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Surveymetodiikka
Helsingin yliopisto, Syksy 2011
Seppo Laaksonen

Luennot joihin sisältyy keskustelua, pieniä ryhmätöitä ja kysymyksiä:

14.09.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV
21.09.2011 PÄÄRAKENNUS SALI 13
28.09.2011 SILTAVUORENP.1 PSY SALI 1 S1A
05.10.2011 SILTAVUORENP.1 PSY SALI 1 S1A
12.10.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV
19.10.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV

Luennot pidetään suurin piirtein yhteen menoon, tarvittaessa pieni 
hengähdystauko. Istunto päättyy siten hieman yli puoli seitsemän.
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Mikroluokka Kumpulan ekakerroksessa (C128) on varattu 

Tiistaisin, alkaen 20.9. sekä klo 12-14 että 16-18.

Tarkoitus on että osallistut jompaankumpaan tai molempiin.
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Surveymetodiikka – aihepiirit kirjan mukaan

Kirjan rungon sisällys
1. Mitä tarkoitan surveyllä

2. Surveyn vaiheet
3. Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu
4. Survey-aineiston peruskäsitteistö
5. Otantamenetelmät
6. Otantamenetelmien tekniikkaa
7. Yksinkertaista estimointia ja otanta-
asetelmavaikutus
8. Otoskoko
9. Puuttuneisuus
10. Tilastollinen Editointi  
11. Uudelleenpainotus
12.  Imputointimenetelmät
13. Puhdistettu surveyaineisto

22.9.2011 4SurveyMetodiikka 2009 Seppo

Liitteet
• Esimerkkisurveyden liite 
• Asteikko- ja muunnosliite 
• Lomakeliite 
• Analyysiliite 
• Sanastoliite
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Surveytutkimuksella tai surveyllä tarkoitan kyselyä tai tiedustelua, jossa tiedon 
antaa tai siitä vastaa ihminen. Se ei tule siis suoraan esimerkiksi koneesta. Tiedon 
ei toki tarvitse koskea ihmistä itseään, vaan kysymykseen tulevat esimerkiksi yritys, 
kunta, jokin muu maantieteellinen alue tai ihmisten muodostama kokonaisuus 
kuten kotitalous tai perhe sekä myös ihmisen jokin osa.

Tämä on varmaankin hieman epämääräinen määritelmä, mutta selkenee kurssin 
aikana. Yleisesti ottaen oma määritelmäni on laaja, laajempi kuin monen muun. 
Siten esimerkiksi väestörekisteri on minusta surveytietoa, sillä se kerätään 
ihmisten itsensä (vaikkapa muuttoilmoitus) tai heidän edustajiensa (syntymän tai 
kuoleman tai avioliiton vahvistaja) kautta. Kun se on rekisterissä, se ei ehkä enää 
näytä surveytiedolta mutta on sitä.
Tällainen rekisteritieto on periaatteessa täysin oikeata mutta takeita ei ole onko se 
päivitetty ajan tasalle. Asenteita tai muuta ei-faktatietoa sen sijaan ei rekisteröidä 
eikä vastaaja itse aina muistane jälkeenpäin mitä on kertonut kyselijälle 
esimerkiksi koskien sitä, kuinka kauan aikaa on käyttänyt television 
ajankohtaisohjelmien katseluun viime aikoina?

Mikä on survey? 1
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Alphabetic List of Variables and Attributes

#    Variable Type Len Format Informat Label
42    AALUE         Char 4                         Äänestysalue
57    AEPV           Char 8                          Avioeropäivä
14    AMMS          Char 35                        Ammattinimike
53    BLKM           Char 2                         Biol. lasten lkm
9     EDKANS      Char 3                         Edellinen kansalaisuus
50    EKATUOS    Char 50                        Edell. katuosoite
51    EKATUOSN Char 7                         Edell. osoitenumero
17    EN                Char 50                       Etunimet
52    EPOSNO     Char 5                         Edell. postinumero
16    ESN              Char 20                       Entinen sukunimi
2     HT                Char 11                        Henkilötunnus
28    HUKO          Char 2                         Huoneiston käytössäolo
31    HUONEL     Char 2                          Huoneluku
29    HUPA          Char 3                          Huoneiston pinta-ala
27    HUPE          Char 1                          Huoneistotiet. peruste
40    HUTIVAR    Char 5                          Huoneiston varusteet
30    HUTY          Char 1                          Huoneistotyyppi
35    IKOORD      Char 6                          I-koordinaatti
6    KANS1         Char 3                         Kansalaisuus
7    KANS2         Char 3                         Kansalaisuus - 2
8    KANS3         Char 3                         Kansalaisuus - 3
10   KANSS         Char 10                        Kansalais. selväkielisenä
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Survey-aineiston kuten monen muunkin tilastoaineiston keruussa hyödynnetään 
yleisesti otantaa. Tämä merkitsee sitä, että ainakin osa aineiston tilastoyksiköistä 
on poimittu otannalla. Otannan käytön luonnollisia syitä ovat kustannusten 
pienentäminen ja tietojen nopeampi käyttöönotto sekä myös, että tutkittava 
joukko eli perusjoukko on usein epätarkasti etukäteen hahmotettavissa, ja tiedot 
siitä kerättävissä. Kaikissa tilanteissa kuitenkin tavoitteena on tuottaa tuloksia 
jonkin perusjoukon tasolle. Tilastotieteen näkökulmasta tässä on kysymys 
estimoinnista. Estimointi pitää olennaisena osana sisällään myös tuloksen eli 
estimaatin epävarmuuden mittaamisen (keskivirhe, luottamusväli, …).

Kysely tai tiedustelu voidaan toteuttaa vaihtelevin välinein, kuten postitse, 
puhelimitse (sekä kiinteällä että kuljetettavalla), käyntihaastatteluin tai sähköisen 
viestimen kuten netin/webin avulla. Kaikissa tapauksissa vastaus pyrkii kuvaamaan 
halutun tilastoyksikön ominaisuuksia. Toki on kyselyjä, joissa ei ole erityisiä 
estimointitavoitteita mutta niistä en juurikaan puhu tällä kurssilla, ehkä joskus 
kritisoin. 

Mikä on survey? 2
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Surveymetodiikka

Keskeiset aineistot:

- European Social Survey (ESS), ks. www.europeansocialsurvey.org:

Lomakkeen tutkimiseen, otannan tarkasteluun, tiedoston luontiin 

ja analyysiin. Uudet tiedot tulevat nettiin syyskuun lopussa.

- PISA (Programme for International Student Assessment of the OECD), 
ks. http://www.pisa.oecd.org/
Otantakin käydään läpi mutta painotus on analyysissä.

-Kuluttajabarometrista esimerkkejä 
-TNS – Gallupin aineisto (jota en jaa mutta näytän)
- Etiopian surveyden aineiston periaatteet
- Ajankohtaisia esimerkkejä kun tulle mediasta esille

- Osanottajien esimerkkejä
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Surveymetodiikka

Mahdollisia nettikyselytekniikkoja:

- Edellä esitelty Uhritutkimuksen ohjelma Digium

- Survey Monkey on vapaa väline lomakkeiden tekoon ja kyselyn 

toteuttamiseen. Katso netistä lisää. 

