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Seppo 19.10.2011 
 
Taustalla on luonnollisesti surveyaineisto. Sen tavoiteperusjoukko on itse 
vaaleissa 18+ -vuotias suomalainen rekisterin mukaan. Ulkomaalaisillakin 
on tietyin ehdoin äänioikeus mutten tunne sääntöjä tarkasti.  
Otantakehikkoa en tarkasti tiedä mutta tiedusteluja tekevillä on käytössä 
melko tuoreet väestötiedot (18+-vuotiaat) luultavasti sukupuolen ja 
ikäryhmän mukaan. Näiden avulla suoritetaan saadun aineiston painotus 
siten että vastaajien joukko vastaa väestöä sukupuolen ja ikäryhmän 
mukaan. Otanta on hieman epämääräinen käsite sillä tiedustelu 
toteutetaan puhelimitse tavalla jonka yksityiskohtia en tiedä. Tavoitteena 
on kuitenkin saada riittävä vastanneiden joukko ja siten että sukupuolen ja 
ikäryhmän kiintiöihin tulee riittävästi havaintoja. TNS-Gallupin aineiston 
mukaan kiintiöt eivät ihan täsmällisesti ole samassa suhteessa väestöön 
mutta tämä hoidetaan kuntoon painoilla.  Huomaa että aineistossa ei ole 
80 vuotta vanhempia joten heidän äänestysaikomuksistaan tulokset eivät 
kerro. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta 
 
Kyselyssä on kaksi avainmuuttujaa: 
-Mitä puoluetta äänestäisit nyt jos olisi eduskuntavaalit? 
- Mitä puoletta äänestit kunnallisvaaleissa 2008 (nämä ovat viimeiset koko 
maan kattavat vaalit)? 
 

Lisäksi kysytään sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, koulutustaso, vaalipiiri, 
maakunta sekä kuinka varmasti äänestäisit valitsemaasi puoluetta. 
Viimeksi mainitussa on paljon puuttuvaa tietoa. Miksi? 
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Laskelmia puoluekannatuksesta 
Aineisto kokeiluissani. Kelvollisia vastauksia oli 2954 siltä osin että 
jompaankumpaan kysymykseen tuli muu kuin ’ehs’, ’eos’ tai ’ei_ään’ tai 
’ei_oik’ vastaus. Arvannet mitä nuo tarkoittavat. 

Ei tietoa 
puoluekannasta 

On tieto 
puoluekannasta 
 

Ei tietoa 
kunnallisvaalipuolueesta 

      650      525 

On tieto 
kunnallisvaalipuolueesta 
 

      325    1454 

Käytännössä ryhmästä 650 on vaikea saada apua laskelmiin. Päätulokset 
luonnollisesti voidaan estimoida joukosta 525+1454 = 1979 
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Laskelmia puoluekannatuksesta - Alkutulokset 
 
Laskelmat on luonnollisesti syytä aloittaa kuten tavallisen surveyaineiston 
analyysi eli kun otospaino on olemassa niin lasketaan tällä painottaen 
tulokset. Nämä painot ovat TNS-Gallupilta, joissa on mukana ikäryhmä ja 
sukupuoli, ristiinluokiteltuna. Tämä vastaa jälkiositusta ikäryhmän ja 
sukupuolen mukaan.  

                                           
                             The SURVEYFREQ Procedure 
                                            Data Summary 
                                Number of Observations          1979 
                               Sum of Weights             1980.5971 
  
                                         Table of puolue11 
  
                                                       Weighted        Std Dev of                      Std Err of 
       puolue11    Frequency     Frequency      Wgt Freq        Percent       Percent 
           kd                  60                    59.9                7.7                 3.0              0.39 
           kes               342                 339.4              16.7               17.1             0.85 
           kok                445               446.6              18.6                22.5             0.94 
           muu                22                  21.6                4.6                 1.1              0.23 
           ps                  466                463.9             18.8                23.4             0.95 
           rkp                  51                   51.0               7.0                   2.5             0.35 
           sdp                295                294.4             15.8                14.8             0.80 
           vas                100                  99.2                9.7                  5.0             0.49 
           vihr               198                204.2               3.8                 10.3             0.69 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Alkutulokset 
 
