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Kirjoittaja – Kiitos

Kirjoittaja 
 
Helsingin yliopiston tilastotieteen professori vuodesta 2003, myös Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö. 
Toimii myös ESS:n (European Social Survey) otantaryhmässä sekä useissa kansainvälisissä tiederyhmissä. 
Aikaisemmin surveyden parissa muun muassa Stakesissa ja Eurostatissa sekä Southamptonin ja Surreyn 
yliopistoissa. Konsultointia Etiopiassa, Moldovassa ja Sloveniassa. Baltic-Nordic-Ukrainian on Survey 
Sampling -verkostossa aktiivisesti noin vuodesta 2002. 
 

Kiitos
 
Erityisesti surveymetodiikan ja muidenkin kurssien osanottajille alkaen Stakesista 1999 ja jatkuen lähinnä 
Helsingin yliopistossa vuodesta 2002. Myös Jyväskylän yliopiston kursseilla 1990-luvulla on ollut 
merkitystä. Kiitos kuuluu myös erilaisten kansainvälisten hankkeiden tiimeille: erityisesti useat EU:n 
tutkimusprojektit 1995-2004 sekä viimeaikaiset hankkeet Heunin kanssa mikä näkyy kirjassa 
Uhritutkimusesimerkeistä. Myös IASS (International Association of Survey Statisticians) ja globaali 
CAED-verkosto (Comparative Analysis of Enterprise Data) sekä refereetoiminta monissa tiedelehdissä on 
edistänyt tätä työtä ja antanut uskoa asioiden vankkuuteen. 
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Mikä tarkoitan surveyllä?

1. Mikä tarkoitan surveyllä?  
 
Surveytutkimuksella tai surveyllä tarkoitan kyselyä tai tiedustelua tai muuta tiedon hankintatapaa jossa on 
etukäteen määritelty asetelma jota pyritään noudattamaan. Surveyksi en määrittele epämääräistä tiedon 
keruuta ja käsittelyä, sellaista josta ei voida sanoa tarkasti mitä saatu aineisto koskee ja mitä siitä saadaan 
irti. Surveyssä tieto kootaan yksiköittäin. Yksikkö voi olla ihminen, ihmisten muodostama ryhmä kuten 
kotitalous tai työyhteisö, yritys, yrityksen toimipaikka, maantieteellinen alue ml. vesialue tai ilma tai 
tiealue, hallinnollinen yksikkö kuten kunta tai kunnan toimielin tai päätöksentekijä. Myös kokonainen 
valtio voi tulla kyseeseen yksikkönä sopivan edustajansa kautta.  
 
Surveyden päätyyppejä ovat ehkä kotitalouksia ja yritystoimintaa koskevat surveyt. Edellisiin lasken 
myös kotitalouksien jäseniä koskevat kyselyt ja jälkimmäisiin yritysten toimipaikkoja ja yrityskonserneja 
koskevat tiedustelut. Palkka- tai työpaikkojen olosuhteita koskevat surveyt ovat molempien välimuotoja. 
Koululaisia tai opiskelijoita koskevissa kyselyissä on myös vähintään kaksi tasoa, itse oppilaitokset ja 
niiden opiskelijat. Lisäksi on esimerkiksi liikenne- ja muita virtoja koskevia surveytä, joissa 
mittausyksikkö eli tilastoyksikkö on jokin rajattu alue, kuten tien pätkä tai portti.  
 
Surveyssä tiedon antaa tai välittää usein ihminen tai tämän laatima tekninen järjestelmä. Mikä sitten ei ole 
survey? Tähän on vaikea vastata mutta esimerkiksi eri mittauspisteiden säätilamittauksia tai lääkärin 
tekemiä ihmistä koskevia tutkimuksia ei tavallisesti surveyksi mielletä. Käytännössä tällaisenkin aineiston 
käsittelyssä voidaan soveltaa surveymetodiikkaa. 
 
Määritelmäni on epäilemättä hieman epämääräinen, mutta selkenee kirjaa lukiessasi. Yleisesti ottaen 
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 tieto on rekisterissä, se ei ehkä enää näytä 
surveytiedolta mutta on sitä. Joskushan surveytietoon sisältyy kuvitelma, että se ei ole välttämättä faktaa, 
kuten rekisteritiedon oletetaan olevan. Toki on niin, että valtaosa rekisteritiedosta on tiedon 
merkitsemisvaiheessa oikeaa tietoa tai sitä sen pitäisi olla. Valitettavasti tieto usein vanhenee nopeasti 
eivätkä päivitykset pysy ajan tasalla. 
 
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? Tuohon ei ole helppo vastata minullekaan koska 
kysymykseen sisältyy epätäsmällisyyttä, kuten esimerkiksi mitä on viime aikoina. Myös 
ajankohtaisohjelman määrittely on epätarkka eikä merkitse kaikille samaa. Vastaavasti kysyttäessä 
onnellisuutta, vastaus voi riippua myös ihan hetkellisistä tekijöistä vaikka kysymyksenasettelussa kuinka 
yritettäisiin viitata pidempiaikaiseen tuntemukseen. 
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Surveyaineiston 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 nopea käyttöönsaanti sekä myös, että 
tutkittava joukko eli perusjoukko on epätarkasti etukäteen hahmotettavissa. Kaikissa tilanteissa kuitenkin 
tavoitteena on tuottaa tuloksia jonkin perusjoukon tasolle. Tilastotieteen näkökulmasta tässä on kysymys 
estimoinnista. Estimointi pitää sisällään olennaisena osana myös tuloksen eli estimaatin epävarmuuden 
mittaamisen. Tämä voi olla vaikea tehtävä hankalissa asetelmissa ja puutteellisen aineiston puitteissa. 
 
Kysely tai tiedustelu voidaan toteuttaa vaihtelevin välinein, kuten postitse, puhelimitse (sekä kiinteällä että 
kuljetettavalla), käyntihaastatteluin tai sähköisen viestimen kuten Internetin tai lyhyemmin netin avulla. 
Kaikissa tapauksissa vastaus pyrkii kuvaamaan halutun tilastoyksikön ominaisuuksia. 
 
Sana survey ei ole tyylikäs suomenkielinen ilmaus. Parempia nimikkeitä on yritetty keksiä. Eräs 
viimeaikainen on luotaus tai tilastollinen luotaus. Jos tämä tuntuu luontevalta, niin käytä sitä. Yleisnimike 
on tarpeen, mutta sitä on syytä välttää käytännön surveyn yhteydessä, jolloin tiedetään mistä on tarkasti 
kysymys. Siis esimerkiksi jos ihmisistä kerätään tietoa haastattelemalla, voidaan puhua 
haastattelututkimuksesta. Jos taas yrityksistä kerätään tietoja netin välityksellä, termi yritysten netti- tai 
verkkokysely voisi olla sopiva. Lisäksi nimikkeeseen voi lisätä muita keruuseen liittyviä määritteitä 
käyttäen vaikkapa sanoja otoskysely, rekisteripoiminta tai monikansallinen. 
 
Kirja etenee tämän jälkeen siten että Luvussa 2 esitetään surveyn vaiheiden luettelo lyhyesti. Ilman 
pohjatietoja et tätä lukua hyvin ymmärrä. Älä välitä siitä vaan etene seuraaviin lukuihin joissa siinä olevat 
käsitteet selkenevät. Palaa aika ajoin katsomaan tätä lukua jotta kokonaisuus säilyy mielessä. Kirjan runko 
päättyy Lukuun 13 jossa esitän kuvauksen puhdistetusta datasta. Tästähän varsinainen analyysi alkaa.  
 
Kirjan rungon lisäksi kannattaa tutustua viiteen liitteeseen: 
 

‐ Esimerkkisurveyden liitteessä selostetaan yleisellä tasolla taustoja kirjassa eniten esillä olevista 
surveystä eli OECD:n PISA:sta, ESS:stä (European Social Survey) ja Historiatietoisuus Suomessa 
– hankkeesta. Myös Irakin kuolleisuustutkimus on esillä.

‐ Asteikko- ja muunnosliite kertaa perinteisiä tilastotieteen termejä surveytutkmuksen 
näkökulmasta. Suuri paino on muunnoksilla ja suhteellisuuden moninaisuudella. Esimerkkejä on 
mukana runsaasti, kaikki oikeista surveytilanteista. 

‐ Lomakeliite täydentää Luvun 3 lomakekatsausta esimerkkien avulla. Useimmissa esimerkeissä 
on verrattu tuloksia kahdella tai useammalla kyselymuodolla.  

‐ Analyysiliite esittää esimerkein miten surveyn perusanalyysiä voidaan tehdä. Laajempaa 
analyysiä ei ole ollut mahdollista ottaa mukaan. Sellaista kirjallisuutta on toisaalta hyvin olemassa.  

‐ Sanastoliitteessä on luettelo kirjan tärkeimmistä termeistä, sekä suomeksi että englanniksi. Tätä 
voi kirjan nettiversiossa käyttää myös sopivien käsitteiden etsimiseen. 
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Kirjassa ei ole kirjallisuusluetteloa. Pääsyy on se, että kirjan aineisto on koottu pitkäaikaisen kokemuksen 
ja kokeilun sekä oman tutkimuksen pohjalta enkä ole halunnut liittää mukaan omia julkaisujani sisältävää 
lähdeluetteloa. Sen löytää yhdessä muodossa kotisivultani Helsingin yliopistosta ja toisessa muodossa 
yliopiston TUHAT-tietokannasta. Muutama lähde toki mainitaan, erityisesti aineistot joita olen soveltanut. 
Kirjan sovellukset on tehty nimenomaan tähän tarkoitukseen. Toinen syy lähdeluettelon puuttumiselle on 
se, että viittaukset joita on lisäksi vaikea tarkasti esittää hankaloittavat lukemista.
 

 
 
Surveyn tekeminen on kuin kirkkovenesoutu Sulkavalla. Tarvitaan selkeä tavoite. Ja jotta tämän 
saavuttaminen olisi mahdollista, on kasattava ja valmennettava tiimi joka hoitaa homman. Tiimissä on 
hyvä olla konkareita ja nuoria tulevaisuuden toimijoita. Ennen tapahtumaa on harjoiteltava, ja kehitettävä 
heikkoja ominaisuuksia. Pilotteja on hyvä tehdä, myös muiden tiimien kanssa ja spesialisteilta oppia 
ammentaen. Hyvät välineet on hankittava ja testattava niiden toimivuus sekä huollettava hyvin.  

Toiminnan aloitukseen on keskityttävä huolella, sillä sitten kun se alkaa, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
maali. Matkan aikana voi ongelmia tulla, mutta niistä selvitään, yhdessä. Sponsorit on hankittu ajoissa, ja 
hyvä manageri sekä suunnan antaja ovat tarpeen. Kun työ on tehty, on kannustava kiitos paikallaan ja 
kunnon juhla myös. On syytä olla onnellinen ja levätä seuraavaa koitosta varten.  
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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. 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. 

 
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.  
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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.  

 
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.  
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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. 
 

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.  
 
Kirjan loppuosassa esitetään tarkemmin tässä luvussa esitetyt asiat. Lisäksi puhdistetun aineiston käyttöä 
havainnollistetaan perusanalyysillä Analyysiliitteessä.  
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Jossakin vaiheessa surveyn tekoa voi tuntua upottavalta mutta samalla myös on kaunista. Eteenpäin 
pääsee ponnistelemalla, tukea hankkimalla ja yhteistyöllä.  
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3. 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 luvussa 
keskityn kahteen asiaan, jotka liittyvät saumattomasti toisiinsa:  
 

(i) tiedonkeruumuotoon 
 

ja 
 

(ii) tiedonkeruulomakkeeseen.  
 

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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(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.  

 
(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.  
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(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.  
 

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.  

 
‐ 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. 

 
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.  
 

‐ Vastaaja tai tämän alihankkija lähettää tarvittavat tiedot, nykyään yhä useammin sähköisesti. 
Tämä on yleinen tapa yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä koskevissa tiedusteluissa. Tiedot voivat 
koskea myös niiden henkilöstöä tai asiakkaita jolloin nämä eivät välttämättä tiedä että tietoja 
annetaan surveykäyttöön; toki takana on oltava asian hyväksyvä lainsäädäntö.  
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Surveymaailma on monimutkaistunut, myös tiedonkeruutekniikoiden osalta. On havaittu että vaativassa 
kyselyssä ei yksi keruutapa toimi hyvin, koska vastaajat eivät välttämättä suosi tätä välinettä. Siksi ollaan 
kehittämässä enemmän ja enemmän ns sekastrategioita (mixed-mode techniques) mikä tarkoittaa sitä, 
että samassa tiedustelussa sallitaan vastaaminen usealla vaihtoehdolla, mieluiten sillä tavalla mikä 
kullekin vastaajalle sopii parhaiten. Tähän ihanteeseen ei ole helppo päästä mutta tutkimusta tehdään koko 
ajan. Esimerkiksi voisi ajatella toimittavan niin, että 
 

(a) Tiedusteluun osallistumiskutsu lähetetään postitse. Tämän mukana on paperinen lomake ja 
kirjeessä kerrotaan saman lomakkeen löytyvän verkosta. Lisäksi mainitaan puhelinnumero johon 
voi soittaa ellei paperiseen tai verkkolomakkeeseen vastaaminen houkuttele vaan haluaa 
haastattelijan soittavan ja merkitsevän vastaukset tiedostoon. 

 
(b) Odotetaan jonkin aikaa ja katsotaan mitä vastauksia saadaan ja tietysti ne koodataan 

vastaustiedostoon. Lähetetään muistutuskirje tai tekstiviesti sellaisille joilta ei ole vastausta 
kuulunut, muistutuksia voidaan tehdä useampiakin.  

 
‐ Sopivan ajan kuluttua siirretään vastausten houkutteleminen haastattelijoille. He voivat 

kontaktoida puhelimitse ja myös paikalle menemällä. Vastauksia voi siten kertyä melko monella 
keruutavalla. Luonnollisesti keruutapa ja kaikki kenttätyön toiminnot merkitään tiedostoon että 
voidaan jälkeenpäin tutkia tiedon laatua useista lähtökohdista. 

 

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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Lähestymistapa tai –tyyli on myös erinomaisen tärkeä. Jos esimerkiksi käytät postitiedustelua, on 
lähetekirjeeseen kiinnitettävä suuri huomio. Erityyppisille vastaajaryhmille voidaan käyttää myös erilaisia 
lähetekirjeitä. Jos kysely on suoraan kontaktiin perustuva, on myös huolella selvitettävä paras 
lähestymistapa. Käyntihaastattelussa on myös pukeutuminen tärkeätä. Vastausohjeistot itse vastattaviin 
kysymyksiin on tehtävä selkeiksi ja helposti löydettäviksi. Harva esimerkiksi rakastaa ohjeiden etsimistä 
liitteistä tai netistä. Moni ihminen ei halua edes tutkia ohjeita. Siksi kysymys olisi hyvä tehdä niin 
selkeäksi ettei ohjeita tarvitse lukea erillisestä paikasta.  

Lomakkeen laajuus on eräs iso kysymys. Lomakkeen ei tule olla liian laaja eikä niin suppea ettei 
olennaista informaatiota saada käyttöön. Siis ota huomioon muun muassa seuraavia seikkoja: 
 

1. Valitse mahdollisia kysymyksiä ja kysymyksen sisäisiä vaihtoehtoja huolellisesti. 
2. Päätä myös huolellisesti mitkä kysymykset lopulta sisällytät kyselyyn. 
3. Vastaako kysymys siihen mihin se on tarkoitettu vastaamaan (validiteetti)? 
4. Sisällytä sopiva määrä kysymyksiä kuhunkin aihealueeseen ottaen huomioon myös reliabiliteetin 

(varmistusta siitä että vastaus on uskottava eli kysymys on oikein ymmärretty ja vastaukset 
annettu vakavuudella). 

5. Kuinka kauan lomakkeen täyttämiseen menee, olkoon se haastattelijan tai vastaajan itsensä 
täyttämä? 
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Vastaajalle on syytä kertoa etukäteen täytöstä johtuva vastausrasite. Mutta on myös otettava huomioon 
tiedon keruusta johtuva vastausrasite, mikä voi olla suurempi kuin lomakkeen täyttämisestä johtuva 
edellyttäen että annetaan mahdollisimman totuuden mukaista tietoa. Tämä koskee siis tosiasiatietoja kuten 
palkkaa, tuloja ja kuluja, joihin vastaaja ei välttämättä tiedä oikeaa tietoa katsomatta sopivaa dokumenttia. 
Onneksi monissa rahamääräisissä tiedoissa pieni pyöristäminen harvoin sotkee tuloksia. Verkkokyselyssä 
on hyvä olla mittari josta ilmenee vastaamisen eteneminen. 
 
Vastausrasite voi ilmetä myös siten että vastataan vain miellyttämisen tai velvollisuuden vuoksi. Eli ei 
jakseta kunnolla miettiä mikä olisi oikein vastaus. Tätä voi olla vaikea tutkia mutta se voi esimerkiksi 
ilmetä siitä että vastataan melko samalla tavalla kuhunkin kysymyspatteristoon. Tai vastaus ’En osaa 
sanoa’ nousee yleiseksi. 
 
Kysymysten järjestys on olennainen. Ota huomioon muun muassa: 
 

1. Että ensimmäinen kysymys on hyvin tärkeä. Usein on hyvä, jos se on jo läheisesti itse 
tutkimuksen pääaiheeseen liittyvä, kiinnostava kysymys tai kysymyspatteristo. 
Aloituskysymyksen ei tulisi olla hankalasti vastattava. Luonnollisesti sen tulisi olla myös 
sellainen, että se koskee kaikkia eikä vain osaa kohdejoukosta.  

 
2. Missä on sopiva taustakysymysten (sukupuoli ja ikä jolleivät ole muuten tiedettyjä, koulutus, 

ammatti) paikka? Joskus ne ovat heti aluksi, mutta hyvin usein varsin lopussa. Joskus on hyvä 
sijoittaa osa alkuun (kuten hyvin helposti vastattavat eivätkä herkät) ja osa loppuun (herkemmät 
kuten tulot).  

 
3. Kussakin surveyssä tietyt asiat ovat keskeisessä roolissa, ainakin pitäisi olla. Siksi on erikseen 

tutkittava mikä olisi paras paikka näiden kysymiseksi. Väärä ’konteksti’ voi harhaistaa tuloksia. 
 
Kysymyksiähän voi olla eri tyyppejä, mutta voidaan jakaa vain kahteen pääryhmään: 
 

1. Tosiasioita, faktoja koskevat kysymykset. Näitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, asuinalue, 
toimiala ja muut taustamuuttujat sekä kvantitatiivisia mittoja kuten tuloja ja liikevaihtoa koskevat 
tiedot. 

 
2. Subjektiivisia näkökohtia koskevat kysymykset: asenteet, mielipiteet, arvioinnit ja tarkoitukset.  

 
Tosiasiakysymysten tarkistaminen on periaatteessa helpompaa, jollei täysin, niin ainakin suuruusluokan 
tasolla. Subjektiiviset tekijät voivat joskus muuttua nopeastikin ja siksi vastaustiedon tarkistaminen jonkin 
aikaa kyselyn jälkeen voi olla mahdotonta. Eri subjektiivisten kysymysten keskinäiset yhteydet voivat 
kuitenkin paljastaa ristiriitoja. 
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Koska subjektiivisiin kysymyksiin liittyy suurempi epävarmuus, on hyvä tehdä samasta aihepiiristä 
useampi kysymys. Tällöin puhutaan kysymyspatteristoista. Jatkossa tällaisesta patteristosta etsitään usein 
perusulottuvuudet, piilevät muuttujat, yleensä eksploratiivisella mutta joskus konfirmatorisella 
faktorianalyysillä, ja näin taas vähennetään jatkossa analysoitavien muuttujien määrää. Jos muuttujat on 
nimetty hyvin ja asteikko asetettu sitä vastaamaan, analyysi on helppoa. Katso esimerkkiä Asteikko- ja 
muunnosliitteestä.  
 
Lomakkeissa voivat vastausvaihtoehdot olla valmiina (ns. suljettu kysymys) tai vastaukset annetaan 
vapaassa muodossa (avoin kysymys) tekstinä tai numerona. Avoin kysymys voi näyttää helpolta 
vaihtoehdolta mutta tutkimukset näyttävät että se, kuinka paljon vapaata tilaa varataan lomakkeeseen, 
vaikuttaa vastausten laatuun. Tilan varaus ja muoto on siis hyvä myös testata. Huomaa että tilanne voi olla 
erilainen eri kyselymuodoissa. Suljetussa kyselyssä ei samaa ongelmaa pitäisi ilmetä koska vain annetut 
vastausvaihtoehdot kelpaavat. Toki kysymys voi olla muotoa: [ ] muu, mikä? _____ jolloin on katsottava 
paljonko tilaa varataan. 

Jatkuvatkin muuttujat kuten tulot kysytään joskus suuruusluokittain, ei siis antaen yhden vapaan mutta 
määrätyn mittaisen tilan vastaamista varten. Edellinen vaihtoehto voi herkän muuttujan (tulot, varallisuus) 
tapauksessa tuottaa paremmin vastauksia mutta toisaalta tietojen tarkkuustaso voi olla huono 
jatkoanalyyseihin.  
 
Näin on erityisesti jos viimeisellä vaihtoehdolla ei ole ylärajaa. Tämä siis aiheuttaa osittaisen 
puuttuvuuden aineistoon. Jos on kyse isoista luvuista, vaikkapa miljoonista, voi vastaajilla olla vaikeuksia 
hahmottaa suuruusluokkaa oikein. Eräs tapa on pyytää tietoa lyhyempänä, esimerkiksi tuhansina. 
Kummassakin tapauksessa voi tulla suuruusluokkavirhe. Lomakkeen tulee olla äärimmäisen selkeä tämän 
välttämiseksi. Jos tietoa kysytään hyvin tarkasti, esimerkiksi sadasosina (sentteinä), voidaan tämäkin 
ymmärtää väärin. Jollei tämä tarkkuus ole erityisen olennainen, on siitä paras luopua.  

Valmiiden vastausvaihtoehtojen antaminen on luonnollisinta subjektiivisten kysymysten yhteydessä, 
edellyttäen että kysymys on validoitu niin hyvin että vaihtoehdot kuvaavat mahdollisia vaihtoehtoja 
riittävästi. Tällöin voidaan muuttuja ja siis kysymys muodostaa enemmän tai vähemmän 
yksityiskohtaisena.  

Joihinkin kysymyksiin riittää kaksi vaihtoehtoa kuten 1=kyllä ja 0=ei, mutta moniin asennetyyppisiin on 
hyvä käyttää järjestysasteikollista skaalaa. Ehkä yleisin käytetty on viisiluokkainen (1=erittäin huono, 
2=huono, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä), mutta jotkut tutkijat pitävät 7-luokkaista 
optimaalisimpana. ESS:ssä on menty yleisesti skaalaan 0-10 laajojen testien jälkeen. Tällöin ei yritetäkään 
antaa tekstimuotoa kaikille vaihtoehdoille vaan mainitaan vain äärivaihtoehdot, kuten 10 = erittäin 
onnellinen, 0=erittäin onneton. Eräät tutkijat suosittelevat vaikkapa tähän onnellisuus-mittaukseen jopa 0-
100 -skaalaa, jolloin vastauksen voisi ilmaista lukuna kuten 72 tai ruksilla annetulla välillä mikä edellyttää 
sitä että on lukulaite joka merkitsee tiedostoon arvon lukuna. 
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On kiinnostavaa ja ymmärrettävää huomata, että epäsymmetrinen skaala (esim. edellisen sijasta seuraava: 
1=huono, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä ja 5=kiitettävä) toimii varsin symmetrisesti ainakin jos 
kyselyssä on numerot 1:stä 5:een kuten edellä. Suurin osa vastaajista ei siis katso tekstiä vaan skaalaa. 
Symmetrinen skaala on luonnollisesti reilumpi sekä tekstien että numeroiden osalta. Jos vaihtoehdot ovat 
teksteinä eikä näitä ole kovin paljon, ei numerointi vaihtoehdoissa ole tarpeen. Huomattakoon, että jotkut 
haluavat tehdä sellaisen symmetrisen vaihtoehdon jossa keskimmäinen neutraali vaihtoehto puuttuu. Tämä 
saattaa lisätä puuttuvien vastausten määrää.  

Vaikka järjestysasteikollinen kysymys olisi symmetrinen, niin kiinnostava lisäseikka on se, annetaanko 
mahdollisuudeksi vastata neutraalisti eli keskelle. Jos on asteikko 1:stä 5:een, keskimmäinen arvo = 3 on 
neutraali. Mutta jos asteikko asetetaan esimerkiksi 0stä 5:een, ei neutraalia arvoa ole. Tällöin vastaaja 
joutuu antamaan selkeämmän mielipiteen kysymyksen aiheesta. En ota varmaa kantaa siihen, kumpi 
vaihtoehto on parempi. Molempia voi yrittää. Jollei neutraali vaihtoehtoa voi antaa, voi vastaaja jättää 
vastaamatta. Tällöin nousee esille kysymys siitä, kuinka vastaamattomuus on sallittu: 

Lomakkeissa voi olla tai sitten ei vaihtoehto  

’en osaa/halua sanoa’  

tai  
 

’tieto ei ole käytettävissä’, jolloin rima on korkeammalla vastata ’puuttuvasti.’  
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Lisäksi tulokseen voi vaikuttaa se miten vaihtoehdot on merkitty lomakkeelle. ESS:n lomakkeessa on 
yleensä yksi koodi vastaamattomuudelle mutta lopullisessa aineistossa koodeja on usein kolme. Edellisen 
lisäksi ovat koodit ’kieltäytyneet’ sekä ’ei osaa sanoa,’ jotka haastattelija merkitsee.  
 
Monesti lomake on strukturoitu siten, että vastaamisesta tiettyyn kysymykseen esimerkiksi ’Ei’ seuraa että 
yksi tai useampi jatkokysymys sivuutetaan. Sen sijaan ’Kyllä’ -vastauksesta seuraa tarkentavia 
kysymyksiä. Tällaisen kaksiasteisen kysymystyypin ensimmäistä osaa kutsutaan myös 
seulontakysymykseksi. Vaarana voi olla että jos vastaaja huomaa ’Ei’ -vastauksella pääsevänsä 
helpommalla, niin tämä vaihtoehto on liian yleinen. Tämä kysymystyyppi on silti järkevä, kysyttäessä 
vaikkapa koettua kunnallisen palvelun hyvyyttä. Aiheesta ei tulisi kysyä jollei ole palvelua käyttänyt. 
Katso myös Lomakeliitteen esimerkkejä aiheesta. 

Itse täytettävässä postitiedustelulomakkeessa on mahdollista merkitä kynällä omia vaihtoehtoja mikä voi 
aiheuttaa jatkokäsittelyssä ongelmia. Muut tiedostomuodot ovat yleensä ylhäältä tiukemmin ohjattuja ja 
jatkokäsittely on helpompaa. Tämä ei tarkoita, että laatu olisi parempi eli jos vastaaja pakotetaan 
vastaamaan sellaiseen vaihtoehtoon mikä ei vastaa hänen näkemystään, tulos vääristyy. 
 

Monikansalliset surveyt  
 
Monikansalliset surveyt on laajeneva alue, ja niissä on oltava vielä huolellisempia lomakesuunnittelun 
kanssa. Suunnittelu on kansainvälisen ryhmän tehtävänä, jonka pitää myös arvioida kysymysten 
validiteetti ja reliabiliteetti siten että nämä toimivat yhtä hyvin kaikissa osallistujamaissa. On hyvin 
mahdollista, että kysymyksissä painottuvat ’vahvojen maiden’ näkökohdat. Toisaalta vaikeaksi tehtäväksi 
muodostuu kielikysymys.  
  
On luonnollisesti myös selvää, että on kysymysaiheita, erityisesti tosiasioita koskevia, jotka on syytä 
muotoilla eri tavoin eri maissa joten aikanaan aineistoa käytettäessä kunkin tutkijan on syytä miettiä 
huolella miten tehdä yhdenmukainen muuttuja. Tyypillinen esimerkki on puolue jota kannattaa tai äänesti 
edellisissä vaaleissa. Puolueethan eivät ole samat kaikissa maissa ja siksi esimerkiksi ESS:ssä on 
tiedostossa kullekin maalle oma muuttujansa muun muassa puoluekannatuksesta. Myös maantieteeseen ja 
elinkeinoihin sekä etniseen ja uskonnolliseen taustaan liittyvät kysymykset on hyvä muotoilla kuhunkin 
maahan sopivasti. 
 
Esimerkiksi PISA:ssa ja Eurobarometrissa lomake tehdään aluksi sekä englanniksi että ranskaksi. Siten 
lomakesuunnitteluryhmässä on riittävän hyvä osaaminen molemmista kielistä. Tämän jälkeen lomake on 
käännettävä kaikille kielille joita osallistujamaissa on. Tämä ei ole ollenkaan niin helppo tehtävä kuin 
voisi kuvitella. Tavallisin tapa on käyttää kahta riippumatonta kääntäjää ja verrata näiden käännöksiä 
keskenään sekä löytää kompromissi. Tämä käännetään mahdollisesti vielä alkuperäisille kielille eri 
ammattilaisten toimesta ja katsotaan kuinka hyvä oli tulos.  
 
Lomakkeen kääntäminen näyttää jonkin verran vaihtelevan monikansallisesta surveystä toiseen. 
Vaativimmissa tiedusteluissa esimerkiksi suomenruotsi ja ruotsinruotsi tai ranskanranska, belgianranska ja 
sveitsinranska ovat eri kieliä, mutta joissain kelpuutetaan nämä samaksi. Suomessa uskotaan että kaikki 
ymmärtävät kirjakieltä.  
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ESS:ssä peruslomake on englanniksi ja kaikkien tutkittavissa netistä. Kussakin maassa suoritetaan sen 
kääntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi tuottaa virheitä kuten Suomen lomakkeessa jossa 
kysymys joutumisesta murtovarkauden tai väkivallan uhriksi alkuperäislomakkeessa (”burglary or assault”) 
murtovarkaus on käännetty virheellisesti sanalla varkaus. Tämän seurauksena Suomen kohdalla kyllä-
vastauksia voidaan arvioida olevan tarkoitettua enemmän verrattuna siihen että olisi kysytty 
murtovarkaudesta. Katso Lomakeliitteen esimerkkiä. 
 

Haastattelijalla tärkeä rooli
 
’Haastattelija’ on tässä henkilö, joka tiedon keruun hoitaa joko suoraan tai epäsuorasti. Haastattelijoita 
yhdessä surveyssä voi olla vain muutama mutta myös hyvin huomattava määrä. Jokin suhde otoskokoon 
haastattelijoiden määrällä kuitenkin on. Isommissa surveylaitoksissa on 100-200 käyntihaastattelijaa ja jos 
otoskoko on esimerkiksi 10000, niin kullekin tulisi silloin 50-100 haastateltavaa. Puhelin- tai muu 
kaukohaastattelu vie yleensä vähemmän aikaa haastateltavaa kohti kuin käyntihaastattelu. 
 
Haastattelijalla ei pitäisi olla vaikutusta itse tietoon, mutta tätä ei voi täysin estää. Useissa survey-
aineistoissa onkin haastattelijan koodi käytettävissä, joten voidaan myös analysoida ns. 
haastattelijavaikutusta. Suosittelen sen tutkimista mikäli tieto on käytettävissä. Joskus koodin takaa 
löytyy myös haastattelijan taustatietoa, kuten sukupuoli, ikä ja vaikkapa kokemus haastattelijana. 
Haastattelija voi myös arvioida vastauksen luotettavuutta merkitsemällä sopivan koodin tiedostoonsa. 
Tämä annetaan usein myös tutkijalle jolloin sitä voi käyttää analyysissä.  
 
Ajoittain tehdään myös kyselyjä itse haastattelijoille jossa tutkitaan sitä, miten he ovat kokeneet 
tehtävänsä. Tämä on tyypillistä herkissä aiheissa kuten esimerkiksi Uhritutkimuksessa jossa osa 
kysymyksistä oli osalle haastattelijoista ahdistavia. Tämä voi vaikuttaa myös tutkimustuloksiin.  
 
Haastattelijavaikutus on ryvästyyppinen, siis kukin haastattelija on omanlaisensa ja on mahdollista että 
hänen tyylinsä vaikuttaa tuloksiin. Vaikutus voidaan tutkia tilastollisesti kullekin kysymykselle erikseen. 
Menetelmä on vastaavanlainen kuin ryväsvaikutus otannassa. Tähän palataan Luvuissa 5-8.  
 
Haastattelijoiden enemmistö useimmissa teollisuusmaissa on naisia, mutta on kulttuureja joissa nainen ei 
voi haastatella miestä ja toisaalta nainenkaan ei helposti voi mennä haastattelemaan naista, koska tämä ei 
ole perheen pää. Joissain kulttuureissa vastaukset annetaan vain perheen pään kautta. Surveyn 
onnistuminen vaatiikin näissä oloissa hyvin monitahoisen haastattelija- ja vastaajakokoonpanon eikä mitä 
tahansa kysymyksiä kannata edes harkita esitettävän.  
 

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.  
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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. 
 
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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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. 
 

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. 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.  
 
Otannan kannalta vaihtoehdossa (i) toimisin niin, että otos on suhteellisen pieni mutta siinä etsittäisiin 
mahdollisimman erilaisia vastaajaryhmiä. Tuloksista ei yritettäisi vetää johtopäätöksiä mihinkään 
tavoiteperusjoukkoon vaan tutkittaisiin miten kysymykset toimivat.  
 
Vaihtoehdossa (ii) poimisin niin ison otoksen että voisin jo saada suuntaa antavia tuloksia tutkimukseni 
pääkohdista. Otos voisi silti olla painotettu siten että esimerkiksi hankalat vastaajaryhmät olisivat 
yliedustettuina. Tässä pilotissa myös tutkimustiimi treenattaisiin varsinaisen surveyn toteuttamista varten. 
 