-Yliopistossa on ns. E-lomake jota on helppo käyttää myös 

nettikyselyissä ja käytetään mm. kurssien arvioinneissa.
-https://alma.helsinki.fi/doclink/128157

- Blaisellä tms ohjelmistolla itse tehdyt ratkaisut
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2. Surveyn vaiheet
Aluksi täsmennän surveyn eli tilastollisen luotauksen käsitteistöä laajalla luettelolla sen vaiheista. Järjestys 

on peruslinjaltaan toimintajärjestys mutta käytännössä monia kohtia toteutetaan samanaikaisesti tai 
useissa jaksoissa. On luonnollista, että lukija ei tässä vaiheessa jokaista käsitettä ymmärrä. Se ei ole 
haitaksi. Luettelosta saa kuitenkin mielikuvan kokonaisuudesta. Palaa tähän osaan aika ajoin uudelleen kun 
olet oppinut sen käsitteitä ja niihin liittyviä sisältöjä. 

A.Tavoitteiden määrittely tutkimukselle ja sen pohjalta tarvittavalle surveylle ja aineistolle. On huomattava 
että useimmat tutkimukset sisältävät paljon muutakin kuin surveyn. Eli survey voi olla vain pieni mutta 
tärkeä osa koko hanketta. 

B. Survey-asetelman määrittely, johon sisältyvät periaatteessa kaikki jatkossa olevat kohdat, osaa kohdista 
ei vielä tässä vaiheessa kyetä määrittelemään tarkasti eli asetelmaa täsmennetään ja jopa muutetaan 
hankkeen aikana. 

C. Tavoiteperusjoukon määrittely: tämä on tehtävä mahdollisimman täsmällisesti ja asiakkaan tarpeisiin 
mahdollisimman hyvin vastaten ja tämän kanssa keskustellen. Tätä ennen tutkijalla on mielessään 
kiinnostusperusjoukko joka realisoidaan tavoiteperusjoukoksi.

D. Kehikkoperusjoukkopohjan määrittely ja itse kehikon luonti ml. tarvittavien apumuuttujien luonti ja 
niiden arvojen sisällyttäminen kehikkoon tai muuhun tiedostoon jatkokäyttöä varten. Hyvin tyypillinen 
ongelma on, ettei heti aluksi kerätä mahdollisia potentiaalisesti hyödyllisiä apumuuttujia aineistoon. 
Myöhemmin niiden hakeminen samastakin lähteestä voi tulla kalliimmaksi ja käytännössä hankalammaksi. 
Kehikkoperusjoukko päivitetään mikäli mahdollista estimointivaiheessa.
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2. Surveyn vaiheet jatkuu

E. Otanta-asetelman määrittely jos käytetään otantaa. Pyrkimys on saada kuhunkin tilanteeseen 
mahdollisimman yksinkertainen ja hyvin hallittavissa oleva asetelma. Tämä ei tarkoita sitä etteikö olisi 
hyvä fokusoida otosta surveyn tavoitteiden mukaan. Taustalla on efektiivisen otoskoon käsite. Tältä 
pohjalta määritellään brutto-otos. 

F. Tiedonkeruun suunnittelu mukaan lukien tarvittava kenttätyö, tiedonkeruumuodot, kustannukset, 
tietosuojakysymykset ja onko tarkoitus toistaa tutkimusta. Toistaa voidaan sekä poikkileikkaus- että 
pitkittäismielessä. Jälkimmäinen on vaativampi. 

G. Tietosisällön määrittely ja operationalisointi lomaketasolle ottaen huomioon ajatellun 
tiedonkeruutavan tai useita samallekin surveylle. Tämä tapahtuu tutkimustiimissä mikä voi olla laaja 
verkko, mutta vielä ei kontaktoida tutkimusyksikköjä.

H. Lomakkeen ja tiedonkeruujärjestelmän testaus (pilottitutkimukset) sekä parannukset 
tiedonkeruujärjestelmään ja lomakkeeseen. Alkutestaus tehdään omassa piirissä mutta myöhemmin 
kontaktoidaan tutkimusyksiköitä sekä keruuta toteuttavia tahoja. 

I. Otanta ja ensimmäisen vaiheen otanta-aineiston luonti: Otanta-asetelman pohjalta poimitaan joko 
valmiina olevasta lähteestä (rekisteri tai vastaava) tai kenttätyöhön yhteydessä kun yksikkötason kehikkoa 
ei ole. Tässä vaiheessa muodostetaan myös ensimmäisen vaiheen otantatiedosto joka kattaa koko brutto-

otoksen. Tähän sisältyy myös kaikki saatavissa oleva aputieto otoskehikkolähteestä.
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2. Surveyn vaiheet jatkuu

J. Tiedonkeruu organisoidusti ja tehokkaasti, tarvittaessa virheitä korjaten saadun palautteen 
(esim. haastattelijoilta) pohjalta.  

K. Tiedontallennus (jos mahdollista yhtäaikaisesti tiedonkeruun kanssa) ainakin siten, ettei 
mahdottomia tietoja tiedostoon synny – siis tallennukseen yhdistetään mikäli mahdollista ensi 
vaiheen tilastollinen editointi, ja mikäli mahdollista kohtuullisesti automatisoituna 
(tallennusohjelma on siis intelligentti).    

L. Otantatiedoston viimeistely. Tiedosto siis kattaa brutto-otoksen ja sisältää otanta-asetelmassa 
käytettyjen muuttujien lisäksi muuta ulkopuolelta saatua aputietoa sekä kenttätyön yhteydessä 
kerättyä. Luonnollisesti myös surveyn tulostiedot ovat mukana eli ketkä vastasivat, ketkä eivät ja 
mistä syystä sekä ylipeiton. Aputietoa voidaan kerätä vielä lisää vaikkapa rekistereistä tai 
tilastoista. Myös kehikon päivitystiedot on syytä sisällyttää otantatiedostoon. On mahdollista että 
lisää aputietoa saadaan myöhemmin, jolloin otantatiedostoa yhä päivitetään.   

M. Tilastollisen editoinnin systemaattiset muodot. Toteutetaan yleensä integroidusti imputoinnin
kanssa. Tähän liittyy myös linjaus siitä mihin editointi painottuu ellei resurssien puitteissa ole 
mahdollista tehdä kaikkea yhtä laadukkaasti. Edelleen sen yhteydessä saadaan tietoa koko survey-
prosessin evaluointiin, ja siis oppimiseen seuraavia surveytä varten. 

N. Puuttuvien tietojen käsittely siten että erottuvat muiden muassa nollatieto, puuttuva tieto ja 
mahdoton tieto.
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2. Surveyn vaiheet jatkuu

O. Imputointi eli puuttuvien tietojen paikkaus ja lisäeditointi jos tarpeen.  

P. Otos- ja muiden painojen muodostaminen aputietoja hyödyntäen.

Q. Aineiston asentaminen mahdollisimman käyttökelpoiseen muotoon sen analyysiä ja 
muuta jatkokäyttöä varten. Tällöin muodostetaan yksi tai useampi elektroninen tiedosto. 
Yleensä on hyvä tehdä tiedostomuoto jossa sitä tullaan eniten käyttämään, esimerkiksi SAS-, 
SPSS- tai Stata-tiedosto, mikseipä Excel:kin, ja lisäksi sellainen, josta se on luettavissa 
melkein millä välineellä tahansa myös tulevaisuudessa (tekstitiedosto plus sen lukuohjelma 
em. tiedostoille). Huomaa että hyvä tiedosto sisältää myös dokumentoinnin ja 
mahdollisimman kätevässä muodossa, käyttäen hyväksi sekä metatietoa että paratietoa. 

Näin sinulla on PUHDISTETTU surveyn mikroaineisto eli sellainen jota voidaan 
ilman huolia ryhtyä analysoimaan otanta-asetelma oikein huomioiden. 
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö

Lähden liikkeelle perusjoukon käsitteestä. Survey-tutkimuksessa perusjoukko ei ole 
yksikäsitteinen, vaan tarvitaan viisi käsitettä.

