihdytti nousua: kannatuksen lisäänty-
essä ihmiset rohkenivat olla entistä avoimem-
min perussuomalaisten kannattajia. Kannatus 
kasvoi kiihtyvään tahtiin aina tammikuun lop-
puun asti ja pysyi korkealla sen jälkeen vaikka 
siihen ei yleisesti uskottu. ”Kun tosipaikka tu-
lee, kannatus vedetään pois,” oli usein kuule-
mani luonnehdinta.

Osallistuin keskusteluun maaliskuussa (Hel-
singin Sanomat 19.3.2011), mutta puheenvuo-
roni pääpaino oli niin sanotun virhemarginaa-
lin tulkinnassa. Esitin, että mittarissa tulisi ol-
la satunnainen ja systemaattinen komponent-
ti. Virhemarginaalin systemaattista osaa aloin 
kutsua harhamarginaaliksi, ja esitin sen mit-
taamisesta vain yleisiä näkökohtia. Totesin kui-
tenkin, että perussuomalaisten kannatuksen 
harhamarginaali on luultavasti suurempi kuin 
muiden puolueiden.

Tietojen puute haittaa 
gallupien analysointia

Gallupeihin ei voinut päästä kunnolla käsik-
si, koska en saanut niiden aineistoja käyttöö-
ni. Ongelma poistui osittain, kun sain Helsin-
gin Sanomilta (toimittaja Juha-Pekka Raesteen 
suosituksesta) TNS Gallupin 4 400 hengen ky-

selyaineiston (lehti siis omistaa aineiston kos-
ka TNS Gallup luovutti aineiston ilman on-
gelmia) puolitoista kuukautta ennen vaaleja 
– kolme viikkoa myöhemmin sain vielä tuo-
reemman aineiston, joka sisälsi lähes 3 000 
haastateltua. Olisin halunnut analysoida mit-
tausongelmia enemmänkin, mutta Taloustut-
kimus kieltäytyi antamasta aineistojaan (mutta 
ilmeisesti minun olisi pitänyt pyytää sitä Ylel-
tä).  Keskustelin kuitenkin pitkään Taloustut-
kimuksen tutkimusjohtajan Juho Rahkosen 
kanssa. 

Kummankin laitoksen menetelmät ovat pe-
riaatteessa samoja, mutta menetelmien yksi-
tyiskohdista en ole saanut tietoja. Puutteellis-
ten tietojen vuoksi en voinut analysoida esi-
merkiksi vastauskatoa kunnolla. Aluksi oi-
kaisin alkuperäisiä tuloksia ikäryhmään, su-
kupuoleen ja alueeseen perustuvilla otospai-
noilla. 

Puhelinhaastattelumenetelmä 
vinouttaa mielipidemittausten tuloksia

Puolueiden kannatusmittaukset tehdään ny-
kyään puhelimitse, koska se on halvempaa 
ja nopeampaa kuin käyntihaastattelun teke-
minen. Nettikyselyt ovat ehkä tulossa, aina-
kin osittain. Puhelinmenetelmällä tavoitetaan 
luonnollisesti eniten sellaisia vastaajia, jot-
ka ovat parhaiten puhelimitse tavoitettavissa. 
TNS Gallup ei haastattele lainkaan yli 80-vuoti-
aita, mutta siitä ei aiheudu suurta harhaa. Saa-
missani aineistoissa sukupuolijakaumakaan ei 
ole kovin vinoutunut, mutta alle 25-vuotiaat 
ovat aliedustettuina. Eläkeikäiset sen sijaan 
ovat hyvin edustettuina, koska heidät on help-
po tavoittaa puhelimitse.