Pilotin merkitystä, olkoon se suppeampi tai laajempi, ei voi aliarvioida. Moni tutkija on ollut onnellinen 
sellaisen tehtyään, kun varsinaisesta hankkeesta monet virheet ovat jääneet pois. Monikansallisissa 
surveyssä tapana ei ole tapana testata lomakkeita kaikissa maissa laajasti, vaan muutamassa erilaisessa 
maassa. Näistä saadut kokemukset viedään sitten yhteislomakkeeseen.  
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Esimerkki 1: Historiatietoisuus Suomessa (Otteita Kyösti Knuuttilan 
(2009) raportista) 

Esitutkimus toteutettiin lomakekyselynä joka postitettiin 1000 väestörekisteristä 
satunnaisesti poimitulle 15 - 79 -vuotiaalle Manner-Suomessa asuvalle 
vastaajalle. Ruotsinkielen äidinkielekseen ilmoittaneille (40 kpl) lähetettiin 
ruotsinkielinen kyselylomake ja muille suomenkielinen (960 kpl). 

Esitutkimuksen otoskoko valikoitui kompromissina aikataulun, tulosten 
tarkkuuden ja kustannusten välillä. Esitutkimuksen tavoitteena oli saada 200 
vastausta eli 20 % vastausprosentti. Kyselylomakkeen palautti yhteensä 148 
vastaajaa. Palautuneista lomakkeista 5 oli kokonaan tyhjiä ja yhden oli 
täyttänyt otokseen valitun henkilön puoliso. Nämä 6 lomaketta jätettiin pois 
analyysistä. Täten vastauksia kertyi yhteensä 142 eli todelliseksi 
vastausprosentiksi muodostui 14,2 %. 

Huomaa että tässä ei pyritty korkeaan vastausprosenttiin vaan parantamaan 
lomaketta. Saatua aineistoa käytettiin myös analyysin opettelussa sillä 
vastaavasta aineistosta ei ollut mitään kokemusta. Lopullinen aineisto saatiin 
siksi käsittelykuntoon sujuvasti.  

Monissa kohdin lopullista lomaketta muutettiin. Kaksi esimerkkiä. Kohdassa 1 
"Mikä on historian merkitys Teille?" kysymys "tietoa, joka auttaa minua elämän 
ja muutoksien hallinnassa." osoittautui hankalaksi vastata. Vastaajista 35 % oli 
vastannut "ei samaa eikä eri mieltä" ja 8 % vastaajista ei ollut vastannut 
kohtaan lainkaan. Kysymystä tarkennettiin yksiselitteisemmäksi muotoon 
"Tietoa, joka auttaa minua ymmärtämään yhteiskunnan muutoksia.”

 Kohdan 3 muotoilu "Juhlitteko Suomen itsenäisyyspäivää?" muutettiin 
muotoon "Vietättekö Suomen itsenäisyyspäivää?". Useampi vastaaja oli 
kommentoinut, että he eivät koe juhlivansa itsenäisyyspäivää, mutta katsovat 
esimerkiksi televisiosta Linnan juhlat ja polttavat kynttilät. Tämä muotoilu 
tavoittanee suuremman joukon vastaajia. Itsenäisyyspäivän viettoa koskeva 
kysymys siirrettiin järjestyksessä neljänneksi. 
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Lomakesuunnittelu on vielä enemmän kuin moni muu osa surveystä yhteistyötä ja eri tahojen kohtaamista, 
myös sellaisten ihmisten jotka surveyhin tulevat osallistumaan. Lomakkeen ja keruutapojen testaamista ei 
voi koskaan tehdä liikaa.  
 

Esimerkki 2: Eurooppalaisen uhritutkimuksen pilotti.  

Tässä asetettiin kovat haasteet testaukselle koska EU:lta saatiin hyvä 
rahallinen tuki. Lisäksi ministeriötasolta haluttiin tietoa miesten 
uhrikokemuksista. Näin siksi että miehet olivat hyvin vähän aiheen osalta 
tutkittuja verrattuna naisiin. Tavoite oli paitsi verrata pilottimaisesti kolmea eri 
keruumenetelmää (käyntihaastattelua, puhelinhaastattelua ja nettiä) myös 
tuottaa tuloksia. Luonnollisesti myös naiset sisällytettiin otokseen mutta 
miehistä otettiin suurempi otos. Kaikissa kolmessa kyselyssä oli pääosin 
samoja kysymyksiä mutta puhelintiedustelussa ja nettikyselyssä hieman 
vähemmän kuin käyntihaastattelussa. Kutakin pilottia testattiin ensin 
pienemmillä piloteilla. Muun muassa Helsingin yliopiston surveykurssin 
opiskelijat vastasivat nettikyselyyn ja esittivät lomakkeesta hyödyllisiä 
kommentteja joiden tiivistelmä sisällytettiin EU:lle lähetettyyn raporttiin. 
Tilastokeskuksen surveylaboratorio tutki muutamien kysymysten toimivuutta 
erityishaastatteluin. Tämän pilotin moniin erityispiirteisiin palataan monissa 
esimerkeissä.  

Kyse ei siis ollut vai pilotista vaan myös varsinaisesta surveystä josta tuloksista 
tehdään raportteja. 
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4. 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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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.  
 

Esimerkkejä: Kehikkoja voi olla useitakin, kuten PISA:ssa jossa ensin 
tarvitaan koulujen kehikko ja myöhemmin oppilaiden kehikko otokseen 
valituista kouluista. Koulutietojen (ml. oppilasmäärätiedot) pieni epätarkkuus ei 
haittaa paljoa mutta jollei valittujen koulujen oppilastietoja saada kunnolla, 
tilanne on hankala. Näin ei yleensä ole ja voidaankin uskoa että oppilaskehikko 
on ainakin Suomessa hyvin ajantasainen. 

ESS-otosten kehikkona Suomessa käytetään uusimpia tietoja Suomen 
väestörekisteristä. Sama pohja on muissa Pohjoismaissa ja Virossa mutta 
useimmissa maissa kehikkoja on useita siten että yksilötasolle tullaan kun on 
ensin poimittu otannalla alueita mukaan. Lopuksi pienalueen sisällä 
rakennetaan kehikko josta otosihmiset poimitaan. Tähän palataan tarkemmin 
otannan yhteydessä.   

Yritystutkimuksissa kehikkoperusjoukko luodaan yleensä maan 
yritysrekisteristä. Rekisterejähän on kehitetty ainakin kehittyneissä maissa 
paljon kuluneiden parin vuosikymmenen aikana. Niiden laatu ei ole yhtä hyvä 
kuin väestörekisterien koska yritysmaailma muuttuu nopeammin eli yrityksiä 
syntyy, kuolee ja muuttaa muotoaan koko ajan. 

Esimerkkejä: ESS:n tavoiteperusjoukko on 15+ -vuotiaat maassa asuvat 
henkilöt, ei siis esimerkiksi kansalaiset. Siten ulkomaalaistaustaiset tulevat 
mukaan vaikka heidän haastattelemisensa onkin usein vaikeampaa ja harhaa 
voi syntyä.  

PISA:n tavoiteperusjoukko kattaa ns. PISA-kelpoiset koululaiset kussakin 
maassa. Heidän ikänsä sijoittuu yhden kalenterivuoden sisälle alkaen noin 15. 
ikävuodesta. PISA-kelpoisia ovat valtaosa ikäluokasta, kehitysvammaiset 
esimerkiksi jätetään ulkopuolelle. Myös kotiopetuksessa tai muussa koulun 
ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa mukana olevat jätetään pois.   

Yritystutkimuksissa tavoiteperusjoukko vaihtelee. Harvoin kaikki yritykset 
yritetään ottaa mukaan, vaan pienet jätetään ulkopuolelle. Syynä on hankala 
tiedon keruu näiltä ja toisaalta se että pienten yritysten vaikutus moniin 
estimaatteihin on vähäinen. 
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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. 
 
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). 
 
Alipeitto tarkoittaa kehikkotiedosta puuttuvia tavoiteperusjoukkoon kuuluvia uusia yksiköitä kuten 
syntyneitä ja muuttaneita mutta myös luokitteluvirheellisiä tapauksia. Normaalitilanteessa ei alipeittoa 
voida yksikkötasolla havaita tiedustelun kehikkoa muodostettaessa, muutenhan nämä yksiköt 
sisällytettäisiin kehikkoperusjoukkoon. 

Esimerkki kiinnostus- ja tavoiteperusjoukosta  

Puoluekannatustutkimuksissa ollaan luonnollisesti kiinnostuneita estimoimaan 
todennäköisiä äänestäjiä. Tällaista kehikkoa ei voida löytää luotettavasti vaikka 
tiedetäänkin kohtuullisesti minkälaiset ihmisryhmät eivät vapaaehtoisvaaleissa 
äänestä. Siksi tavoiteperusjoukoksi asetetaan äänestyskelpoisten joukko. 
Väestörekisterikehikosta saattavat jäädä pois ulkosuomalaiset mutta heidän 
vaikutuksensa ei ehkä liene ratkaiseva. Tiedot kerätään, vastaushalukkuus ja 
otokseen valittujen tavoittaminen vaihtelee kuten kaikissa kyselyissä. Monissa 
kyselyissä tästä johtuvan vastauskadon aiheuttama harha voi olla merkittävä 
mutta puoluekannatusmittauksissa tilanne on parempi. Mieti miksi! Vastaan 
kuitenkin: Äänestämättömät ja vastaamattomat ovat profiililtaan samankaltaisia 
eli vastauskato itse asiassa toimii niin, että tulokset lähestyvät alkuperäistä 
kiinnostusperusjoukkoa. Tämä on onni puoluekannatusmittauksia tekevien 
laitosten kannalta. Siksi luotan niihin enemmän kuin samojen laitosten muihin 
tutkimuksiin, joissa äänestämättömätkin kuuluvat tavoite- ja 
kiinnostusperusjoukkoon.    
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Ylipeitto tarkoittaa yksiköitä, jotka ovat kehikossa mutta eivät kuulu tavoiteperusjoukkoon. Kyse on siis 
esimerkiksi kuolleista, toimintansa lopettaneista tai poismuuttaneista. Nämä voidaan havaita tiedusteluun 
valittujen yksiköiden osalta jos heidät tavoitetaan tai tieto saadaan muuten, vaikkapa päivitetystä 
rekisteristä.  

Otokseen sisällytettyjen osalta ylipeitto siis pitäisi voida aina saada selville (havaittu ylipeitto). Sen sijaan 
kehikkotason tai tiedustelussa tavoittamattomien osalta ylipeitto voi jäädä havaitsemattomaksi. Tässäkin 
tapauksessa sen laajuus pitäisi jälkikäteen voida arvioida ja vastaavasti sen vaikutukset itse tuloksiin. Jos 
kaikkia tiedusteluun valittuja ei tavoiteta, eikä muuta ulkopuolista tietoa ole käytettävissä, jääkin 
epäselväksi ovatko nämä tapaukset ylipeittoa vai vastauskatoa.  

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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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.  
 

Esimerkki 2: Uhritutkimuksessa syntyi keskustelua siitä, mihin ryhmään 
sisällytetään sellaiset joiden puhelinnumeroita ei saatu selville. Tällaisen 
joukon suuruus oli kuitenkin noin 20%. 

Jos tavoiteperusjoukko määritellään puhelimella saavutettavissa olevien 
joukoksi, niin nämä ’puhelittomat’ ovat luonnollisesti ylipeittoa. Koska 
tutkimuksessa verrattiin kolmea eri keruumenetelmää joiden 
tavoiteperusjoukko on sama ’15-74 -vuotiaat ei-ruotsinkieliset Ahvenanmaan 
ulkopuolella asuvat’ niin tuo määrittely ei ole oikeutettu vaan ’puhelittomat’ 
sijoitetaan vastaamattomiin. Tästä syntyy pieni harha koska tällöin ei tiedetä 
onko asianomainen vielä tavoiteperusjoukon jäsen eli ei tiedetä onko hän 
kuollut tai muuttanut maasta. Tämä määrittely on oikeutettu myös siksi että 
vastaavasti pitäisi nettikyselyssä sellaiset joilla ei ole nettiyhteyttä sijoittaa 
ylipeittoon. Tätä on mahdoton tietää paitsi jos tehdään sellainen tulkinta että 
Suomessa kaikki voivat käyttää nettiä jollei kotona niin kirjastossa, työpaikalla 
tai kahvilassa. Kysymys on pikemminkin siitä kuinka kykenevä ja halukas 
ihminen on etsimään netin ja vastaamaan annettuihin kysymyksiin. 

Esimerkki 1: Uhritutkimuksen nettikyselyssä oli mahdollisuus keskeyttää 
vastaaminen ja jatkaa tehtävää myöhemmin ilmoittamalla sähköpostiosoite. 
Aika monet käyttivät tätä hyväkseen. Valitettavasti noin 70 ihmistä ei koskaan 
palannut täyttämään lomaketta loppuun. Tällöin syntyi keskustelua siitä, mihin 
ryhmään nämä luokitellaan. Hehän voisivat olla joko erävastauskatoa tai 
yksikkövastauskatoa. Analyysin helpottamiseksi heidät määriteltiin 
yksikkövastauskatoon joten osittain vastanneet jäävät estimoinneista pois. 
Mikään ei estä toisia tutkijoita tekemästä toisenlaista ratkaisua ja siis 
hyödyntää kaikki vastaukset parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän on 
metodisia eväitä kirjan myöhemmissä osioissa.
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Otospohjaisen surveyaineiston kuvaus 
 
Hahmotan seuraavassa kuviossa otospohjaista surveyaineistoa, sen poikkileikkausversiota kaaviolla. 
 

 
 
Poikkileikkausaineisto viittaa siihen että tiedosto koskee tiettyä ajankohtaa tai aikaväliä. Samasta 
yksiköstä ei ole tietoja useilta ajankohdilta samasta muuttujasta. Toki eri muuttujien tietojen ajankohta voi 
poiketa. Kun samasta yksiköstä on samasta muuttujasta tietoja useammilta ajankohdilta, kyse on 
pitkittäisaineistosta. Tähän palataan.  
 

Kuvion käsitteiden lisätarkasteluja 
 
Yksilöintitunnukset: 
 
Perustunnus (henkilötunnus, yritystunnus, organisaatiotunnus, kuntatunnus, maatunnus, ESS:n 
kierrostunnus) tarvitaan heti alussa. Sitä käytetään tiedonkeruussa ja pidetään tallessa 
tiedonkeruuyksikössä. Yleensä tieto on herkkä eikä sitä luovuteta kenelle tahansa. Sen vuoksi voidaan 
muodostaa uusi, tietosuojattu tunnus. Yleinen tapa sen muodostamiseksi on asettaa yksiköt satunnaiseen 
järjestykseen ja antaa tunnus sen mukaan. Uhritutkimuksessa tehtiin kolme osatunnusta, ensimmäinen 
alkoi luvusta 10000 ja tuli käyntihaastattelun otokselle, toinen sarja alkoi 20000:sta ja tuli 
puhelintiedustelun otokselle, kolmas vastaavasti nettiotokselle alkaen luvusta 30000. 
 

 

Tunnusesimerkkejä: 

ESS:ssä maan yksilötunnus ei riitä jos käsitellään useiden maiden aineistoja. 
Mukaan on otettava myös maatunnus ja kierrostunnus. PISA:ssa ei myöskään 
pelkkä oppilastunnus ole riittävä paitsi yhden maan tarkastelussa. Mukaan on 
otettava myös koulutunnus ja maatunnus. 
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Pitkittäis- ja paneliaineistoissa tarvitaan myös pitkittäistunnus jotta sama yksikkö voidaan löytää 
vaivattomasti. Tämä on yksitasoisen tilastoyksikön tapauksessa suhteellisen helppo luoda, jos aineisto 
sisältää vaikkapa henkilön tai yrityksen virallisen tunnuksen oikeana, sillä tällöin perustunnus tai sen 
tietosuojattu versio kelpaa sellaisenaan. Sen sijaan ryväsyksikön, kuten kotitalouden ja 
monitoimipaikkaisen yrityksen, seuraamisessa pitkittäistunnuksen luominen on hankala eikä 
yksikäsitteistä ratkaisuakaan löydy. Tällöin tutkijan täytyy ilmaista tarpeensa ja tunnus luodaan ne 
mahdollisimman hyvin tyydyttämään.  
 

 
 

Varsinaiset muuttujat 
 
Surveyaineistossa näitä 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.  
 
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.  
 

Esimerkki: Kotitalouden seuraaminen on helppoa jos siinä on yksi jäsen eikä 
tämä liity toisen jäsenen kanssa samaan talouteen. Jos kuitenkin liittyy, niin 
normaalisti ajatellaan että kahdesta yhden hengen taloudesta syntyy yksi 
kahden hengen talous eli talous ei ole enää sama. Otantamielessä voitaisiin 
toimia niinkin että jos toinen näistä yhden hengen talouksista on ollut 
otoksessa, toinen ei, niin pitkittäisyys voidaan ajatella niin että seurataan tuota 
otoshenkilöä ja katsotaan toisena ajankohtana keitä muita on samassa 
taloudessa. Tällöin seuraavana ajankohtana mukana on tuo toinen henkilö. 
Sitä seuraavana ajankohtana jäsenmäärä voi olla muuttunut ylös tai alaspäin, 
mutta pitkittäisyys koskee vain tuon otoshenkilön seurantaa. Voit kuvitella että 
seurannasta voi tulla monimutkainen jos jäsenmäärät ovat isompia heti alussa. 
Yritysmaailma on usein vielä monimutkaisempi koska samalla yrityksellä voi 
olla jopa useita satoja toimipaikkoja jotka vaihtuvat usein. Tutkimusstrategia 
siis määrittelee pitkittäisasetelman.   
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Toinen tietotyyppi on metadata joka tarkoittaa tietoa tiedosta. Kyse on siis hvyästä tiedon 
dokumentoinnista ja mielellään sellaisesta että se voidaan kätevästi hyödyntää aineiston käsittelyssä. 
Palaan sekä para- että metadataan esimerkeillä useita kertoja.  
 

 
 
Hyvin toteutetuissa surveyssä on lisäksi taustadataa, koskien esimerkiksi surveyn kenttätyöajan 
tapahtumia ja ilmapiiriä, jopa sääoloja. Tiedustelun keruuaikana tai vähän ennen sitä voi kohdealueella tai 
maailmassa tapahtua merkittäviä asioita, joilla on vaikutus erityisesti asenteisiin ja myös 
vastaamishalukkuuteen. Tieto tästä on hyödyllinen sekä surveyn laadun että tulosten tulkinnan kannalta. 
Olennainen taustadata on hyvä kirjata ylös heti, myöhemmin sen hankkiminen on hankalampaa.  
 

Esimerkki: Haastattelun kestoa voi ESS:ssä tutkia helposti; tulos 
havainnollistaa esimerkiksi eroja maiden ja ikäryhmien välillä. 
Haastattelijavaikutus voi näissä olla myös osatekijä. Myös haastattelun 
viikonpäivä ja kellonaika saattavat vaikuttaa joihinkin tuloksiin, kuten on väitetty 
esimerkiksi onnellisuuden osalta. Joidenkin tulosten mukaan sunnuntai on 
epäonnellisin päivä, koska on taas seuraavana päivänä lähdettävä töihin tai 
kouluun.   
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Painomuuttujien osasto 
 
Kuvion loppupäässä on havainnollistettu karkeasti painomuuttujia. Näitä ei tarvita jos koko perusjoukko 
on mukana aineistossa tai voidaan ajatella että kaikki painot ovat =1. Kaikissa muissa tilanteissa painot 
ovat tarpeellisia, myös silloin kun koko perusjoukkoa yritetään tutkia mutta kaikkien tietoja ei saada. Siis 
jos on vastauskatoa, niin painot ovat tarpeen. Tietysti ne ovat vielä välttämättömämpiä, jos 
vastaajakandidaatit on valittu otoksella. Painoja voidaan kutsua tällöin otospainoiksi, mutta otospainoja on 
useanlaisia.  
 
Aluksi luodaan kehikkotietoja käyttäen asetelmapaino. Kun aineisto saadaan koottua, on mahdollista 
luoda ensiksi otanta-asetelman ja saatuun aineistoon perustuva uusi paino, jota kutsun peruspainoksi tai 
perusotospainoksi. Jos on käytettävissä muutakin tietoa kuin alkuperäisen kehikon tiedot, niin on 
mahdollista luoda parempia, ns. adjustoituja, otospainoja. Otospainoja käytetään lähes kaikessa 
analyysissä. Aineiston käsittelijän tehtävänä on valita kuhunkin tilanteeseen sopivin otospaino. 
Analysoijan ei tarvitse viimeisen päälle ymmärtää miten paino on muodostettu mutta on syytä olla 
tiukkana ja vaatia hyvät vakuudet sen hyvyydestä tiedon kerääjältä.  
 

 
 

Käsitteiden lisätarkasteluja: Paneli- ja pitkittäisaineistot 
 
Edellä olen jo määritellyt pitkittäisaineiston perusidean. Kyse on siitä että samasta yksiköstä on samaa 
muuttujaa koskien tietoja vähintään kahdelta ajankohdalta tai -jaksolta. Mitä useampia aikoja on, sitä 
kiinnostavampi aineisto on. Tällaisia aineistoja voi olla hyvin monenlaisia, myös siten että ajat vaihtelevat 
eri yksiköillä. Tyypillinen tällainen esimerkki koskee tapahtumahistoriaa. Tällöin aineistosta löytyy 
kullekin jonkin tapahtuman alkamisajankohta (ihmisen tai yrityksen syntymä, työttömyyden tai 
sairasloman alku) ja toisaalta sen päättymisajankohta (ihmisen kuolema, yrityksen toiminnan loppuminen, 
työttömyyden tai sairasloman loppu).  
 
Tällaisesta tapahtuma-aineistosta voidaan muodostaa erilaisia jatkotiedostoja jotka ovat helpompia 
käsitellä. Tavallisin tapa on asettaa aineistoon tietyt kiinteät ajankohdat tai aikavälit jotka ovat kaikille 
samat. Esimerkiksi ihmisen ollessa kyseessä voidaan saada seuraava aineisto ajankohdille t, t+1 ja t+2 
(koodi 1=kyllä, koodi 0=Ei, koodi -1 = Ei tietoa): 
 

Kommentti: Olen usein hämmästellyt sitä, että hyväkään tutkija ei luo 
otospainoja aineistoonsa, huonosta tutkijasta nyt puhumattakaan. Hänhän ei 
erityisemmin laatua tarkastele muutenkaan. Hyvä tutkija on sentään huolissaan 
laadusta ja saattaa tehdä hyvänkin analyysin esimerkiksi vastauskadosta. Silti 
hän ei aina käytä tätä analyysiä estimoinnissa missä hyvät painot nimenomaan 
auttaisivat. Parhaat mahdolliset painot siis hoitavat estimoinnin siten että sekä 
otannasta että vastauskadosta johtuvat vajavaisuudet saadaan hoidettua 
asiallisesti. Toki on niin, että hankalissa tilanteissa on vaikea saada riittävän 
hyviä painoja. Syynä on se, että aineistoon hankitut apumuuttujat eivät ole 
riittävän hyviä. Siksikin apumuuttujien hankintaan täytyy kiinnittää suurta 
huomiota heti tutkimuksen alusta asti. 
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Ihminen t t+1 t+2 

Tavoiteperus-
joukossa 

Työtön Tavoiteperus-
joukossa 

Työtön Tavoiteperus-
joukossa 

Työtön 

A 0 -1 1 1 0 -1 

B 1  0 1 1 1  1 

C 1  1 1 1 1  1 

Tällainen muunnos luonnollisesti hävittää tietoa koska ei tiedetä kuinka kauan ihmiset A ja B ovat olleet 
työttöminä. On toki mahdollista yrittää laskea erikseen uusi muuttuja joka kertoo heidän viimeisimmän 
työttömyytensä keston kuhunkin ajankohtaan mennessä. Tämä ei onnistu ihmiselle A koska aineistossa ei 
ole aikaisemmassa tavoiteperusjoukossa mahdollisesti ollutta työttömyysaikaa eikä myöskään 
myöhemmässä eli ajankohtana t+2. Ihmiselle C tällaiset työttömyyden kestot voidaan laskea ja merkitä 
aineistoon uutena muuttujana. Hänen tulevaa työttömyyttään ei toisaalta tiedetä.  

Jos ajankohdat tai aikavälit asetetaan kiinteiksi, on aineistojen käsittely helpompaa. Tässä yhteydessä 
käytetään usein myös käsitettä paneli. Näitäkin on erilaisia, mutta vain kahta päätyyppiä.  

(i) Retrospektiivinen tutkimus (paneli)

Tässä aineisto tuotetaan jälkikäteen kysymällä tietoja vastaajien menneestä historiasta. Ongelmana on 
muun muassa muistin pettäminen, mistä syystä menneitä muistoja voidaan ’kullata’ tai 
päinvastoin ’mustamaalata.’ Retrospektiivinen näkökulma on kuitenkin erittäin yleinen, koska surveyllä 
on käyttökelpoista kysellä edeltävistä ajoista. Esimerkiksi kulutustutkimuksissa on tapana pyytää 
arvioita viimeisen viikon, kuukauden tai vuoden kulutuksesta. Myös palkka- ja tulotietoja kysytään 
edeltäviltä ajankohdilta. Kysymyslomakkeiden suunnittelijan olisi hyvä löytää mahdollisimman oikean 
pituinen edeltävä periodi (viiteaikaväli, referenssiperiodi) siten, että estimaatti itse olisi luotettava ja että 
muistivirhe olisi mahdollisimman pieni.  

Retrospektiivinen tutkimus voi mennä kauaskin taaksepäin. Sukupolvitutkimuksissa voidaan esimerkiksi 
kysyä henkilöhistorian avainkohtia (avioituminen, eroaminen, lasten syntymät, leskeytyminen ja muut 
kuolemat perheessä, muuttaminen) kymmenien vuosien takaa. Kohtuullinen luotettavuus on mahdollista 
jos haastateltavan kanssa on saavutettu hyvä luottamus.  

Vaikka retrospektiivisen tutkimusasetelman viiteaikavälit ja muut asetelmatekijät onnistuttaisiinkin 
saamaan hyviksi tai vaikka vieläpä tutkimus käyttäisi faktatietoa esimerkiksi rekistereistä, tämä 
lähestymistapa ei ole ongelmaton. Syynä on, että alkuperusjoukko (se mistä lähdetään seuraamaan 
tilannetta taaksepäin) voi olla harhainen tutkimusasetelman kannalta, sillä retrospektiivisessa 
tutkimuksessa on myös aineisto harhautunut, koska se kerätään joukosta jotka ovat eräänä ajankohtana 
käytettävissä. Siten kiinnostavia ja ilmiön kannalta tärkeitä yksiköitä voi olla mukana ’epäedustavasti.’  
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Esimerkiksi tutkittaessa opintokurssilla menestymistä, ja samalla ehkä myös kurssin hyvyyttä, voidaan 
tutkimusjoukoksi ottaa ne jotka ovat mukana vielä kurssin lopulla. Tällöin kurssin lopettaneet eivät tule 
mukaan. Jos ja kun lopettaneet ovat huonommin menestyneitä kuin vielä mukana olijat, tulos antaa liian 
hyvän kuvan menestymisestä sekä todennäköisesti myös kurssista itsestään. Tilannetta voidaan korjata, jos 
myös tutkitaan keskeyttäneitä, mutta heidän tavoittamisena voi olla hankalampaa.  

(ii) Prospektiivinen eli eteenpäin suuntautuva paneli eli seurantatutkimus 

Näitä on kolme päätyyppiä: 

A Puhdas tai jatkuva paneli tai kohorttitutkimus, jolloin tiettyä aluksi valittua joukkoa seurataan tietty 
aika. Aineisto yleensä supistuu joko ylipeiton eli panelikuoleman tai vastauskadon johdosta. Tämä johtaa 
sitä jännittävämpiin tilanteisiin mitä monimutkaisempi on tutkittava ja seurattava yksikkö.  

B Rotatoiva paneli, jolloin aineistoa täydennetään määrävälein ja osa alkuperäisistä vapautetaan. Tämän 
strategian tarkoitus on, että aineistosta voitaisiin kohtuullisesti estimoida sekä poikkileikkaus- että 
muutostietoja. 

C Edellisten sekoitus (sekapaneli), jolloin toisaalta seurataan tiettyä joukkoa ja toisaalta poimitaan 
riippumaton rinnakkaisaineisto, jolloin jälkimmäisestä saadaan poikkileikkaustiedot luotettavasti ja 
edellisestä muutostiedot.  

Kaikista kolmesta voidaan muodostaa tasapainotettu paneli, jolloin mukaan hyväksytään vain ne joista on 
tietoja jokaiselta ajankohdalta. Vastaavasti muut panelit ovat tasapainottamattomia. Kuvio havainnollistaa 
tilannetta. 

t t + 1 t + 2

T i l a s t o -
y k s i k ö t

A

B

C

T a s a p a i n o t e t t u  P a n e l i

T a s a p a i n o t e t t u  P a n e l i
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Historiallinen esimerkki 1950-luvulta, jolloin käytiin kiivasta väittelyä onko 
tupakanpoltto yhteydessä keuhkosyöpään. Epäilyjä tästä oli mutta toisaalta sen 
todentaminen olisi ollut kiusallista tupakkayhtiöille, jotka olivat saaneet hyvin 
perille käsityksen, että tupakoiva mies tai nainen on haluttu ja dynaaminen. Jos 
katselee aikakauden elokuvia, vähän joka välissä sankari(tar) sytyttää 
savukkeen. Epäilyjä tupakoinnin vaarallisuudesta oli, vaikka myös uskottiin, 
että se edistää monia asioita, kuten vaikkapa estää tartuntatautien saantia. 
Kotikylälläni eräskin tupakoimaton yritti ehkäistä kiivaalla savuttamisella 
hammassärkyä.  

Useita tutkimusasetelmia toteutettiin 1950-luvulla, jotta saataisiin evidenssiä 
puolesta tai vastaan. Ensimmäinen julkaistu asetelma oli retrospektiivinen. 
Siinä otettiin perusjoukoksi syöpäpotilaat, riittävän iso aineisto. Tämän joukon 
elintapoja tutkittiin ja erityisesti kysyttiin heidän tupakoinnistaan. Tulos oli 
selkeä: syöpäpotilaista valtaosa oli polttanut tupakkaa. Kriitikot, etunenässä 
ehkä kaikkien aikojen arvostetuin tilastotietelijä Ronald A. Fisher, pitivät tätä 
tulosta harhaisena. Nämä henkilöthän olivat enimmäkseen vanhoja ja siis 
voitiin päätellä, että syöpä on vanhemman väen sairaus, mutta eikö tästä voisi 
ihan loogisesti päätellä, että nimenomaan tupakanpoltto oli auttanut heitä 
elämään vanhoiksi. Eli tupakanpoltto ei sinänsä ollut syynä syöpään. Myös 
toinen kuuluisa tilastotieteilijä Jerzy Neyman, Fisherin kiistakumppani monissa 
asioissa, totesi tutkimusasetelman ongelmallisuuden, vaikka uskoi 
alkuperäisen hypoteesin pitävän paikkansa.  

Tästä syystä toteutettiin seurantatutkimuksia, soveltaen eteenpäin 
suuntautuvan panelin asetelmaa, jota oli vaikeampi kritisoida. Erääseen 
tällaiseen tutkimukseen saatiin 50000 mieslääkäriä. Tuloksia oli odotettava eli 
piti saada havaintoja syöpään kuolleista riittävästi. Koska alkukohortti oli iso, jo 
parin vuoden kuluttua voitiin vetää ensimmäiset johtopäätökset. Tulos oli sama 
kuin retrospektiivisella asetelmalla. Kesti kuitenkin kauan ennen kuin tulos 
todella uskottiin ja vielä kauemmin ennen kuin toimiin ryhdyttiin. Tupakkayhtiöt 
ovat kaiken aikaa panneet kampoihin kiivaasti. Paljon on kuitenkin tapahtunut 
50 vuodessa. Maailma on vähemmän savuinen.  

Loppukommentti: Fisher ei uusienkaan tulosten valossa ollut sitä mieltä, että 
varsinainen aiheuttaja olisi ollut tupakointi, vaan perinnöllisyys. Toiset vain ovat 
perinnöllisistä syistä taipuvaisempia tupakoimaan, toiset eivät. Fisherin kritiikki 
loppui hänen kuoltuaan paksu- ja peräsuolen syöpään 1962. Varmaankin 
osasyynä oli se, että hän tupakoi. Mahtoiko häneltä myös objektiivisuus 
kadota? 
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Termiä Aalto käytetään panelin kierrosta kuvaamaan. Ideana on varmaan se että niitä tulee perä perää 
useita.. Poikkileikkaus-tutkimuksissa joita toistetaan taas puhutaan termistä Kierros.
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5. Otantamenetelmät 
 
Jos kehikosta poimitaan harkinnalla tai epäselvin periaattein osajoukko, sitä on tapana kutsua näytteeksi. 
Jos poiminnalle kyetään asettamaan todennäköisyysperiaatteisiin nojautuvat täsmälliset säännöt, voidaan 
käyttää nimikkeitä otos ja otanta. Vielä täsmällisemmin tästä käytetään nimeä (a) Todennäköisyysotanta, 
jonka luonnollinen vastapooli on (b) Ei-todennäköisyysotanta.  
 
Vaihtoehto (a) siis vain voi tuottaa aidon otoksen. Mutta on myös niin, että harvoin otanta on puhtaasti 
(b):n mukainen, vaan tällöinkin osin käytetään (a):n oppeja. Puhdas (b) olisi harkintaotanta jolloin tutkija 
valitsee aineistoonsa sellaisia yksiköitä jotka ovat joltakin kannalta käyttökelpoisia, esimerkiksi että tulos 
saadaan sopivaksi tai että työ on helppo toteuttaa. Sellaiseen ei kunnon tutkija alennu.  
 