Ensimmäistä, alimman tason käsitettä, kutsun kiinnostusperusjoukoksi. Tällainen 
tutkijaryhmällä on väistämättä mielessä heti hankkeen alussa. Se on ensin aika 
yleinen mutta pikku hiljaa täsmentyy. 

Kun täsmentyminen on edennyt riittävän pitkälle, ollaan valmiita määrittelemään 
kaikkien  empiiristen ‘havaintojenkeruututkimusten’ avainkäsite eli se joukko, jota 
todella yritetään tutkia vaikkei ole takeita että sen avulla saadaan 
kiinnostusperusjoukko hyvin haltuun. Tällaista kutsutaan tavoiteperusjoukoksi tai 
myös ideaali- tai ihanne- tai kohdeperusjoukoksi. On huomattava, että tämän ei 
tule olla niin ideaali tavoitejoukko, että sitä ei mitenkään voida kunnolla tavoittaa. 
Siis sen tulee olla silti realistinen ja jo mahdollisimman tarkasti rajattu ja aikaan 
sidottu. Kun tavoiteperusjoukko on valittu ja määritelty, kiinnostusperusjoukko 
voidaan joksikin aikaa unohtaa. 
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Tavoiteperusjoukkoa yritetään lähestyä käyttämällä sopivaa kehikkoa eli etsimällä 
paras mahdollinen kehikkoperusjoukko, josta poimitaan kaikki tai osa haluttua 
tiedustelua varten. Kehikkoperusjoukon yksikkö voi olla esimerkiksi henkilö, yritys, 
kunta, kotitalous, eläin, aika tai alue. Se ei tavallisesti ole saatavissa samalta 
ajankohdalta kuin miltä itse tiedustelu halutaan tehdä (paitsi jos on aika kehikkona), 
vaan enemmän tai vähemmän aikaisemmalta ajalta. 

Sen vuoksi kehikko usein muuttuu ja tarvitaan kolmas perusjoukko eli päivitetty 
kehikkoperusjoukko, jota käytetään estimoinnissa hyväksi. Lopulta keräämme itse 
aineiston, jonka pohjalta me voimme muodostaa ns. tutkimusperusjoukon. 

Tavoiteperusjoukon ja tutkimusperusjoukon yksiköt ovat ainakin joltakin osin samoja, 
kutsun niitä tutkimusyksiköiksi. Tutkimusyksiköitä voi olla useanlaisia samassa 
surveyssä, kuten esimerkiksi 
- kotitaloussurveyssä kotitaloudet ja kotitalouden jäsenet
tai 
- yrityssurveyssä yritykset ja yritysten työntekijät.
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Kehikon tai päivitetyn kehikon yksiköt voivat sen sijaan erota olennaisestikin tavoiteperusjoukon 
yksiköistä. Kehikosta voimme erottaa kahdenlaisia yksiköitä, toisaalta poimintayksiköitä joita 
käytetään tiedustelun otoksen poiminnassa, ja toisaalta keruuyksiköitä (joiden sisältä voi vielä 
löytyä eri raportoijat eli raportointiyksiköt) joilta tiedot kerätään. Keruuyksiköitäkin voi olla 
useanlaisia samassa tiedustelussa. Poimintayksiköiden ja tutkimusyksiköiden erot 
havainnollistuvat paremmin otannan yhteydessä.

Kaikkien viiden perusjoukon ollessa samat tilanne on helppo. Käytännössä näin ei ole 
vaan löytyy virhetekijöitä, joista
-kehikkovirheitä ovat alipeittävyys (alipeitto), ylipeittävyys (ylipeitto), ja 
luokitteluvirheet kehikkojen osalta; myös kehikon aito muutos voidaan eritellä tätä 
kautta
-vastauskatoa löytyy toisaalta yksikkö- ja toisaalta erä- eli muuttujatasolta 
(yksikkövastauskato ja erävastauskato).

Yksikkövastauskato tarkoittaa yksikköjä joista ei saada mitään tietoa itse kyselyssä 
mutta kehikkotasolta tietoja on. Myös täysin epäkelpo vastaus voidaan luokitella tähän 
ryhmään. Erävastauskato tarkoittaa vastauksen puuttumista yksittäisen muuttujan 
osalta. 
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Edellä survey on yksitasoinen. Jos tiedustelu on useampitasoinen eli tutkimusyksiköitä 
on hierarkkisesti useampia, voi hyvinkin olla niin, että vastaus saadaan ylemmältä 
tasolta, esimerkiksi perheen tai palvelusyksikön tasolta, mutta yksi tai useampi vastaus 
jää puuttumaan seuraavaksi alemmalta tasolta, esimerkiksi koskien perheen jäseniä 
tai palveluyksikön työntekijöitä tai asiakkaita. Vastaavasti voidaan puhua ensimmäisen 
ja toisen asteen tai tason vastauskadosta. 

Vielä erityisempi on tilanne jos vastauskadon tarkemmaksi tutkimiseksi on päätetty 
ottaa (osa)otos vastaamattomista ja tiedustella näiltä joitakin avainkysymyksiä tai 
kenties koko lomake mutta käyttäen parempaa tiedustelumenetelmää kuin 
aikaisemmassa vaiheessa (esim. jos perustiedustelu on postitiedustelu, tämä 
erityistiedustelu voidaan hoitaa käyntihaastattelulla). Tällöin on kyseessä 
kaksivaiheinen surveytutkimus. 

Kaksivaiheinen tutkimus voidaan tehdä myös muista syistä, esimerkiksi tekemällä 
suppea tiedustelu isolle joukolle ja samalla kartoittaa ilmiötä karkeasti, ja toisessa 
vaiheessa laajempi tiedustelu suppealle joukolle, jonka otos voi olla kohdennettu 
tutkimuksen päätavoitteiden mukaan. 
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Otospohjaisen  surveyaineiston kuvaus _ Poikkileikkausaineisto
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3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Muuttujat
Surveyaineistossa varsinaisia muuttujia on kahta tyyppiä, ns. X-muuttujia eli apu- tai 
lisämuuttujia ja Y-muuttujia eli tulos- tai tutkimusmuuttujia. Jälkimmäiset on 
tyypillisesti kerätty tässä surveyssä, mutta mukana voi olla muuttujia myös 
aikaisemmista tiedusteluista. Ne ovat siis analyysissä suurimman kiinnostuksen 
kohteena, mutta toki X-muuttujiakin voi käyttää tulosmuuttujina. X-muuttujia voi olla 
monenlaisia. Kuviossa niitä on esitetty kahdenlaisia: (i) sellaisia joita käytetään 
otannassa ja (ii) muita. Otannan X-muuttujat ovat väistämättä saatavissa 
(kehikko)perusjoukon tasolta. Muutkin apumuuttujat voivat olla tältä tasolta mutta 
usein riittävää on hankkia ne brutto-otoksen tasolta, siis koskien myös 
vastaamattomia. 

Y-muuttujat ovat pääsääntöisesti siis kerättyjä mutta mukana voi olla myös muuttujien 
luonnetta kuvaavia muuttujia. Yksi tyyppi näitä ovat ns. lippumuuttujat joilla kerrotaan 
aineiston ja eri muuttujien ominaisuuksista, jolleivät ne muuten ilmene valistuneelle 
lukijalle. Esimerkiksi, että tällainen muuttuja voi kertoa että arvo on imputoitu, 
epävarma, korjattu tai ennustettu. 