Tässä on toisesta TNS_Gallupin datasta saadut tulokset kahdella 
peruspainolla, joista jälkimmäisessä on vaalipiiritaso mukana 
painossa. Huomaa että jatkotulokset ovat edellisestä aineistosta. 
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Puolue TNS_Paino Seppo_Paino 

Kd      3,1       3,0 

Kes    17,1     17,3 

Kok    22,6     22,3 

Muu      1,0       1,0 

Ps    20,5     21,1 

Rkp      2,7       2,7 

Sdp    15,4     15,0 

Vas      5,1       5,1 

Vih    12,4      12,6 



Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisuja kohti 
 
Edellisten sivujen kaltaisia tuloksia ei ole koskaan julkaistu. Kaksi sivuja 
takaapäin näkyvät myös kutakin puoluetta kannattaneiden lukumäärät, 
jolloin (ilman painojakin) näkyy että ps oli  ’suurin  puolue.’  Aineistoon ei 
sellaisenaan uskota koska ’otanta’ ei toimi hyvin. Siksi on yritettävä 
kehitellä oikaisuja. Niissä yhteyksissä käytetään usein nimeä 
’korjauskerroin’ ja annetaan ymmärtää että ne antavat yhden ja ainoan ja 
’oikean’ tuloksen.  Toki en yksityiskohtien osalta tiedä miten laitokset 
laskevat kertoimensa enkä tässäkään yritä sellaista esittää. Sen sijaan 
yritän selostaa, miten ainakin on mahdollista tehdä tuloksiin oikaisuja. 
Varmasti tiedetään että edellisten valtakunnallisten vaalien äänestystulos 
on oikaisussa mukana.  Siis vaalitulos on yksi aputieto. Toinen tieto 
saadaan itse surveyssä kysymällä mitä puoluetta kukin äänesti edellisissä 
vaaleissa, tässä tapauksessa kunnallisvaaleissa. Parempi benchmarking 
olisi luonnollisesti eduskuntavaalit mutta niistä on vielä pidempi aika ja 
siitä oikean tiedon saaminen on varmastikin vaikeampaa. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisuja kohti 
Kunnallisvaalien äänestyskäyttäytymistäkään ei täysin tiedetä tai haluta 
kertoa, kuten seuraava taulukko osoittaa.  
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Puolue 2008 Lukumäärä     % (TNS_Painoilla) 

Ei halua sanoa     166     5,5 

Ei äänioikeutta     117     3,6 

Ei äänestänyt     548   18,5 

Kokoomus     470    15,9 

Keskusta     395    13,4 

SDP     359    12,1 

Vihreät     238      8,1 

Vasemmisto     101      3,6 

Perussuomalaiset       85      2,9 

RKP       52      1,8 

KD       60      2,1 

Muut       21      0,8 



Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisuja kohti 
 
Teen seuraavat laskelmat aggregaattitasolla ja koko maalle kerralla. Olisi 
mahdollista tehdä sama ositteittain,  mutta koska koko aineiston koko ei 
ole kovin iso, ei ositteita voi olla monia, ehkä neljä-viisi.  Kaikissa 
tilanteissa suoritetaan benchmarkkaus siten että lasketaan ’otoksesta’ 
kannatusluvut varsinaisille puolueille, ei niille joiden äänestämisestä ei 
kunnallisvaalien osalta ollut tietoa. Siten saadaan prosenttijakauma 
summana 100. Vastaava taulukko saadaan kunnallisvaaleista.  
Jälkimmäinen jaetaan edellisellä jolloin saadaan ns. oikaisukerroin kullekin 
puolueelle. Kerroin on siis keskimäärin =1. Kertoimien taustajakaumat on 
laskettu TNS-Gallupin painoilla. Laskin aikaisemmin myös omilla 
painoillani jotka antoivat hieman eri tuloksia, mutta tämän jutun kannalta 
se ei ole pääasia vaan se että kertoimien oletukset voivat vaihdella. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisukertoimia 
 
Oheisessa kuviossa on kolme oikaisukerrointa.  Selostan näiden luonnetta 
erikseen. Alkuun on hyvä havaita että näitä voi eri ehdoilla tehdä useita. 
Tutkijan on sitten mietittävä erikseen mikä on fiksuin. 