Tavallisin osin molempia vaihtoehtoja hyödyntävä poimintamenetelmä on ns. kiintiöpoiminta (quota 
sampling), joka on yleinen markkinatutkimuksissa. Tämä menetelmä sinänsä ei ole ongelmallinen, vaan se, 
että kiintiöt täytetään korvaamalla kieltäytyjät ja kohtaamattomat toisilla samaan kiintiöön kuuluvilla. 
Kiintiöt muodostetaan sopivien taustatekijöiden mukaan, sellaisten joiden osuudet perusjoukossa tiedetään. 
Tyypillisiä muuttujia kiintiöiden muodostamisessa ovat väestökyselyissä alue, ikä ja sukupuoli. Ratkaisu 
on pätevä vain jos korvaaja on samanlainen korvatun kanssa. Tämä ei yleisesti päde hyvin, mutta toki 
johonkin rajaan asti. Eli tuskin on mahdollista että kussakin sellaisessa kiintiössä yksiköt ovat samanlaisia, 
ei edes ottaen satunnaisuudet johtuvat luonnolliset tekijät huomioon. Menetelmä on periaatteessa helppo ja 
sikälikin kiva, että asiakkaalle voidaan taata tietty vastaajamäärä (mediassa käytetään virheellistä termi 
otoskoko), kuten 1000, ja käytännön kenttätyössä kiintiön täyttäminen voidaan lopettaa kun se on saatu 
täyteen.  
 
On myös muita ei-todennäköisyysotantoja joita käytetään kun parempia vaihtoehtoja ei yksinkertaisesti 
ole mahdollista käyttää kohtuullisen ajan puitteissa. Tällaisia ovat mm. 
 

‐ adaptiivinen otanta 
‐ lumipallo-otanta 
‐ verkosto-otanta ja  
‐ vastaajavetoinen otanta. 
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Huomaa että näillä kaikilla on yhtymäkohtia; nimierot johtuvat osin siitä että eri kehittäjät ovat antaneet 
ratkaisulleen omanlaisensa nimen. Yleisidea näissä on, että poimitaan ensin joukko 
tavoiteperusjoukkoon kuuluvia ja näistä saatua tietoa käytetään hyväksi uusien otosyksiköiden 
etsinnässä. Pikku hiljaa ketjuja laajentaen muodostuu enemmän tai vähemmän täydellinen kehikko, josta 
poimitaan varsinainen otos. On myös mahdollista ottaa mukaan kaikki ja myöhemmin arvioida miten 
aineistoa analysoida. Näitä menetelmiä käytetään pienryhmille joista kehikko puuttuu tai se on huono. 
Esimerkkejä: huume- tai muut nargotistit, laittomat maahanmuuttajat, kauniit nuoret naiset, surveyden 
suurkuluttajat, iloiset veronmaksajat. 
 
Erityisen suuri uusi ei-todennäköisyysotantaan perustuva menetelmä perustuu itsevalintaan eli 
tutkimukseen kutsutaan mukaan joko täysin yleisellä kutsulla tai rajoitetulla jolloin kutsutaan mukaan 
esimerkiksi sopivaan kiintiöön. Yleinen, kaikille tiedon saaneille mahdollinen osallistuminen on yleistä 
nettikyselyissä. Näissä saattaa osanottajia olla hyvinkin runsaasti ja tutkimuslaitos vetoaakin usein siihen 
että vastaajia oli hyvin paljon (vaikkapa 10000). ”Kyllä tästä voi melko vankkoja johtopäätöksiä vetää.”  
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Todennäköisyysotanta 
 
Tämän luvun loppuosassa keskityn todennäköisyysotantaan mitä varten määrittelen heti alkuun muutaman 
keskeisen käsitteen: 
 
Ryväs = laajempi tai suppeampi joukko yksiköitä, kuten 
 
              •  pienalue jossa asukkaita 
              •  pienalue jossa yrityksiä 
              •  pienalue jossa linnunpesiä 
              •  koulu jossa oppilaita tai opettajia 
              •  pelto jossa perunoita 
              •  kotitalous jossa sen jäseniä 
              •  osoite jossa asujia tai työntekijöitä 
              •  yritys jossa työntekijöitä 
              •  kauppa jossa asiakkaita. 
 

Kiintiöittäinen kutsuminen on yleistä kutsua parempi. 
Markkinatutkimuslaitokset ovat tässä tarkoituksessa luoneet ns. paneleja,
joihin houkutellaan mukaan pienehköillä palkkioilla. Itse olin jonkin aikaa 
mukana Kuluttajapanelissa ja valitsin palkkiokseni tietokoneen liitäntälaitteen 
mikä oli aika vähän ottaen huomioon että olin mukana kolme kuukautta. 
Tehtävänäni oli skannata ostamieni tavaroiden hintoja ja määriä 
annetulle ’pikkutietokoneelle,’ josta laitos imuroi ne aika ajoin omiin 
tiedostoihinsa. Minua ei automaattisesti hyväksytty mukaan. Piti ainakin 
ymmärtää järjestelmän toimintapa mikä ei ihan helppoa ollut. Johonkin kiintiöön 
minut sijoitettiin mutta on selvää, että laitoksen aineistosta jäävät kokonaan 
puuttumaan sellaiset ostokset joita tekevät tietokonetta huonosti hallitsevat 
henkilöt.  Myös itse valikoin ostoksiani koska itsepalvelussa punnitun tavaran 
skannaaminen oli työläämpää ja niinpä vältin sellaisten tuotteiden ostamista. 

Vastaavia paneleja on olemassa television katselututkimuksiin ja yleisempiä, 
jolloin laitos pyytää panelin jäseniä (tai otosta jäsenistä, sillä panelien koot ovat 
40.000:n luokkaa) vastaamaan kulloinkin kiinnostaviin kysymyksiin. 
Vastaaminen tapahtuu yhä enemmän netissä jonka vuoksi tulokset ovat myös 
nopeasti käytettävissä.  Mieti kuinka valikoituneita vastaajat ovat eli minkälaista 
tavoiteperusjoukkoa ne edustavat.  

Tällaisia paneleja ei kannata rakentaa yhtä tai kahta kyselyä varten vaan 
pidempiaikaiseen seurantaan. Tällöin voidaan panelien jäseniksi suostuneille 
antaa myös tietokone tai kannettava puhelin vastaamista varten. Palkkiona voi 
olla myös laitteen käyttö omiin tarkoituksiin. Kannettava puhelin on tulossa 
erityisesti kehitysmaissa käyttöön muutamien kuukausien panelitutkimuksissa. 
Sen etu on laitteen halpuus ja verkkojen olemassa olo. 
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Sisältymistodennäköisyys: todennäköisyys jolla poimintayksikkö sisältyy otokseen. Tarkemmin sanottuna 
määritelmä on yhden yksikön sisältymistodennäköisyys. Tämä saadaan (yhden yksikön) 
poimintatodennäköisyyden ja otoskoon tulona. Estimaatin tarkkuuden määrittelyä varten tarvitaan myös 
kahden yksikön sisältymistodennäköisyys mikä on ensimmäisen ja toisen yksikön 
sisältymistodennäköisyyksien tulo. Aidossa otoksessa sisältymistodennäköisyys on pienempi kuin yksi, ja 
kahdelle yksikölle vielä pienempi.  
 
Ensisijainen poimintayksikkö (primary sampling unit = psu): todennäköisyysperiaatteilla poimittava 
ensimmäisen asteen yksikkö kuten tutkimusyksikkö itse tai vaikkapa ryväs. Kyse on siis poiminnasta jossa 
ensi kerran poimitaan jokin osa aidosti mukaan eli sisältymistodennäköisyys on pienempi kuin 1. On hyvä 
huomata myös että otanta ei ole asiallinen mikäli sisältymistodennäköisyys jollekin poimintayksikölle = 0. 
Tämä merkitsee sitä, että jotkut yksiköt eivät voi päästä otokseen. Tätä ongelmaa ei voi välttää jos 
kehikko ei sisällä yksiköitä eli alipeitto aina tekee otoksen harhaiseksi. Käytän jatkossa paljon lyhennettä 
psu.  
 
Vastaavasti toissijainen poimintayksikkö jos otanta sisältää toisen poiminta-asteen ja jos tässä käytetään 
todennäköisyyteen perustuvaa poimintaa.  
 
Osite: Sellainen yksikkö joka 100%:sti poimitaan otokseen. Ositteet kattavat yhdessä koko kehikon ja siis 
kaikki ositteet ovat riippumattomia toisistaan eli niitä voidaan tutkia erikseen. 
 
Apumuuttuja: Otannan toteuttamisessa käytettävät muuttujat (psu tai muu alue, sukupuoli, ikäryhmä, 
toimiala, oppilaitostyyppi, …), sekä myöhemmin estimointia edistävät lisämuuttujat (edellisten lisäksi 
rekistereistä, muista tutkimuksista, tilastoista jne. saatavat tiedot).  
 
Seuraavaksi esitettävä otantamenetelmien kuvaus kumoaa sellaisten oppikirjojen tai vastaavien sanoman 
joita minullekin tyrkytettiin tilastotieteen peruskurssilla eli otannan päämenetelmät eivät ole 
Satunnaisotanta, Systemaattinen otanta, Ryväsotanta ja Ositettu otanta. Tositilanne on mutkikkaampi siten 
että vaikka nuo käsitteet esiintyvät otantakirjallisuudessa, ne eivät ole alkuunkaan tyhjentäviä minkään 
menetelmän osalta.  
 
Tarvitaan siis täsmennyksiä jotta otantamenetelmä tulee ymmärretyksi. Käytän tähän tarkoitukseen Kishin 
taksonomian pohjalta tekemääni omaa kehitelmääni. Käytän tästä kokonaisuudesta nimikettä OTANTA-
ASETELMA. Yleensä tämä käsite esitetään paljon suppeampana. Idea on, että otantasuunnitelman laatijan 
tehtävänä on valita kustakin kohdasta A-I hankkeen tilanteen kannalta soveltuvin vaihtoehto. 
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Otanta-asetelman kokonaiskehikko
 

A. Kehikon luonne Kehikosta löytyy eksplisiittisesti jokin tutkimusyksikkö tai 
vaihtoehtoisesti se löydetään implisiittisesti kuten 
virtatutkimuksissa hyväksikäyttäen aikaa. Usein vaaditaan 
useita kehikkoja jolloin vasta loppuvaiheissa päästään kiinni 
tutkimusyksikköön.

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 Kuvastaa hierarkiatasoja, joilla asteittain lähestytään 
varsinaisten tutkimusyksiköiden valintaa. Poimitaan siis ensin 
ensisijainen, sitten toissijainen ja mahdollisesti kolmisijainen 
poimintayksikkö ja lopulta tutkimusyksikkö jolloin asteita on 
neljä. Tämän enempää asteita en ole nähnyt käytännössä.

 

D. Vaiheisuus Poimittu otos käytetään sellaisenaan (yksivaiheinen survey) tai 
tästä poimitaan uusi otos (kaksivaiheinen survey). Puhutaan 
myös osaotoksesta. Harvemmin esiintyy useampia kuin kaksi 
vaihetta.

E. Osittaminen Otos poimitaan koko kehikosta tai sen kustakin osajoukosta 
riippumattomasti. Osajoukkoja kutsutaan ositteiksi.  

F. Otoksen allokointi eli kiintiöinti Miten otos jaetaan eli allokoidaan ositteisiin. Ennen tätä on 
kokonaisotoksen koko määritelty. 

 

G. Paneli vs. poikkileikkaustutkimus Ajallisesti peräkkäiset otokset voivat olla otosyksiköiden osalta 
enemmän tai vähemmän päällekkäisiä, siis johtaa rotatointiin.  

H. Poimintamenetelmä Tapa miten tutkimusyksiköt lopulta valitaan. Perusvaihtoehdot 
ovat:  
‐ poimintatodennäköisyys on sama kaikille  
‐ poimintatodennäköisyys vaihtelee, mutta riippuu joistakin 

tunnetuista tekijöistä tai sen uskotaan riippuvan niistä. 

I. Puuttuneisuuden ennakointi Brutto-otoskoko määräytyy paitsi edellä esitettyjen 
asetelmatekijöiden myös ennakoitavan puuttuneisuuden 
(vastauskato ja ylipeitto) mukaan.  
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Toki usein kuulijalle selviävät otannan periaatteet hieman suppeammallakin ilmaisulla, kuten seuraavissa 
esimerkeissä: 
 

 Suomen 15 vuotta täyttäneestä kotona asuvasta väestöstä poimittu yksinkertainen satunnaisotos 
tammikuun lopussa.  

 Suomen peruskoulujen 9-luokkalaisiin kohdistunut kaksiasteinen ryväsotanta alueellisesti 
ositettuna. 

 Ositettu satunnaisotanta vähintään 20 henkeä joulukuussa työllistäneistä yrityksistä käyttäen 
osituksessa sekä toimialaa että yrityksen kokoa. 

 
Otanta-asetelman rakentaminen osatekijöistä A-I siis vaatii päätöksen ja toimivan käytännön ratkaisun 
jokaisen osalta. Yleinen tavoite on, ettei asetelmasta tehdä liian monimutkaista. Siis on hyvä löytää 
kompromissi siten että tutkimuksen tavoitteet tulevat hyvin täytetyiksi eikä tarpeettomia kuluja synny. 
Yksinkertaisin vaihtoehto on yksinkertainen satunnaisotanta (yso), missä tapauksessa kehikosta saamme 
tutkimusyksiköt suoraan ja näistä poimitaan riittävä määrä yksiköitä satunnaisesti, mitään ositusta ei 
tarvita eikä useampia asteita tai vaiheita käytetä. Jos vielä vastauskatoa ei ole, pätee yksinkertainen 
satunnaisotanta loppuun asti. Muuten näin ei ole ellei vastauskato ole täysin satunnaista. 
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Yksinkertainen satunnaisotanta ei saa minulta kannatusta paitsi jos on huonosti apumuuttujia 
käytettävissä. Sen käyttö tavallaan merkitsee, ettei tutkijalla ei ole täsmennettyjä tutkimustavoitteita. 
Parempi olisi käyttää edes hieman vaativampaa strategiaa.  

Yksinkertaisen satunnaisotannan vaativampia ja parempia muotoja ovat: 
 

‐ Implisiittinen ositus, jolloin otos poimitaan sopivan X-muuttujan mukaisessa järjestyksessä 
olevasta kehikosta. Tällöin X-muuttuja on eräänlainen ositemuuttuja. Sisältymistodennäköisyydet 
tulevat olemaan suurin piirtein yhtä suuria kussakin ositteessa. Tämä ratkaisu on käytössä 
muutamissa ESS-maissa. 

 
‐ Ositus yhtä suurin sisältymistodennäköisyyksin. Tällöin kunkin ositteen 

sisältymistodennäköisyydet ovat täsmälleen yhtä suuret. 
 
Luonnollisesti nuokaan kaksi vaihtoehtoja eivät ole hienoja yleensä vaan on syytä miettiä otoksen 
allokointia siten että eri ositteissa on eri suuria sisältymistodennäköisyyksiä. 
 
On hyvä huomata että tavoiteperusjoukko tähtää tiettyyn ajankohtaan kehikon ja otanta-asetelman ehdoilla. 
Vaikka sen tutkimiseksi poimittuja otosyksiköitä seurataan ajassa kohorttimaisesti, tavoiteperusjoukko ei 
muutu. Käytännössä toki voi tulla pahojakin ongelmia seurannassa. Tällöin aineisto saattaa edustaa 
tavoiteperusjoukkoa huonosti. 
 
Tarkastelen vielä muita paitsi osatekijöitä G ja I yksityiskohtaisemmin. Panelitilanne G vaatisi hyvin 
laajan selostuksen eikä perusteellisena mahdu tähän kirjaan. Yleensä panelin voi kuitenkin katsoa kaksi- 
tai useampivaiheiseksi tutkimukseksi, jossa ei toisessa tai sitä seuraavissa vaiheissa poimita erityistä otosta 
vaan otetaan kaikki edellisen vaiheen kelvolliset yksiköt mukaan. Siitä huolimatta estimointi tehdään 
olettaen aineiston olevan otos uudelta ajankohdalta. Panelissa on myös jokin etukäteen suunniteltu rytmi, 
siten että seuraava aalto eli vaihe tulee kuukauden, vuoden tai muun sopivan ajanjakson verran 
myöhemmin kuin edellinen aalto. Puuttuneisuutta I tarkastellaan tarkemmin puuttuneisuusluvusta 9 
lähtien. 
 

Otanta-asetelmakehikon tarkennuksia 
 
Tässä täydennysosassa tulee uusia käsitteitä, jotka ovat tarpeellisia jatkossa.  
 
A. Kehikon ja siihen liittyvän perusjoukon luonne 
 
Jos kehikosta löytyvät suoraan tutkimusyksiköt, tilanne on helpohko. Tähän tilanteeseen perustuvat kirjan 
perusratkaisut, mutta myös muita vaihtoehtoja käydään läpi. Erityisen tärkeänä muuna vaihtoehtona on 
aluepohjainen kehikko, mitä käyttävät myös markkinatutkimuslaitokset käyntihaastatteluissa. 
Pohjoismaiden ulkopuolella tältä pohjalta etenevät moniasteotannat ovat yleisiä henkilötutkimuksissa. 
Liikennevirrat ja muut virtatutkimukset vaativat myös selkeästi erilaisia ratkaisuja.  
 



Surveymetodiikka

48 

Otantamenetelmät

Käytännössä kehikkoja voi olla useita. Aina on olemassa jonkinlainen alueiden kehikko, tai useita 
alueiden kehikkoja. Näistä ei välttämättä tarvita yksilötason tietoja mutta tilastotiedot ovat välttämättömiä. 
Mieluiten tilastotiedot olisi oltava tavoiteperusjoukkoon kuuluvista jäsenistä mutta ellei tätä ole 
käytettävissä, jokin likimääräinen tieto ainakin, muuten estimointiin ei ole edellytyksiä. ESS:ssä 
esimerkiksi joidenkin maiden pienalueilta ei ole 15+ -ikäisten vaan 18+ -ikäisten tilastotietoja, joten 
jälkimmäisiä käytetään. 
 
B. Poimintayksikön luonne 
 
Esimerkkejä:  
 

 Ihmistutkimuksessa voidaan ensin valita kotitalous, johon tutkimusyksikkönä oleva ihminen 
kuuluu jäsenenä. 

 Kotitaloustutkimuksessa voidaan ensin valita ihminen ja tämän ympärille muodostaa 
tutkimusyksikkö kotitalous eli katsoa ketkä kuuluvat samaan kotitalousryppääseen.  

 Palkkoja koskevassa tutkimuksessa voidaan tiedot kerätä yritysten tai palkkojen maksua hoitavien 
yritysten alihankkijoiden kautta.  

 Perheviljelmiä tutkittaessa voidaan tiedot pyytää viljelmien tietojärjestelmiä hoitavilta yrityksiltä.  
 
Otannassa on käytössä termi otosyksikkö. Se on yksinkertaisessa satunnaisotannassa yksikäsitteinen 
mutta monimutkaisemmissa tilanteissa monikäsitteinen, kuten edellä on selostettu eli on ainakin 
ensisijaisia ja toissijaisia otosyksikköjä.  
 
C. Asteisuus 
 
Hierarkkisia asteita voi otannassa olla yksi tai useampi. Ideana on aloittaa ylimmältä tasolta (huom. sanat 
taso ja aste ovat melko samoja mutta sana aste on tullut historiasta käyttöön). Tyypilliset hierarkiat ovat 
alueellisia, ensimmäinen aste voi olla esimerkiksi maan kunta tai muu pienehkö alue, toinen aste jokin 
hyvin pieni alue edellisen sisällä, kolmannessa asteessa poimitaan potentiaaliset tutkimusyksiköt.  
 
Käytössä on siis asteiden määrästä riippuen termejä: 
 

‐ yksiasteinen otanta  
‐ kaksiasteinen otanta  
‐ kolmiasteinen otanta ja yleisterminä  
‐ moniasteinen otanta  

 
Useamman kuin yhden asteen käyttö on maailmanlaajuisesti valtavirtastrategia. Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa on yksi aste valtakunnallisissa henkilösurveyssä yleisin. Koulu- tai muut 
koulutuslaitostutkimukset siten, että oppilaat ja/tai opettajat ovat kiinnostuksen kohteina, perustuvat 
yleisesti vähintään kahteen asteeseen. Yritysten kautta toteutetut palkkatiedustelut ovat kaksiasteisia. 
Ensin poimitaan yrityksiä ja toisessa asteessa otetaan joko kaikki työntekijät tai otos heistä mukaan. 
Käytännössä tämä tapahtuu usein saman kerääjän ja tietojärjestelmää ylläpitävän yrityksen toimesta. 
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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. Tämä ei ole kovin 
yleinen mutta on sovellettu esimerkiksi: 
 

 Kun ensin on tehty 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 eli otoksen 
suuntaamisessa käytetään hyväksi ensimmäisestä otannasta saatuja tietoja (tämä on eräs sovellus 
adaptiivisesta otannasta).  

 
 Kun halutaan tutkia vastaamattomia ja saada käsitys vastaamattomuuden aiheuttamasta 

laatuhäiriöstä ja korjata sitä. Tällöin valitaan otos vastaamattomista ja kysellään heiltä jotain 
olennaista mutta vähän. Tämä otos voi olla yso tai painotettu vastaamattomista saadun tiedon 
mukaan sopivasti, yleensä painottaen huonoimmin vastanneita ryhmiä.  

 
 Otannan uudiskäyttö jolloin otoksesta poimitaan uusia otoksia. Tavoitteet voivat olla moninaisia 

mutta viime aikoina tätä metodologiaa on erityisen paljon käytetty varianssiestimoinnissa eli 
otoksesta johtuvan epävarmuuden arvioinnissa. Tässä kirjassa ei otannan uudiskäyttömenetelmien 
yksityiskohtia esitetä. 
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Asteisuus ja vaiheisuus usein sotketaan. Edellisessä edetään varsinaiseen otokseen eri tasojen eli asteiden 
kautta ja saadaan aikaan yksi otos. Vaiheisuudessa sen sijaan poimitaan otos sopivalla tavalla vaikkapa 
asteita hyväksi käyttäen. Myöhemmin tästä otoksesta otetaan uusi otos.  
 
E. Osittaminen tai esiosittaminen 
 
Tässä on hieman samoja piirteitä kuin asteisuudessa, käytetty 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 ja samalla koko 
tavoiteperusjoukossa. Käyttäjältä pitäisi löytyä tähän näkemyksiä.  
 
Asteisuus ja osittaminen joskus sotketaan. Pääero on siinä, että ositteet poimitaan otokseen kaikki, siis 
100%:sti, mutta esimerkiksi alueellisia ryppäitä ensimmäisessä asteessa poimittaessa niiden 
sisältymistodennäköisyys on alle 100%. Tästä keskustellaan lisää otannan teknisessä osuudessa. 
 
Ositusta voidaan toteuttaa myös kahdessa asteessa. Esimerkiksi koulututkimuksessa valittaessa kouluja on 
käytetty alueellista ositusta, mutta oppilaita otoskoulujen sisällä valittaessa ositus on tehty vaikkapa 
luokkien tai ryhmien luonteen mukaan. Uhritutkimuksessa ensimmäisessä asteessa oli alueellinen ositus (4 
aluetta), toisessa asteessa mukaan lisättiin ikäryhmä (4) ja sukupuoli (2). 
 
Käytän tämän osaston otsikossa termiä esiosittaminen. Se viittaa otoksen poimintavaiheen ositukseen. 
Tämä täsmennys on tarpeen, jos estimointivaiheessa on käytössä uusi ositus, ns. jälkiositus.  
 
F. Brutto-otoksen kiintiöinti eli allokointi ositteisiin 
 
Ratkaisu riippuu käyttötarpeista, käytettävissä olevasta tiedosta koskien odotettavaa varianssia eri 
ositteissa sekä budjettiin sopivaa otoskokoa ja rahamäärää. Vaihtoehtoja: 
 

 Minimikiintiöinti, jolloin asetetaan joihinkin ositteisiin minimiotoskoko ja loppuotos allokoidaan 
muihin ositteisiin jollain seuraavista vaihtoehdolla.  

 
 Tasainen kiintiöinti, jolloin sama absoluuttinen otoskoko allokoidaan jokaiseen ositteeseen. 

Tavoitteena on taata melko sama tarkkuus kaikissa ositteissa. Tarkasti ei tarkkuutta tiedetä koska 
vastaukset ja vastaamattomuus vaikuttavat tulokseen. 

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

siis taataan haluttu otoskoko kuhunkin ositteeseen. Jos sen sijaan ei olisi kiintiöitä, suhteelliset 
otoskoot vaihtelisivat satunnaisesti tietyissä rajoissa.  

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

(-jista) muodostettuun painoon.  
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 Neymanin ja Tschuprowin kiintiöinti1 jossa otoskoko määräytyy odotettavissa olevan varianssin 
mukaan siten että kussakin ositteessa tulokset olisivat yhtä tarkkoja, edellyttäen siis että tuo 
varianssi toteutuu itse otoksessa. Tähän menetelmään voidaan lisätä myös kustannustekijä eli jos 
tiedetään joidenkin tietojen keruu kalliimmaksi kuin toisten niin voidaan myös allokoida 
kustannuksia. Tällöin puhutaan optimaalisesta kiintiöinnistä. 

 
 Potenssikiintiöinti, joka on potenssia hyödyntävä kompromissi eri kiintiöintien välillä. En esitä 

tästä yksityiskohtia. 
 
H. Poimintamenetelmä 
 

(i) 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. Hae lisätietoa vaikkapa netistä. 
 
(e) Viimeisen syntymäpäivän menetelmä jota käytetään poimittaessa yksi tutkimusyksikkö kotitalouden 
tai osoitteen sisältä. Jos viiteajankohta satunnaistetaan koko vuodelle, tämä on hyvin pätevä. Tällöin 
haastattelijalle pitäisi olla valmiina satunnaispäivä kullekin kohteelle. 
 
(f) GPS:n avulla suoritettu arvonta alueella, hyväksikäyttäen koordinaatteja. Jos GPS on vieläpä 
haastattelijalle mukana, voidaan nähdä missä haastattelu tapahtui ja merkitä aineistoon. 
 
(g) Jokin paikan päällä kehitetty arvontamenetelmä. Esimerkiksi kehitysmaissa on haastattelijoiden 
kehitettävä mahdollisimman objektiivinen tapa otoksen poimintaan kylässä jonne saapuvat. Myös 
ovensuukyselyissä tai katuhaastatteluissa olisi tähän tarve mutta usein mukaan hyväksytään riittävä määrä 
halukkaita mikä ei takaa satunnaisuutta.  
 

(ii) Eri suuriin todennäköisyyksiin perustuva menetelmäperhe on 
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(h) 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 kahdella päälinjalla eli 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 ole helppo. Hyvät tilasto-ohjelmistot 
hoitavat tilanteen helposti. 
 

Keskustelua 
 
Esitetyistä todennäköisyysotannan poimintavaihtoehdoista satunnaispoiminta on selkeästi yleisin. Jos 
aineisto on elektronisessa muodossa, sitä yleensä kannattaa käyttää, jollei halua pps-poimintaa. 
Tasavälipoimintaa sovelletaan eniten kun otos poimitaan manuaalisesti. Tällöinkin on oletuksena, että 
aineisto on joko satunnaisessa järjestyksessä (kuten usein on aakkosjärjestys) tai apumuuttujan x 
mukaisessa järjestyksessä (jolloin lähestytään pps-poimintaa).  
 
Jos otos pitää valita vaikkapa työyksikön sisällä, ja käytössä on jokin listaus henkilöistä tai vaikkapa 
heidän työhuoneensa, eikä kaikkia voida mukaan ottaa, voidaan lomake antaa vaikkapa joka viidennelle. 
Kenttätason tutkimuksissa, esimerkiksi asiakasvirtoja tai matkustajia tutkittaessa, tasavälisyys on 
käyttökelpoinen, mutta tähänkin on kaksi vaihtoehtoa: tasavälinen aikayksikkö (valitaan esimerkiksi 
sellainen joka seuraavan tasakymmenminuutin jälkeen tulee) tai tasavälinen yksikkövirta (poimitaan joka 
50:s). Ns. ovensuukyselyt monien maiden vaalien yhteydessä perustuvat myös vastaavaan poimintaan. 
Silti voi olla ositteita tai muita otanta-asetelman erityisratkaisuja käytetty.  
 
Useat teoreettiset tutkimukset puoltavat pps-otannan soveltamista, jos hyvä x-muuttuja (tai useasta 
muodostettu hyvä koonnelma) on käytettävissä. Tällaisia on usein käytettävissä yritys-, kunta- tai muissa 
yhteisötutkimuksissa. Tämä ideaali ei kuitenkaan ole kovin paljon käytetty sellaisissa tilanteissa, joissa 
poimintayksiköt ja kehikkoperusjoukko ovat herkästi muuttuvia poiminta-ajan ja tiedusteluajan välillä. 
Kuntayksiköitä tämä ei koske läheskään yhtä merkittävästi kuin yritysyksiköitä. Tästä syystä pps-otanta 
voi aiheuttaa sotkua yritystutkimuksissa koska x-muuttujan ja y-muuttujan yhteys tosiasiassa ei olekaan 
sellainen kuin on kuviteltu. Siksi yritystutkimusten yleisin asetelma perustuu ositettuun 
satunnaisotantaan, missä ositteet on tehty kahden x-muuttujan kautta, nimittäin toimialalla ja 
yrityskoolla määriteltynä henkilöstön määrällä.  
 
Moniasteotannoissa pps on lähes aina käytössä koska psu on ryväs. 
 



Surveymetodiikka

53 

Otantamenetelmät

 
 

Rekisterikehikkokin voi olla vajavainen. 

Useimmat ihmiset ajattelevat että ’rekisterimaissa’ kuten Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa sekä myös vaikkapa Virossa otanta on helppoa. Näin olen 
luullut itsekin siihen asti kun olen törmännyt kiusallisiin tilanteisiin. Yksi tekijä 
on rekisterin huono ajantasaisuus. Suomessakin tämä on ongelma mutta se 
ei vaikuta yleisiin koko maan tutkimuksiin merkittävästi. Sen sijaan 
erityisryhmiä kuten maahan muuttaneita koskeva kysely voi sisältää 
huomattavasti harhaa rekisteritietojen huonosta päivityksestä johtuen. Myös 
maassa muuttaneiden osoitetiedot päivittyvät hitaasti eivätkä Suomesta 
ulkomaille lähteneetkään aina motivoidu tästä erityisemmin kertomaan ellei 
siitä ei ole haittaa päivittäisissä toiminnoissa. 

Maassa ja maasta muutto ovat Virossa suurempi ongelma. ESS-otannan 
suunnitteluvaiheessa he onneksi osaavat ottaa tämän varsin hyvin huomioon. 
Niinpä he arvioivat rekisterin ylipeiton olevan 17%. Vastaavia määriä on 
muuallakin. Syynä on ihmisten pitkäaikainen eläminen työn takia muussa 
maassa, minne he lopulta saattavat jäädäkin. 

Erityisongelmana on lisäksi se että osa ihmisistä on kieltänyt poimimasta
itseään mihinkään tiedusteluun (mainostuskiellon voi myös tehdä). ESS-
otannasta opin että tämä määrä on Tanskassa noin 12%. Koska määrä tuskin 
on satunnainen, sillä on vaikutusta estimaatteihin.  

Lisäksi useat maat vapauttavat kerran otokseen poimitun joksikin aikaa 
uusista otoksista. Näin toimii myös Suomen tilastovirasto. Tutkin tätä 
Uhritutkimuksen yhteydessä, siis koskien 15-74 –vuotiaita Suomessa asuvia. 
Kokonaisuudessaan lähes puoli miljoonaa tavoiteperusjoukkoon kuuluvaa 
vapautettiin otoksesta (12,2%). Tämä joukko ei toki ole satunnainen. Ohessa 
esimerkki joka koskee ikää: 

Tulkinta: Pystyakseli mittaa vapautettujen osuuksia. Jos vapauttaminen olisi 
iän mukaan satunnaista, niin jakauma olisi tasainen kohdassa 0,122 (=12,2%). 
Havaitset että erityisesti nuoret mutta myös vanhat ovat harvemmin 
vapautettuja. Mieti syitä tähän. 
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Otantaan tarvitaan asetelma jossa silmä lepää.  
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6. Otantamenetelmien tekniikkaa 
 
Edellisessä luvussa on esitetty otantamenetelmät keskeisten yleisten käsitteiden tasolla sekä paljon 
käytännöllisiä ratkaisuja. Tässä luvussa on tiivis katsaus selkeämmällä tilastotieteellisellä tasolla. En esitä 
kaavojen johtoja tai vastaavia.  
 
Kertaukseksi on hyvä todeta, että otanta-aineistosta aina pyritään tuottamaan sekä piste-estimaatti että 
väliestimaatti. Edellisiä ovat keskiarvo, mediaani ja muut kvantiilit, kokonaissumma, frekvenssit, muut 
suhdeluvut, regressiokerroin ja muiden tilastollisten mallien parametrien estimaatit. Väliestimaattien muita 
nimiä ovat varianssiestimaatti, keskivirhe, luottamusväli ja virhemarginaali. Näistä voidaan johtaa 
edelleen esimerkiksi p-arvo, jolloin mukaan tulee jokin vertailu missä keskivirhe on vaikuttava tekijä. 
Median käyttämä virhemarginaali tarkoittaa 95%:n luottamusväliä.  
 
Estimointi pyritään tekemään mahdollisimman harhattomasti. Harhaa syntyy kahta kautta. Ensiksikin 
estimaattori voi olla harhainen, mikä tavallisissa tilanteissa ei ole suuri ongelma, mutta tutkija saattaa 
käyttää harhaisia estimointitapoja tietämättään. Tämä johtuu muun muassa siitä, että hän ei käytä 
asianmukaisia ohjelmistoja oikealla tavalla. Harha on yleisempää väliestimoinnissa kuin piste-
estimoinnissa. 
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Toinen ja hankalampi harhan tekijä on aineistossa. Käytännön tilanteissa esimerkiksi esiintyy pahaa 
vastauskatoa ja muuta puuttuvuutta mikä johtaa useimmiten selvään harhaan sekä piste- että 
väliestimaateissa. On onneksi olemassa keinoja tämän harhan vähentämiseen kuten kirjan loppuluvuissa 
esitetään, mutta kaikissa aineistoissa ei hyväkään osaaja kykene tekemään kovin paljon ja vielä vähemmän, 
jos aineiston luonnissa on laiminlyöntejä. 
 