22.9.2011 SurveyMetodiikka 2009 Seppo 20

3 Survey-aineiston peruskäsitteistö jatkuu

Muuttujat

Oma erikoislajinsa muuttujia ovat tiedonkeruuseen liittyvät tiedot. Edellä on jo 
mainittu merkinnät joita haastattelija tekee tiedostoon koskien vastauksen 
uskottavuutta tai epävarmuutta. Myös haastattelun ajankohta ja kesto on hyvä merkitä 
aineistoon, kuten myös haastattelijaa itseään koskevat tiedot. Luonnollisesti 
haastattelun tulos myös merkitään ja se kuinka monta kertaa on yritetty vastaajaa 
tavoittaa ja suostutella tutkimukseen. Tämäntyyppistä tietoa kutsutaan nykyään 
paradataksi. Sillä on suuri merkitys tiedon laadun arvioinnissa ja tulevien 
tiedustelujen kehittämisessä. 

Toinen tietotyyppi on metadata joka tarkoittaa tietoa tiedosta. Kyse on siis hyvästä 
tiedon dokumentoinnista ja mielellään sellaisesta että se voidaan kätevästi hyödyntää 
aineiston käsittelyssä. Palaan sekä para- että metadataan esimerkeillä useita kertoja.
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Käsitteiden lisätarkasteluja: Paneliaineisto

(i) Retrospektiivinen eli taaksepäin suuntautuva paneli

Tässä on kysymys tiedon keruusta menneisyydestä. Menneisyys voi olla
kauempana tai lähempänä. Mitä kauemmas historiaan mennään, sitä suurempia
vaikeuksia voi ilmaantua vaikkapa muistamisesta johtuen. Lyhytkin aikaväli
taaksepäin voi lisätä harhaa. Onkin huolella mietittävä mikä on sopiva aikaväli
kysymyksissä jotta aineiston laatu olisi hyvä.
Esimerkkejä:
-Rikoksen uhriksi joutumisesta on kysytty esim. vuosi taaksepäin jolloin saa myös
vuositason rikosaineiston. Mutta joistakin harvinaisemmista rikoksista on kysytty
jopa koko siihen mennessä olleen elämän pituista jaksoa (tai aikuisikää).
- Koti- ja ulkomaanmatkoja on tapana kysyä edelliseltä kuukaudelta jonka moni
muistaa hyvin ja toisaalta tietoa tarvitaan kuukausitasolta.
- Kuluttajabarometrissa kysytään esimerkiksi miten luulette oman tai maan
talouden kehittyvän seuraavien 12 kuukauden aikana mutta vain yksinkertaisesti:
- paranee; - heikkenee; - pysyy ennallaan
- Kulutustavaroiden ostamisen osalta käytetään erilaisia referenssiperiodeja
riippuen siitä kuinka paljon tavaraa mahdollisesti kulutetaan: esim.
elintarvikkeissa 2 vk, vaatteissa 3 kk, autoissa 1 v.
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Käsitteiden lisätarkasteluja: Paneliaineisto

(ii) Prospektiivinen eli eteenpäin suuntautuva paneli (seurantatukimus)

¤ Puhdas tai jatkuva paneli tai kohorttitutkimus, jolloin tiettyä aluksi valittua
joukkoa seurataan tietty aika. Aineisto yleensä supistuu joko ylipeiton
(panelikuoleman) tai vastauskadon johdosta. Tämä johtaa sitä jännittävämpiin
tilanteisiin mitä monimutkaisempi on tutkittava ja seurattava yksikkö.
¤ Rotatoiva paneli, jolloin aineistoa täydennetään määrävälein ja osa
alkuperäisistä vapautetaan. Tämän strategian tarkoitus on että aineistosta
voitaisiin kohtuullisesti estimoida sekä poikkileikkaus- että muutostietoja.
¤ Edellisten sekoitus (sekapaneli), jolloin toisaalta seurataan tiettyä joukkoa ja
toisaalta poimitaan riippumaton rinnakkaisaineisto, jolloin jälkimmäisestä
saadaan poikkileikkaustiedot luotettavasti ja edellisestä muutostiedot. Kaikista
näistä voidaan muodostaa tasapainotettu (balanced) paneli, jolloin mukaan
hyväksytään vain ne joista on tietoja jokaiselta ajankohdalta. Vastaavasti muut
panelit ovat tasapainottamattomia (unbalanced).

Tehtävä: 

1. Esitä kuviona kukin panelityyppi.

2. Anna esimerkki jokaisesta panelityypistä. 



Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu

Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä sekä validiteetin että reliabiliteetin kannalta. 
Kerättävän tiedon tulisi siis mitata oikein haluttua asiaa (validiteetti) ja toisaalta 
mittausten epävarmuuden tulisi olla mahdollisimman vähäistä tai ainakin sen 
suuruus ja vaikutus estimaatteihin tulisi selvittää (reliabiliteetti). Tulos on harvoin 
erinomainen, koska onnistuminen vaihtelee myös vastaajaryhmästä toiseen. 

Tiedon keruu on surveyn onnistumisessa ratkaisevan tärkeä. Se ei ole vain yksi 
toimintamuoto vaan sisältää myös otannan suunnittelun ja toteutuksen. Näihin 
palataan myöhemmissä luvuissa. Tässä osiossa keskityn kahteen asiaan, jotka liittyvät 
saumattomasti toisiinsa: 

(i) tiedonkeruumuotoon
ja
(ii) tiedonkeruulomakkeeseen. 
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Tiedonkeruumuodot
Aihetta ei voi esittää yksiulotteisesti vaan samanaikaisesti täytyy ottaa 

huomioon useita tekijöitä. Tässä jaan keruumuotoihin liittyvät tekijät neljään 
pääkohtaan:
(i) Miten vastaajakandidaattia lähestytään? Vaihtoehtoja:
- Kirjeitse
- Suoralla kontaktilla vastaajan kotona tai olinpaikassa
- Puhelimitse
- Sähköpostitse
- Yleisellä kutsulla lehdessä tai muussa mediassa ml sosiaaliset mediat ja 
kaveripiirit.
- Sähköisessä verkossa (netissä, Internetissä) esitetyllä automaattisesti ohjatulla 
pyynnöllä osallistua välittömästi tai sovittuna aikana kyselyyn (käyttäen mm. 
evästeitä).
- Vastaajakandidaattia ei varsinaisesti lähestytä vaan hänet poimitaan 
osallistumaan jos liikkuu sopivassa paikassa sopivaan aikaan (esim. liikenteessä, 
torilla).
- Vastaajakandidaattia ei lähestytä tiedonkeruun kannalta vaan häneen liittyvä 
tieto kerätään ulkopuolisesti havainnoimalla (myös liikenteessä tai epäterveissä 
surveyssä jolloin vastaajan tietosuoja voi järkkyä).
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Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu jatkuu

(ii) Miten vastaajaa koskeva tieto kysellään ja merkitään tiedostoon? 
Vaihtoehtoja: 
- Haastattelija esittää kysymykset, vastaaja merkitsee vastaukset  
tiedostoon.
- Haastattelija esittää kysymykset ja merkitsee vastaukset  tiedostoon. 
- Vastaaja lukee, katselee ja/tai kuuntelee kysymykset ja merkitsee 
vastauksensa tiedostoon.
- Vastaaja lukee, katselee ja/tai kuuntelee kysymykset ja pyytää 
haastattelijaa merkitsemään  vastaukset tiedostoon.
- Tietojärjestelmän ylläpitäjä lähettää tiedot tiedon kerääjälle sopimuksen 
mukaan. 
- Järjestelmä kerää asianmukaiset tiedot automaattisesti vastaajan 
tietokannoista. 
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Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu jatkuu

(iii) Minkälaisia ovat teknisesti tiedostot joihin alkuperäiset vastaukset 
merkitään? Huomaa että näistä tiedostoista muodostetaan usein 
seuraavan vaiheen tiedostoja.  
Vaihtoehtoja: 
- Paperi joka on joko manuaalisesti tai sähköisesti täytetty ja sitten 
tulostettu. 
- Sähköinen paikallistason muoto, kuten tietokoneen muisti tai muistitikku.
- Tekstiviestin, sähköpostin tai muun sähköisen välineen muistitila.
- Verkossa oleva tila vastauksia varten, joko suljettu tai avoin. Avoin voi 
johtaa pahoihin ongelmiin koska asetelmaa ei voi silloin hyvin hallita. 