9 Surveymetodiikka 2011 Seppo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

kd kesk kok muu ps rkp sdp vas vihr 

oikaisukerroin1 

oikaisukerroin2 

oikaisukerroin3 

Näet että 
kertoimet 
saman-
suuntaisia ja 
usein melko 
samoilla 
tasoilla. Ps:n 
kertoimet ovat 
sekä 1:n ylä- 
että 
alapuolella. 



Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisukertoimia 
 
Oikaisukertoimista päästään uusiin, toivottavasti parempiin painoihin 
kertomalla alkuperäinen ’otospaino’ tuolla oikaisukertoimella.  Se 
voitaisiin skaalata tämän jälkeen jos oltaisiin kiinnostuneita kannattajien 
määristä eikä siis kannattajien osuuksista (%). Skaalausta ei ole tarpeen 
tässä tilanteessa tehdä. Jatkossa käytetään SPSS:n Complex samples tai 
SAS:n Surveyfreq proseduuria, vaikkei aineistossa ole ryvästä ja ositteetkin 
olen sivuuttanut. Näin saadaan kuitenkin kategoriakohtaiset 
(puolueittaiset) keskivirheet joita ei tavallisilla ohjelmilla saada. Siis lasken 
eri painoilla kannatusosuudet ja niille keskivirheet. Nyt voisin laskea 
95%:n luottamusvälit molempiin suuntiin (alaraja= estimaatti – 
1,96*keskivirhe; yläraja = estimaatti + 1,96*keskivirhe) jolloin voidaan 
katsoa onko kannatusosuuksissa tavanomaisessa mielessä tilastollisesti 
merkitseviä eroja.  Tämä tuntui sotkevan monia ihmisiä, jopa 
metodologisesti päteviä, koska ajateltiin että luottamusvälin joka 
kohdassa on sama todennäköisyys estimaatille. Toki näin ei ole, vaan itse 
estimaatin kohdalla on korkein todennäköisyys. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisutuloksia 
 
Ei ollut ihan helppoa tässä keksiä sitä miten havainnollistaisi tuota 
luottamusväliä. Tietysti ensin on katsottava millä jakaumaehdolla sen 
tekee. Tein tässä oletuksen että jakauma on normaalinen, mikä ei ole 
huono vaihtoehto paitsi hyvin pienissä prosenttiluvuissa. 
Normaalijakauman tuottaminen graafiseen muotoon on silloin 
suhteellisen helppoa. Tämän tein niin että sijoitin normaalijakauman 
kaavaan (löydät sen vaikka mistä, kuten netistä googlaamalla) estimaattini 
kullekin puolueelle keskiarvoksi ja keskivirheen keskihajonnaksi. Tällöin 
saadaan kaunis käyrä jonka massa on = 1 (tai 100%). Tällainen alue tai väli 
on hyvin leveä, teoriassa ääretön, mutta jakauman y-arvot menevät aika 
pian pieniksi.  Nyt on kiinnostavaa katsoa vaikkapa jakaumaa alueella 
jonka massa = 95% eli se vastaa 95:n prosentin luottamusväliä.  
Seuraavalla sivulla kuva yhdellä menetelmällä, sillä jolla ps saa 
korkeimman kannatusluvun. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisutuloksia 
 
Eräs benchmarkkaus 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisuehtoja 
 
Miksi oikaisukertoimia voi olla erilaisia?  Ps on hyvä esimerkki myös siksi 
että puolueen kannatus edellisissä vaaleissa oli suhteellisen pieni ja tästä 
seuraa myös suurempi epävarmuus tämän aineiston osalta koska 
kuntatulos on herkempi kuin puolueilla joiden kannatus ei ole radikaalisti 
muuttunut. 
Kuntatulos surveystä voidaan laskea eri tavoin: 
- Lasketaan niistä joille tieto on saatavissa. Tässä on siis sellaisia jotka eivät 
kerro uutta kantaansa (katso aikaisempi taulukko). Vastaavatko tiedot siis 
kunnolla toisiaan? 
-Lasketaan niistä joiden molempien tiedot ovat saatavissa (katso taas 
taulukosta). Voitaisiin ajatella että tämä on vastaavuudeltaan mainio. 
- Imputoidaan kunnallisvaalikäyttäytyminen niille joilta se puuttuu mutta 
nykyinen kannatustieto on olemassa. Tein tällaisen 
vastaajaluovuttajamenetelmällä jossa selitettävänä oli vastausindikaattori 
RESP=1 jos molemmat tiedot tiedossa, RESP=0 jos kunnallisvaalitieto 
puuttui. Selittäjinä mallissa olivat liki kaikki tieto mitä aineistossa oli. 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisuehtoja 
 