Seuraavaksi esitettävissä kaavoissa ei käsitellä puuttuvuutta vaan kaikki otokseen valitut saadaan 
estimointiin mukaan. Unohdan hetkeksi myös osituksen eli tarkastelen asioita joko osittamattomassa 
aineistossa tai kussakin ositteessa itsenäisesti. Ositetusta aineistostahan estimaatit tuotetaan ositteiden 
tietynlaisena (painotettuna) summana.  
 
Jos lisäksi siirrymme katsomaan tilannetta joltakin asteelta tai vaiheesta, niin otanta on ’teknisesti’ hyvin 
yksinkertaista.  
 
Tarvitsemme kaksi asiaa: 
 

‐ poimintatodennäköisyyden pk yksikölle k kehikkotasolla 
 

ja 
 

‐ halutun otoskoon n. 
 
Edellinen määräytyy valitusta otantamenetelmästä. Näiden pohjalta voidaan muodostaa yksikön k 
sisältymistodennäköisyys  
 

πk = n pk 
 
Tämä tarkoittaa todennäköisyyttä että tutkimusyksikkö k sisältyy otokseen. Jokaisen tavoiteperusjoukon 
jäsenelle tulee päteä: πk >0. Muuten otos on valikoitunut. Huomaa edellisen luvun johdantoon viitaten, 
että tutkimusyksikköä etsitään poimintayksiköiden kautta jotka eivät ole aina tutkimusyksiköitä.  

Väli- eli varianssiestimointia varten tarvitsemme lisäksi todennäköisyyden että kaksi tutkimusyksikköä k 
ja l yhtäaikaisesti sisältyvät otokseen. On helppo nähdä, että tämä kahden tutkimusyksikön 
yhtäaikainen sisältymistodennäköisyys on pienempi kuin ensimmäisen kertaluvun todennäköisyys, 
yleensä huomattavasti pienempi.  
 
Jos otanta-asetelmassa on useita asteita tai vaiheita, on kussakin niistä oma sisältymistodennäköisyytensä. 
Kokonaissisältymistodennäköisyys saadaan näiden ’aggregaattina’ mikä monessa asetelmassa on 
sisältymistodennäköisyyksien tulo, koska eri todennäköisyydet ovat riippumattomia. Kahden yksikön 
todennäköisyys on hankalampi eikä sen kommervenkkejä sisällytetä tähän kirjaan.  
 



Surveymetodiikka

57 

Otantamenetelmien tekniikkaa

Ensimmäinen otospaino = Asetelmapaino 
 
Kun kehikon yksiköiden sisältymistodennäköisyydet on saatu aikaan, niin on yksinkertaista tuottaa 
kussakin ositteessa asetelmapaino  
  

ak = 1/ πk  
 
eli kyseessä sisältymistodennäköisyyden käänteisluku.  
 
Tämä taas tarkoittaa kuinka monta yksikköä otostutkimusyksikkö k edustaa tutkimusperusjoukossa ja 
samalla tavoiteperusjoukossa (koska datassa ei oleteta olevan puutteita).  
 
Asetelmapainojen summa on tavoiteperusjoukon koko tai siis sen tutkimusyksiköiden määrä. Tämä on 
luonteeltaan estimaatti, mutta jos täysin oikeat tiedot on painojen muodostamiseen tutkimusyksikkötasolla 
käytettävissä, saadaan todellinen määrä. Asetelmapaino on ensimmäinen kehitelmä otospainoista. Kirjan 
jatko-osissa tulee esille muita muotoja.  
 
Totean jo tässä vaiheessa että muillekin määräpainoille, vastaajia koskeville painoille, pätee sama 
summamäärite kuin asetelmapainoille. Siten aina painon tultua lasketuksi kannattaa katsoa mikä on niiden 
summa (myös keskiarvo, keskihajonta, minimi ja maksimi ovat hyödyllisiä) ja katsoa onko se uskottava.  
 
Jollei mitään puuttuvuutta aineiston keruussa ilmene, on asetelmapaino jo hyvä väline analyysiin. Usein 
muodostetaan myös toisenlainen paino, jota Suomessa kutsutaan analyysipainoksi. Tämä saadaan 
jakamalla kukin asetelmapaino kaikkien painojen keskiarvolla. Tällöin siis keskipaino = 1 ja 
analyysipainojen summa on otoskoko. Vastaavanlainen keskiarvonormeeraus voidaan tehdä muille 
myöhemmin esitettäville otospainoille. 
 
Myös analyysipainoista on hyvä tuottaa heti muutamia tunnuslukuja. Niiden summa brutto-otoksessa on 
brutto-otoksen koko ja netto-otoksessa vastaajien määrä. Siis summasta nähdään heti että pielessä ollaan 
ellei summa ole tämän mukainen. Oikea summa ei vielä takaa että painot ovat kaikin puolin oikeita. 
  
Joskus esiintyy terminologista horjuvuutta näissä käsitteissä. Esimerkiksi ESS-datassa 
keskiarvonormeerattua painoa kutsutaan asetelmapainoksi (DWEIGHT = design weight) mikä ei tarkasti 
ottaen pidä paikkaansa kaikissa maissa.  
 

Laskulausekkeita eräille poimintatilanteille 
 
Tyypillisiä esimerkkejä yhden otosyksikön sisältymistodennäköisyyksistä eri poimintamenetelmillä (siis 
jossakin asteessa tai vaiheessa tai ositteessa): 
 
1. Satunnaispoiminta  
 

N
n

N
nk 

1   
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Tässä siis poimintatodennäköisyys on vakio 1/N kaikille kehikkoperusjoukon yksiköille, joita on N 
kappaletta. Tässä on siis tutkimusyksikkö sama kuin kehikkoyksikkö. Kun sitten on päätetty ottaa n:n 
suuruinen otos, niin kunkin k:n (k=1,…, n) sisältymistodennäköisyys ilmenee laskulausekkeesta. 
 
2. Yksinkertainen tasavälipoiminta  
 

 
 
Jolloin l = poimintaväli, mikä johtaa samannäköiseen laskulausekkeeseen kuin satunnaispoiminnalla, 
mutta symboli on eri. 
 
3. Satunnaispoiminta siten että tutkimusyksikkö on ryväs ja poimintayksikkö (kehikkoyksikkö) ryppään 
jäsen  
 

N
mn k

k   

 
Nyt mk tarkoittaa otosyksikön k ympärille muodostuneen ryppään kokoa sillä tavalla kuin tämä 
informaatio löytyy kehikosta.  
 

lk
1
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4. Satunnaispoiminta siten että poimintayksikkö on ryväs ja tutkimusyksikkö on ryppään jäsen 
 

Nm
n

k
k   

 
Tämä on siis edelliselle käänteinen. Kummassakin sisältymistodennäköisyys riippuu ryppään koosta 
minkä yleisempi muoto on seuraava.  
 
5. Pps takaisinpanolla  
 




U k

k
k x

nx  

 
Tässä xk viittaa kokomuuttujaan (voi koostua useiden muuttujien koonnelmasta). Sen olisi hyvä olla 
korreloitunut tärkeimpien y-muuttujien kanssa. Summa nimittäjässä lasketaan koko perusjoukon U yli. 
Käytännössä perusjoukkona on luonnollisestikin viimeisin kehikko yksilötasolla.  
 
Tämän voi tulkita myös yleistykseksi kahdesta edellisestä kaavasta mutta niissä on kuitenkin 
perustavoitteena ollut otanta ilman takaisinpanoa mutta tässä siis takaisinpainolla.  
 
Otanta-ammattilaiset kutsuvat pps:ää ilman takaisinpanoa ps:ksi (lausutaan suomeksi pii-pee-es). Tämä 
on teknisesti hankalampi toteuttaa koska kaava tehdään aina uudelleen kunkin poiminnan jälkeen. 
Tavallinen pps, siis takaisinpanolla, on helppo toteuttaa esimerkiksi asettamalla kehikon jäsenet 
suuruusjärjestykseen [0,1] janalle tai vastaavalle prosenttijanalle siten että kunkin kehikkoyksikön osuus 
janalla on koon mukainen. Nyt voidaan soveltaa tasavälipoimintaa aloittamalla sopivasta 
satunnaiskohdasta janalla ja käymällä koko jana läpi. Jos kehikkoyksikön koko on riittävän suuri, niin sen 
sisältymistodennäköisyys on suurempi kuin yksi ja yksikkö voi tulla valituksi useammin kuin kerran 
otokseen. Tämä ei ole tietenkään järkevää vaan jokin muu ratkaisu täytyy kehittää.  
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Keskustelua 

Kohdan 3 kaavassa kaikkien ryppäiden (niille voidaan asettaa kaavaan oma 
alaindeksikin) jäsenten yhteismäärä = N. Kussakin ryppäässä voi olla hyvin 
erilainen määrä jäseniä. Suomen kotitaloustiedusteluissa tämä poiminta on 
ositteiden sisällä yleinen koska jäsen on helppo poimia väestörekisteristä ja 
tämän jälkeen katsoa muiden tietojen perusteella keitä muita asuu samassa 
osoitteessa ja missä suhteessa nämä ovat poimitun jäsenen kanssa. 
Tosiasiassa kaikki rekisterin mukaiset jäsenet eivät enää asu samassa 
paikassa ja siksi vastaajien osalta tehdään tarpeellinen korjaus. 
Vastaamattomien osalta tämä on vaikeampi tehdä.  

Kiinnostava kysymys tässä ratkaisussa on myös se, että poimituksi voi tulla 
useampikin jäsen samasta ryppäästä (taloudesta) jollei käytetä aidosti otantaa 
ilman takaisinpainoa eli tavallaan sama ryväs tulisi tutkimukseen useamman 
kerran (vrt kohta 5). Tästä seuraa pientä harhaa kun ryväs otetaan mukaan 
vain kerran.  

Uhritutkimuksessa tuli otokseen muutamia otoshenkilöitä samasta taloudesta. 
Tilastokeskuksen linjana oli hyväksyä vain yksi heistä puhelintiedustelussa 
(netissä otettiin kaikki mukaan). Siksi kahdesta otokseen tulleesta avioparista 
toinen poistettiin satunnaisesti. 
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Kuten olen esittänyt, ositteet ovat riippumattomia toinen toisistaan. Siis kussakin ositteessa voidaan 
toteuttaa omanlaisensa otanta eli menetelmät voivat olla selvästikin erilaisia. Harvoin näin menetellään. 
Puolan ESS:ssä on ollut kuitenkin kaksi eri menetelmää: (i) Isojen kaupunkien ositteissa on 
satunnaispoiminta, (ii) Muualla kaksiasteinen ryväsmenetelmä. Lisäksi otoksen allokoinneissa on eroja.  
 
Edellä esitetyt kaavat voidaan viedä ositetasolle liittämällä kuhunkin ositekoodi. Jos ositetta merkitään 
h:lla (h=1,…, H), niin esimerkiksi kohdan 3 kaava saa muodon: 
 

h

kh
k N

mn
  

 
Tee harjoituksen vuoksi vastaava toiminto muille kaavoille. Tämä siis käytännössä ei ole sen kummempi 
asia kuin että jokaisessa otoksessa on oltava tiedossa kehikon asianmukaiset tiedot (kuten väestö- tai 
yritysmäärä) ja otoskoko on määriteltävä hyvän allokoinnin mukaan. 

Sisältymistodennäköisyys ei siis saa olla ykköstä suurempi.  

Jos se sitä kuitenkin on, kuten pps:ssä takaisinpanolla on mahdollista, on 
ongelmaan löydettävä ratkaisu. Edellä esitettyä kaavaa soveltaen nähdään, 

että tämä on mahdollista jos 1
U k

k
k x

nx

Tästä seuraa n
x

x

U k

k 


Eli jos kokomuuttujan arvo suhteessa kaikkien summaan nousee yli ajatellun 
otoskoon, niin sisältymistodennäköisyys on liian suuri.  

Yksi strategia on siis kasvattaa otoskokoa mutta ei liene aina mahdollista.  

Toinen strategia on pienentää muutamien kx -muuttujien kokoa. Tämä ei toki 

aina ole mahdollista mutta esimerkiksi Uhritutkimuksessa tapahtui melko 
helposti muuttamalla psu-käsitettä eli pienentämällä näitä. Nehän perustuivat 
postikoodeilla muodostettuihin pienalueisiin. Uhritutkimuksen ensimmäisen 
asteen pps-poiminta toimi ilman ongelmia kun jaoin alkuperäisiä pienalueita 
pienemmiksi. Aluksi suurimmat olivat 70.000:n luokkaa (siis 15-74 -vuotiaita 
ihmisiä), myöhemmin suurimmat jäivät noin 35.000:een. Pienimmät psu:t olivat 
vastaavasti noin 1000 ihmisen kokoisia.  

Kolmas strategia on muodostaa liian isoista psu:ista ositteita eli ottaa ne 
mukaan 100%:sti.  

Neljäs strategia, mitä esimerkiksi Saksan ESS:ssä on käytetty, on muodostaa 
isoista psu:ista (jotka ovat käytännössä isoja kaupunkeja) 
useampia ’otantapisteitä’ (sampling points) ja siis ottaa toisessa asteessa 
isompi otos näiden pisteiden avulla. Osittaminen ajaisi saman asian ja olisi 
tyylikkäämpi, mutta vallitsevaa saksalaista käytäntöä ei ole saatu muutettua.    
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Sisältymistodennäköisyys siis määritellään kaikissa sellaisissa vaiheissa/asteissa joissa sovelletaan otantaa. 
Yksinkertaisessa satunnaisotannassa on vain yksi aste, joten kohdan 1 kaava pätee sellaisenaan koko 
tavoiteperusjoukossa. Ositteen osalta tilanne on selostettu edellä. Sen sijaan jos otannassa on useita asteita 
(tai vaiheita jolloin toimitaan vastaavasti kuin asteissa), niin kussakin asteessa on määriteltävä ja 
laskettava siihen sopiva sisältymistodennäköisyys.  
 
Esitän seuraavassa kaksi tyyppiesimerkkiä.  
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PISA:n sisältymistodennäköisyyksien periaate  

Tässä sovelletaan yleisesti ositettua ryväsotantaa. Ositteet ovat yleensä 
alueellisia mutta muutamassa maassa myös luokkien tyyppejä on käytetty. 
Kunkin ositteen sisällä, ensimmäisessä asteessa, määritellään ensin koulun 
sisältymistodennäköisyys soveltaen kaavaa 5.  




U k

k
k x

nx

Tässä k tarkoittaa sellaista koulua jossa on PISA-tavoiteperusjoukkoon 
kuuluvia oppilaita kussakin maassa. Vastaavasti kx on kunkin PISA-koulun 

oppilaan k koulun PISA-kelpoisten oppilaiden määrä. Niiden summa eli kaavan 
nimittäjä on koko maan PISA-kelpoisten oppilaiden lukumäärä. Tämä on ollut 
runsas 60.000 Suomessa. Otoskoko n vaihtelee luonnollisesti alueositteesta 
toiseen. Ei ole automaattisesti selvää miten kaikki tiedot kaavan soveltamiseksi 
pps:llä hankitaan koska täsmällisiä rekisterejä noista tiedoista ei ole olemassa. 
Riittävä tarkkuus kuitenkin vaaditaan jotta PISA:aan on sallittu osallistua.  

Toisessa asteessa poimitaan kustakin otokseen poimitusta koulusta 
satunnaispoiminnalla maksimissaan 35 oppilasta otokseen. Mikäli koulussa ei 
ole näin montaa, niin kaikki valitaan. Olkoon otokseen poimitun koulun symboli 
s (koko maassa luokkien määrän tulee olla vähintään 150). Vastaava 
kokomuuttuja olkoon sx mikä sama määrä on mahdollisesti ollut jo käytössä 

asteessa 1, mutta on mahdollista että tässä välissä on koulun PISA-
oppilasmäärää tarkistettu. Siten toisen asteen sisältymistodennäköisyys on  

s

p
p x

n


missä pn  on siis <=35.  

Jatkokäyttöä varten muodostuu kaksi sisältymistodennäköisyyttä joiden 
kummankin käänteisluku on vastaava asetelmapaino: 

 Koulun sisältymistodennäköisyys mikä on sama kuin ensimmäinen 
kaava 

 Oppilaan sisältymistodennäköisyys mikä on kummankin
sisältymistodennäköisyyden tulo eli jälkimmäinen on ehdollinen 
sisältymistodennäköisyys ehdolla että koulu on ensimmäisessä 
asteessa valittu otokseen. Merkitse tuo tulo itsellesi näkyviin.  
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Tyypillinen ESS-maan sisältymistodennäköisyyden periaate 

ESS:ssä on sekä yksi- kaksi- kolme- että neliasteista ratkaisua käytössä. 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa muun muassa on yksiasteinen, ja 
Venäjällä neliasteinen. Kaksiasteinen menetelmä on samantapainen kuin 
PISA-esimerkissä. Siksi havainnollistan kolmeasteista.  

Tässä on periaatteessa sama kaava käytössä kuin PISA:n ensimmäisessä 
asteessa. Esitän sen nyt hieman eri muodossa 




U psu

psu
psu x

nx


Tässä psu on siis pienalue mutta kuten edeltä kävi ilmi joissain maissa hyvin 
vaihteleva sisältäen myös hyvin isoja alueita kuten kaupunkeja. Kokomuuttujat 
ovat 15+ -vuotiaita viimeisimmän väestötilaston mukaan mutta muutamat maat 
eivät ole tällaista tietoa saaneet vaan käyttävät esimerkiksi aikuisten 
lukumääriä. Tämä on usein päivitetty vaalien takia. 

Toisessa asteessa on yleistä poimia tasamäärä (välillä 6-25) osoitetta tai 
taloutta kustakin otokseen edellisessä asteessa poimitusta psu:sta, joita on n
kappaletta (vaihtelee siis ositteittain). Toisessa asteessa poimittua lukumäärää
merkitsen seuraavassa symbolilla mpsu. Siten toisen asteen 
sisältymistodennäköisyys on  

psu

psu
a x

m


Jos kahden ensimmäisen asteen todennäköisyydet kerrotaan keskenään, 
saadaan osoitteen/talouden a sisältymistodennäköisyys mutta tämä ei vielä 
riitä koska ollaan kiinnostuneita yksittäisestä 15+ -ikäisestä henkilöstä kunkin 
osoitteen/talouden sisällä. Siksi on muodostettava kolmannen asteen
sisältymistodennäköisyys. Koska tässä käytetään puhdasta satunnaisvalintaa, 
tehtävä on helppo 

j
j m

1
3 
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Jos otoskehikko on hyvässä järjestyksessä, on otannan tekniikoita helppo soveltaa myös käytäntöön. 
Tässä on ryvästystä usemmassakin muodossa.  
 

Tässä j viittaa kolmannen asteen otoksen tutkimusyksikköön ja mj on tämän 
henkilön osoitteessa/taloudessa asuvien 15+ -ikäisten lukumäärä.  

Kun kaikki kolme sisältymistodennäköisyyttä kerrotaan keskenään, saadaan 
otoshenkilön j kokonaissisältymistodennäköisyys mitä käytämme hyväksi 
estimoinnissa painon muodostamisessa 




U jpsu

psupsu

U jpsupsu

psupsu
j mx

mn
mxx

mnx
 .

Tässä havaitsemme että toisen asteen sisältymistodennäköisyys kussakin 
ositteessa on vakio mikäli kustakin psu:sta valitaan sama määrä osoitteita 
otokseen. Tämä helpottaa monia jatkotoimia. Siksi tämä strategia on yleinen 
ESS.ssä ja yleisesti ihmissurveyssä. Kolmas aste siis vaikuttaa sen, että 
sisältymistodennäköisyyksiin tulee vaihtelua. Vastaaville asetelmapainoille 
pätee luonnollisesti sama. Näihin siirryn seuraavaksi.  
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7. Yksinkertaista estimointia ja otanta-
asetelmavaikutus 
 
Asetelmapainoa ja myöhemmin aivan vastaavalla tavalla muita otospainoja voidaan käyttää otosaineiston 
estimoinnissa. Tämä on periaatteessa yksinkertaista jos kyse on piste-estimaatista. Otossurveyden 
tyypillisiä kiinnostuksen kohteita ovat totaali eli kokonaissumma tai kokonaismäärä ja keskiarvo, mutta 
myös monet muut kuten mediaani ja muut kvantiilipisteet. Huomaa, että kenties kaikkein yleisin käytetty 
tunnusluku suhteellinen frekvenssi on luonteeltaan keskiarvo eli tämä lasketaan kuten keskiarvo (arvo on 
suljetulla välillä [0, 1] ja saadaan jos kiinnostuksen kohteena oleva osajoukko merkitään arvolla = 1 ja 
muut arvolla =0).  

Niinpä totaalin τ estimaatti tulosmuuttujalle y on yksinkertaisesti asetelmapainoilla painotettu summa yli 
otoksen s  
 

k
s

k yat 
 
Kaikki ohjelmistot antavat oikean tuloksen, kun muistaa laittaa mukaan painomuuttujaksi asetelmapainon. 
Sama tapa soveltuu parempienkin painojen tapauksessa jolloin siis ohjelmassa valitaan painomuuttujaksi 
paras mahdollinen paino. 
 
Vastaavasti voidaan laskea keskiarvon estimaatti jakamalla totaali painojen summalla eli kyseessä on 
tavallinen painotettu keskiarvo. 
 
 
 
 
 
 
Piste-estimaattien lisäksi on siis välttämätöntä tuottaa myös väliestimaatteja. Lähtökohtana on estimoida 
piste-estimaatille varianssi ja sen jälkeen ottamalla tästä neliönjuuri saadaan keskivirhe ja edelleen tästä 
voidaan edetä luottamusväleihin. Yleisen tason kaava ilma ryväsvaikutusta on seuraava 
 

)()var( 2 ayfnst   
 

Tässä )(2 ays = tavallinen otosvarianssi sulkeissa olevalle muuttujalle eli muuttujan y ja painon tulolle 
(painoksi sopivat siis myös Luvun 11 otospainot tilanteissa jolloin estimaatit koskevat vastaajia), n = 
otoskoko ja N

nNf  = äärellisen perusjoukon korjaustekijä. Viimeisin voidaan jättää huomiotta jos otos 

on suhteellisesti pieni. Tämä sama lauseke pätee myös paremmille otospainoille joiden rakenteisiin 
palaamme luvussa 11.  
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Varianssin neliöjuuri on siis keskivirhe. Aineiston analysoijan ei tarvitse tätä ohjelmoida koska tilasto-
ohjelmistot hoitavat tehtävän. Palaamme näihin esimerkeillä.  
 

Esimerkki kaavan soveltamisesta 

Jos asetelma on yso niin a=N/n. Vastaavasti vastaajille a=N/r. 

Tällöin       
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Viimeinen muoto on tuttu vaikkapa tilastotieteen peruskurssista. On hyvä 
huomata miten se voidaan esittää yleisessä muodossa kaikille yhden asteen 
asetelmille. 
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On hyvä ymmärtää kaavan sisältö kuitenkin ja myös kun on käytössä ositus. Tällöin varianssilauseke on 
muodostettava kullekin ositteelle erikseen, vaikkei niissä ole sovellettu erilaista asetelmaa. Tämä johtuu 
siitä että kussakin ositteessa otos poimitaan riippumattomasti toisen ositteen poiminnasta. Tämä 
riippumattomuus toisaalta helpottaa jatkoa sillä koko totaalin varianssi saadaan yksinkertaisena 
ositevarianssien summana.

Sama ei päde keskiarvon varianssiestimaatille. Siis keskiarvon varianssiestimaatti ei ole ositteiden 
varianssiestimaattien summa. Mitä se sitten on? Tähän en vastaa tyhjentävästi siksi, että tilanteesta voi 
tulla hankalakin. Jos keskiarvon laskennan nimittäjä on tuntematon suure eli se pitää myös estimoida, 
meillä on ns. epälineaarinen estimaattori, jolloin keskiarvon varsianssiestimaattori on osoittajan ja 
nimittäjien totaalin varianssiestimaattorien summa vähennettynä niiden välisellä kovarianssilla kerrottuna 
kahdella.  

Jos sen sijaan kuten usein on asianlaita, keskiarvon laskennassa tarvittava jakaja on tunnettu,
varianssiestimaattori on helpohko. Jos tämä lukumäärä on N, niin keskiarvon varianssiestimaattori 
ositetussa otannassa on ositteiden totaalien varianssien summa jaettuna N2:lla. Esitän tämän vielä kaavan 
muodossa: 

2

2
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)var(
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Kaavan idea on hyvä ymmärtää mutta taas kerran ohjelmat huolehtivat osituksen huomioon ottamisesta 
jos ohjelmaan sisällyttää ositemuuttujan. Hyvä ositus usein tarkentaa estimaattia ja siksikin ositettua 
otantaa kannattaa käyttää.  

Huomaa kuitenkin, että piste-estimaatti on suoraan tuotettavissa, vaikka sisältymistodennäköisyys ja sitä 
kautta otospaino perustuisivat ositteisiin ja yhteen tai useampaan asteeseen tai vaiheeseen. Käyttäjä siis 
vain sisällyttää oikean painomuuttujan analyysiin eikä hänen siis tarvitse perusteellisesti tietää miten 
estimaatti on muodostettu.  

Ryväsvaikutus  

Edellä esitetyt varianssiestimaatit koskevat yhtä astetta kerrallaan. Jos on useita asteita, on lopullisen 
varianssiestimaatin laskeminen hankalampaa. En mene tässä yksityiskohtiin, koska useammassa asteessa 
lausekkeet eivät ole yksinkertaisia.  

Kiinnostava tilanne syntyy erityisesti jos ensisijainen poimintayksikkö on ryväs. Selostan tätä tarkemmin. 
Ryppäät voivat olla vastausten osalta hyvinkin erilaisia. Otantamielessä ja myös sisältötutkimusmielessä 
kiinnostava tekijä on, kuinka samankaltaisia ne ovat? Samankaltaisuus mitataan tavallisesti ryppään 
sisäisesti ja tätä verrataan ryppäiden väliseen samankaltaisuuteen. 
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Jos esimerkiksi tarkastelemme koululuokkia ja tutkimme niiden oppilaita, on mahdollista että kunkin 
luokan oppilaat ovat hyvin samanlaisia joltakin kannalta mutta luokat poikkeavat keskiarvoiltaan selvästi. 
Tällöin sanomme luokkien olevan myös homogeenisia. Tämä homogeenisuus on kiinnostava asia 
sinällään ja esimerkiksi voidaan vertailla maita keskenään tässä mielessä. Toisaalta homogeenisuus 
merkitsee otannan kannalta sitä, että vähemmän hyötyä saavutetaan jos luokkien sisältä poimitaan iso otos. 
Näin siksi että pienellä otoksella saadaan lähes yhtä hyvä tulos.  

Ääritilanne on siis että kaikki oppilaat ovat luokassa tasan samanlaisia ja jos tämä tiedettäisiin, olisi 
riittävää poimia yksi otosyksikkö kustakin. Toki tätä harvoin tiedetään vaikka olisi tottakin, ja siksi 
kannattaa ottaa jonkin verran oppilaita otokseen. Iso määrä ei kuitenkaan erityisesti hyödytä vaan olisi 
resurssien tuhlausta. Toinen ääritilanne on vastaavasti se, että luokan oppilaat poikkeavat toisistaan 
huomattavasti. Tämä vaatisi otoskoon kasvattamista jotta tarkkuus olisi riittävä. Jos tämä tilanne toistuisi 
yli koulujen, sanotaan että ryppäät eli koulut ovat epähomogeenisia.

Ryväsvaikutusta voidaan tutkia monin tavoin. Yksi luonnollinen mittari on sisäkorrelaatio jonka tässä 
esitän seuraavassa muodossa: 

ihteluKokonaisva
vaihteluVälinenrho _



Kokonaisvaihtelu on ryppäiden välisen ja sisäisen vaihtelun summa mutta voidaan myös tuottaa suoraan. 
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PISA-esimerkki: Valitsin Saksan ja Suomen ja molemmille laskin kahdesta 
muuttujasta keskiarvon (vaaka-akseli) ja vaihtelukertoimen (pystyakseli) 
kouluittain. Ensin esitän tulokset Matemaattis-tilastollisesta lukutaidosta. 

Kuvioita on helppo vertailla koska asteikot ovat samat molemmille maille. Näet 
miten Suomen koulut kasautuvat hyvin samoille alueille verrattuna Saksaan. Eli 
voit päätellä että homogeenisuus on Suomessa selvästi suurempi. 
Kiinnostavaa on että Saksan muutaman koulun keskiarvo ylittää Suomen 
koulujen keskiarvon. Pohdiskele miten koulujen sisäiset erot vaihtelevat. 
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Toisena esimerkkinä on muuttuja Pystyvyysusko jonka muodostamisen 
periaatteet on esitetty Asteikko- ja muunnosliitteessä. 

                                                                                      
Nämäkin kuviot ovat hyvin erilaisia. Myös pystyvyysusko vaihtelee Saksan 
kouluissa enemmän kuin Suomessa, ollen joissain kouluissa selvästi Suomen 
kouluja korkeampi. Vastaavasti koulujen sisäiset erot ovat toisaalta pienempiä, 
toisaalta suurempia kuin Suomessa.  

Sisäkorrelaation suuruudesta voi jotain päätellä kuvioiden perusteella mutta 
laskin ne.  

Maa Matematiikka-
Tilastotiede 

Pystyvyysusko 

Saksa    0,651     0,113 

Suomi    0,083     0,034 

Nämä vahvistavat saksalaisten koulujen erilaisuuden, erityisesti matemaattis-
tilastollisessa lukutaidossa mutta sama ilmiö on myös pystyvyysuskossa. On 
huomattava että saksalaisten koulujen eritasoisuus on suurempaa kuin 
useimmissa muissa maissa, Suomen taas pienimpiä. 



Surveymetodiikka

72 

Yksinkertaista estimointia ja otanta-asetelmavaikutus

Ryvästyminen ja sen yksi mittari sisäkorrelaatio ovat osa otanta-asetelmavaikutusta mutta sisäkorrelaatio 
kertoo myös eriarvoisuudesta tai samanarvoisuudesta. Koulututkimuksessa jälkimmäinen tekijä korostuu 
mutta samalla se on selkeästi otanta-asetelmaan liittyvä koska ryppäät eli koulut olivat ensisijaisia 
poimintayksiköitä. Otanta-asetelmaan liittyvät myös otospainot ja niiden vaihtelu sekä ositus josta oli juuri 
keskustelua. 
 
Kaikki nämä voidaan yleistää Leslie Kishin luoman terminologian kautta mittarilla DEFF jota voi kutsua 
nimenomaan otanta-asetelmavaikutukseksi. Tämä on suhdeluku: 
 
DEFF = var(survey)/var(yso).  
 
Tässä varianssi lasketaan samasta aineistosta kahdella tavalla:  
 

(i) perustuen surveyn todelliseen otanta-asetelmaan ja  
(ii) olettaen että otos on poimittu yksinkertaisella satunnaisotannalla vaikkei olekaan niin tehty. 

Tämän jälkimmäisen ratkaisun moni otanta-asetelmasta välittämätön tutkija saattaa tehdä 
oikeastikin. Siten DEFF kuvaa myös harhan suuruutta jälkimmäisessä tilanteessa.  

 
Tästä nähdään myös, että  
 

var(survey)=DEFF*var(yso)  
 
Siten jos DEFF=1, otanta-asetelma on yso tai vastaa ysoa eli on yhtä tehokas. Yleensä DEFF on suurempi 
kuin yksi. Tästä siis seuraa, että käytetty otanta-asetelma tuottaa isomman varianssin ja isomman 
keskivirheen kuin vastaava yso eli samasta aineistosta laskettu yso-varianssi on pienempi.  
 
Varmuuden vuoksi huomautan, että DEFF on varianssien eroja kuvaava, ja lasketaan suhteilla. Siis 
keskivirhe-eroa tarkasteltaessa on otettava neliönjuuri tästä. Kish käyttää tästä neliönjuuresta lyhennettä 
DEFT (Design Factor = Otanta-asetelmatekijä).  
 
Esimerkiksi jos tarkasteltavan asetelman varianssi eroaa yso:n vastaavasta varianssista siten että 
DEFF=1,5, niin DEFT=1,225, joten keskivirhe tällä asetelmalla on 22.5% suurempi kuin yso:lla.  
 
Hyvä osittaminen parantaa siis tarkkuutta eli DEFF <1. ESS:ssä on muutamissa maissa osituksella saatu 
DEFF:ejä noin väliltä (0,90, 0,95). Otanta- ja estimointiteoriaan liittyy myös laaja kirjallisuus, josta 
käytetään nimitystä estimoinnin tehostaminen. Tällöin hyvien otannan ulkopuolisten apumuuttujien avulla 
voidaan varianssia ja keskivirhettä pienentää alkuperäisestään. Tämäkin etu nähdään kätevästi DEFF-
luvuilla. Tiedän tilanteita, joissa tehostamistoimin DEFF:it ovat selvästi alle 0,5. Tämä edellyttää y-
muuttujan kanssa hyvin korreloivien x-muuttujien hankkimista ja hyväksi käyttämistä. Tämän metodiikan 
yksityiskohdat sivuutan tästä kirjasta.
 
DEFF siis on vielä kerran sanottuna varianssierojen suhteellinen mittari, vertailukohtana perustilanteessa 
yso:n varianssi. Toki voi vertailua tehdä muutenkin mutta silloin ei ole tapana puhua DEFF:stä. 
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Toisaalta DEFF:llä voidaan havainnollistaa otoskokoja. Tällöin suhde on ’suora’ siten että jotta pääsisi 
samaan tarkkuuteen on otoskoon oltava DEFF:n mukaisesti isompi tai pienempi. Siis jos vaikkapa DEFF 
= 1,5, niin tällä otanta-asetelmalla tarvitaan 50% suurempi otoskoko kuin yso:lla samaan tarkkuuteen 
pääsemiseksi. Jos taas DEFF = 0,5, niin otoskoko voi olla puolta pienempi. Tästäkin syystä hyvä aputieto 
voi säästää kustannuksissa eli kun löytyy muuttujan kanssa hyvin korreloiva apumuuttuja, niin estimaattia 
saadaan tarkennettua.  
 