(iv) Minkälaisia ovat tiedon välitysmuodot?
Vaihtoehtoja: 
- Jos edellisessä kohdassa on käytetty verkon tilaa vastauksia varten, tieto 
on jo valmiina jatkokäsittelyyn.
- Paperinen vastaus voidaan lähettää eteenpäin postitse tai sähköisesti 
skannauksen jälkeen.
- Sähköisiin muotoihin tallennetut tiedostot voidaan lähettää postitse, 
sähköpostitse tai siirtämällä asianmukaiseen paikkaan verkossa.
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Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu 

Yhteenveto: Yleisimmät keruutavat

Surveytä tehdään nykyään käytännössä kaikkialla mutta monissa 
kehitysmaissa tai ainakin konfliktimaissa niiden teko voi olla hankalaa. 
Alkuhistoriassa kaksi päämuotoa olivat yleisimpiä: 
- Postitse kontaktoitu ja vastaajan itsensä täyttämä paperinen lomake joka 
palautetaan postitse. Tämä on edelleen käytetty halpuutensa takia. 
Luonnollisesti se toimii vain jos vastaajat osaavat lukea ja ymmärtävät 
lukemansa ja kykenevät myös riittävästi kirjoittamaan. Luulen että 
useimmissa maissa vähintään 10% aikuisistakin on vaikeuksissa lomakkeen 
täyttämisessä. 
-Postitse tai suoraan kontaktoitu ja haastattelijan kysymä ja paperille 
tallentama ns käyntihaastatteluun perustuva tutkimus. Tämä toimii myös 
vaikkei haastateltava osaa lukea tai kirjoittaa joskin vaikeuksia voi syntyä.
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Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu 

Yhteenveto: Yleisimmät keruutavat

Kumpaakin kahdesta edellä mainitusta keruutavasta käytetään edelleen 
myös kehittyneissä maissa, mutta seuraavat muodot ovat yleistyneet:
- Postitse tai puhelimitse kontaktoitu ja haastattelijan haastateltavan luona 
kysymä ja tietokoneavusteisesti tallentama kysely. 
- Edellinen versio siten että kysymykset esitetään puhelimitse ja 
tallennetaan tietokoneavusteisesti. 
- Postitse, puhelimitse, tekstiviestitse kontaktoitu ja verkossa vastaajan itse 
täyttämä lomake. Tällöin verkko voi tarkoittaa myös kännykän verkkoa. Tämä 
tekniikka on testattavana maissa joissa on kännykkäverkko muttei hyviä 
langattomia tietokoneverkkoja.

- Sopivilla houkutuksilla kyselyyn kutsuminen ja vastaaminen verkossa, 
tekstiviestitse tai muulla sähköisellä tavalla. 
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Tiedonkeruulomake
Lomakkeen suunnitteluun ja testaamiseen kannattaa käyttää runsaasti aikaa aina, 
mutta erityisesti uudessa hankkeessa tai uudella tavalla toteutetussa hankkeessa. On 
selvää, että aina kannattaa kerätä olemassa olevia ja jo testattuja kysymyksiä sekä 
omasta maasta että kauempaa. Ns. kysymyspankkeja löytyy nykyään nettihaullakin 
helposti. Vanha hyvä kysymyskään ei ole ongelmaton, koska maailma muuttuu ja 
kysymyksen teho voi vähetä. 

Tässä osiossa esitetään lyhyt katsaus näkökulmiin joita lomakkeen suunnittelussa 
ainakin kannattaa käyttää hyväksi. Aloitan peruskysymyksistä: 

1.  Vastaako kysymys haluttuun tutkimusongelmaan?
2. Tuottaako kysymys hyödyllistä informaatiota kokonaisuutena, ottaen siis huomioon 
muut kysymykset ja analyysitarpeet?
3.  Mahtavatko vastaajat ymmärtää kysymyksen siten kuin on tarkoitettu?
4.  Onko vastaajilla riittävästi tietoa vastatakseen kysymykseen ja onko lomakkeessa 
käytetty terminologia varmasti tuttu kaikille?
5.  Ovatko vastaajat halukkaita vastaamaan annettuun kysymykseen?
6. Pitäisikö kysymys olla esitetty kaikille vai vain osalle kohdejoukkoa?
7. Onko olemassa muuta tietoa, joka auttaisi analysoimaan kysymykseen annettuja 

vastauksia (siis myös kysymyksen luotettavuutta)?
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Kansainvälisiä termejä

Surveyn yhteydessä käytetään englanninkielestä johdettuja lyhenteitä lähes 
sellaisenaan myös muunkielisissä maissa, kuten Suomessa. Ohessa on melko 
kattava luettelo. 

PAPI = Paper and Pencil Interview = Perinteinen haastattelu jossa 
haastattelija täyttää lomakkeen kirjoittamalla. 

CAPI = Computer Assisted Personal Interview = Tässä haastattelija täyttää 
lomakkeen suoraan tietokoneelle, tietokoneohjelma ohjaa kysymysten 
esittämistä fiksusti. Ohjelma sisältää myös suppean esieditoinnin, joten 
tiedostoon tallennetut vastaukset ovat alustavasti jo tarkistettuja. 

CASI = Computer Assisted Self Interview = Itse täytettävä lomake jota 
tietokoneohjelma ohjaa. Tämä voi olla toteutettu netissä tai omalla 
tietokoneella ja täyttämisen jälkeen lähetetty sähköpostina tai muuna 
elektronisena lähetteenä surveylaitokseen.
.
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Kansainvälisiä termejä

Face to Face Interview (f2f)= Käyntihaastattelu joka voi olla toteutettu 
PAPI:lla tai CAPI:lla ja osa vastauksista voi olla merkitty ylös CASI:lla.

CATI = Computer Assisted Telephone Interview = Puhelimitse toteutettu 
kysely jossa haastattelija esittää kysymykset ja merkitsee vastaukset saman 
tien tiedostoon josta tulee osin tarkistettu. Tässä kyselyssä on usein valmiina 
myös automatiikka vastaajan valitsemiseksi. 

TSI = Telephone Self Interview = Vastaaja soittaa pyydettyyn numeroon jossa 
automaatti esittää kysymyksen ja pyytää vastaamaan esimerkiksi numeroilla 
joiden ilmaisin ilmoitetaan sitä ennen. Tällaiset kyselyt eivät voi olla kovin 
laajoja. Tämä toteutetaan myös siten että annetaan eri numeroita eri 
vaihtoehdoille, jolloin riittää vain soittaa tähän numeroon. Suorissa TV-
ohjelmissa näitä käytetään paljon ja annetaan ymmärtää että tästä saataisiin 
jotenkin luotettava kuva. Luotettavuus jää tosiasiassa täysin ilmaan.
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Kansainvälisiä termejä
Postal Survey = Postikysely jossa lomake täytetään itse tavallisesti paperille 
tai vaihtoehtoisesti annetaan nettiosoite josta löytyy sama lomake. 
Nettikyselyä varten on myös kirjoittautumistunnus jotta tiedetään kuka 
vastaa ja vastaa vain kerran. Postikyselyssä on mukana kirjekuori johon 
vastaukset sijoitetaan. 