Ikävinoumat TNS Gallup korjaa painotuk-
sella. Alueellista vinoumaa se ei sen sijaan kor-
jaa: ensimmäisessä aineistossani Etelä-Savos-
ta saatiin keskimäärin selvästi enemmän mut-
ta Kymestä ja Uudeltamaalta vähemmän vas-
taajia. Jälkimmäisessäkin aineistossani Etelä-
Savosta oli selvästi enemmän vastaajia kuten 
myös Helsingistä. Uusimaa oli nytkin aliedus-
tettuna. Alueellinen vinouma oli nyt pienem-

pi, liekö johtunut huolellisemmasta vastaajien 
seulonnasta. Korjasin siis aluevinoumat omiin 
analyyseihini. 

Tilastollisia korjausliikkeitä

Tutkin aluksi tuloksia pelkällä otospainolla. 
Tässä vaiheessa tuli ilmi se, mihin Juho Rah-
konenkin keskustelussamme viittasi: Perus-
suomalaisten kannatus on lähellä kokoomus-
ta mikä ei näkynyt virallisissa luvuissa. Tähän 
mittariin ei ole syytä luottaa, ja pyrinkin oikai-
semaan tietoja paremmilla otospainoilla vii-
meisimpien kunnallisvaalien äänestystietoja 
käyttäen. Nämä perustuvat vastaajien omaan 
ilmoitukseen.

Kaikki eivät tietenkään kerro, mitä puo-
luetta äänestivät kunnallisvaaleissa. Kiinnos-
tavaa on, että edellisen kannatustiedon ker-
tominen lisääntyi vaalien lähestyessä. Ensim-
mäisessä aineistossani liki 40 prosenttia jätti 
sen kertomatta, toisessa vähän yli 30 prosent-
tia. Tämä on yksi tekijä mikä kannatusmitta-
uksissa on jollain tavalla otettava huomioon 
tai voidaan myös jättää huomioimatta. Kokei-
lin molempia. Laskin vinoumapainoja muun 
muassa tuottamalla puuttuvia äänestystietoja 
niille, jotka kertoivat nykyisen puoluekantan-
sa, mutta eivät siis kunnallisvaalien äänestys-
käyttäytymistään. 

Juho Rahkoselta opin, että korjauksen hie-
nosäädössä Taloustutkimus joutuu käyttä-
mään osin mutupohjaisia keinoja, koska tie-
dot ovat kiusallisen puutteellisia. Jokin ratkaisu 
siis on tehtävä, jos halutaan saada vain yhdet 
tulokset. Itse sen sijaan toimin niin että tuotin 
oikaisupainoja kolmella eri tavalla, jotka siis 
perustuvat eri oletuksiin. Tämän näin ainoaksi 
mahdollisuudeksi arvioida mittausten harhaa. 
Ehdotin tätä Rahkoselle paljon ennen kuin mi-
nulla oli aineistoa, mutten havainnut Talous-
tutkimuksen sellaiseen ryhtyneen.

Tein siis useita kannatusarvioita käyttämäl-
lä erilaisia oletuksia. Siitä huolimatta en voi-
nut todeta muuta kuin sen, että kokoomus ja 
Perussuomalaiset olivat suurimmat puolueet. 
Keskusta ja SDP olivat seuraavia, ja niiden kan-
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natus oli lähes sama. Nämä tulokset sain siis 
puolitoista kuukautta ennen eduskuntavaaleja. 
Tilanne ei dramaattisesti muuttunut kolmessa 
viikossa, kuten oheisen kuvion epävarmuus-
marginaaleista näkyy. Ainoa ero oli se, että pe-
russuomalaisten harhamarginaali oli laajentu-
nut, mutta puolue oli silti toisena – yhden mit-
tarin mukaan jopa ensimmäisenä.