Voi näyttää siltä, että ryvästäminen nostaessaan DEFF -arvoja olisi kalliimpaa. Näin ei välttämättä ole 
asianlaita, sillä hyvä ryvästys voi säästää huomattavasti keruukustannuksissa, erityisesti 
käyntihaastattelussa. Tämä on pääsyy ryväsotannan käyttöön. Koulututkimusta olisi suorastaan 
mahdotonta toteuttaa ilman ryvästystä. 
 
Esitetty DEFF:n idea on aika yleinen. On syytä ensin huomauttaa siitä, että DEFF:n arvo vaihtelee 
muuttujasta ja tähän liittyvästä estimaatista toiseen. Siten yhtä ja ainoata DEFF:iä ei voida tuottaa tietylle 
aineistolle. Vaihtelu ei kuitenkaan ole aina kovin merkittävää koska kunkin DEFF:n laskennassa on 
tiettyjä yhteisiä dominoivia piirteitä.  
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Toiseksi DEFF-käsitettä on tarpeen tarkentaa jakamalla se kahteen pääkomponenttiin, joista 
 

(i) Ensimmäinen perustuu sisältymistodennäköisyyksistä johtuvaan vaikutukseen, mikä siis merkitsee 
samaa kuin asetelmapainoista johtuva vaikutus tai komponentti. ESS:n otantaryhmä käyttää tästä 
symbolia DEFFp missä p viittaa todennäköisyyteen eli sisältymistodennäköisyyteen. Jos 
sivuutetaan muuttujakohtainen vaihtelu, voidaan tästä komponentista saada pääpiirteittäinen 
käsitys seuraavalla approksimaatiolla: 

 
DEFFp = 1 + cva2  

 
jossa cva on asetelmapainojen ak suhteellinen keskihajonta (siis painojen keskihajonnan suhde painojen 
keskiarvoon = cv). Ositettuun otantaan tämä ei sovellu automaattisesti. Lauseke voidaan analogisesti 
johtaa approksimaatioksi monimutkaisemmille tai parannetuille otospainoille.  

(ii) Toinen perustuu ryppäiden sisäkorrelaatioon. Jos poimittavana ei ole ryväs, josta edelleen 
poimitaan tutkimusyksiköitä, tämä DEFFc-komponentti saa arvon =1. Tai tämä voidaan tulkita 
niinkin, että ryppäiden välillä ei ole vaihtelua eli sisäkorrelaatio rho = 0.  

 
Mutta jos poimittavana on ryväs ja tutkimusyksikkönä ryppään jäsen, sisäkorrelaatio tuskin on = 0. 
Tämänkään komponentin määrittely ei ole aina helppo. Yleisesti sovelletaan Kishin esittämää 
approksimaatiota  
 

DEFFc = 1+ (b-1)rho  
  
jossa b = keskimääräinen nettoryväskoko.  
 
Lausekkeesta nähdään juuri esittämäni asia myös siten, että jos keskiryväskoko b = 1, niin DEFFc = 1 eli 
ryvästyksellä ei ole vaikutusta kokonaisvarianssiin. 
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Samannäköinen kaava saadaan haastattelijavaikutukselle. Tällöin b =
keskimääräinen haastattelujen määrä per haastattelija ja rho vastaava 
haastattelijaryppäiden sisäkorrelaatio. Jos ryväsvaikutus ja 
haastattelijavaikutus halutaan erottaa, tulee vastaan kiintoisia tehtäviä sekä 
teoriassa että käytännössä. En esitä niitä.  

Hyvin usein esiintyy pientä haastattelijavaikutusta, mikä siis johtuu siitä 
haastattelija voi vaikuttaa haastateltaviin homogenisoivasti eli saman 
haastattelijan saamat vastaukset lähentyvät toisiaan mikä tavallaan merkitsee 
harhaa. Jos harha vaihtelee eri suuntiin haastattelijasta toiseen, kokonaisharha 
voi olla jopa kadonnut. Jollei näin ole, tilanne on kiusallinen.  

Hyvissä tutkimuksissa haastattelijavaikutusta seurataan. Eräs näkemäni 
hyväksyttävyyden raja on IEFF = DEFF(haastattelija)<1,1. Jos se on isompi, on 
syytä yrittää selvittää mistä ongelma on johtunut.  

Toisaalta puhtaan haastattelijavaikutuksen erottaminen muista tekijöistä on 
vaikeata. Puhelinhaastattelussa se onnistuu jos haastateltavat jaetaan 
satunnaisesti haastattelijoille.

Käyntihaastattelussa sotkeutuu usein alueellinen tekijä 
haastattelijavaikutukseen.  Tästä voi saada osviittoja oheisesta taulukosta joka 
on Suomen ESS:stä. Haastattelijasta johtuvat sisäkorrelaatiot vaihtelevat 
huomattavasti. Isommissa luvuissa on mitä ilmeisimmin takana alueellinen 
tekijä eli ryöstöaste ja muuttuja ’Äidit enemmän kotona’ homogenisoituvat 
myös itse ilmiöstä johtuen. Kiinnostavaa on, että onnellisuudessa ei näy juuri 
tippaakaan haastattelijavaikutusta. Melkein sama on tilanne 
muuttujan ’Lahjakkaita palkittava’ kanssa.  

Muuttuja Sisäkorrelaatio DEFF 

Ryöstöaste 0,0294 1,43 

Ryöstöpelko 0,0198 1,29 

Äidit enemmän kotona 0,0287 1,42 

Lahjakkaita palkittava 0,0028 1,04 

Onnellisuus 0,0005 1,01 

Haastattelijalla on usein myös paradatan keruutehtävä. ESS:ssä hän merkitsee 
ylös muun muassa kuinka halukas tai vastahakoinen tämä on vastaamaan. 
Tämä on yleinen mielipide, ei siis kerrro tilanteesta jokaisen kysymyksen 
osalta. Eräsvastauskadon perusteella voi myös päätellä vastahakoisuudesta. 
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Jos ryväskoko vaihtelee moniasteisessa surveyssä, siitä on myös muuta haittaa. Varsin yleinen tapa onkin 
että bruttoryppäät pidetään yhtä suurina jos edeltävässä asteessa on käytetty pps-poimintaa. Tällöin näiden 
kahden peräkkäisen asteen sisältymistodennäköisyydet ovat samoja ellei vastauskatoa ole tai se on sama 
kaikissa ryppäissä.  
 
Ja kaiken A ja O on, että poimintatapa ryppään sisällä on satunnainen. Se ei aina ole ollut 
helppo toteuttaa, ei myöskään ESS:ssä. Muun muassa erilaiset satunnaiskuljenta (random walk) -ratkaisut 
ovat olleet tavallisia markkinatutkimuslaitoksilla ja tämän käytänteen muuttaminen on ollut hankalaa.  
 
Edellä siis hahmottelin kahta DEFF-käsitettä. Näitä voi olla useampia tai edellä esitetyt voidaan jakaa 
useampaan komponenttiin. En nyt monimutkaista tilannetta kuitenkaan, vaan jatkan noista kahdesta 
komponentista kokonaisotanta-asetelmavaikutukseen: 
 
DEFF = DEFFp * DEFFc 
 
Eli näin yksinkertaisesti nähdään miten jonkin estimaatin varianssiestimaatti poikkeaa yksinkertaisella 
satunnaispoiminnalla (yso) tuotetusta estimaatista. Jos DEFF on pieni eli lähellä ykköstä, ei siis synny 
keskivirheen kannalta ongelmaa. Muuten syntyy. Siten DEFF on hyvä yrittää arvioida sekä otoskokoa 
määriteltäessä että analyysivaiheessa.  
 
Jos tutkija käyttää tilasto-ohjelmistoa joka perustuu yso:aan, niin keskivirhe on sitä harhaisempi, mitä 
isompi DEFF on. Estimaatti ei tule harhaiseksi, jos käyttää otospainoja oikein laskennassa. 

Tutkin oheisten muuttujien osalta tilannetta siten että tein muuttujasta 
kaksiarvoisen muuttujan eli ei-vastahakoinen vs ainakin vähän 
vastahakoinen. Laskin kummaltakin osin keskiarvon ja niiden eron 
prosenteissa. Oheinen kuvio kertoo kaikkien maiden keskiarvon osalta 
tuloksen. Positiivinen arvo kertoo vastahakoisten keskiarvon olevan pienempi. 
Onnellisuuden osalta tulos on aika ymmärrettävä, ja se päti useimmissa 
maissa. Ryöstöastetta on hankalampi tulkita. Vastahakoisuus lienee 
yleisempää alueilla joilla ryöstöt ovat harvinaisempia.   
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ESS-Esimerkki 

ESS:ssä on koko ajan seurattu DEFF:n kehitystä koska tällä on merkitystä estimaattien 
tarkkuudessa. Iso arvo heikentää tarkkuutta mutta jos sen uskotaan olevan ison, niin voidaan 
brutto-otoskokoa ja sitä kautta netto-otoskokoa kasvattaa riittävän tarkkuuden 
saavuttamiseksi. Olemme tutkineet asiaa myös valikoitujen muuttujien kautta, koska ryväs-
DEFF voi olla muuttujakohtaisesti herkkä. Eräs strategiamme on ollut ottaa eri muuttujien 
arvoista mediaani ja suositella (tai jopa vaatia) seuraavan kierroksen otoksessa käytettäväksi 
tätä. Monet maat ovat tämän hyväksyneetkin mutta eivät kaikki.  

Ennen kuin yhtäkään kierrosta oli tehty, ei oltu mitään testejäkään tehty. Tällöin Britannian 
kokemusten pohjalta oli arvioitu että sisäkorrelaatio on luokkaa = 0,02. Ellei maasta löytynyt 
omia kokemuksia, niin tätä vaadittiin käytettäväksi. Myöhemmin, kokemusten perusteella, 
sisäkorrelaatio on usein noussut tästä. Ohessa taulukko joka havainnollistaa erästä testiä. 
Tähän en ole sisällyttänyt kaikkia maita, kuten Pohjoismaita joissa otanta-asetelma on 
yksinkertainen.  

Taulukossa on aika isoja vaihteluja mediaanisisäkorrelaatioissa, kuten myös DEFF:eissä.
Muistanet että ryväskoko nostaa tätä arvoa eli isoa sisäkorrelaatiota voi kompensoida 
pienentämällä ryväskokoa.  

Taulukossa on myös kokonais-DEFF jota siis lopulta käytetään brutto-otoskoon määrittelyssä. 
Taulukon viimeisessä sarakkeessa on ns. efektiivinen otoskoko joka kertoo mitä otoskokoa 
saatu aineisto vastaa jos olisi poimittu yso:lla. ESS:ssähän vaaditaan tämän olevan alle 2 
miljoonan maille 800, ja yli 2 miljoonan maille 1500. Puhtaat paperit (Neff = efektiivinen 
otoskoko) saaneita on vähän; ne on painotettu ohessa. Myös Pohjoismaat saivat riittävän 
määrän mutta niitä ei ole taulukossa koska otanta on yso.   

DEFFc Rho DEFFp DEFF Neff 
Maa Mediaani Mediaani   Mediaani Suunniteltu Mediaani 
Itävalta 1,27 0,0593 1,26 1,59 1,62 1509 
Belgia 1,30 0,0260 1,00 1,30 1,20 1388 
Bulgaria 1,76 0,1633 1,22 2,15 1,48 653 
Saksa 2,19 0,0557 1,11 2,43 2,24 1202 
Espanja 1,16 0,0555 1,02 1,18 1,27 1592 
Ranska 1,24 0,0383 1,17 1,45 1,45 1368 
Unkari 1,41 0,0572 1,25 1,77 1,25 858 
Irlanti 1,31 0,0383 1,27 1,67 1,49 1050 
Alankomaat 1,00 0,0000 1,21 1,21 1,20 1561 
Puola 1,12 0,0446 1,05 1,17 1,08 1467 
Portugali 1,80 0,1523 1,24 2,23 1,47 998 
Venäjä 1,83 0,0494 1,32 2,42 1,64 1008 
Slovenia 1,38 0,0462 1,00 1,38 1,36 1066 
Ukraina 1,45 0,0780 2,13 3,08 1,34 651 
Britannia 1,36 0,0251 1,27 1,73 1,60 1386 
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Ryväs on surveyn iso avainsana. Ryväs voi olla moninainen. Myös yhden yksikön muodostama joukko on 
ryväs, mutta sen kanssa on helppo toimia. Jos ryväs on mukana jo otoksen poiminnassa, jatkohoito on 
sidottu tähän. Ryväs voi tulla esille toki vasta analyysissäkin. Hyvästä ryppäästä on aina hyötyä.  
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8. Otoskoko 
 
Otoskoko on surveyssä hyvin iso kysymys. Miten se määräytyy, siihen ei ole yhtä yksinkertaista vastausta. 
Myöskin itse käsite ’otoskoko’ voi olla epäselvä. Sotkua syntyy lähinnä siitä, että käsitettä otoskoko 
käytetään sekä brutto-otoksesta että netto-otoksesta. Tiukassa tilastotieteellisessä mielessä otoskoko on 
aina brutto-otoskoko (tai vielä oikeammin ilman ylipeittoa), nettokoosta puhuttaessa on selkeämpää puhua 
vaikkapa ’vastaajien määrästä’ ja vastaajien osuudesta. Tällöin tämä voi tarkoittaa yksikkötason tai 
erätason vastaajia eli vieläkään käsite ei ole välttämättä selvä, koska määrä voi vaihdella kysymyksestä 
(muuttujasta) toiseen.  
 
Ole siis tarkkana aineiston koon käsitteestä jota raportoinnissa käytät.  
 
Siirryn nyt esittelemään muutamia otoskoon määräytymiseen liittyviä tilanteita.  
 

(i) Tavoiteperusjoukon suuruus: pienemmässä riittää pienempi otoskoko saman tarkkuustavoitteen 
saavuttamiseen. Tämä on yhteydessä ns. äärellisen perusjoukon korjaustekijään, mikä on muotoa 
f = (N-n)/N. Tätä tutkimalla havaitset että kun tavoiteperusjoukko kasvaa riittävän isoksi, 
sanotaan vaikkapa sadoiksi tuhansiksi, ei tällä ole varsinaista merkitystä. Niinpä Kiinan ja 
Suomen väestölle samansuuruinen efektiivinen otoskoko kelpaa saman tarkkuuden 
saavuttamiseksi edellyttäen että kaikki muut tekijät ovat yhtä pätevät eli lopullinen otos on aidosti 
todennäköisyysperiaatteisiin pohjautuva. Otanta-asetelman ei tarvitse olla sama. 

 
(ii) Tarkkuustavoite. Tämä on helppo, jos surveyssä on yksi mittauskohde eli parametri. Tällöin siis 

jos asiakas tietää kuinka tarkasti hänen tulisi estimaattinsa saada, niin otannan asiantuntija voi 
laskea hänelle oikean otoskoon. Näin ei juuri koskaan ole vaan surveyssä on iso määrä 
estimoitavia parametrejä (kysymyksiä lomakkeessa) ja estimointien tarkkuus mitä 
todennäköisimmin vaihtelee, jopa selvästi. Tilanne on helpompi, jos asiakkaalla olisi jokin 
päämuuttuja ja -estimaatti josta on kiinnostunut, kuten on melko usein yrityssurveyssä, mutta ei 
henkilösurveyssä. Tällöin otoskoko voidaan laskea tämän pohjalta ehdolla että tiedonkeruu 
onnistuu siten kuin on ajateltu. 
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Laskennallinen esimerkki kohtiin (i) ja (ii) liittyen 

Olkoon kiinnostuksen kohteena suhdeluku eli siis välille (0, 1) sijoittuva 
estimaatti. Tämä vastaa keskiarvoa kaksiarvoiselle muuttujalle, kuten 
vaikkapa ’1=Kannattaa puoluetta A, 0=Ei kannata puoluetta A’.  
Merkitään p:llä arvon 1 osuutta otoksessa, vastaavasti sen komplementti = 1-p 
= q. Jos koko perusjoukon koko = N ja otoskoko = n, niin tilastotieteen 
peruskurssilta olet oppinut että  

1



n
pq

N
nNkeskivirhe .

Tästä voidaan laskea otoskoko  

vNpq
vNNpqn






missä v = keskivirheen neliö eli varianssiestimaatti eli se mikä tarkkuudeksi 
tällä mittarilla halutaan. 

Tästä voi laskea otoskokovaatimuksia yksinkertaisen satunnaisotoksen 
tapauksessa eri ehdoilla. Esitän kaksi joista ensimmäisessä 
keskivirhevaatimus vaihtelee, toisessa taas perusjoukon koko. 

Tästä nähdään, että otoskoko voi olla alle sadan jos tavoitteeena on 1000 
yksikön perusjoukossa saada 6-10%:n tarkkuus estimaatille joka on 20%. 
Harvoin näin huono tarkkuus tosin riittää. 
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Tästä ilmenee että kun perusjoukon koko nousee 100.000:een, ei 
otoskokovaatimus juurikaan enää lisäänny. Tietysti ehdolla että otanta-
asetelma on hyvä ja itse tiedonkeruu onnistuu sen mukaisesti.  

Huomaa että yllä olevat laskelmat ovat yksinkertaiselle satunnaisotokselle. Jos 
asetelma on vaativampi, samat tulokset tarkoittavat efektiivistä otoskokoa. 
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(iii) Budjetti. Tavoite on tällöin toimia sen puitteissa mahdollisimman hyvin. On hyvä huomata että 
hyvän aputiedon hyvällä käytöllä voidaan otoskokoa laskea saman tarkkuuden saavuttamiseksi. 
Harva tutkija tämän noteeraa. Olen myös sitä mieltä, että jos budjetti on liian pieni riittävän 
tarkkuuden saavuttamiseksi, on turha kuluttaa rahaa huonon tutkimuksen tekoon 
ollenkaan.  

 
(iv) Aikataulut on myös otettava huomioon. Jos tulos halutaan nopeasti, ei voitane päästä samaan 

tarkkuuteen kuin tilanteissa joissa kenttätyöhön on aikaa runsaasti (ESS:ssä pääsääntöisesti 3 kk). 
Pikatutkimuksissa, joita mediassa usein esitetään, harha voi olla huomattavakin vaikka toiminnot 
olisi tehty huolella. Sen suuruuden arviointi on myös hankala. En silti ole pikatutkimuksia 
vastaan mutta on hyvä ymmärtää niiden mahdolliset heikkoudet. 

 
(v) Minimiotoskoon huomioiminen: moni kyselijä haluaa tietää mikä olisi minimiotoskoko. Tämä 

on ymmärrettävää. Kuten edeltä käy ilmi yksiselitteinen vastaus on mahdoton antaa mutta 
aikaisempien surveyden kokemusta voi toki ja pitää hyödyntää. Jos löytyy samantapainen toinen 
survey, on mahdollista arvioida tarkkuudet yms. ja antaa kyselijälle vastaus tyyliin: 
”Jos haluat pääpiirteittäisiä tuloksia, ehkäpä 150-200 vastaajaa voisi riittää olettaen että teet 
kaiken mitä mainioimmin eikä vastauskato ole suuri tai ei ainakaan tuloksia harhauttava. Kun 
sinulla on aineisto mutta estimaattiesi tarkkuus ei riitä, voithan täydentää otosta. Tällainen 
varaotos on paras poimia heti alussa varastoon ja satunnaisjärjestykseen ettei synny systemaattista 
harhaa.” 
 
”Jos ajattelet tutkimustasi pilottina, myös tuollainen 100-300 riittää moneen tarkoitukseen eli saat 
alustavia tuloksia ja oppia kunnon surveyn tekemiseksi ml. otannan toteuttamiseksi.” 

 
(vi) Eräs käytännön strategia: Aineiston käyttäjällä on mielessä paitsi koko tavoiteperusjoukkoon 

myös sen osiin liittyviä tarpeita (ihmistiedusteluissa koskien väestöryhmiä kuten ikäryhmittäin ja 
sukupuolittain, yritystiedusteluissa toimialoittain ja kokoryhmittäin).  
 
Koska kustakin osaryhmästä olisi hyvä saada riittävän suuri otos eli riittävä tarkkuus, niin 
kuhunkin liittyy minimiotos. Jos vaikkapa ehdoton vastanneiden määrä pitäisi olla 30 (bruttona 
vaikkapa 45), niin 5 ikäryhmän tulosten estimointiin riittäisi 150 vastaajaa (bruttona 225), jos 
kaikista ikäryhmistä olisi samansuuruinen otos. Käytännössä näin ei ole ellei ole hyvä ositus.  
 
Vastaavasti muissa yksiulotteisissa tulostustarpeissa pärjättäisiin kohtuudella, myös 
sukupuolittain. MUTTA: kaksiulotteisiin, kuten sukupuolen ja ikäryhmän mukaan, tämä ei riitä. 
Otoskokoa pitäisi kasvattaa. Useampiulotteisissa, monimuuttuja-analyyseissä, aineisto loppuu 
vielä helpommin. Otoskokoa täytyisi siis kasvattaa. ESS:n efektiivisen otoskoon määrittelyssä on 
haluttu mikroaineisto josta voi kohtuullisella tarkkuudella saada myös pienemmistä osajoukoista 
estimaatteja maatasolla. On selvää, että aineistosta ei kaikkien kiinnostavien taustatekijöiden 
mukaan voi estimoida hyviä tuloksia silti maatasolla. Osassa tapauksista luotettavuus saadaan 
paremmaksi maaryhmätasolla tai myös muiden luokittimien kuten uskontoryhmän mukaan. 
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(vii) Jos efektiivinen otoskoko on annettu, on tilanne selkeä edellyttäen että resurssit eivät aseta 
esteitä. ESS:ssä olemme soveltaneet seuraavanlaista strategiaa brutto-otoskoon määrittelemiseksi 
sekä samalla netto-otoskoon arvioimiseksi.  

 

Toiminto Esimerkkilaskelma 

1. Efektiivisen otoskoon tavoite (neff) 1500 

2. Odotettu puuttuneisuus johtuen vastauskadosta 30%  
eli koko nyt 1500/0,7 = 2143

3. Odotettu puuttuneisuus johtuen ylipeitosta 5% eli  
2143/0,95 = 2256

4. Odotettu ryväsvaikutus sisältäen ennusteen  
sisäkorrelaatiosta ja odotetusta vastanneiden 
määrästä ryppäässä 

DEFFc = 1+(5,3-1)*0,025 = 1.11 
2256*1,11= 2498

5. Odotettu asetelmavaikutus johtuen eri suurista 
lopullisista sisältymistodennäköisyyksistä 

DEFFp = 1,25 
2498*1,25 = 3123

6. Riskitekijöiden huomioon otto > brutto-otos 
Odotettu netto-otoskoko

3200 
3200*0,7*0,95=2128

 
Kertaa edellisistä luvuista tähän liittyvät kohdat, erityisesti DEFF. Huomaa että ryväsDEFF:ssä 
keskiotoskoko on netto eli alkuperäinen brutto-otoskoko on kussakin ryppäässä = 8. Nettoluku voi 
vaihdella vastauskadosta johtuen jonkin verran, toivottavasti vähän.  
 
Laskentataulukko voidaan tehdä eri ositteille erilaisena. Näin ovat muutamat ESS-maat tehneetkin. 
Esimerkiksi vastauskadon erot voidaan ottaa huomioon siten että bruttoryväskoko vaihtelee sen mukaan, 
toiveena että nettokoko olisi mahdollisimman sama. 
 

 

Huomautus 

Olen muun muassa Asteikko- ja muunnosliitteessä viitannut siihen että 
otoskoon kasvattaminen ei välttämättä paranna tarkkuutta ja muuta 
vaikuttavuutta, vaikka moni näyttää näin ajattelevan. Nettikyselyissähän 
erityisesti on mahdollista saada paljon vastauksia, ja vielä harhaisempia jos on 
mahdollisuus vastata useita kertoja. Jos edes useakertainen vastaaminen 
estetään, ja vastaamismäärä alkaa lähestyä isoa osaa tavoiteperusjoukosta, 
niin on selvää, että harha vähenee. Tosin on usein hankala määritellä, 
minkäkokoinen on tavoiteperusjoukko. Pienissä ja rajatuissa kohderyhmissä 
tämä on varmasti helpompaa.   

Verkostokyselyissä tai muissa vastaaja-avusteisissa kyselyissä ei 
tavoiteperusjoukon koosta ole hyvää käsitystä, mutta ehkä kohtuulliisa arvioita. 
Siten kun ’otosta’ on kasvatettu hyvällä strategialla tarpeeksi, voidaan arvioida 
kuinka suurta osaa aineisto edustaa. Tällöin voidaan lopettaa sen 
kasvattaminen. 
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Tämän liettualaisen kukkulan ’otoskokoa’ ei ole edes yritetty laskea. Määrä taitaa kasvaa koko ajan. 
Ylipeiton poistokaan ei taida olla ajantasaista.  
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9. Puuttuneisuus 
 
Puuttuneisuus on surveyn kiusallisimpia ongelmia ja tilanne mieluummin pahenee kuin korjaantuu. 
Tutkijan on hyvä olla selvillä sen syistä mutta valitettavasti monet siitä vähät välittävät. Seuraavassa esitän 
eri lähteistä kokoamani luokittelun vastauskadon sekä muun puuttuneisuuden syille tai taustatekijöille. 
Luokittelun koodit ovat mahdollisimman pitkälle ongelman esiintymis- tai ilmaantumisjärjestyksen 
mukaisia.  
 

0. Peittävyysongelmista johtuva puuttuneisuus: tämä on numeroitu 0:lla siksi, että se on hieman eri 
kategoriassa kuin tätä seuraavat syyt. Kysymys on alussa esitetyistä ylipeitosta ja alipeitosta, jotka 
on hyvä nähdä edelleen puuttuneisuuden lajeiksi. Ylipeitto on suhteellisen ongelmaton jos se 
havaitaan ja vastaavasti käsitellään oikein. Mutta alipeitto on oleva aina hyvin kiusallinen, 
erityisesti jos siihen ei saada otetta. Usein ylipeitto kertoo myös alipeitosta jotakin eli siis siitä, 
kuinka puutteellinen käytetty kehikko on eli ali- ja ylipeiton suuruusluokka voi olla sama, mutta 
yleensä nämä kehikkovirheet kohdistuvat hyvin erilaisiin osaryhmiin (kuolleet vs. syntyneet; 
ulosmuuttaneet vs. sisäänmuuttaneet).  

 
1. Osoite- tai muu yhteystieto ei ole oikea eikä vastaajaa tavoiteta missään tapauksessa. 

Yksikkövastauskato sattuu siis väistämättömästi. Tällöin ei ehkä tiedetä onko kohde enää 
tavoiteperusjoukon jäsen, joten kyse voi olla myös ylipeitosta.  
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2. Vastaajakandidaatti on väliaikaisesti tavoittamattomissa mutta häntä ei tavoiteta useista 
yrityksistä huolimatta tiedusteluun käytettävissä olevan ajan kuluessa. Ongelmat ovat suurin 
piirtein samat kuin edellisessä, mutta usein voidaan helpommin saada selville kuuluuko yksikkö 
vielä tavoiteperusjoukkoon.  

 
3. Vastaajakandidaatti tavoitetaan mutta tämä on osittain tai kokonaan kykenemätön antamaan 

vastauksia tai ei halua niitä antaa. Syynä voi olla myös kieli- tai muu yhteydenpito-ongelma 
vastaajan ja haastattelijan välillä. Monet kyselyt, myös yrityskyselyt, ovat hyvin monimutkaisia, 
eivätkä kaikki kykene vaivattomasti antamaan oikeita tietoja. Seurauksena on täydellinen 
vastaamattomuus eli yksikkövastauskato, tai osittainen vastaamattomuus eli erävastauskato. Myös 
raportointivirheitä esiintyy mutta niihin on usein vaikea päästä kiinni. 

 
4. Vastaajakandidaatti kieltäytyy osallistumasta tiedusteluun. Kieltäytyminen voi olla laadultaan 

tiukempi tai pehmeämpi. Syyt näihin voivat olla hyvin moninaiset mutta en tässä niihin 
tarkemmin puutu. Tiukka kieltäytyjä ei tavallisesti vastaa mihinkään kysymykseen 
(yksikkövastauskato), mutta pehmeämpi antaa joitakin vastauksia tai kieltäytyy vain herkistä 
kysymyksistä (erävastauskato). Toisaalta herkkiin kysymyksiin vastaaminen voitaisiin toteuttaa 
anonyymisti siten, ettei edes haastattelija näe vastauksia. Tämä tapahtui ennen tietokoneaikaa 
tiputtamalla vastaukset ’vaaliuurnaan. Nykyään ne voidaan ’näpytellä’ suoraan tietokoneelle, 
kuten toimittiin Uhritutkimuksen käyntihaastattelussa. Puhelintiedustelussa anonyymi kysely 
lienee mahdotonta. Eräs mahdollisuus on siirtyä nettikyselyyn herkimpien aiheiden osalta mutta 
moniko haastateltava on tähän valmis?  

 
5. Epäkelpo vastaus joko kokonaan tai osittain, mikä havaitaan jälkikäteisessä tarkastuksessa ja 

tapaus katsotaan parhaaksi sijoittaa vastauskadoksi. Tähän ryhmään voidaan sijoittaa myös muut 
edellä esiintymättömät tapaukset, kuten vastauksen katoaminen tai tietokonekäsittelyssä sattunut 
erehdys, joita ei toki saisi tulla. Myös tiedonkeruulaitteen rikkoutuminen voisi olla syy sisällyttää 
puuttuneisuus tähän ryhmään (esim. liikennevirtatutkimuksissa näin tapahtuu aika usein).  

 
6. Yhteystieto vastaajasta taustatietoihin kadotetaan, johtuen vastaajan yksilöintitunnuksen 

katoamisesta jommallakummalla puolella (siis otoskehikkotiedostossa tai keruutiedostossa) tai 
että jommassakummassa on virhe eikä tietoja voida yhdistää. Tätä ongelmaa ei juuri voi olla 
käyntihaastatteluin tehdyissä tutkimuksissa mutta sen sijaan postitiedusteluissa on hyvinkin 
mahdollinen (ja usein tahallinen). Seurauksena on puutteellinen analyysi.  

 
7. Epäselvät tapaukset, kuten epäselvyys siitä, onko kyseessä vastauskato vai ylipeitto. Vastaajan 

kykenemättömyys vastata (syy 3) tai pitkäaikainen poissaolo esimerkiksi ulkomailla voi oikeuttaa 
sijoittamaan tapauksen joko vastauskatoon tai ylipeittoon. Vastaavasti voidaan tarkentaa 
tavoiteperusjoukon ja sitä kautta tutkimusperusjoukon käsitettä.  

 



Surveymetodiikka

87 

Puuttuneisuus

8. Vastaus ei koske tutkimusyksikköä. Tämä ongelma on yleisempi yritystiedusteluissa kuin 
kotitaloustiedusteluissa, ja koskee lähinnä monitoimipaikkaisia kotimaisia ja vielä enemmän 
kansainvälisiä yrityksiä. Tässä on kaksi tyypillistä tilannetta: (i) saadut tiedot koskevat vain osaa 
toimipaikkoja, (ii) tiedot koskevat isompaa joukkoa, kuten toimipaikkakyselyssä koko yritystä tai 
yrityskyselyssä koko konsernia. Kummatkin ongelmat ovat erityishankalia eriteltäessä 
kansainvälisen yrityksen toimintaa tietyssä maassa. On myös mahdollista ihmistiedusteluissa että 
toinen perheenjäsen vastaa toisen puolesta.  

 
9. Tarkoituksellinen puuttuneisuus. Aina ei ole järkevää kohdistaa tiettyjä tiedustelun osasia kaikille, 

vaan ottaa otos. Tilanne on tavallisin silloin, kun itse kysymyspatteristo on hankala mutta itse 
kysymysaihio ei ole kyselyn keskeisin. Osa-aineistosta tiedot saatetaan vastaavasti saada 
paremmin, koska tiedonkeruuoperaatiot voidaan resurssien puitteissa kohdistaa sinne. Myös 
voidaan osalle kohteista antaa suppeampi lomake jolloin tietty osa tiedoista jää puuttumaan. 
Yritystiedusteluissa pienille yrityksille annetaan monissa maissa suppeampi lomake kuin isoille 
(esim. tarkat kuluerittelyt kysytään vain isoilta). 

 
Puuttuneisuuden syy merkitään sopivalla koodilla otantatiedostoon. Yllä olevan luettelon kaikki 
vaihtoehdot eivät ole aina käytössä mutta toisaalta on usein tarpeen tarkentaa näitä syitä. Esimerkiksi 
ylipeiton syiden erottelu, kuolleet, lopettaneet, tavoiteperusjoukosta pois siirtyneet ja epävarmat voi olla 
hyvä erotella. Toisaalta kieltäytymisen syitä voi olla erilaisia, kuten periaatteellinen kieltäytyminen 
kaikista tämäntyyppisistä kyselyistä, kieltäytyminen juuri tästä kyselystä tai ei ole nyt aikaa osallistua.  
 
On hyvä huomata että syyn koodaus on paradataa.  
 
Usein vastauskadosta esitetään suppeampi koodaus, mikä minimissään olisi sisällytettävä otantatiedostoon: 
 

‐ Ei tavoitettu 
‐ Kieltäytyi 
‐ Muut syyt. 

 
Puuttuneisuuden koodaus on tärkeätä siksi, että sen eri lajeja on usein tarpeellista käsitellä aineiston 
jatkokäsittelyssä eri tavoilla. Näin siksi että kunkin syyn taustalla voi olla erilaisia selittäviä tekijöitä. 
 
On hyvä havaita myös, että eri tiedonkeruumuodoissa koodausmahdollisuudet vaihtelevat. Posti- ja 
nettikyselyissä on selkeästi vähemmän mahdollisuuksia, koska vastaamaton tuskin kertoo syytä. 
Tyypillisesti vain väärä kontaktointiosoite saadaan selville, jos posti palauttaa kutsukirjeen. Myös on 
mahdollista että samassa osoitteessa oleva kertoo kuolemasta tai poismuutosta, mutta puuttuneisuuden 
syiden luettelo jää silti huonoksi.  
 