Web Survey tai Internet Survey, myös lyhenne CAWI = yleensä itse täytettävä 
lomake. Tässä voi olla otos poimittuna etukäteen kuten muissakin kyselyissä. 
Koko maata koskevissa tutkimuksissa ei vielä päästä korkeaan vastaustasoon 
koska kansalaisia ei ole treenattu verkon käyttöön. Suljetuissa yhteisöissä, 
kuten oppilaitoksissa tai työpaikoissa tilanne on helpompi ja verkkokyselyt 
ovat arkipäivää. Epäselvimpiä edustavuudeltaan ovat surveyt joihin 
websurfaajat osallistuvat omasta tahdostaan yhden tai useamman kerran. 
Väitetään, että on jopa syntynyt porukoita jotka urakoivat tällaisiin surveyhin
vastaamisessa. Vaikka kaikki tietäisivät niiden laadun huonoksi, tuloksilla 
vaikutetaan ihmisten mielipiteisiin.  

CAI = Computer Assisted Interview joka siis kattaa useita edellisistä.
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Kansainvälisiä termejä

Mixed-Mode Survey = kysely jossa otosta pyritään tavoittelemaan kahdella 
tai useammalla eri keruumenetelmällä. Lomake on silti periaatteessa sama 
mutta toki ei voi olla teknisesti esimerkiksi jos ensin pyritään keräämään 
tietoa nettikyselyllä ja myöhemmin puhelimitse (CATI).  Yrityskyselyissä 
mixed-mode strategia on yleinen koska yrityksillä on usein edellytyksiä 
lähettää tiedot sähköisesti tai täyttää sähköinen lomake verkossa. Osa 
yrityksistä ei kuitenkaan kykene tähän tai ei halua toimia näin (esim. 
tietosuojapelko) ja lähettävät tietonsa paperisena. 
Henkilökyselyissä on lisääntyvästi siirrytty joko netti+puhelin tai netti+käynti
tai netti+puhelin+käynti –yhdistelmiin. 

Multi-mode survey = tässä eri osaotoksia lähestytään eri keruumenetelmillä. 
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Esitutkimus tarpeen uusissa ja uusia piirteitä sisältävissä 
surveyssä

Säännöllisesti samanlaisena toistettavassa surveyssä kukin kierros on samalla 
testi. Hyvien onnistumisten eteen tehdään kaikki voitava seuraavalla 
kierroksella, mutta epäonnistumisista otetaan oppia ja laatua yritetään 
parantaa. Tuottavuutta paremmin menetelmin ja tietotekniikoin yritetään aina 
parantaa. 

Luonnettaan muuttavat surveyt ja erityisesti aivan uudet surveyt vaativat 
aidon erillisen testikierroksen, mielellään useamman. Vaikka lomake olisi 
asiantuntijaryhmässä kuinka hyvin testattu, ei ole takeita että se toimii 
kentällä. Vastaavasti hankkeen eri toiminnot vaativat ’koneiston rasvaamista.’ 
Tarvitaan ns. esitutkimusta tai pilottitutkimusta. Tämän toteuttamisessa on 
tarkkaan harkittava kuinka laaja se olisi hyvä toteuttaa. 
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Esitutkimus tarpeen uusissa ja uusia piirteitä sisältävissä 
surveyssä

Esitän kaksi vaihtoehtoista strategiaa:

(i) Jos kysymys on vain muutamien kysymysten testaamisesta tunnetussa 
survey-ympäristössä, pilotissa ei tarvitse keskittyä koko prosessiin vaan vain 
näiden kysymysten toimivuuteen sekä validiteetin että reliabiliteetin kannalta. 

(ii) Jos on kyseessä selkeästi uudenlainen survey lomakkeen näkökulmasta, on 
hyödyllistä testata koko prosessia samassa yhteydessä. Tästä voi myös hankkia 
alustavia tuloksia mikäli otanta-asetelma on tehty kunnolla. 
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Otantamenetelmät - Historiaa

¤ Anders Kiaer (norjalainen) 1895, edustava otos
¤ Arthur Bowley (britti) 1906, yksinkertainen satunnaisotanta
¤ Jerzy Neyman (puolalainen alun perin) 1934, ryväsotanta
¤ Edward Hurja (suomalaisjuuria) 30-luvun alku, opinion polls:ien uranuurtaja, 
¤ George Gallup (usalainen), 1940: kiintiöpoiminnan suurhyödyntäjä ja 
businessmies jonka nimeä kantava firma Suomeen 1940-luvulla.
¤ Morris Hansen (usalainen) ym. 30-luku, ensimmäinen kattava kaksi-asteinen
ryväsotantaan perustuva survey, mm. kirjan Hurwitzin kanssa 1953 
¤ Leslie Kish (unkarilaistausta), ansiokas todennäköisyysotannan sovellus 
presidentin vaalien voittajan ennustamiseen 1948, myöhemmin mm. DEFF, 
panelisurveyden kehittäminen, perusoppikirja 1965
¤ William Cochran (skottitausta), monia kehitelmiä ja kirja 1977
¤ Carl-Erik Särndal (ruotsalais-kanadalainen), model assisted survey sampling, 
yellow book 1992 yhdessä Swenssonin ja Wretmanin kanssa; 
¤ J.N.K. Rao (intialais-kanadalainen), mm. Jackknife ja muita varianssiestimaattoreita
sekä small area estimation -kirja
¤ Jean-Claude Deville (ranskalainen), kalibrointimenetelmiä ym; 
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Otantamenetelmät tiivistetysti  1

Muutamia peruskäsitteitä:

Otosyksikkö = yksikkö joka on poimittu otokseen
Ensisijainen poimintayksikkö (primary sampling unit = psu) = yksikkö joka
ensimmäiseksi on poimittu otokseen todennäköisyysperiatteilla
Toissijainen poimintayksikkö joka (ssu) joka on psu:n sisältä poimittu
otokseen todennäköisyysperiatteilla
Ryväs otannassa = joukko kiinteästi toisiinsa kytkeytyviä yksiköitä joka
kokonaisuudessaan on poimittu otokseen
Sisältymistodennäköisyys = todennäköisyys sisältyä otokseen. Tähän
vaikuttaa poimintatodennäköisyys ja otoksen koko (brutto-otos).
Osite = perusjoukon osa-joukko joka tulee otokseen 100%:sti. Tai on siis
osaperusjoukko jonka sisälle otanta kohdistetaan.
Otospaino jolla otosaineisto yleistetään (korotetaan) tavoiteperusjoukon
tasolle. Näitä voi olla parempia tai huonompia.
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Mitähän nämä ovat otantamielessä?
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Otantamenetelmät tiivistetysti  2

Todennäköisyysotannan perussäännöt esitetään soveltaen luovasti Kishin
taksonomiaa, jonka periaatteet ilmenevät oheisesta taulukosta. Käytän tästä 
kokonaisuudesta nimikettä OTANTA-ASETELMA (sampling design). Yleensä tämä 
käsite esitetään suppeampana. Idea on, että otantasuunnitelman laatijan tehtävänä 
on valita kustakin kohdasta Asta I:iin jokin (paras) vaihtoehto. 

Otanta-asetelman osatekijä Vaihtoehtoja 

A. Kehikon luonne Kehikosta löytyy eksplisiittisesti jokin tutkimusyksikkö 

tai vaihtoehtoisesti se löydetään implisiittisesti 

B. Poimintayksikön (otosyksikön) 

     luonne 

Poimittu yksikkö on suoraan keskeinen tutkimusyksikkö, 

tai poimitun yksikön kautta löydetään tutkimusyksikkö. 