Kuviolla havainnollistamani esitystapa on 
uusi, myös kollegojeni mielestä. Harhaa mita-
taan laskemalla kannatusluvut vaihtoehtoisil-
la painoilla. Kuhunkin näistä sovelletaan sa-

tunnaispohjaista virhemarginaalia olettamal-
la että epävarmuus on normaalisesti jakautu-
nut, siis siten että keskellä on suurin todennä-
köisyys ja sitten se laskee. Tiedot sijoitetaan 
normaalijakauman kaavaan. Kun eri käyristä 
lasketaan keskiarvo ja käyrä muunnetaan ku-
vion muotoon, saadaan vähemmän normaali-
jakaumaa muistuttava käyrä. ”Kiemuraisuus” 
riippuu olennaisesti harhasta, kuten perussuo-
malaisilla ja vihreillä; monen puolueen käyrä 
on kuitenkin kauniin symmetrinen eli harha 
ei mittauksissani ole huomattavan suuri. Käy-
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Ennusteet pitivät hyvin paikkansa tyyppinen otsikko

rien korkeimmissa kohdissa vaaka-akselilta 
katsottuna kannatusarviot ovat todennäköi-
simpiä, matalissa taas pienimpiä mutta kui-
tenkin mahdollisia.

Vaaleissa kävi osin toisin 
kuin gallupeissa 

Vaalikampanjan loppuviikot olivat kiivaita, 
mutta tietyt linjat tulivat selvästi esille. En kui-
tenkaan enää saanut uusia aineistoja. Häm-
mästykseni oli suuri, kun vaaliviikon alussa 
julkaistiin uusia galluplukuja. Niissä oli kaksi 
yhteistä piirrettä: Perussuomalaiset olivat las-
kussa ja keskusta ja SDP nousussa. TNS Gallu-
pilla nämä muutokset olivat vähäisempiä kuin 
Taloustutkimuksella.

Minun kuten monien muidenkin oli vai-
kea uskoa näitä tuloksia. Vaaleissa keskustan 
kannatus oli selvästi viimeisien gallup-tulos-
ten alapuolella, mutta Perussuomalaisten tu-
los oli selvästi korkeampi mutta vastasi hyvin 
tuloksia joita olin saanut TNS Gallupin aineis-
toilla. SDP:n vaalitulos oli lähellä viimeisintä 
gallup-lukemaa mutta selvästi parempi kuin 
mitä sain aineistoistani. Puolueella oli siis hy-
vä loppunousu. Kokoomus säilyi lähellä gal-
luppien ilmaisemaa tasoa, joskin Taloustutki-
muksen viimeisin tulos oli melko paljon vaa-
lituloksen yläpuolella. Vihreät jäivät epävar-
muusmarginaalini alapäähän mitä ei yleisesti 
odotettu. Muut puolueet saivat melko tarkasti 
gallupien mukaisen kannatuksen.

Luulen, että viimeisissä gallupeissa painoja 
vähän oikaistiin toivottuun suuntaan. Kuten 
olen edellä todennut, mitään objektiivista oi-
kaisutapaa ei ole olemassa vaan jollain perus-
teella on paino valittava. Ei ole mikään herkul-
linen tilanne tutkimuslaitokselle. Molemmat 
suuret laitokset toimivat samalla tavoin ikään 
kuin ne muodostaisivat kartellin; tämä piirre 
on ollut havaittavissa koko ajan. Harhaan me-
non pelossa kumpikaan ei tee mittaustaan täy-
sin riippumattomasti, vaan vilkuilee naapurin 
suuntaan. 

Toimintaa leimaa liiallinen varovaisuus: gal-
lupin tulos muutetaan vain osittain uusimman 

tuloksen mukaiseksi. TNS Gallupilta saamista-
ni osa-aineistoista käy selvästi ilmi, että puo-
lueiden kannatus muuttui paljon enemmän 
viikosta toiseen kuin julkaistut luvut kertoi-
vat. Tilastotieteilijänä hyväksyn varovaisuu-
den, mutta en tarkoituksellista tuloksilla poli-
tikointia. Gallupeja tarvitaan, eikä olisi haitak-
si vaikka alalle tulisi uusiakin ja huippuluokan 
yrittäjiä. 
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