Henkilökohtaisissa kyselyissä (käynti ja puhelin) syyt saadaan monipuolisemmin selville. Tämä on 
luonnollisesti näiden kyselyjen merkittävä hyvä puoli, mutta kustannukset ovat siis isompia.  
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Esimerkki: ESS:n 2. kierroksen laskelmia  

Taulukko kattaa useimmat osallistuneet maat. Kaksi maata ei kyennyt tuottamaan asiallisia tuloksia. 
Tämäntyyppistä tietoa olisi siis yritettävä aina saada minimissään mutta posti- ja nettikyselyissä tulos 
voi olla vajavainen. Tällöin pahimmillaan kaikki syyt aineistossa saadaan vain yhdellä koodilla eli 
saadaan vain vastausaste.  

Arvioi tuloksia. Havaitset että tulokset vaihtelevat melkoisesti maasta toiseen. Ylipeittoluvut ovat 
muutamissa maissa hyvin matalia. En pidä kaikkia uskottavina. Syynä on käsitteen huono määrittely 
ja/tai kenttätyön virhe. Tyypillinen virhe on esimerkiksi se että tyhjässä asunnossa olevaa ei aina 
otetakaan aidosti brutto-otokseen eikä siellä asuva henkilö tule siis ylipeittoonkaan. Tästä seuraa 
toisaalta myös se, että vastausaste saadaan ’liian hyväksi.’  

Kieltäytymisaste on korkein syy lähes kaikissa maissa, kuten onkin uskottavaa. Virossa on toisin mikä 
johtuu heidän kertomansa mukaan väestörekisterin huonosta päivittymisestä. Moni tiettyyn 
osoitteeseen rekisterissä merkitty asuu siis pääosin muualla, myös Suomessa. Tämä ongelma on 
yleistynyt muutenkin. Puolan ylipeittoluku on ongelmallinen siitä syystä, että monet otokseen valituista 
olivat hyvin pitkillä ulkomaan työreissuilla. Jos tämä kesto oli yli puoli vuotta, henkilöä ei sisällytetty 
maan tavoiteperusjoukkoon ESS:n päätöksen mukaisesti. Kysymys kuuluu vastaavasti, ovatko he 
mukana asuinmaansa ESS:ssä? Tähän ei tiedetä hyvää vastausta. Suomen osalta he voivat olla jos 
ovat merkityt väestörekisteriimme. Osa ehkä on.    
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Toteutuneiden 
haastatteluiden 
määrä 

Ylipeittoluku
(%)

Vastausaste 
(%)

Ei
kontaktoitu 
(%) 

Kieltäytyneet 
(%)

Itävalta  2256 1,7 62,5 7,8 28,6 

Belgia  1778 4,9 61,5 7,1 22,7 

Tsekki 3026 1,3 55,5 n/a n/a 

Tanska 1487 6,4 65,1 5,6 23,9 

Suomi 2022 1,5 70,8 2,8 21,2 

Ranska 1806 7,1 44,2 12,1 39,5 

Saksa 2870 7,2 52,7 6,2 27,4 

Kreikka 2406 0,1 78,8 3,7 16,4 

Unkari 1498 13,5 70,3 6,0 16,0 

Irlanti 2286 8,1 62,5 9,5 22,3 

Luxemburg 1635 10,2 52,1 7,7 40,2 

Alankomaat 1881 3,0 64,5 2,7 28,0 

Norja 1760 3,4 66,2 2,1 25,5 

Puola 1716 3,8 74,4 2,3 18,2 

Portugali 2052 6,4 70,9 2,8 20,0 

Slovenia 1442 6,7 70.2 10.2 15.3 

Espanja 1663 7,8 56,1 13,6 18,6 

Ruotsi 1948 2,3 66,5 4,3 22,6 

Sveitsi 2141 6,5 47,1 2,9 39,7 

Britannia 1897 7,9 51,1 8,0 34,0 

Viro 1989 12,7 79,5 5,1 11,4 

Islanti 579 5,9 51,3 4,6 3,1 

Slovakia 1512 4,6 63,4 1,6 21,6 

Ukraina 2031 0 66,6 6,3 16,1 
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Puuttuneisuuden mittaaminen  

Edellisen osion ESS-esimerkki antaa hyvän kuvan siitä, miten puuttuneisuutta voidaan ja tulee mitata. 
Syiden luetteloa voidaan tietysti täydentää. Tuossa taulukossa on absoluuttinen brutto-otoksen koko mutta 
pääosa on suhdelukuja, jotka ovat tietystikin vertailuissa välttämättömiä. Havainnet että vastausasteen 
laskennassa vastanneet ovat sekä osoittajassa että nimittäjässä jossa on myös muu brutto-otos ylipeittoa 
lukuunottamatta. 

Kokonaissuhdelukujen lisäksi on aiheellista laskea näitä osaryhmittäin, kuten henkilötiedusteluissa 
sukupuolen, iän, asuinalueen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan ja yritystiedusteluissa 
toimialan, kokoluokan ja alueen mukaan.  

Vastausastelukuja lasketaan luonnollisesti keruun aikana useita, sen eri vaiheissa. Keruun lopettaminen 
voi olla joskus päätetty etukäteen, mutta monesti on järkevää katsoa vastauskertymää. Jos se on liian 
matala, on syytä voimistaa muistuttamista tai yrittää käyttää uusia keruutapoja tai kerääjiä.  

Suhdelukujen laskentatapa voi olla aivan sama kuin yllä mutta kaksi muutakin tapaa on: 

(i) Painottaa arvot asetelmapainoilla jotka on luotu siis brutto-otokselle. Tällöin saadaan oikeampia 
lukuja koska otanta-asetelma otetaan huomioon. 

(ii) Painottaa arvot sopivalla keskeisellä x-muuttujalla. Tällaisen muuttujan on hyvä olla 
korreloitunut keskeisen y-muuttujan kanssa. Tällöin saadaan suhdeluku joka kertoo vastaajien 
suhteellisesta vaikutuksesta tästä y-muuttujasta tuotettuun totaali- tai keskiarvotyyppiseen 
estimaattiin. Tällainen painotus on yleinen yritysaineistoissa joissa isot yritykset vaikuttavat 
ratkaisevimmin tärkeisiin estimaatteihin. Jos esimerkiksi tavallinen vastausaste on 70 prosenttia, 
voi liikevaihdolla painotettu olla 90 prosenttia. Tähän jälkimmäiseen on yleensä syytä olla 
tyytyväinen.  

Vastausasteet ESS-esimerkissä koskevat yksikkötason vastaajia. Tällaisten suhdelukujen lisäksi on 
hyödyllistä tutkia erävastaamista tai erävastaamattomuutta. Tällöin suhdeluvut lasketaan tavallisesti 
yksikkövastaajien määrään suhteutettuna. Voidaan myös tuottaa lukuja joissa vertailu tehdään 
yksikkövastaajien ja yksikkövastaamattomien summaan eli samaan kuin yksikkövastausasteessa.  
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Esimerkki ESS:n erävastauskadosta 

Valitsin esimerkkiin 6 muuttujaa seuraavalla tavalla: 

if happy>10 or happy=. then happy_resp=0; else happy_resp=1;
if OCCM14B>8 then occu_resp=0; else occu_resp=1;
if IMDFETN>4 then immi_resp=0; else immi_resp=1;
if IMPENV>7 then envi_resp=0; else envi_resp=1;
if HINCTNTA>12 then income_resp=0; else income_resp=1;

if happy_resp=occu_resp=income_resp=immi_resp=envi_resp=1 then R=1;
else R=0;

Strategiana on siis muodostaa kaksiarvoisia muuttujia alkuperäisistä jolloin tiedetään mitkä 
koodit tarkoittavat puuttuvuutta. ESS:ssä formaatti on aina sellainen että tietyn rajan ylittävät 
koodit merkitsevät puuttuvuutta. Tässä en erottele eri puuttuvuuskoodeja yksinkertaisuuden 
vuoksi.  

Mukana on siis viisi alkuperäistä muuttujaa ja niiden vastaamista kuvaavaa kaksiarvoista 
muuttujaa. Lopuksi olen muodostanut yhteismuuttujan joka saa arvon = 1 jos puuttuvuutta ei 
ole missään viidestä muuttujasta, ja arvon = 0 jos jossakin on. Tämän nimi on R.  

En selosta tarkasti muuttujien luonnetta mutta ne ilmenevät riittävästi seuraavasta lyhyestä 
tulostekuvauksesta.  

Kaikissa maissa onnellisuusasteensa on ilmaissut lähes 100 %. Tämä ei siis kuullosta 
kiusalliselta kysymykseltä. Varsin hyvin myös ilmaistaan mielipide siitä tuleeko siirtolaisia 
ottaa maahan vastaan. Jonkin verran alempia lukuja saadaan näkemykselle siitä, kuinka 
tärkeätä on hyvä ympäristö vastaajalle. Näissä ja monissa muissakin kysymyksissä 
erävastauskato on aika vähäistä. Olen tähän valinnut kaksi muuttujaa joissa tilanne ei ole 
yhtä hyvä. Toinen on kysymys siitä mikä on huoltajan ammatti vastaajan ollessa 14 -vuotias 
ja toinen on talouden tulotaso. Edellistä harvemmin kysytään, tulot ovat sen sijaan jossain 
muodossa tyypillisiä surveyssä. Näemme että kumpaakaan näistä muuttujista ei kovin hyvin 
tiedetä tai sitä ei haluta sanoa.  

Kokonaismittari R saa väistämättä pienemmän arvon kuin yksikään muista. Näemme että 
vain Virossa vastausaste tältä osin on yli 50%. 
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Monimuuttuja-analyysi yksikkö- ja erävastaamiselle 
 
Yksiulotteiset tai kerrallaan yhden taustatekijän mukaan laskenut vastausasteet ovat aina tarpeellisia mutta 
usein on hyödyllistä katsoa miltä tilanne näyttää moniulotteisena. Tämä ei ole vaikeata koska nyt on kyse 
siitä, että vastaamista selitetään sellaisilla muuttujilla joista on riittävän täydellinen tieto.  
 
Vastaamismuuttujana luonnollinen vaihtoehto on esimerkin mukainen kaksiarvoinen 
vastausindikaattori. Selittäjät voivat olla jatkuvia tai kategorisia. Koska näin on, on järkevää käyttää 
vastaavasti sellaista mallia joka hoitaa tilanteen hyvin. Asteikko- ja muunnosliitteessä on tästä tarkempi 
selostus, mutta mainitsen myös tässä että logit-regressio (logistinen regressio) ja probit-regressio ovat 
luonnollisimmat vaihtoehdot.  
  

Havaintomäärät ja keskiarvot neljässä maassa 

Maa n Muuttuja N Keskiarvo

DE 2751 happy_resp 
occu_resp 
income_resp
immi_resp 
envi_resp 
R

2751
2751
2751
2751
2751
2751

0.996
0.499
0.831
0.980
0.996
0.414

EE 1661 happy_resp 
occu_resp 
income_resp
immi_resp 
envi_resp 
R

1661
1661
1661
1661
1661
1661

0.989
0.665
0.853
0.967
0.989
0.541

FI 2195 happy_resp 
occu_resp 
income_resp
immi_resp 
envi_resp 
R

2195
2195
2195
2195
2195
2195

0.998
0.543
0.918
0.989
0.867
0.430

SE 1830 happy_resp 
occu_resp 
income_resp
immi_resp 
envi_resp 
R

1830
1830
1830
1830
1830
1830

0.998
0.591
0.945
0.985
0.851
0.475
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Kaksiarvoisen muuttujan monimuuttujamalli voidaan tehdä painottamalla sellaisilla otospainoilla joista 
tieto on olemassa mutta painottamattomuudenkin kannattajia on. Onneksi painotus ei aina vaikuta 
merkittävästi. Teknisesti tehtävä ei ole vaikea jos SAS, SPSS, STATA, R tai muu hyvä ohjelmisto on 
käytettävissä. Annan esimerkin joka on tehty SAS:lla. 
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Logistinen vastaamismalli ESS:n erätason aineistolla 

Tämä esimerkki on suoraa jatkoa edellisestä. Otan tässä selitettäväksi indikaattorin R. 
Selittäjiä aineistossa ei ole kovin suurta määrää koska niissä ei saa olla puuttuvuutta tai 
jos on, tulokset eivät koske näitä. Tässä tapauksessa on minimaalinen puuttuvuusmäärä 
muutamassa, muttei esimerkiksi maa-muuttujassa CNTRY mikä on täydellinen. Muita 
käyttämiäni selittäjiä ovat: 

- sukupuoli GNDR 
- ikäryhmä AGEGROUP 
- haastattelun kesto minuuteissa  

Tässä on estimaattien tuloste johon olen lisännyt referenssiryhmät (=REF) joihin muita 
kategorioita on aiheellista verrata. 

Parameter Estimate Standard
Error

Wald
Chi-Square

Pr > ChiSq 

Intercept -0.1359 0.0682 3.9743 0.0462 

CNTRY (REF=SE) DE -0.3487 0.0377 85.3880 <.0001 

CNTRY EE 0.4120 0.0452 83.0068 <.0001 

CNTRY FI -0.1193 0.0398 8.9840 0.0027 

GNDR (REF=FEMALE) 1 -0.0595 0.0233 6.5127 0.0107 

AGEGROUP (REF=80+) 20 0.2941 0.0581 25.6357 <.0001 

AGEGROUP 30 0.8464 0.0581 211.9690 <.0001 

AGEGROUP 40 0.6617 0.0530 155.9349 <.0001 

AGEGROUP 50 0.3325 0.0507 42.9133 <.0001 

AGEGROUP 60 -0.1837 0.0541 11.5442 0.0007 

AGEGROUP  70 -0.6811 0.0635 114.9869 <.0001 

Haastattelun kesto -0.00193 0.000785 6.0220 0.0141 

Analysoi tuloksia myös itse. Maatulokset antavat melko saman kuvan kuin aikaisempi 
yksiulotteinen taulukko, mutta siis eri asteikossa koska tässä estimaatit ovat logiteja. 
Ikäryhmittäiset estimaatit näyttävät melko lineaarista vastausasteen laskua. Haastattelun 
kesto näyttää lisäävän erävastauskatoa mikä on minusta loogista. 
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Puuttuneisuuden mekanismit 
 
Surveyhin osallistuminen, mieluiten korkealla tasolla tai ainakin siten että osallistumattomuus olisi 
mahdollisimman harmitonta on luonnollisesti tavoitteena. Tästä ilmiöstä käytetään nimeä mekanismi. Se 
voidaan käsitellä joko positiivisesta suunnasta tai negatiivisesta suunnasta, mitkä kumpikin johtavat 
käytännössä samaan tulokseen. Positiivisesti ajatellen puhutaan vastausmekanismista, kun taas toisin päin 
ajatellen joko puuttuneisuusmekanismista tai vastaamattomuusmekanismista.  
 
Mekanismin luonteen hahmottaminen on hyvin tärkeä tietää kun lähdetään imputointiin ja 
uudelleenpainotukseen. Jos ja kun sitä ei hyvin tiedetä, joudutaan tekemään mahdollisimman hyvät 
oletukset sen luonteesta. Seuraavassa esitetään tärkeimmät perinteiset käsitteet tältä alueelta. Esitän ne 
ilman kaavoja. Jos kiinnostaa, löydät helposti vastaavat kaavoina. 
 

 Puuttuneisuus on täysin satunnaista, MCAR (Missing Completely At Random): 
Tällöin siis puuttuneisuus on täysin satunnaista tai ajatellaan sellaiseksi vaikka ei olisikaan. 
Puuttuneisuus ei siis riipu mistään muuttujista (x eikä y) tilastollisesti merkitsevästi. Näin 
monissa survey-tutkimuksissa valitettavasti toimitaan.  
 

 Puuttuneisuus satunnaista otanta-asetelman puitteissa, MARS (Missing At Random Under 
Sampling Design): 
Tällöin puuttuneisuus riippuu vain otanta-asetelman muuttujista. Tyypillisin tilanne lienee se, että 
oletetaan ositetun otannan tapauksessa että ositteiden sisällä puuttuneisuus on satunnaista muttei 
ositteiden välillä. Tämä on edellistä paljon järkevämpi oletus. Jos otannassa on hyvä ositus, myös 
riittävän laaja ja ottaa huomioon odotettavissa olevan puuttuneisuuden, niin tämä strategia voi olla 
oikeinkin hyvä.  
 

 Puuttuneisuus on satunnaista ehdollisesti MAR (Missing At Random) 
Huomaat että en ole kääntänyt MAR:ia suoraan vaan laittanut ehdollisuuden mukaan. Tämä on 
edellisen täydennys. Nyt oletetaan että puuttuneisuus riippuu (tai voi riippua) sekä otanta-
asetelman muuttujista että muista mahdollisista saatavissa olevista apumuuttujista X. Tämä 
strategia tarkoittaa käytännössä sitä, että puuttuneisuus mallitetaan ja mallin tulosta käytetään 
hyväksi imputoinnissa ja uudelleenpainotuksessa. 
 

 Puuttuneisuus ei ole satunnaista MNAR (Missing Not At Random) 
 
Käytännön elämässä ei voida kuvitella että kaikki puuttuneisuus voidaan selittää eli jäljelle jää 
epäsatunnaista puuttuneisuutta. Toki tämän osuuden soisi olevan mahdollisimman vähäistä ja näin onkin 
jos riittävä valikoima apumuuttujia löytyy puuttuneisuutta mallittamaan. Faktamuuttujien osalta 
mallittaminen on yleensä helpompaa kuin asennemuuttujien osalta.  
 
Näitä käsitteitä esitetään myös muissa muodoissa kuin edellä, ja MARS puuttuu kokonaan, koska on oma 
täydennykseni. Tämän käsitteen tarpeellisuus on mielestäni ilmeinen, koska usein luonnostaan toimitaan 
niin, että puuttuneisuus voidaan hahmottaa otanta-asetelman sisäisenä asiana. Tyypillinen esimerkki on 
ositettu otanta, jolloin ensivaiheessa melkein automaattisesti oletetaan, että puuttuneisuus on satunnaista 
ositteiden sisällä, muttei välttämättä ositteiden välillä.  
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Ensimmäinen puuttuvuuden laji MCAR on harvoin toteutuva mutta toki sen pohjalta on hyödyllistä tehdä 
esimerkiksi imputointeja, ainakin siksi, että saisi alustavan näkökulman tilanteeseen. Otanta-asetelmassa 
kannattaa huomioida puuttuneisuuden vaihtelu. Siis kannattaa allokoida brutto-otos eli alkuperäinen otos 
mieluiten ottaen huomioon odotettavissa oleva vastauskato ja muu puuttuneisuus. Jos tämä vielä 
realisoituu käytännössä, niin MARS on voimassa.  
 
Kaikki eivät käytä aktiivisti edellä esitettyjä termejä. Sanat informatiivinen (eli sellainen jota voidaan 
selittää) vs. epäinformatiivinen ovat myös käytetyt.  
 

Otantatiedosto
 
Otan tämän luvun loppuun kuvauksen otantatiedostosta. Kuvaus voisi sopia muuallekin kuten 
otantatarkastelun yhteyteen. Koska toisaalta otantatiedostoa käytetään merkittävästi myös puuttuvuuden 
kuvaajana sekä jatkossa esitettävissä puuttuvuuden oikaisupyrkimyksissä, kuvaus sopii tähän.  
 
Otantatiedosto on brutto-otostasolle ulottuva mikroaineisto, joka lopullisesti voidaan muodostaa vasta 
kenttätyön jälkeen. Sitä voidaan parantaa vielä myöhemminkin jos on sopivaa tietoa käytettävissä. 
Otantatiedosto sisältää seuraavat muuttujat brutto-otosyksiköille (mikäli mahdollista): 
 

‐ Tunnuksen tai tunnukset jotta yksikkö voidaan tunnistaa ja liittää yhteen varsinaisten 
kyselytietojen kanssa. 

‐ Otanta-asetelmassa käytetyt muuttujat ja niiden perusteella muodostetut 
sisältymistodennäköisyydet jokaiselle tasolle missä on otantaa käytetty. Nämä muuttujat tarvitaan 
aluksi myös otospainojen laskemisessa ja myöhemmin parempien painojen muodostamisessa 
(Luku 11).  

‐ Otantakehikosta saatavissa olevat muut apumuuttujat. 
‐ Muista lähteistä hankitut apumuuttujat. Nämä apumuuttujat edistävät uusien painojen 

muodostamista sekä voivat olla hyödyllisiä myös imputoinnissa. Käytännössä 
puuttuneisuusmekanismia MAR analysoidaan juuri näiden muuttujien avulla.  

‐ Kenttätyön tulostiedot, erityisesti keiltä vastaus saatiin ja keiltä ei, ketkä oli havaittu ylipeittoon 
kuuluviksi, ketkä kieltäytyivät vastaamasta ja mitä muita vastaamattomuuden syitä esiintyi? 

‐ Paradataa niin paljon kuin on mahdollista kätevästi saada. Tämä sisältää luonnollisesti myös 
keruutavan jos se vaihtelee yksiköstä toiseen sekä tiedonkeruuajan ja vastaamiseen käytetyn ajan 
sekä haastattelijoiden kommentteja vastaamisen luotettavuudesta. 

 
Otantatiedostoja tuotetaan hyvin erilaisilla laatutasoilla. ESS-kokemukset näyttävät, että minimissään 
tiedosto sisältää otanta-asetelmamuuttujat ja lopputuloksen. Kunnon apumuuttujia on monista maista 
vaikea saada, ei edes sellaisista maista joilla olisi hyviä rekisterejä käytettävissä. Tämä kuvastaa sitä, että 
laatutasotavoite ei ole korkea tai ei ymmärretä tällaisen tiedon merkitystä. On myös niin, että monesti on 
vaikeata saada asianmukaisia sisältymistodennäköisyyksiäkään. Niiden avullahan on helppo onneksi 
tarkistaa minimiehto eli summautuuko sisältymistodennäköisyyksien käänteisluku tavoiteperusjoukon 
määrään. Ellei tämä ole pätenyt riittävällä tarkkuudella, olemme yrittäneet pyytää uutta tiedostoa ja tämän 
pohjaksi kertoa miten oikeat tiedot voidaan saada. On käynyt niinkin että kunnollista tiedostoa ei saada. 
Syynä on kenttätyön huono hoito jolloin monet tarpeelliset tiedot ovat kadonneet jonnekin.  
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Otantatiedostoon kannattaisi panostaa. Kun tein Uhritutkimuksen ja myös historiatutkimuksen otannan 
halusinkin tehdä sen niin hyväksi kuin kohtuuvaivalla on mahdollista. Otan tähän Uhritutkimuksen 
esimerkkinä. Oheisen SAS-tiedoston kuva sisältää pienen osan tästä yksikkötasolla mutta muuttujatasolla 
isomman osan. Eli kaikkia muuttujia ei ollut mahdollista ottaa mukaan tilan takia, siksi valikoin kaikista 
osaryhmistä muutamia esimerkkejä. 
 

 
 
Näistä apumuuttujista väestötiedot ovat väestörekisteristä, tulot ja työttömyystieto työssäkäyntitilastosta. 
Mukaan ei mahtunut koulutustietoa mikä on tutkintorekisteristä. Lopussa olevat muuttujat ovat paradataa. 
Näitäkin on toki enemmän. Eri keruumuodoissa mahdollisuudet vaihtelevat.  
 
Rekisterissä on useita muuttujia yhdessä elämisestä. Siviilisääty ei ollut kovin kätevä muuttuja ja siksi 
kokeilin usean muuttujan kautta muodostettua uutta jonka luonne selviää seuraavasta kuviosta. Tässä 
avioliiton kestossa ’vanha’ merkitsee vähintään 30 vuotta kestänyttä ja ’nuori’ alle 10 vuotta kestänyttä 
liittoa, keskipitkä on tässä välissä. 
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Vastausasteet (%) parisuhteen ja keruutavan mukaan. 
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Vastaustodennäköisyyksien havainnollistus 
 
Vastaamista voi havainnollistaa myös katsomalla taustaryhmien vastaustodennäköisyyksiä mallista jossa 
selitettävänä on siis vastausindikaattori. Olen seuraavat kuviot muodostanut kumulatiivisista 
taustatodennäköisyysjakaumista. Nämä todennäköisyydethän ovat nimenomaan esitetyssä 
uudelleenpainotusmallissa (Luku 11) mukana. Kaikissa kuvioissa pystyakseli näyttää todennäköisyydet, 
vaaka-akseli havaintojen kertymän. Ensimmäisessä kuviossa pääosin ylempänä oleva viiva koskee 60 
vuotta täyttäneitä, alempi taas alle 25 –vuotiaita. Näet että vanhempien ikäryhmässä on muutamilla alle 
10%:n vastaustodennäköisyys mutta nuorempien alimmat arvot ovat noin 15%:ssa. Kuitenkin vanhemmat 
vastaavat kokonaisuudessaan nuoria paremmin, ylimpienkin arvojen noustessa heillä yli 95%:n. Nuorien 
maksimit jäävät noin 85%:iin. 
 

Huono esimerkki otantatiedostosta: 

Surveyesimerkkien liitteessä on kuvaus Irakin kuolleisuustutkimuksesta.
Tässä on suurin ongelma surveytutkijan näkökulmasta se, että en saanut 
käyttööni tietoa otanta-asetelmasta, saati sitten kunnon otantatiedostoa. 
Otanta-asetelman muuttujista aineistossa on vain psu-ryväs. Ei sen sijaan 
ollut tietoa kummastakaan sisältymistodennäköisyydestä eli ryppään 
poimintaan toisaalta ja kotitalouden poimintaan toisaalta liittyviä. Aineistoon siis 
laskin otospainon olettaen että kaikki tapahtui hienosti ja ilman vastauskatoa. 
Tällöin hyväksi käytin väestömäärätietoja suuralueittain. Nämä olivat onneksi 
alkuperäisartikkelissa.  

Aiheeseen liittyen käytiin keskustelua siitä, olisivatko nuo asetelmatiedot olleet 
liian herkkiä annettavaksi vaikkapa minulle. Tilanne on normaali eli kun psu
anonymisoidaan kuten teimme muun muassa Uhritutkimuksessa, ei mitään 
yksilön tunnistamisvaaraa ole.  

Entä voisivatko sisältymistodennäköisyydet olla paljastavia? Ryppäiden osalta 
näin voisi olla koska ne perustuvat niiden kokoon koska pps:ää on käytetty 
(toki koska alueiden muodostamisperiaatteistakaan ei ole tietoa, on 
väestömäärä hankala liittää mihinkään alueeseen). Tästä syystä en tätä tietoa 
tiukasti pyytänytkään vaan kysyin edes karkeata määrätietoa ryppäistä joista 
otos poimittiin. Vastaavasti kysyin edes karkeata tietoa ryppäiden sisäisistä 
kotitalouksien määristä eli määristä joista nuo 40 kotitaloutta keskimäärin 
poimittiin. Minkäänlaista arviota määristä en saanut eikä kukaan muukaan. 
Siten hyvin epäselväksi jäävät otannan poiminnan käytännön ratkaisut.  

Olen varma että vaikeissakin oloissa kyetään toimimaan paremmin kuin nyt 
tehtiin. Huipputulosta on luonnollisesti vaikea saavuttaa. 
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Toinen kuvio sisältää ulkomaalaistaustaiset vastaajat joita ei ole kovin paljon. Heidän 
vastaustodennäköisyytensä jakauma on koko ajan hyvin alhaalla, maksimissan hieman yli 50%:n. 
Kuviossa ovat lisäksi alle 20.000 euroa tuloa saaneet sekä yli 50.000 euroa saaneet. Näiden jakaumat ovat 
melko lähellä toisiaan mikä kuvastaa sitä, ettei vastaamisessa näiden tuloryhmien osalta ole suuria eroja. 
Pieni kumpu havaitaan matalatuloisten jakaumassa 40 kertymäprosentin paikkeilla.  
 

 
 
Kolmanteen kuvioon olen ottanut kaksi ryhmää: 
 

‐ Pääkaupunkiseudulla asuvat 25-34 –vuotiaat miehet

‐ Työttömät
 
Vertailu edellisiin näyttää että kummankin käyrät kulkevat melko matalalla mutta korkeammalla kuin 
ulkomaalaistaustaisten. Kiinnostavaa on että nuo nuoret miehet vastaavat huonommin kuin työttömät. 
Pohdi syitä tähän. 
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Harhainen estimaattori tuottaa varmasti harhaisia tuloksia mutta harhatonkin estimaattori voi tuottaa 
harhaisia estimaatteja jos aineisto ei salli harhattomien tuottamista. Yksi syy on vastauskato jota ei saada 
hallintaan.
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10. Tilastollinen Editointi 
 
Tilastollinen editointi on surveyn aikaa ja rahaa vievimpiä vaiheita. Jos siitä mahdollisimman iso osa on 
sijoitettu jo keruun yhteyteen, sen ei kuitenkaan tarvitse olla olennainen hidaste koko surveyprosessissa. 
Paperilomakkeisessa postitiedustelussa tämä vaihe voi viedä hyvinkin kauan ja rahaa kuluu. Tässä luvussa 
esitän tilastollisen editoinnin periaatteet sekä valikoiman keinoja ja menetelmiä niiden käytännön 
toteuttamiseen. 
 
Tilastollisen editoinnin keskeisiä tehtäviä ovat: 
 

 Arvioida ja kehittää surveyn tuotantoprosessia, oppien virheistä ja puutteista sekä seuraten muissa 
surveyssä ja laitoksissa tehtyä kehittämistyötä. 

 Kehittää järjestelmää virheiden havaitsemiseksi, tarkistamiseksi ja korjaamiseksi erityisesti 
painottaen lopputulosten kannalta olennaisia puutteita (valikoiva editointi). 

 Havaita, tarkistaa ja korjata mikrotason virheet riittävän hyvin, ja myös siten, että makrotason (eri 
aggregaattitasojen) tulokset ovat uskottavia ja luotettavia.  

 Puuttuvan tiedon käsittelyä, erityisesti imputointia, ei voida kokonaan hoitaa irrallaan editoinnista, 
mieluummin nämä toiminnot integroidaan toisiinsa.  

 Keskeisistä osioista tuotetaan indikaattoreita, joilla voidaan seurata aineiston alkuperäistä ja 
parannettua laatua sekä editoinnin määrää ja siihen kulunutta työmäärää. 
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Tilastollinen editointi on siis keskeinen osa laadun varmistusta, koskien sekä käsillä olevan surveyn 
prosessia että tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tärkeitä ovat myös tietotekniset aineiston ominaisuudet 
kuten, että se tulisi olla esimerkiksi helposti käyttöönotettavissa erilaisissa ohjelmistoissa. 
 
Kaikista prosessissa tehdyistä muutoksista tulisi jäädä jälki ja mielellään myös perustelu toteutetulle 
operaatiolle. Tällöin voidaan myös jälkikäteen arvioida kuinka perusteltu operaatio on ollut ja kenties 
muuttaa ratkaisua, jos se myöhemmän tiedon valossa katsotaan tarpeelliseksi.  
 
Editointiprosessissa havaitut virheet on hyvä luokitella niiden kokonaismerkityksen mukaan ja vastaavasti 
tuottaa kustakin luokasta virhelukuja (suhteellisia ja absoluuttisia sekä painotettuja). Usein kolmekin 
virheluokkaa riittää:  
 

(a) fataalit eli hyvin keskeiset virheet,  
(b) pienet virheet,  
(c) varoitukset siitä että tähän on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota  

 
Nämäkin ovat osa paradataa.  
 
Editoinnin keskeinen käsite on ’editointisääntö.’ Editointisäännöt asetetaan mikäli mahdollista etukäteen 
ja sisällytetään surveyprosessin tuotantomalliin. Säännöt täytyy luonnollisesti perustella ja dokumentoida 
siten, että myös käyttäjät voivat saada tästä tietoa. 
 

Tavallisesti esitetään kolmenlaisia editointisääntöjä, koskien: 
(i) validiteettiä
(esim. jos kysytään ikää ja vastaus on 411, kun on tarkoitettu lukua 41; tai jos on ilmoitettu sellainen 
vastausvaihtoehto jota ei voi olla). 
(ii) yhteensopivuutta
(esim. lasten määrä perheessä = 2 ja aikuisten määrä =2, mutta perheen kooksi ilmoitetaan 
epäyhteensopiva luku = 5; jos yrityksen tulojen ja menojen erotus ei vastaa ’kokonaistulosta’; yrityksessä 
työssäolovuosien määrän tulee olla jossakin suhteessa ikään, esimerkiksi siten että palvelussuhteen 
aloittaessaan täytyy olla vähintään 16-vuotias; myös palkan ja ammattinimikkeen on hyvä olla jossakin 
suhteessa toisiinsa ),  
ja
(iii) jakaumaa
(esim. asetetaan että kokoaikaisen työntekijän viikkotyöajan tulee olla vähintään 30 tuntia ja osa-aikaisen 
tätä alempi; tai yrityksen liikevaihdon kasvu edellisestä tiedustelusta ehdolla että yritys on koostumukseltaan 
säilynyt ennallaan, ei saa olla alle -50% eikä yli 100% mikä on symmetrinen sääntö).  

 
Editointisäännöt määrittelevät ns. ’veräjät’ tai ovenkarmit. Editointisysteemiä luotaessa on pyrkimys 
löytää mahdollisimman järkevät kriteerit näille ml. esimerkiksi jakaumien laajuuden. Ideahan on, että 
mikäli saatu vastaus tai muu tieto ei mahdu tästä veräjästä sisään, se tulee ’virhelistalle’ eli tarkistettavaksi. 
Tarkistuksessa voidaan tulos korjata tai myös hyväksyä sellaisenaan, mikäli havaitaan oikeaksi. 
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On hyvä havaita, että veräjän kapeus vs. leveys vaikuttaa tarkistusprosessiin. Leveästä veräjästä mahtuu 
paremmin läpi huonompikin tapaus. Siten mitä leveämpi veräjä, sitä nopeampi ja halvempi 
tarkistusprosessi. Toisaalta laatu helposti heikkenee leveitä veräjiä käytettäessä. Veräjä tai veräjien 
joukko on siis paras määritellä optimaalisen leveäksi, mutta tämä on helpommin sanottu kuin toteutettu. 
Kokeilut erilaisilla vaihtoehdoilla auttavat asiaa.  
 