Tässä on kaksi päävaihtoehtoa: poimitaan ryväs mutta 

tutkimusyksikkö on ryppään jäsen tai poimitaan ryppään 

jäsen mutta tutkimusyksikkö on ryväs. 

C. Asteisuus (stage) Kuvastaa hierarkiatasoja, joilla asteittain lähestytään 

varsinaisten tutkimusyksiköiden valintaa. Asteita voi olla 

useita, ehkä maksimissaan neljä. 

D. Vaiheisuus (phase) Poimittu otos käytetään sellaisenaan (yksivaiheinen 

survey) tai tästä poimitaan uusi otos (kaksivaiheinen 

survey). Puhutaan myös osaotoksesta. Harvemmin 

useampia kuin kaksi vaihetta. Paneli on erikoistapaus 

tästä. 
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Otantamenetelmät tiivistetysti  3

E. Osittaminen (stratification) Otos poimitaan suoraan koko kehikosta tai sen kustakin

osajoukosta riippumattomasti. Osajoukkoja kutsutaan

ositteiksi.

F. Otoksen allokointi eli kiintiöinti Miten otos jaetaan eli kiintiöidään eli allokoidaan

ositteisiin. Ennen tätä on kokonaisotos määritelty.

G. Paneli vs. poikkileikkaustutkimus Ajallisesti peräkkäiset otokset voivat olla otosyksiköiden

osalta enemmän tai vähemmän päällekkäisiä

(overlapping rate), siis johtaa rotatointiin.

H. Poiminta-menetelmä Tapa miten tutkimusyksiköt lopulta valitaan.

Perusvaihtoehdot ovat:

- poimintatodennäköisyys on sama kaikille

- poimintatodennäköisyys vaihtelee, mutta riippuu

joistakin tunnetuista tekijöistä (muuttujista)

I. Vastauskadon ja muun

puuttuneisuuden ennakointi

Kun edellä olevat periaatteet on määritelty, mukaan

lukien otoskokotavoite (sekä netto-otoskoko että

efektiivinen otoskoko), on vielä selvitettävä, miten

realistinen tämä on. Aina aineistoa jää puuttumaan mutta

sen määrä voidaan ennakoida aikaisemman kokemuksen

mukaan. Vastaavasti edetään tavoiteotoskoosta brutto-

otoskokoon, joka määritellään sekä koko aineistolle että

sen osajoukoille.
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A. Kehikon (ja siihen liittyvän perusjoukon) luonne 

Jos kehikosta löytyvät suoraan tutkimusyksiköt, tilanne on helpohko (engl. puhutaan element 

sampling). Tähän tilanteeseen perustuvat kurssin perusratkaisut, mutta myös muita vaihtoehtoja 

käydään läpi. Erityisen tärkeänä muuna vaihtoehtona on aluepohjainen kehikko, mitä käyttävät 

myös markkinatutkimuslaitokset käyntihaastatteluissa. Liikennevirrat ja muut virtatutkimukset 

vaativat myös selkeästi erilaisia ratkaisuja.  

 

B. Poimintayksikön luonne

Esimerkkejä (Keksi itse lisää):

• Ihmistutkimuksessa voidaan ensin valita kotitalous, johon ihminen kuuluu jäsenenä.

• Kotitaloustutkimuksessa voidaan ensin valita ihminen ja tämän ympärille muodostaa kotitalous

eli katsoa ketkä kuuluvat samaan kotitalousryppääseen.

• Palkkoja koskevassa tutkimuksessa voidaan tiedot kerätä yritysten tai palkkojen maksua

hoitavien yritysten alihankkijoiden kautta.

Käytetään termiä ensisijainen otosyksikkö (primary sampling unit = psu) joka on sellainen yksikkö

johon otos ensisijaisesti kohdistuu (secondary sampling unit = ssu on toisen asteen vastaava

yksikkö jos otos kohdistuu oikeaoppisesti vielä johonkin toiseen yksikköön hierarkkisesti). Jos psu

on ryväs (cluster), tilanteesta tulee jännittävämpi.
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C. Asteisuus  

Hierarkkisia asteita voi otannassa olla yksi tai useampi. Ideana on aloittaa ylimmältä tasolta (huom. 

sanat taso ja aste = level and stage ovat melko samoja mutta sana aste on tullut historiasta 

käyttöön). Tyypilliset hierarkiat ovat alueellisia, ensimmäinen aste on esimerkiksi koko maa, toinen 

aste maan suuraluejako ja kolmas jokin hyvin pieni aluejako jotka voivat olla samalla psu:ita (ks. 

edeltä). 

Käytössä on siis asteiden määrästä riippuen termejä: 

- yksiasteinen otanta (one-stage sampling) 

- kaksiasteinen otanta (two-stage) 

- kolmiasteinen otanta (three-stage)                           

- moniasteinen otanta (multi-stage)    

Useamman kuin yhden asteen käyttö on maailmanlaajuisesti valtavirtastrategia. Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa on yksi aste valtakunnallisissa henkilösurveyssä aika yleinen. Koulu- tai muut 

koulutuslaitostutkimukset siten, että oppilaat ja/tai opettajat ovat kiinnostuksen kohteina, perustuvat 

yleisesti vähintään kahteen asteeseen. Sama koskee palkkatutkimuksia: ensin on työnantaja ja sitten 

palkansaaja.  
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D. Vaiheisuus  

Kyseessä on tilanne, jolloin jo kerran otetusta otoksesta otetaan uusi otos ja tätä voidaan jatkaa. Eri 

vaiheissa otettujen otosten tiedot voivat koskea samaa viiteajankohtaa tai eri ajankohtia. Ei ole 

kovin yleinen mutta käytetty panelin lisäksi esimerkiksi: 

• Kun on haluttu ensin tehdä hyvin laajalle joukolle pieni tiedustelu ja sitten halutaan osalle tämän 

vastaajille kohdistaa tarkennettu jonkin erityisalueen kysely ja saada syvällisempää tietoa. 

Jälkimmäinen otanta voidaan myös kohdentaa juuri heille joita asia koskee.  

• Kun on haluttu tutkia vastaamattomia ja saada käsitys vastaamattomuuden aiheuttamasta 

laatuhäiriöstä ja korjata sitä. Tällöin on valittu otos vastaamattomista ja kyselty heiltä jotain 

olennaista mutta vähän, ja tämä on hyödynnetty laatuarvioinnissa ja mielellään myös estimoinnissa..  

• Otannan uudiskäyttö (resampling) jolloin otoksesta poimitaan uusia otoksia. Tavoitteet tässä 

voivat olla moninaisia mutta viime aikoina tätä metodologiaa on erityisen paljon käytetty 

varianssiestimoinnissa. 
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E. Osittaminen tai esiosittaminen  

Tässä on hieman samoja piirteitä kuin asteisuudessa, lähinnä ensimmäisessä asteessa. Kuitenkin 

perusidea on erilainen, koska tässä perusjoukko (otoskehikko) jaetaan osaperusjoukkoihin ja 

kuhunkin kohdistetaan otanta sopivalla tavalla. Yleensä otanta-asetelmat eivät vaihtele paljoa 

ositteesta toiseen, muttei ole mitään estettä poimia otos hyvinkin eri säännöin eri ositteissa. 

Pääasiallisin syy osittamiseen on taata riittävä tarkkuus tietyissä tutkimuksen kannalta olennaisissa 

osajoukoissa. Käyttäjältä pitäisi löytyä tähän näkemyksiä.  