-Imputoidaan kunnallisvaalikäyttäytyminen niille joilta se puuttuu mutta 
nykyinen kannatustieto on olemassa. Tein tällaisen 
vastaajaluovuttajamenetelmällä jossa selitettävänä oli vastausindikaattori 
RESP=1 jos molemmat tiedot tiedossa, RESP=0 jos kunnallisvaalitieto 
puuttui. Selittäjinä mallissa olivat liki kaikki tieto mitä aineistossa oli. 
- Voidaan myös imputoida heille jotka eivät kerro uutta puoluekantaansa 
edellisen kunnallisvaalin puolue jos se on tiedossa. Tämä voi olla liian 
suoraviivainen mutta on mahdollista yrittää mallittaa myös muutos 
puoluekannatuksessa jolloin siis kannatettava puolue ei ole aina entinen. 
Tätä en tehnyt. 
- Puoluekannatuksen muutos voidaan myös suoraan laskea niille joilta 
molemmat tiedot ovat olemassa. Saadaan ns. siirtymämatriisi. Tätä 
matriisia hyväksi käyttäen voidaan rakentaa luultavasti malli jolla 
siirrytään kunnallisvaalituksesta uuteen gallup-tilanteeseen.  
- Mitä muita tulee mieleen? 
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Laskelmia puoluekannatuksesta – Oikaisut yhteen kuvioon 
 
Hetki sitten esitettyjä kuvioita voidaan helposti rakentaa kullekin 
oikaisutilanteelle jolloin siis saadaan erilaisia normaalijakaumakuvioita. 
Niitä voi olla tylsä katsella ja saada kokonaiskuvaa. Tämä ei ole ongelma 
jos toimii kuten tein: 
-Laskin puhtaat keskiarvot eri kuvioista jolloin kokonaismassa säilyy = 1 eli 
ei ole teknisiä ongelmia. Vastaavasti kun molemmista reunoista poistetaan 
2,5%, niin keskelle jää 95% eli saadaan summakuvio. Mikään jakauma ei 
enää ole täsmällisesti normaalinen mutta monet ovat lähellä tätä.  
 

Tutkipa seuraavan sivun kuviota, ja päättele mitkä puolueet ovat lähellä, 

mitkä kauempana normaalijakaumasta?   
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16 Surveymetodiikka 2011 Seppo 

Laskelmia puoluekannatuksesta –  
Oikaisut yhteen summakuvioon 
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Puolue Naiset Miehet 

Miehet-
Naiset 

vihr 18,9 6,3 -12,6 

sdp 15,5 12,6 -2,9 

kd 3,8 1,6 -2,2 

kesk 16,7 15,8 -1, 

vas 5,6 5,3 -0,3 

rkp 2,5 2,7 0,2 

muu 0,5 1,7 1,2 

kok 20,8 24,0 3,1 

ps 15,7 30,0 14,3 

Lämmittelytulos 1: kannatus sukupuolen mukaan 
ensimmäisellä aineistollani. Oikea sarake tehty suhteellisesti 
jolloin arvo = 0 tarkoittaa kaikkien keskiarvoa.    
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Lämmittelytulos 2a: Epävarmojen ja varmojen äänestäjien 
kannatusluvut ilman oikaisuja ensimmäisellä aineistollani 

Puolue Varmat Epävarmat 

Kokoomus 22,1 20,4 

Perussuomalaiset 22,7 19,9 

Keskusta 15,0 14,8 

SDP 14,1 17,6 

Vihreät  5,6 10,2 

Vasemmisto  7,9  8,3 

RKP  4,9 3,0 

KD  3,8 3,0 

Muut  3,9 2,8 
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Lämmittelytulos 2b: Varmojen äänestäjien osuus. Edellisen 
taulukon toinen näkökulma. Vaalien lähestyessä luvut 
suurenevat. 
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Lämmittelytulos 3 a&b: Ikäryhmittäin (ensimmäinen aineisto) 
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Lämmittelytulos 3 c&d: Ikäryhmittäin (ensimmäinen aineisto) 