Lista keskeisistä editoinnin toiminnoista 
 

(i) On syytä aloittaa tunnistimista eli identifioijista. Virheet näissä eivät haittaa jos surveyaineisto on 
täysin itsenäinen kokonaisuus eli aineisto käytetään sellaisena kuin on saatu. Mutta jos on tarvetta 
yhdistää tiedosto toiseen, on tunnistimen oltava sama ja oikea molemmissa aineistoissa. Muuten 
tulee puuttuvaa tietoa. Käytännössä voi olla niinkin että sama tunnistin on kahteen kertaan 
aineistossa mutta ei tarkoita samaa yksikköä tai voi tarkoittaa. Tällaiset tuplat ovat editoijalle 
kiusallisia. 

 
(ii) Toinen, jo edellä esitetty tarkistusmenetelmä on määritellä kullekin muuttujalle arvoalue ja katsoa 

ovatko vastaukset tällä arvoalueella? Tämä on syytä sisällyttää datan tallennukseen jolloin 
ongelmaan kiinnitetään ajoissa huomiota. Korjaaminen ei toki aina ole helppoa. 

 
(iii) Erikoishavaintoarvojen läpikäynti on selkeätä jatkoa edelliselle vaiheelle. Hyväksyttävällä 

alueella sijaitsevat havaintoarvot voivat olla kiusallisia, jos niiden vaikutus tuloksiin on liian suuri. 
Tämä koskee ns. ääriarvoja tai muita poikkeavia arvoja. 

 
Miten tulisi menetellä ääriarvojen kanssa?  
 
(a) Jos arvo on virheellinen tai väärään tulkintaan perustuva, se on pyrittävä korjaamaan mahdollisimman 
oikeaksi.  
 
(b) Poistaa havainto eli merkitä puuttuvaksi (trimmataan aineistoa).  
 
(c) Merkitä erityishavainnot omaan osajoukkoonsa ja päättää niiden käsittelystä myöhemmin ja mielellään 
tiimissä. 
 
(d) Siirtää havainto lähemmäksi muuta joukkoa (winsoroidaan). 
 
(e) Soveltaa analyysissä sellaisia menetelmiä joihin ääriarvot eivät vaikuta tai vaikuttavat vähän 
(robustointi).  
 
(f) Muuttaa yksikön painoa oheistiedon perusteella (yleensä pienentää). Tämä on kätevää tehdä 
otospainojen kautta. Minimissään jokaisen tilastoyksikön paino on yksi eli otospaino asetetaan 
pienimmillään tämän suuruiseksi. 
 
(g) Muuntaa muuttuja epätasavälisesti luokitelluksi, jolloin iso arvo kuuluu esimerkiksi ryhmään ’Tätä 
suuremmat.’  
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(iv) Neljäntenä editointitehtävänä haluan tuoda esiin ongelman puuttuvan, nollatiedon, ei-soveltuvan 
ja mahdottoman tiedon välillä. Eli on syytä löytää fiksu koodi kullekin. ESS-standardit ovat 
tyyppiä 8, 9, 88, 99 tai 6666, monet käyttävät myös negatiivisia koodeja kuten -1, -8 ja -9 mitkä 
erottuvat paremmin kuin positiiviset koska hyväksyttävät havaintoarvot tai koodit ovat positiivisia. 
Älä siis käytä esimerkiksi koodia = 0 puuttuvalle havainnolle mutta toki jos arvo on tosiaan nolla.  

 
(v) Kun edellä esitetyt perustarkistukset on tehty, voi siirtyä ristikkäis- eli yhteensopivuustarkistuksiin. 

Tällöin aloittaa voi ristiintaulukoista tai katsella vastaavia asioita jatkuvien muuttujien tapauksessa 
hajontakuviosta.  

 
(vi) Monimuuttuja-analyyseihin perustuvat tarkistukset, jotka luontevimmin tehdään aidon 

tutkimusasetelmaan sopivan mallin avulla, vaikkapa regressiomallin avulla. Residuaalit 
paljastavat outouksia ja toki kaikkea voidaan katsella graafisesti myös = graafinen editointi.  

 
Editointi on siis yksi osa datan puhdistamista. Olisi hyvä, jos se olisi mahdollisimman automaattinen eli 
tarkistukset ja korjaukset tulisivat fiksusti mutta automaattisesti.  
 
Valikoiva editointi on eräs ratkaisu. Siinä virheelle määritellään todennäköisyys. Suurin työpanos 
keskitetään ison virhetodennäköisyyden tapauksiin joissa ei yleensä tehdä automaattista korjausta. 
Pienen virhetodennäköisyyden tapaukset sen sijaan hoidetaan automaattisesti tai kaikkia ei edes korjata 
koska niiden vaikutus kokonaisuuden kannalta on vähäinen. Käytännössä valikoiva editointi edellyttää 
aikaisempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta. Tämä voi olla aikaisemmasta surveystä tai myös samasta 
jolloin osa aineistosta tarkistetaan vaikkapa manuaalisesti ja tämän pohjalta luodaan malli valikoivan 
editoinnin toteuttamiseksi loppuosalle aineistoa. Tuollaista testausaineistoa kutsutaan myös 
koulutusaineistoksi mikä on käyttökelpoinen myös muissa yhteyksissä (imputointi, painotus, analyysi, 
simulointiin perustuva tutkimus). 
 
Hyvinkin editoidussa datassa vaativa käyttäjä aina löytää puutteita. Esimerkiksi ESS-datat on johonkin 
rajaan asti editoituja, mutta ei ole vaikeata löytää epäilyttäviä tuloksia, ja jopa epäloogisia. Luulen että 
arvoalueet ovat kunnossa koska käytetään isoja veräjiä, mutta yhteensopivuuksissa on varmasti 
epäilyttävyyksiä.  
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Esimerkki puhdistetusta datasta 

ESS data on periaatteessa editoitu mutta ilmeisestikin vain yksiulotteisesti. Tästä 
ohessa esimerkki jossa olen verrannut loogisuutta kaksiulotteisesti. Muuttujat 
koskevat television katselua ja kysymykset ovat perustuneet valmiiseen 
luokitukseen. Ohessa olen ristiintaulukoinut kokonaistelevision katselun ja poliittisten 
ja ajankohtaisohjelmien katselun. Päättele mitkä vastaukset ovat ristiriidassa 
keskenään. Miten editoisit aineistoa edelleen? Olen supistanut koko taulukkoa kuten 
näet. 

Television  
katselu 
yhteensä 

Poliittisten  
ohjelmien
katselu 

Television  
katselu 
yhteensä 

Poliittisten  
ohjelmien katselu 

0 0 0 = Ei ollenkaan 5 0 
0 1 1 <=0,5 h 5 1 
0 2 2= 0,6 - 1,0 h 5 2 
0 3 3= 1,1 - 1,5 h 5 3 
0 4 4= 1,6 - 2,0 h 5 4 
0 5 5= 2,1 - 2,5 h 5 5 
0 6 6= 2,6 - 3,0 h 5 6 
0 7 7>3,0 h 5 7 
0 66 66=Puuttuu 5 66 
0 88 88=Kieltäytyy 5 88 

0 99 
99=Ei osaa 

sanoa 5 99 
1 0 88 66 
1 1 88 88 
1 2 88 99 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 66 
1 88 
1 99 

Laskin myös epäloogisten arvojen osuuden. Se ei ole suuren suuri eli on vain 0,5 %. 
Toisaalta 4,4 % ei kertonut vastausta molempiin kysymyksiin eli tästä tulee 
enemmän kiusaa kokonaisuuden kannalta. 
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Residuaali eli Jäännös on se mitä jää käyttämättä tai selittämättä. Se on hyödyllinen myös editoinnissa 
jolloin editointimallin oudot residuaalit ovat usein hälytysmerkkejä aineistovirheistä. Satunnaisuus on hyvä 
merkki. 
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11. Uudelleenpainotus 
 
Aloitan motivoinnilla ja yleisillä periaatteilla. Aluksi kuvataan siis milloin painotus on tarpeen. On 
tilanteita jolloin painotusta ei tarvita. Selvä tapaus on jos käsitellään täydellistä tavoiteperusjoukon 
kattavaa aineistoa. Tietyissä prosesseja analysoivissa tilanteissa painotus voi olla tarpeeton tai tulos ei 
olennaisesti muutu painoilla laskettuihin verrattuna. Varsin yleinen on myös tilastollinen (ekonometrinen) 
malli jossa painoihin sisältyvä tieto asetetaan selittäjiin. Tässä kirjassa en tätä puolta esittele tarkemmin. 
 

Painotuksen tavoitteiden oltava kirkkaat  
 
Painotus on siis tarpeen aineistossa, joka ei kata koko tavoiteperusjoukkoa, mutta tuloksia halutaan esittää 
tavoiteperusjoukon tasolla. Painotus on osa estimointimenetelmää, joka tuottaa mahdollisimman 
luotettavia estimaatteja tuon tavoiteperusjoukon ja sen konkretisoinnin eli tutkimusperusjoukon tasolle. 
On hyvä pitää mielessä että estimointi sisältää sekä piste- että väliestimoinnin. Siis tavoiteperusjoukko 
on oltava kirkkaana mielessä tai jos aineistolla ei oikein kyetä hyvään estimointiin sillä tasolla, olisi 
hyvä olla rehellinen, ja supistaa tavoitettaan puhuen jostakin suppeammasta tutkimusperusjoukosta kuin 
siitä mikä oli alun perin tavoiteperusjoukkona. Tällaisista rehellisistä tutkijoista olen harvoin kuullut.  
 
Esiintyy myös paljon raportteja joissa mitään tavoiteperusjoukkoa ei ole määritelty vaan tulokset lasketaan 
suoraviivaisesti vastaajista ilman painotuksia. Tosin julkistuksessa näkyy karkeasti määritelty 
kohdejoukko. Tällöin ei ole kyse estimoinnista.  
 
Painotus voidaan toteuttaa siis myös aineistossa johon on otettu 100%:nen otos eli kaikki 
tavoiteperusjoukosta, mutta kaikista ei ole saatu tietoa. Tällöin painotuksella kompensoidaan vain 
puuttuneisuutta (vastauskatoa ja alipeittoa). Jos, kuten yleensä, painotus tehdään aidolle otosaineistolle 
(vaikka joistakin ositteista voi olla poimittu kaikki), niin painotus tähtää kompensoimaan sekä otannan 
että puuttuneisuuden vaikutuksia. On huomattava että alipeiton kompensointi on usein hankalaa puuttuvan 
aputiedon takia. Päivitetty kehikko auttaa asiaa. Ylipeittoa ei sinänsä tarvitse kompensoida, koska se ei 
kuulu tavoiteperusjoukkoon, mutta se voi silti harhaistaa tulosta. Siksi painotus on tarpeen myös sen 
vaikutuksen vähentämisessä.  
 
On tärkeä korostaa sitä, että samassakin tutkimuksessa tavoiteperusjoukkoja voi olla useita. Paneli- ja 
muun pitkittäistutkimuksen tilanteessa tämä on helppo havaita, koska tavoiteperusjoukkoja on yleensä eri 
aikaväleille tai ajankohdille. Myös poikkileikkaustilanteissa voi olla useita tavoiteperusjoukkoja. Nämä 
ovat tyypillisesti eri tasoilta, kuten vaikkapa koskien ylemmältä tasolta kouluja, yrityksiä tai kotitalouksia 
ja alemmalta tasolta oppilaita, toimipaikkoja ja kotitalouden jäseniä. Kummankin tason estimointia 
varten tarvitaan sopivat painot.  
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Kuten jo edellä on selostettu, asetelmapainot lasketaan brutto-otokselle mutta ylipeitolle ne eivät aina ole 
kovin tärkeitä2. Asetelmapainot voidaan melko suoraviivaisesti muuntaa netto-otokselle. Näitäkin jotkut 
kutsuvat asetelmapainoiksi, mutta minä käytän nimeä peruspaino. Näiden muodostaminen perustuu 
otanta-asetelmaan mutta olettaen vastauskato mekanismiltaan olevan MARS. Tämä tapahtuu siten että 
brutto-otoskokoa koskeva tieto n muutetaan vastaajamäärää koskevaksi tiedoksi r niissä kohdissa joissa 
tämä on järkevää. Se ei ole normaalisti järkevää esimerkiksi kaksiasteisen otannan ensimmäisessä asteessa 
mutta sen sijaan on toisessa asteessa jolloin siis poimitaan tutkimusyksiköitä.  
 
Ositetussa satunnaisotannassa peruspaino saadaan siis näin:  
 

h

h
k r

Nperusw )(  

 
Vastaava lauseke pätee kaksiasteisen otannan toisessa asteessa tai kolmiasteisen kolmannessa asteessa. Jos 
ensisijaisia poimintayksiköitä psu tai toissijaisia ssu puuttuu, on tilanne hankalampi mutta näin ei saisi 
päästää tapahtumaan. PISA:ssa lievässä määrin on hyväksyttyä, että otokseen poimittu koulu ei 
suostukaan osallistumaan tutkimukseen. Tavallisesti otetaan varalistalta toinen, mutta varalista on lyhyt. 
Manipulointi yritetään estää eli kieltäytymisen syyn pitää olla hyväksyttävä kuten koulun väliaikainen 
toimiminen muualla, ei sen sijaan se, että ”meidän koulu on aika huono.”  
 
Olkoon siis meillä peruspainot käytettävissä ja muodostettu siten että havaintomäärät on muutettu 
vastaajamääriksi, kussakin ositteessa erikseen mikäli ositteita on. Ja oletamme että useampiasteissa 
tilanteissa ylemmillä asteilla ei ole puuttuvuutta tai se on hoidettu järkevästi. Näin saadaan määräpainot. 
Jos ja kun lisäksi muodostetaan analyysipainot siten että niiden summa on vastaajien määrä, olemme 
valmiit perusanalyysiin. Nämä samat painot voivat olla riittävät ellei muuta aputietoa ole käytettävissä tai 
sitä ei haluta hankkia.  
 
Jos kuitenkin on mahdollisuus ja halua päästä parempaan, niin voidaan tähdätä uudelleen painotukseen. 
Tekniikkoja tässä suunnassa on paljon ja uusiakin syntynee. Esitän kolme vaihtoehtoa. 
 

Jälkiositus 
 
Jälkiositus joka on esiosituksen eli otannan poiminnassa käytetyn osituksen kaltainen menetelmä 
estimointivaiheessa. Tällöin luodaan uudet painot alkuperäisten ositteiden sisälle. Jos päivitetty 
kehikko on käytettävissä, kannattaa käyttää painoissa sieltä saatuja perusjoukkotietoja. Ellei esiositusta ole, 
on täysin vapaata muodostaa jälkiositteita. 
 
Jälkiositteiden muodostamista suunniteltaessa kannattaa katsoa esimerkiksi miten vastaaminen on sujunut 
käytettävissä olevien apumuuttujien kategorioissa. Jos esimerkiksi alkuperäinen ositus ei sisältänyt 
sukupuolta, on hyvä tutkia onko sukupuolten vastaamisessa eroja. Jos on, niin voidaan muodostaa 
lisäositteet (jälkiositteet) edellisten sisälle. Tämä edellyttää, että kehikosta on saatavissa sukupuolittaiset 
väestömäärät myös näissä jälkiositteissa.  
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Teknisesti jälkiositus tapahtuu seuraavasti. Olkoot 
 

h = alkuperäinen osite tai esiosite ja 
hg = jälkiosite esiositteen h sisällä 
Nhg = (päivitetystä) kehikosta saatu perusjoukon koko jälkiositteessa. 

 
Tällöin jälkiosituspaino on seuraava 
 

hg

hg
k r

N
postw )(

 
 

Jälkiosituksen idea on alla vielä kaaviona. Siitä ilmenee ettei kaikkia esiositteita ole pakko jälkiosittaa. 
 

Esiosite 1 Esiosite 2       ... Esiosite H 

Jälkiosite 11 Jälkiosite 12 Jälkiosite =  
Esiosite  

      ...  Jälkiosite H1 Jälkiosite  H2 Jälkiosite  H3
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Koska perusjoukkotiedot kussakin jälkiositteessa ovat oikeata tai lähes oikeata tietoa, tämä menetelmä 
tuottaa yhtä oikeat estimoidut määrät kullekin jälkiositteelle. Sanotaan että otoksesta estimoidut tiedot 
kalibroituvat näille tasoille. Tästäkin syystä jälkiositusta käytetään, koska surveyaineiston käyttäjät 
pitävät siitä, että sieltä estimoidut luvut ovat oikeita edes tältä osin. Siksi menetelmällä on helppo tuottaa 
esimerkiksi Suomessa oikeat väestömäärät suuralueittain, ikäryhmittäin ja sukupuolittain.  
 
Jos vastauskato vaihtelee jälkiositteittain, menetelmä on myös vastauskadosta aiheutuvan harhan 
oikaisumenetelmä. Ei kuitenkaan ole takeita, että harha oikenee muissa kategorioissa. Sama pätee 
yleisempään kalibrointiiin. 
 
Jälkiositteita muodostettaessa on oltava varovainen pienten havaintomäärien kanssa. Keskeistä on, että 
jokaiseen jälkiositteeseen tulee riittävästi vastaajia. Jos Nhg on iso, on rhg:n syytä olla minimissään 
muutamia kymmeniä. Jos sen sijaan Nhg = 1, voi rhg olla =1. Tästä syntyy täyshyvä paino = 1. Katso myös 
esimerkkiä. 
 

 
 

Kalibrointi  
 
Kalibrointi on jälkiosituksen laajennus sikäli että jälkiositus on myös kalibrointimenetelmä. 
Kehikkoperusjoukkotason muuttujia voi olla useita eikä niitä tarvitse soveltaa ristiinluokittelemalla 
(kokonaan tai osittain) kuten jälkiosituksessa. Ristiinluokittelun ongelmanahan ovat usein liian pienet 
solut, mitattuna vastaajien määrillä. Ositteiden yhdistäminen toki auttaa, jottei painoista tule liian 
epäluotettavia. Kalibroinnin mukavin puoli on siinä, että sen avulla voidaan tietyt reunajakaumat 
määritellä juuri halutuiksi, mieluiten oikeiksi, jos sellaiset ovat tiedossa.  
 

Erityisesimerkki 

Yritysaineistoissa esiositus toteutetaan usein siten että toisena luokittelijana on 
toimiala ja toisena yrityskoko (esim. alle 5 henkilöä, 5-9 henkilöä, 10-19 
henkilöä, 20-49 henkilöä, 50-99 henkilöä, 100-249 henkilöä, 250-499 henkilöä 
ja 500+ henkilöä). Poimintasuhteet kasvavat koon kasvaessa ja usein jostakin 
kokoluokasta lähtien, esimerkiksi luokasta 250+, poimintasuhde on 100 
prosenttia. Itse surveyn tiedonkeruussa voidaan havaita, että jokin pieni yritys 
onkin huomattavan iso tai päinvastoin, josta syystä alkuperäinen osite ei ole 
enää kovin homogeeninen mikä on ollut tavoitteena. Päädytään jälkiositukseen 
vain näiden erityistapausten osalta. Siten esimerkiksi suureksi osoittautunut 
yritys voidaan sijoittaa omaan jälkiositteeseensa ja antaa tälle otospainoksi = 1. 
Vastaavasti on tarkistettava esiosite josta yritys on lähtenyt ja poistettava 
Nh :sta tämä yritys ja yritettävä myös poistaa vastaavien muiden yritysten 
vaikutus, niiden jotka eivät ole osuneet otokseen, tästä joukosta. Jälkimmäinen 
on usein hankala tehtävä, paitsi jos kehikon päivitys on tehty.  

Vastaavanlaista painon pienentämistä jälkiositusperustein olen soveltanut 
tulotutkimuksessa jos otokseen on osunut ääririkas eikä voida olettaa että heitä 
on painon ilmoittama määrä kuten 2000. Jokaisen edustavuus on kuitenkin 
vähintään yksi eli paino voisi olla minimissään = 1. 
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Kalibrointi on viime vuosina ollut suuren kiinnostuksen kohteena ja hyvin monenlaisia sovelluksia on 
tehty. Se voidaan toteuttaa minkä tahansa muun painotuksen pohjalle, jos ja kun toiminto toteutetaan 
riippumattomasti niistä. Olkoot seuraavassa nämä painot wk. Jos vastaavasti kalibroituja otospainoja 
merkitään wk(cal):lla, niin seuraavan kalibrointiyhtälön täytyy päteä: 
 

  
U kkr k xxcalw )(  

 
Siis käyttämällä tuntemattomia kalibrointipainoja vastanneiden aineistossa on saatava 
samat ’estimointitulokset’ benchmark-totuuden kanssa eli käyttäjän valitsemien reunajakaumien 
mukaiset estimointitulokset tunnettujen tavoiteperusjoukon U tietojen mukaan. On varsin helppo päätellä, 
että löytyy useita vaihtoehtoja yhtälön toteutumiselle. Siksi täytyy löytää lisäehtoja ja mielellään sellaisia 
joista on hyötyä varsinaiseen estimointiin eli y-muuttujista tuotettuihin vaihtoehtoihin alkaen 
kokonaissummista ja keskiarvoista ja edeten vaikkapa malliestimaatteihin. 
 
Klassinen lähestymistapa on käyttää etäisyysmittaa. Tässä muodostetaan etäisyysmitta aloituspainojen ja 
haluttujen painojen välille ja minimoidaan se siten että edellä mainittu ehto pätee. Siten siis painot ovat 
sellaiset että erot aloituspainojen ja kalibroitujen painojen välillä ovat tietyssä mielessä mahdollisimman 
pienet eli alkutila ei muutu liikaa mutta benchmark-etu saavutetaan eli tietyt estimaatit ovat sellaisia kuin 
käyttäjä on halunnut. 
 
Kalibrointimenetelmät voidaan toteuttaa kahdellakin tasolla, kuten kotitalouksien ja sen jäsenten. Siis 
reunajakaumat voidaan saada ’oikeiksi’ molemmilla tasoilla samanaikaisesti. Tämä ei sinänsä ole 
teknisesti hankalaa, koska reunajakaumien välille saadaan yhteys.  
 
Jälkiositus tai laaja esiositus tuottavat jokaisella tasollaan yhtä oikeat estimaatit x-aggregaateille kuin data 
on. Jos ositus perustuu vaikkapa kategorisiin muuttujiin x1, x2 ja x3, niin täydellisessä (jälki)osituksessa 
taustalla on malli, jossa selittäjänä on näiden kaikkien yhdysvaikutus. Perinteisessä kalibroinnissa sen 
sijaan selittäjät ovat ’suorina selittäjinä.’ Aputietovaatimukset jälkimmäisessä ovat vähäisemmät, koska 
oikeat tiedot tarvitaan kunkin erillisen selittäjän jakaumasta, ei yhdysluokista (-soluista). Toki 
kalibroinnissa voi olla myös yhdysvaikutuksia.  
 
Käytännössä kalibrointi on mahdollisempi useammille muuttujille koska reunatietoa on olemassa 
enemmän kuin yhdystietoa. Mutta on hyvä myös huomata, että kalibrointi ei takaa mitenkään että 
varsinaiset y-muuttujista tuotetut estimaatit olisivat hyviä, ne voivat jopa olla huonompia kuin 
alkuperäisillä painoilla. Jos erityisiä estimointitarpeita on, on syytä etsiä sille sopiva painotus. Kalibrointi 
ei myöskään suoraan pureudu vastauskatoon. 
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Vastaustodennäköisyysmalli ja kalibrointi 
 
Suosikkimenetelmäni on tässä. Olen sitä merkittävästi kehittänyt. Se sisältää seuraavat vaiheet: 
 

(i) Valitse aloituspaino jota haluat edelleen parantaa uuden aputiedon avulla. Aloituspainon tulee olla 
vastaajien tasolta, kuten peruspaino tai jälkiosituspaino tai jo kerran kalibroitu paino. Ellei sinulla 
ole edellisten painojen luonnissa käyttämätöntä aputietoa, on turha jatkaa koska mitään parannusta 
ei voida saada.  
 

(ii) Luo binäärinen vastausindikaattori resp  
joka saa arvon = 1 vastaajille  
                            ja 
                        = 0 ei-vastaajille 
Tällöin siis paino luodaan ryhmälle resp = 1.  
 

(iii) Etsi hyviä apumuuttujia jotka saavat arvot sekä vastaajille että vastaamattomille.ja rakenna 
binäärinen malli sopivalla linkkifunktiolla (logit, probit, log-log tai clog-log) pyrkimyksenä 
ennustaa vastaamista. Sekä jatkuvat että kategoriset muuttujat kelpaavat kuten myös muuttujien 
yhdysvaikutukset. Jos sinulla on kunnolliset asetelmapainot, käytä niitä.  
 

(iv) Tuota parhaasta mallistasi ulos estimoidut vastaustodennäköisyydet pk. Tarkista miten ne 
käyttäytyvät eli laske tunnuslukuja ja jakauma (ks. myös Luvun 9 loppu). Jos joukossa on pahoja 
outliereita, kokeile uudella mallilla.  

 
(v) Laske uudet painot seuraavasti 

 
                  wk(res)= (wk/pk)qc.  

           
 Tässä qc = on skaala tai kalibrointitekijä jonka avulla alustavat painot wk/pk   muunnetaan 
sellaisiksi, että painojen summa vastaa tunnettuja väestömääriä sellaisissa reunajakaumissa joihin 
sinulla on oikeat tiedot. 
 

   (vi)    Tarkista saamiasi painoja ja vertaa niitä peruspainoihin ja muihin mitä olet luonut.  
 
Tutki myös painojen jakaumia. Keskiarvon ja summan pitää olla sama kuin peruspainolla mutta 
keskihajonta yleensä kasvaa. Aja myös muutamia estimaatteja ja katso niiden vaikutuksia. Estimaatit 
muuttuvat mutteivat aina olennaisesti. Paljon riippuu siitä miten paljon apumuuttujasi ovat yhteydessä 
tulosmuuttujien kanssa.  
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Kohdassa (v) mainittu kalibrointitekijä saadaan osituksen tai jälkiosituksen tilanteessa (symboli h) 
seuraavalla yksinkertaisella suhteella: 
 

kh k

h k
h pw

w
q

/
  

 
Itse käytän menetelmää ainakin isoissa otoksissa, sehän sisältää parhaimmillaan myös jälkiosituksen ja/tai 
kalibroinnin. Usein ihmettelen, että tätä käytetään maailmalla vähän, sen sijaan vain kalibroidaan 
reunajakaumia. Huomaa, että pieniin aineistoihin, erityisesti isoja yrityksiä koskeviin, ei oikein mikään 
painotusmenetelmä sovi hyvin. Imputointi on parempi vaihtoehto. 
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Esimerkki Uhritutkimuksesta 

Uhritutkimuksessa on siis kolme eri surveytä mutta kussakin on samanlainen otanta. Otoksen 
poiminnan jälkeen brutto-otos on jaettu satunnaisesti eri keruuryhmiin.  

Kuten olen esittänyt, käytettävissä oli runsaasti apumuuttujia. Osa näistä hankittiin sen verran 
myöhään, että niitä ei vielä voitu käyttää varsinaisen tutkimuksen aikana painojen muodostamiseksi.  

Suosittelemani uudelleen painotus edellyttää siis ensiksi vastaustodennäköisyysmallien estimointia. 
Seuraavassa taulukossa ovat keskeiset tulokset. Muutama selittäjä on jätetty pois mukaan lukien 
Luvun 9 kuviossa esitetyt parisuhdetta koskevat estimaatit. Linkkifunktiona on probit. 
   
Apumuuttuja Web Phon Fac Kaikki 
Fac vs Web 
Pho vs Web 

   0,7362 
1,0778

Miehet vs Naiset -0,0599 -0,0252  0,1230 -0,0257
Äidinkieli 
Venäjä vs Suomi 
Muut vs Suomi 

-0,1738 
-0,1601

-0,3584 
-0,3341

 0,3368 
 0,4381

-0,2369 
-0,1353

Koulutustaso 
Taso 2 vs Taso 8 
Taso 3 vsTaso 8 
Taso 5 vs Taso 8 
Taso 6 vs Taso 8 
Taso 7 vs Taso 8 

-0,7953 
-0,6077 
-0,1757 
-0,2066 
-0,0971 

 0,0165 
 0,4001 
 0,3977 
 0,6511 
 0,6196

-0,3307 
-0,2337 
 0,0107 
 0,1624 
 0,1721

-0,5384 
-0,2935 
-0,0651 
 0,0429 
 0,1062

Etel. kaupungit vs Helsinki 
Muut kaupungit vs Helsinki 
Maaseutu vs Helsinki 

-0,0811 
-0,1276 
-0,1108

-0,0093 
-0,0366 
 0,2100

 0,1478 
 0,0307 
 0,3945

-0,0348 
-0,0728 
 0,0808

Ei lapsia vs 3+ lasta 
1-2 lasta vs 3+ lasta 

 0,2722 
 0,0834

-0,2047 
-0,1146

0,0075 
 0,0102

 0,0312 
-0,0123

1 huone vs 4+ huonetta 
2-3 huonetta vs 4+ huonetta 

-0,1347 
-0,0711

-0,2465 
-0,0540

-0,0321 
 0,1103

-0,1837 
-0,0468

Näitä tuloksia on helppo tulkita. Jos estimaatti on suurempi kuin vertailuryhmässä, on ryhmän 
vastaustodennäköisyys vastaavasti korkeampi, ja päinvastoin. Kun edellä esitetyn tavan mukaan 
mallista estimoidaan kullekin vastaajalle vastaustodennäköisyys, ja tällä jaetaan alkuperäinen paino ja 
lopuksi väestömäärät kalibroidaan kunkin ositteen tasolle (ositteita on 32), saadaan adjustoitu eli 
parannettu paino. Ohessa on taulukko kolmen adjustoidun painon ominaisuuksista. Näet että summat 
ovat samat kuten kuuluukin. Keskiarvoissa on suuria eroja mikä johtuu vastaajien määristä. 
Vaihtelukertoimet vaihtelevat myös. Suurin aiheuttaja on vastaustodennäköisyyden vaihtelu. 
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Edustavuus 
 
Yleistäen joudumme pohtimaan kysymystä kuinka edustava on vastaajien aineisto (joidenkin kielessä 
otos). Edustavuus on ilman epäilyä hyvä, jos vastausaste on korkea ja mittausvirhe pieni. Kysymys 
kuuluukin, voiko korkean vastausasteen saaminen myös lisätä mittausvirhettä ja siis aineiston edustavuus 
heikkenee? Usein mittausvirhe liittyy keruutapaan, kuten Uhritutkimuksen puhelinkyselyn ongelmiin 
herkkien kysymysten yhteydessä.  
 
Jos vastausmekanismi on MCAR, niin vastausasteella ei ole edustavuuden kannalta merkitystä edellyttäen 
ettei mittausvirhe pilaa tilannetta. Toki on vaikeata vakuuttavasti osoittaa, että mekanismi on MCAR. 
Toisaalta vastauskato laskee luonnollisesti estimaatin tarkkuutta eli se ei ole hyvä asia. 
 
Kokonaisuudessaan aineiston edustavuus on nousemassa isoksi aiheeksi surveymaailmassa. Taustalla on 
myös keruutapojen uusiutuminen jolloin nettikyselyt ja sekakeruumenetelmät yleistyvät. Ison 
vastauskadon aineisto voi olla edustavampi kuin pienen. Kysymys on siis paljon siitä ketkä vastaajien 
joukkoon lopulta tulevat.  
 

Kahden tai useamman aineiston painotus 
 
Tulee melko useinkin vastaan tilanteita, joissa ei ole selvää mikä painotus on hyvä. Tässä alaluvussa esitän 
muutaman. 
 

(i) On useita erillisiä surveytä joissa on sama tavoiteperusjoukko mutta keruutapa esimerkiksi voi 
olla erilainen, kuten otoskoko ja vastauskatokin. Tällainen on Uhritutkimuksessa jossa kukin 
survey (käynti, puhelin, netti) on täysin erillinen eli riippumaton toisesta. Kaikissa pyrittiin 
estimoimaan samaa tavoiteperusjoukkoa. Kuhunkin luotiin mahdollisimman hyvät painot ja 
kustakin estimoitiin tuloksia. On selvää, että tavallinen asiakas ei ole kiinnostunut kolmesta eri 
tuloksesta samasta asiasta (tutkija-asiakas toki on). Siksi häntä varten on annettava vain yksi 
estimaatti ja tälle asianmukainen luottamusväli. Mitä antaisit hänelle? 

 

Keruutapa Havaintoja Keskiarvo Summa Minimi Maksimi Vaihtelukerroin %
Netti 971  3940 3 825 000   214  17095    58 
Puhelin 1866  2052 3 825 000  168   8939    37 
Käynti   366 10453 3 825 000 1002 41909    48 

Näin saatujen painojen avulla voidaan tuloksia verrata mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Silti 
tuloksiin jää tekijöitä joiden vuoksi estimaatit vaihtelevat. Kaksi tekijää voidaan nostaa muiden edelle: 

- Mikäli hyvin herkkiin kysymyksiin ei voi vastata anonyymisti, harhaa syntyy. Tämän vuoksi 
uhriksi joutumisen kertominen jää liian alhaiseksi puhelintiedustelussa.  

- Mikäli vastauskato on suurta ja valikoitunutta, ei hyvilläkään painoilla saada sen vaikutusta 
eliminoitua. Tästä syystä muutamat uhriksi joutumisluvut (eivät erityisen herkät) ovat liian isoja 
nettikyselyssä. 
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On mahdollista tietenkin että jos jokin osasurvey on liian huono jolloin tästä laskettua estimaattia 
ei otettaisi laskelmissa huomioon. Mutta jos oletetaan, ettemme voi varmasti sanoa onko 
aineistojen laaduissa eroja, niin luonnollisin ratkaisu olisi laskea kaikkien estimaattien keskiarvo. 
Tämä taas on sama asia kuin että lasketaan uusi otospaino siten että kukin erillinen paino jaetaan 
kolmella. Näet helposti, että tällainen paino summautuu tavoiteperusjoukon summaan mikä on 
välttämätön ehto saada konsistentteja tuloksia. Tällöin laskenta on helppoa kun ensin on kaikki 
aineistot yhdistetty peräkkäin. Näin meneteltiin Uhritutkimuksessa.  

 
Toinen mieleen tuleva vaihtoehto on painottaa kaikki aineistot niiden koon (vastaajamäärän) 
mukaan. Tähän on vaikea löytää kunnon perusteita. Vai löydätkö sinä?  