 

Joissain surveyssä on ositusta toteutettu kahdessakin asteessa. Esimerkiksi koulututkimuksissa ensin 

alueellinen ositus, sitten koulujen valinta mutta koulujen sisällä on ollut oppilaiden valinnassa uusi 

ositus esimerkiksi opintojen päälinjan (-aineen) mukaan.   
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F. Otoksen kiintiöinti  

Ratkaisu riippuu käyttötarpeista, käytettävissä olevasta tiedosta koskien odotettavaa (anticipated) 

varianssia eri ositteissa sekä budjettiin sopivaa otoskokoa ja rahamäärää. Vaihtoehtoja: 

-    Minimikiintiöinti, jolloin asetetaan joihinkin ositteisiin minimiotoskoko ja loppuotos allokoidaan   

      muihin ositteisiin jollain alemmalla vaihtoehdolla.  

- Tasainen kiintiöinti, jolloin sama absoluuttinen otoskoko allokoidaan jokaiseen ositteeseen. 

- Suhteellinen kiintiöinti, jolloin sama suhteellinen otoskoko allokoidaan jokaiseen ositteeseen.   

- Painotettu suhteellinen kiintiöinti, jolloin yhtä suuret suhteet perustuvat jostakin apumuuttajasta 

x (-jista) muodostettuun painoon.  

- Neymanin ja Tschuprowin kiintiöinti jossa otoskoko määräytyy odotettavissa olevan varianssin 

mukaan siten että kussakin ositteessa tulokset olisivat yhtä tarkkoja, edellyttäen siis että tuo va-

rianssi toteutuu itse otoksessa. Tähän menetelmään voidaan lisätä myös kustannustekijä eli jos 

tiedetään joidenkin tietojen keruu kalliimmaksi kuin toisten niin voidaan myös allokoida kus-

tannuksia. Tällöin puhutaan optimaalisesta kiintiöinnistä. 

- Potenssikiintiöinti, joka on potenssia hyödyntävä kompromissi eri kiintiöintien välillä. 
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G. Paneli vs. poikkileikkaustutkimus 

Poikkileikkaustutkimuksessa voidaan suoraan soveltaa kaikkia periaatteita, mutta panelitilanne 

vaatii monia lisäpäätöksiä ja arvioita: 

- Panelin luonne (ks. edellä esitetyt panelin lajit) ja panelin pituus ovat ratkaisevia tekijöitä. Mitä 

monimutkaisempi ja pidempi paneli, sitä monimutkaisempi kokonaisuus syntyy.  

- Jollei ole rotaatiota, tilanne on suoraviivainen. On luonnollisesti arvioitava kuinka paljon 

alkuperäinen kohortti supistuu ilman vastauskatoa (kohta I), jotta nähtäisiin kuinka paljon 

aineistosta voisi olla jäljellä. Määrän olisi hyvä olla riittävän suuri. 

- Jos on rotaatio, niin eri rotaatioryhmien käsittely voi olla hankala. Yleensä jokin rotaatioryhmä on 

ensi kertaa mukana, ja otos on tuore tässä, mutta muut rotaatioryhmät ovat jo siis hieman 

ikääntyneitä eli ne eivät edusta samaa ajankohtaa kuin tuore.  

- Usein on halu pitää vastaajat panelissa mahdollisimman kauan, ja ottaa uusia mukaan vähän. 

Tämä voi vääristää aineiston edustavuutta.   
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H. Poimintamenetelmä  

Yhtä suuriin todennäköisyyksiin perustuvia menetelmiä ovat:  

(a) Satunnaislukuihin perustuvat menetelmät kiinteällä otoskoolla 

(b) Satunnaislukuihin perustuvat menetelmät vaihtelevalla otoskoolla eli Bernoulli-poiminta. 

Kumpikin näistä edellyttää, että kehikko on selkeästi olemassa siten, että satunnaisluvut voidaan 

sinne generoida.  

(c) Tasavälipoiminta 

Tätä voi soveltaa selkeässä kehikossa tai myös epämääräisemmässä tilanteessa, vaikkapa 

virtatutkimuksessa. 

(d) Ns. Kish-Grid tai muu kenttätutkimukseen sovellettu poimintamenetelmä, jossa kussakin 

psu:ssa taataan objektiivinen tutkimusyksiköiden satunnainen valinta. ESS on täynnään mitä 

erilaisimpia vaihtoehtoja PSU-tasolla. Muutamia niitä esitellään harjoituksissa. 

 

Eri suuriin todennäköisyyksiin perustuva menetelmäperhe on 

(e) pps (probability proportional to size) jolloin todennäköisyys on suhteellinen johonkin kehikossa 

olevaan kokomuuttujaan x, minkä olisi hyvä olla vahvasti korreloitunut y-muuttujan (-jien) kanssa..  

Tätä sovelletaan eri tavoin, myös takaisin panolla tai ilman. Edellinen on tavallisempi käytännössä. 

pps-otannan toteutus voi olla tehty satunnaislukujen avulla tai tasavälimenetelmällä, jolloin välit on 

tuotettu painottamalla muuttujalla x.  Menetelmän käytännön toteuttaminen ei aina ole helppo. 

Uudet tilasto-ohjelmistot auttavat asiaa.  
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I. Arviot vastauskadosta ja ylipeitosta brutto-otoskoon hyväksi 
arvioimiseksi.  Siis brutto-otoskokoa kasvatetaan kussakin 
ositteessa ja mahdollisesti ryppäissäkin sen mukaan mikä on 
odotettavissa oleva vastanneiden osuus. Näin on mahdollista 
saada netto-otoskoko (ja efektiivinen otoskoko josta hieman 
myöhemmin lisää) joka tyydyttää käyttäjän tarpeet. Tietysti 
ennuste voi olla virheellinen jolloin tulee harhaa mutta kuitenkin 
tulos on parempi kuin kuvitelma että kaikki vastaavat yhtä lailla 
esimerkiksi joka ositteessa. 
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Usein olen kuullut puhuttavan, että otantamenetelmiä ovat satunnaisotanta, 

systemaattinen otanta, ryväsotanta ja ositettu otanta. Tämä on hyvin sotkuinen

luokittelu, koska kaksi ensimmäistä koskevat kohtaa H eli poimintaa, 

ryväsotanta- sanassa oleva ryväs koskee kohtaa B eli poimintayksikköä 

suhteessa tutkimusyksikköön joka on ryppään osa ja ositus koskee kohtia E ja F 

eli onko kehikkoperusjoukko jaettu osiin eli ositteisiin ja miten koko otoskoko 

jaetaan näille osille. Eli älä aloitakaan käyttämään tuollaista terminologiaa. Jos 

haluat olla täsmällinen, niin kerro miten kunkin kohdan A:sta I:hin osalta on 

toimittu. Toki usein kuulijalle selviävät otannan periaatteet hieman 

suppeammallakin ilmaisulla, kuten

Suomen 15 vuotta täyttäneestä kotona asuvasta väestöstä poimittu 

yksinkertainen satunnaisotos tammikuun lopulta 2011. 

Suomen peruskoulujen 9-luokkalaisiin kohdistunut kaksiasteinen ryväsotanta 

alueellisesti ositettuna.

Ositettu satunnaisotanta vähintään 20 henkeä joulukuussa 2010 työllistäneistä

yrityksistä käyttäen osituksessa sekä toimialaa että yrityksen kokoa. 
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Otannan tarkempi tarkastelu ml.  otoskokoon liittyvät asiat 
eivät  sisälly näihin Power Point –kalvoihin vaan ne katsotaan 
kirjastani suoraan. Lisäksi otetaan esimerkkejä ESS:n
uusimman kierroksen nro 5 otanta-asetelmista.