 
(ii) Olkoon meillä kaksi aineistoa. Toinen näistä, vaikkapa A, perustuu kunnolliseen otanta-

asetelmaan ja kaikin puolin hyvään tiedonkeruuseen ja vastauskatokin on otettu hyvin huomioon 
painojen muodostamisessa. Toinen taas, vaikkapa B, on kerätty jollakin huonommalla tavalla, 
vaikkapa osin vapaaehtoisuuteen perustuvalla nettikyselyllä. Kenttätyö on tehty samoihin aikoihin. 
Oletetaan ettei mittausvirhettä synny muistakaan tekijöistä. Jos B:ssä on vastaajia jotka eivät 
kuulu A:n tavoiteperusjoukkoon, nämä jätetään aineistosta pois.  
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Aineistossa B ei ole siis painoja ollenkaan mutta siinä on useita samoja X-muuttujia, sellaisia joita 
on käytetty aineiston A painojen muodostamisessa. Osa näistä muuttujista on siis otanta-asetelman, 
osa muita apumuuttujia. Nyt on mahdollista luoda aineistoon B painot joiden rakenne vastaa 
aineiston A painojen rakennetta noiden yhteisten X-muuttujien avulla. Tässä voidaan käyttää 
kalibrointia asettamalla aineiston B painot sellaisiksi että reunajakaumat ovat samoja kuin 
aineistolla A. Myös vastaustodennäköisyysmallia voidaan käyttää. Tällöin aineistot asetetaan 
peräkkäin ja selitettäväksi muuttujaksi asetetaan vastausindikaattori R mikä = 1 aineistolle A ja = 
0 aineistolle B. Selittäjinä mallissa ovat yhteiset X-muuttujat. Malli kalibroidaan lopuksi sellaisten 
X-muuttujien tasolle joista on ’varma’ perusjoukkotason tieto.  

 
En esitä tästä tarkempia yksityiskohtia.  

 
(iii) Panelit ovat oma erikoistapauksensa ja näihin liittyy paljon vaihtoehtoja. Olkoon meillä 

yksinkertaisin mahdollinen paneli, mikä sisältää kaksi ajankohtaa t ja t+1. Molemmille on 
muodostettu oma painonsa. Paneliaineistojen lukumäärät ovat todennäköisesti erilaisia koska osa 
on varmasti kadonnut jälkimmäisestä panelista, joten sisältymistodennäköisyydet muodostetaan 
olettaen että otos muodostuu samoin periattein kuin ajankohtana t. 

 
Jos estimaatteja lasketaan poikkileikkausajankohdille, ongelmaa ei ole koska on paras käyttää 
vastaavan ajankohdan painoja. Mutta paneleissa ollaan myös kiinnostuneita muutoksista kahden 
ajankohdan välillä. Tällöin on kolmekin mahdollisuutta: 
 

‐ Käyttää ajankohdan t painoja 
‐ Käyttää ajankohdan t+1 painoja 
‐ Käyttää ajankohtien t ja t+1 keskipainoja (geometriset keskiarvot ovat periaatteessa 

parempia kuin aritmeettiset). Tässä tilanteessa on lisäksi muodostettava uudet painot 
ajankohdalle t jotta saataisiin sama havaintomäärä. Näin siksi että muutoslukuja voi laskea 
vain samoista yksiköistä eli tasapainotetusta panelista. 

 
Kaksitasoisen tilanteen painotus  
 
Painotuksessa tulee vastaan monenlaisia muita tilanteita. Yksi erityisalue koskee aineistoa jossa on kaksi 
tasoa. Tasot voivat olla peräisin otannan asteista, kuten PISA.ssa, mutta myös aineiston sisällä olevasta 
asteesta mikä voi koskea useitakin estimaatteja.  
 

 Jos data on eri tasolta kuin mitä estimaatit koskevat, on oltava tarkkana. Mitään ongelmaa ei ole, 
jos painot ovat tietyltä tasolta ja estimoinnit tehdään samalle tasolle. Silloin siis painotetaan 
normaalisti.  
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 Jos painot ovat alemmalta tasolta (kuten ESS:n 15+ -vuotiaiden aineisto) mutta tietoja 
estimoidaan korkeammalla tasolla (kuten 15+-vuotiaiden edustamat kotitaloudet ja niiden 
kokojakauma), niin järkevät painot saadaan jakamalla yksilötason painot 15+ -vuotiaiden määrällä. 
Jälkimmäinen oikea tapa antaa pienemmän keskikoon, koska uusi paino pienenee suhteessa 15 
vuotta täyttäneiden määärn. Keskikoon muutos on maasta riippuen 0,3-0,5 yksikköä. Suomen 
aineistossa lasku on kierroksella 4 noin 2,5:stä noin 2,1:een. Vastaaavasti yhden hengen 
talouksien määrä nousee huomattavasti eli 24 prosentista noin 40 prosenttiin. Painotuksella on siis 
väliä3. 

 
 Jos painot ovat korkeammalta tasolta (esim. kotitalous, yritys, koulu), ja tuloksia halutaan samasta 

aineistosta estimoida yksilötasolla (jäsenet, työntekijät, oppilaat), niin jatko riippuu siitä, ovatko 
yksiköt samassa datassa.  

 
- Jos eivät, niin korkeamman tason paino on kerrottava alemman tason yksiköiden määrällä. 
- Jos ovat, niin samat korkeamman tason painot sijoitetaan kullekin alemman tason 

yksikölle, ja piste-estimointi on automaattista käyttäen näitä painoja joita on siis useampia 
yhtä suuria jos alemman tason yksiköitä on enemmän kuin yksi.  

 

 
 

Tyypillinen tilanne viimeisestä 

Kotitalousaineisto jossa kaikkien jäsenten tiedot ovat olemassa, ja siis 
vastaavasti koko kotitalouden tiedot jäsenten summana. Havainnollistan 
tilannetta klassisen tulotutkimuksen näkökulmasta.  

Tuloja ei voida, paitsi tuloeriä kuten palkkatuloja, laskea jäsentasolla muuten 
kuin olettamalla että kukin jäsen nauttii jollain tasavertaisella tavalla koko 
kotitalouden tuloista. Siten tulovertailut perustuvat kotitaloustason tuloihin. 
Mutta: suora kotitalouksien tulojen jakauma ei ole järkevä, koska tuloihin ja 
kulutukseen vaikuttaa kotitalouden koko. Nykyään ei liene sellaista tutkijaa 
jonka mielestä tulot pitäisi jakaa jäsentä kohti tasan eli muodostaa uusi 
tulokäsite: kotiloustulo/kotitalouskoko. Jos näin tehtäisiin pitäisi kotitalouspainot 
vastaavasti kertoa kotitalouskokoollä. Tällöin tavoiteperusjoukon koko olisi 
väestömäärä.   

Sen sijaan nykykäytäntö on sellainen, että kotitalouskoko korvataan 
kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Näitä muodostetaan hieman eri 
tavoilla siten että ensimmäinen kotitalouden aikuinen saa yhden 
kulutusyksikön, muut vähemmän, lapset vielä vähemmän. Painojen 
muodostaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä. Eli siis kertomalla 
kotitalouden paino sen kulutusyksiköiden määrällä. Tällöin painojen 
summa on kulutusyksiköiden lukumäärä tavoiteperusjoukossa? 
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Melkoisen suoraviivainen painotus: Waterloo. Erityispainotus vielä peruspainotuksen päällä. Tiedostossa 
on mainio dokumentointi. 
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12. Imputointimenetelmät 
 
Imputointimenetelmän tavoite on määritellä aineistoon enemmän tai vähemmän keinotekoinen arvo. Tämä 
tarve on perusteltavissa seuraavilla syillä:  

 Koska kyseinen kohta aineistossa on täydellisesti tyhjä eli mitään arvoa ei ole. Syynä on 
puuttuneisuus, mille voi olla useita eri syitä (ks. edeltä).  

 Koska olemassa oleva arvo on osittain puuttuva eli tiedetään esimerkiksi sen karkea arvo kuten 
väli, mutta tällainen karkea tieto ei tyydytä analysointitarpeitamme.  

 Koska olemassa oleva arvo ei vaikuta uskottavalta tai on ilmiselvästi virheellinen. Tällöin on tarve 
saada tämän arvon sijalle parempi arvo.  

 Koska olemassa oleva arvo voi paljastaa havaintoyksikön eikä sitä voida jättää sellaisenaan 
aineistoon. Tästä syystä on tarpeen suojata aineistoa mahdollisilta yksilön paljastuksilta. Tähän on 
useita menetelmiä, joista yksi on imputointi. 

 
Imputointi voi olla toteutettu sekä mikro- että makrotasolla. Makrotasolla voidaan imputoida jopa 
kokonaisen maan arvo vaikkapa EU-maiden aineistossa tai maan osa-alueen arvo. En tässä kirjassa 
tarkastele makrotason imputointia vaan mikrotason. Menetelmät makrotasolla voivat olla melko samoja 
kuin mikrotasolla.  
 
Kussakin imputointitilanteessa on tarkasti mietittävä, onko toiminnosta saatavissa hyötyä. Jos 
hyötyä ei uskota saavutettavan, on imputointia turha tehdä. Eli siis kärsitään puuttuvasta tiedosta. Jos 
siis päätetään imputoida, on uskottava että hyötyä saavutetaan tutkittavan estimaatin tasolla. On siis 
mietittävä mitä ollaan estimoimassa ja jos imputoinnin uskotaan auttavan, niin imputoidaan. Yleensä 
tutkija miettii estimaatin harhaisuutta, jota hyvä imputointi pienentää. Myös estimaatin tarkkuuden 
parantaminen voi olla tavoitteena.  
 
Kiinnostava kysymys on myös se, että kun yhtä estimaattia parannetaan toinen samaan muuttujaan liittyvä 
estimaatti voi jopa huonontua tai ei ainakaan parane. Esimerkiksi keskiarvoestimaatin parantaminen voi 
onnistua helpommin kuin jakauman. Jälkimmäinen voi jopa huonontua edellisen parantuessa, tosin vain 
huonolla imputointimenetelmällä. Siten imputoinnissa on oltava selkeä tavoite, mistä jatkan heti. 
 

Mitä puuttuvutta voi olla korvattu imputoimalla? 
 
Kuten olet havainnut (katso poikkileikkausaineiston yleiskuvausta Luvussa 3), puuttuvuutta voi olla 
monenlaista. Periaatteessa kaikkea puuttuvuutta voidaan imputoida.  
 

(i) Alipeittoa voidaan imputoida jos päivitetty kehikko on käytettävissä. Tätä harvoin tehdään. Sen 
sijaan alipeiton vaikutus estimaattiin jätetään usein huomiotta tai siitä tehdään karkea arvio ilman 
imputointia. En jatkossa käsittele tätä tilannetta. 

 
(ii) Yksiköt joita ei ole poimittu otokseen voidaan myös imputoida. Elävässä elämässä tätä ei tehdä 

mutta teoreettisissa simulointiin perustuvissa tutkimuksissa tämä strategia on varsin yleinen. En 
jatkossa käsittele tätä tilannetta. 
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(iii) Koko yksikkövastauskatokin tai iso osa siitä voidaan imputoida. Tätä kutsutaan 
massaimputoinniksi. Tätä on ajoittain käytetty erityisesti yritystutkimuksissa pienille yrityksille. 
Hyväksi käytetään verorekisteristä saatavissa olevaa tietoa samoista yrityksistä. En jatkossa 
käsittele tätä tilannetta.  

 
(iv) Erävastauskato on kaikkein yleisin syy imputointiin.  

 
(v) Huonot arvot tai tietosuojaa vaativat arvot ovat aika yleisiä syitä imputoinnille.  

 
(vi) Paneli- ja pitkittäisaineistoissa imputointi on yleinen toisesta aallosta lähtien. Tällöinhän on 

hyödyllistä aputietoa käytettävissä edellisiltä aalloilta. 
 

Entä jollei varsinaisesti imputoida? 
 
Siirryn pian varsinaiseen imputointiin mutta ennen tätä on hyvä pohtia mitä muita vaihtoehtoja on.  
 
Ensiksi on hyvä huomata että painotus tai uudelleenpainotus on perusmenetelmä. Sen avullahan 
kompensoidaan otoksesta johtuva puuttuneisuus kuten yksikkövastauskatokin. Massapuuttuneisuus 
voidaan usein helpoiten hoitaa painotuksella joka kohdistuu tiettyyn osaan yksikköjä. Tämä voi johtaa 
useampiin painoihin aineistossa mikä voi vaatia yhteensopivuudesta huolehtimista. En tätä tarkemmin 
käsittele.  
 
Toiseksi on hyvä korostaa sitä että puuttuva erävastaustieto voidaan teknisesti hoitaa täydeksi koodeilla. 
Tätä kutsun joskus myös imputointimenetelmäksi. Mitä monipuolisemmat koodit puuttuville vastauksille 
kyetään antamaan sitä hyödyllisempi tällainen ’imputointikoodaus’ on. Annan ohessa muutamia 
mahdollisia koodeja: 
 

 -1 = vastaajakandidaattia ei tavoitettu 
 -2 = vastaajakandidaatti kieltäytyi vastaamasta 
 -3 = vastaajakandidaatti ei kyennyt antamaan asianmukaista vastausta 
 -4 = vastaus jäi puuttuvaksi muista syistä 
 -6 = kysymystä ei esitetty vastaajalle 
 -9 = kysymys ei koskenut vastaajaa 

 
Nämä negatiiviset koodit eivät ole paljoa käytetty mutta olisivat hyviä koska erottuvat muista 
(positiivisista) koodeista helpommin. Tavallisempia ovat koodit 7, 8, 9, 66, 77, 88, 99, 8888, 9999, jne. 
Huomaa että älä käytä koodia 0 (’nolla’) puuttuville koska se sotkeutuu oikeisiin arvoihin varmasti. 
 
Tämäntyyppiset koodit ovat hyödyllisiä myös varsinaisessa imputoinnissa, koska eri ryhmille voi ola 
järkevää käyttää eri imputointimenetelmää. Tuskinpa esimerkiksi kieltäytyneet ja tavoittamattomat ovat 
samanlaisia, ja siksi eri imputointimenetelmä voi olla hyvä valita. 
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Muuttuja hyvillä puuttuvuuskoodeilla voi olla jopa käytetty selittäjänä mallissa, siis kategorisena. Näin 
ainakin jos tämä muuttuja ei ole keskeisessä merkityksessä. Olen näin toiminut tilanteissa joissa muuten 
menettäisin huomattavan määrän havaintoyksiköitä koko mallissa. Siten puuttuvuus voi vääristää tuloksia 
aivan liikaa. Katso heti seuraavaa esimerkkiä. 
 

 
 

Esimerkki jossa selittävä muuttuja sisältää puuttuvaa tietoa. 

Esimerkki on ESS:stä jossa selittävä muuttuja on puolue jota on viimeisissä eduskuntavaaleissa 
äänestänyt. Selitettäviä muuttujia on kaksi joista ’Äidit enemmän kotona’ viittaa kysymykseen jossa 
isommat arvot merkitsevät suurempaa kannatusta sille että äitien olisi tingittävä työssäolosta jos lapset 
ovat pieniä. Toinen muuttuja ’Lahjakkaita palkittava’ viittaa siihen että tuloerojen kasvu on 
hyväksyttävää jos se johtuu siitä että lahjakkaita ja enemmän ponnistelevia palkitaan enemmän. 

Esitän tämän mallin tässä kuviona, jolloin tulkinnassa voi pohtia sitä miten puolueet sijoittuvat 
kaksiulotteisessa avaruudessa.  Samalla nähdään mihin sijoittuvat keskiarvot niillä, jotka eivät 
ilmoittaneet äänestyskäyttäytymistään. Ryhmä ’Ei äänioikeutettu’ on näistä luonnollinen ryhmä. Se 
näyttää sijoittuvan varsin keskelle.    
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Kolmanneksi: Eri muuttujien estimaatit lasketaan kulloinkin vastauksen antaneista eli eri estimaateissa voi 
olla hyvinkin erilainen määrä vastaajia, kuten myös perinteinen keskivirhe voi vaihdella. Tämä voi tuottaa 
epäkonsistentteja estimaatteja. Ainahan tästä ei ole haittaa mutta jos vaikkapa eri estimaattien summan 
tulee olla looginen, kiusaa syntyy. 
  
Neljänneksi: Edellisen tilanteen laajennus siten että vaaditaan kaikkiin estimaatteihin sama havaintomäärä. 
Tällöin määräksi tulee se jolloin kaikilta on saatu vastaukset. Monimuuttuja-analyyseissä tämä tapahtuu 
automaattisesti ellei ole käytetty esimerkiksi kohdan kaksi koodausta. Toisaalta on hyvä huomata että 
tämän joukon painot voidaan myös adjustoida alkuperäisiä paremmiksi. Olen nähnyt arvostusta saaneita 
tutkimuksia joissa 50% aineistosta puuttuu mallista vaihtelevan erävastauskadon takia. Tulosten 
edustavuus tällöin arveluttaa.  
 
Viidenneksi: On mahdollista monimuuttuja-analyyseja varten laskea parittaisia korrelaatioita ja 
kovariansseja ja muodostaa matriisi josta jatkaa eteenpäin. Parittaiset estimaatit lasketaan aina kulloinkin 
käytettävissä olevasta havaintomäärästä. Tätä en ole juurikaan nähnyt käytännössä. 
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Millä tasolla menestyä imputoinnissa? 
 
Tavoitetaso imputointia varten on hyvä asettaa ja realistisesti. Vaihtoehtoja: 
 

(i) Aineiston käyttäjä on luonnollisesti hyvin onnellinen jos imputoidut arvot vastaavat oikeita arvoja 
tai ovat lähellä niitä. Ongelma on että tätä ei voi normaalioloissa tietää, mutta simulointikokeissa 
kyllä. Tosielämässä joudutaan siis enemmän tai vähemmän uskomaan siihen kuinka lähellä oikeita 
arvoja ne ovat. Monasti tämä vaatimus on liian kova ja siksi on järkevää tyytyä johonkin 
seuraavista.  

 
(ii) Käyttäjä on melko onnellinen jos imputoidun aineiston jakauma on lähellä todellista jakaumaa. 

Tietystikään tietoa ei voida elävässä elämässä varmasti tietää, vaan jakauman uskottavuus 
ratkaisee. Tähän tavoitteeseen itse lähes aina pyrin paitsi joissain yksinkertaisissa estimoinneissa 
kuten keskiarvon tai kokonaismäärän estimoinnissa. 

 
(iii) Jos edellinen onnistuu, niin myös aggregaattitason estimointi onnistuu. Siis usein, erityisesti 

yritys- ja taloustilastoissa, on tavoitteena onnistua tietyissä aggregaateissa kuten keskiarvossa 
tietyissä osaryhmissä (kuten toimialalla, alueella, kokoluokassa, koulutusasteella).  

 
(iv) Jotkut käyttäjät pitäisivät siitä että arvojen järjestys on oikea vaikka arvoissa olisikin epätarkuutta. 

Tätä on hankalampi toteuttaa.  
 
(v) Lopuksi, monelle on tärkeätä että yhteydet eri muuttujien tai muuttujaryhmien välillä olisivat 

mahdollisimman onnistuneita. Tällöin monimuuttuja-analyysi onnistuisi paremmin myös osittain 
imputoidusta aineistosta.  

 

Imputointiprosessi 
 
Imputointi on osa aineiston puhdistamisprosessia. Imputoinnin osatoimintoja on mielestäni kuusi:  
 

(i) Peruseditointi missä yhteydessä määritellään mitä muuttujia ja niiden puuttuvia tai muita arvoja 
ryhdytään imputoimaan. 

(ii) Apumuuttujien huolto imputointiakin varten: siis kerätään mahdollisia hyviä muuttujia ja säilötään 
ne hyvään paikkaan. 

(iii) Imputointimalli(t) : määrittely, estimointi, tulokset 
(iv) Imputointitoiminto(-not): hyödynnä mallin tulokset itse imputoinnissa, editoi aineistoa jos 

imputointi likaa dataa.  
(v) Estimointi: piste-estimaatit, varianssiestimaatit (keskivirheet) jolloin imputoinnista johtuva 

epävarmuus otetaan huomioon myös eikä vain esimerkiksi otannasta johtuva.  
(vi) Täydennetyn mikroaineiston (tai useampien) luominen missä imputoidut arvot on merkitty eli 

liputettu jotta käyttäjä tietää tilanteen. 
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Imputointi voi olla toteutettu samalle arvolle yhden tai useamman kerran. Edellisestä käytetään nimeä 
yksikertainen imputointi ja jälkimmäisestä monikertainen imputointi eli moni-imputointi. 
Monikertainen johtaa tavallisesti useampaan täydennettyyn aineistoon joista kustakin voidaan laskea 
tarvittavat estimaatit eli siis saadaan useita estimaatteja. Tämä epävarmuus voidaan ottaa huomioon myös 
keskivirhettä estimoitaessa, siis kasvattaen sitä.  
 

Imputointimalli
 
Imputointimalli ja imputointitoiminto on järkevä integroida hyvin toistensa kanssa, siis kokeilla molempia 
peräkkäin ja etsiä parasta mahdollista kombinaatiota. Mallin muodostaminen voi tapahtua kahdella 
vaihtoehtoisella tavalla: 
 

 Käytetään kokemusta ja viisasta harkintaa mallin muodostamiseksi. Malli voi olla 
deterministinen tai stokastinen mutta deterministinen on tavallisinta. Siis määritellään 
apumuuttujista x fiksu yhteys imputoitavaan muuttujaan y kuten y = f(x) (+ e) tai määrittelemällä 
sääntö tyyliin ’jos x saa näitä arvoja tapauksessa A, niin annetaan y:lle tämä arvo’ tai ’jos y oli 
tänä ajankohtana tämä, niin olkoon se sama myös seuraavana ajankohtana, koska tuskin se 
ainakaan valtaisasti muuttuu.’  

 
 Estimoidaan sopiva malli joko samasta aineistosta tai jostakin aikaisemmasta samanlaisesta 

aineistosta. 
 
Jälkimmäisessä tilanteessa on kaksi vaihtoehtoista imputointimallia käytettävissä. Kummassakin tulee 
selittäjien olla täydellisiä (puuttumattomia) niille yksiköille joita imputoidaan. Erona on mallin selitettävä 
muuttuja, mikä on  
 

joko 

(i) muuttuja jonka arvoja imputoidaan 

tai  

(ii) puuttuneisuuden kaksiarvoinen indikaattori muuttujalle jota imputoidaan.  
 
Edellinen malli estimoidaan vastaajien aineistosta, jälkimmäinen vastaajien ja vastaamattomien 
yhteisaineistosta. Selittäjät voivat olla molemmissa ihan samojakin. Selittäjien luonteella ei ole väliä, 
voivat siis olla jatkuvia ja kategorisia muuttujia. Jatkuvissa on aina katsottava, ettei hankalia outliereita ole 
mukana. 
 
Imputointimalli voidaan joko estimoimalla tai hyvällä päättelyllä rakentaa myös siten että muodostetaan 
sopivia, mielellään homogeenisia, osajoukkoa aineistoon. Näitä kutsutaan imputointisoluiksi tai 
imputointiluokiksi. Hienoa olisi siis homogeenisuus imputoitavan muuttujan suhteen, tai myös siten että 
vastauskato olisi imputointisolujen sisällä mahdollisimman satunnaista.  
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Imputointitoiminto 

Aivan samoin kuin imputointimallille on myös toiminnoille kaksi vaihtoehtoa: 

(a) Malliluovuttajalähestymistapa, jolloin imputoidut arvot muodostetaan mallin antamista arvoista 
joko deterministisesti tai stokastisesti. Edellisessä tapauksessa saadaan vain yksi arvo, 
jälkimmäisessä voidaan saada satunnaisluvusta riippuen useita arvoja. 

(b) Vastaajaluovuttajalähestymistapa, jolloin imputoidut arvot lainaa tai luovuttaa vastaaja eli tietyt 
arvot monistetaan toiselle joko yhden tai useamman kerran. 

Vaihtoehdossa (a) voidaan siis saada arvoja joita ei ole millään muulla tilastoyksiköllä, vaihtoehdossa (b) 
saadaan vain mahdollisia arvoja, mikäli aineisto on ennen imputointia kunnolla editoitu. On tilanteita 
joissa (b) ei toimi, erityisesti jos puuttuvat arvot ovat ainutlaatuisia eli niitä ei ole vastaajilla. Toisaalta 
tästä voi koitua vaara eli (a) voi antaa mahdottomia arvoja. Käyttäjän viisas päättely tarvitaan aina päivän 
päätteeksi. 

Jos nuo kaksi mallia ja kaksi toimintoa yhdistetään, imputointimenetelmiä on karkealla tasolla vain kolme,
sillä yhdessä ristiintaulukon lokerossa (alla) ei voi käyttää imputointia. 
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(a) Malliluovuttaja-
lähestymistapa 

(b) Vastaajaluovuttaja-
lähestymistapa 

(i) Selitettävänä imputoitava muuttuja    Kyllä        Kyllä 

(ii) Selitettävänä imputoitavan muuttujan 
puuttuneisuusindikaattori 

   Ei        Kyllä 

Läheisyyden mittaaminen 

Vastaajaluovuttajamenetelmän osalta on tärkeätä tuoda esille se että tavallisesti järkevää on etsiä 
luovuttajaa joka olisi mahdollisimman samankaltainen kuin yksikkö jolle luovuttajan arvo sellaisenaan (tai 
mahdollisesti jotenkin muutettuna) annetaan. Tämä siis tarkoittaa, että on tarpeen etsiä jokin läheisyyden 
metriikka tai mittari. Kokemukseni mukaan näitä on kolmenlaisia: 

(i) Ellei mitään erityistä tietoa ole, niin on ainoa vaihtoehto olettaa että kaikki joko koko joukossa tai 
mieluummin imputointisolussa ovat yhtä läheisiä eli yhtä mahdollisia. Tällöin siis luovuttaja 
valitaan tuon ryhmän sisältä satunnaisesti. Tätä on historiassa kutsuttu hot deck -menetelmäksi. 

(ii) Jos käytettävissä on aputietoa, niin näiden avulla voidaan muodostaa niin fiksu läheisyysmitta
kuin mahdollista. Mitta voi olla myös looginen päätelmä. Normaalioloissa muodostetaan 
euklidinen etäisyysmitta yhdestä tai useammasta X –muuttujasta painottaen joitain muuttujia 
enemmän kuin toisia tai puhtaasti asettamalla kaikki samanarvoisiksi. Tämän jälkeen katsotaan 
läheisin arvo tai valitaan satunnaisesti yksi läheisistä arvoista. 

(iii) Käytetään malliluovuttajamenetelmän arvoja läheisyysmittana. Tällöin ’imputointi’ 
toteutetaan myös vastaajille, ja samalla tavalla kuin vastaamattomille (deterministinen tai 
stokastinen). Siten meillä on koko havaintojoukolle läheisyysmetriikka ja jatko tehdään kuten 
kohdassa (ii). Tämä strategia on myös sikäli fiksu että tehdään ensin malliluovuttajaimputointi ja 
jollei tämä ole esimerkiksi jakauman onnistuneen estimoinnin kannalta hyvä, jatketaan samoista 
arvoista kohti vastaajaluovuttajamenetelmää. Voidaan jopa toimia niin, että osa 
malliluovuttajamenetelmän arvoista hyväksytään.  

Ennustuskyky imputointimallin ja imputoinnin keskeinen asia 

Olkoon imputointimenetelmä lopulta mikä tahansa, onnistumisen kannalta on tärkeätä että imputointimalli 
ennustaa puuttuvuutta niin hyvin kuin mahdollista. On tietysti hyvä että malli on selitettävissä, mutta se ei 
ole pääasia. On toki myös niin, että on vaikea arvioida kuinka hyvin malli ennustaa puuttuvia arvoja, 
tapahtukoon se malliluovuttajalla tai vastaajaluovuttajamenetelmällä.  
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Toinen yleishuomio on kokemukseni mukaan se, että malliluovuttajamenetelmän onnistuminen vaatii 
paremmin ennustavan mallin kuin vastaajaluovuttajamenetelmä. Tämä pätee erityisesti jos imputoitujen 
arvojen jakauman estimointi on tärkeä. Keskiarvo tai muu aggregaattitaso voi onnistua huonommallakin 
mallilla kohtuullisesti. 
 

Esimerkki yksinkertaisella datalla 
 
Aineisto on keinotekoinen jossa on 40 havaintoa. Muuttuja y sisältää 13 puuttuva arvoa joita yritetään 
imputoida. Apuna on yksi apumuuttuja x. Puuttuneisuus ei ole satunnaista mutta x:n ja y:n välinen 
korrelaatio on korkea = 0,92. 
 
Tässä on eri menetelmillä saavutetut tulokset: 

Havaintoja Keskiarvo Keskihajonta 

Oikeat arvot  40 507 317 

Vastaajien arvot 27 587 292 

Mallilvuovuttaja  

Malli y= keskiarvo  40 587 238 

Malli y=x 40 519 279 

Malli y=x+e 40 516 295 

Vastaajaluovuttaja  

Malli y=x 40 499 299 

Malli y=x+e  40 534 299 
 
Imputointimallit ovat siis yksinkertaisia regressiomalleja joissa on maksimissaan yksi selittäjä. Kahdessa 
on mukana satunnaistermi = e minkä oletetaan olevan normaalisti jakautunut vastaajien residuaaleista 
keskiarvolla (=0) ja keskihajonnalla. 
 
Seuraava kuviosarja havainnollistaa menetelmien ominaisuuksia. Aluksi annan oikeisiin arvoihin 
perustuvan hajontakuvion muuttujien x ja y välillä. 
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Vertaa siis seuraavia kuvioita tuon ensimmäisen kanssa. Ensin on kuvio joka perustuu 
imputointimalliin y= keskiarvo jonka arvo on suoraan otettu kaikille puuttuville arvoille.  
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Näet että imputointitulokset myös pienentävät keskihajontaa eikä menetelmä ole jakauman kannalta 
alkuunkaan hyvä. Keskiarvon imputointikaan ei onnistu koska vastaamattomuus ei ole satunnaista. 
Tavallisesti tätä menetelmää kutsutaan keskiarvoimputoinniksi. Se on huono useimmissa tilanteissa mutta 
jos siis vastausmekanismi on MCAR niin keskiarvo ja totaali onnistuvat hyvin. Jakauma menee kuitenkin 
aivan pieleen. Menetelmän sukulainen on mediaani-imputointi, minkä mallin päättelet helposti. Jos 
keskiarvoimputointi toteutetaan homogeenisille osajoukoille, tulos paranee. Tämä vastaa regressiomallia 
jonka selittäjä on kategorinen muuttuja.  
 
Seuraava kuvio perustuu malliin y=x mitä kutsutaan myös deterministiseksi regressioimputoinniksi, koska 
regressiomallilla suoraan ennustetaan imputoidut arvot. Menetelmä ei myöskään ole ideaali jakauman 
kannalta. Se on helppo toteuttaa koska kaikki ohjelmat antavat ilman vaivaa ennustearvot joita käytetään 
imputoituina arvoina.  
 

 
 
Mallilla jossa on mukana satunnaistermi y=x+e ja malliluovuttajamenetelmällä jakauman imputointi 
onnistuu edellistä paremmin mutta keskiarvon osalta ei merkittävää eroa ole (vain satunnaisuudesta 
johtuva). Tätä menetelmää kutsutaan esimerkiksi stokastiseksi regressioimputoinniksi. 
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Kaksi viimeistä kuviota perustuvat samoihin malleihin kuin kaksi edellistä mutta imputoitu arvo on 
lainattu vastanneelta. Jos tutkit kuvioita huolella, näet keneltä. Kumpikin malli on melko samantasoinen 
kuin edellinen enkä mene varmasti sanomaan mikä menetelmä on paras, jokin kolmesta viimeisestä joka 
tapauksessa.  
 

 
 

Vastausindikaattori imputointimallin selitettävänä 
 
Edellinen esimerkki perustui siis malliin jossa selitettävänä muuttujana on itse imputoitava muuttuja. Tällä 
mallilla siis voidaan imputoida kummalla imputointitoiminnolla tahansa. Jos sen sijaan imputoidaan 
mallilla jossa selitettävänä on vastausindikaattori, voidaan imputoinnissa käyttää vain vastaajaluovuttajaa. 
Selitettävänä on siten kaksiarvoinen indikaattori arvoilla 0 ja 1 missä arvo 0 valitaan niille yksiköille 
joiden arvoja imputoidaan joko yhdelle muuttujalle tai muuttujajoukolle. Selittäjien arvot tulee olla 
olemassa kaikille kuten aina. 
 
Malli on siis logit-, probit- tai muu regressio. Ensimmäinen vaihe on pyrkiä rakentamaan paras 
mahdollinen malli ennustavuusmielessä käyttäen hyväksi apumuuttujia. Toiseksi tästä mallista tuotetaan 
ennustearvot kaikille havainnoille. Arvot ovat väistämättä välillä (0, 1). Seuraava vaihe on käyttää näitä 
ennustearvoja läheisyysmittana sopivan luovuttajan löytämiseksi.  
 
Perusvaihtoehto on käyttää läheisyysmittaa etsimällä läheisin vastaaja. Jos on kaksi tai useampi yhtä 
lähellä, arvotaan. 
 
Toinen yleisesti käytetty strategia on muodostaa ennustaarvojen avulla imputointisoluja sopiva määrä. Ne 
saa aloittamalla pienimmistä tai isommista arvoista ja muodostamalla sopivat luokat kaikki arvot 
läpikäymällä. Kussakin imputointisolussa on oltava sekä vastaajia että vastaamattomia. Seuraavaksi 
valitaan kullekin vastaamattomalle satunnaisesti samasta solusta vastaaja jolta arvo lainataan. Lisäksi voi 
kokeilla edellisten välimuotoa esimerkiksi etsimällä kunkin ennustearvon läheisyydestä satunnaisesti joku 
vastaaja.  
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Deterministinen vs stokastinen 
 
Kuten jo on käynyt ilmi imputoinnissa voi olla satunnaisuutta, mikä tuotetaan sopivilla satunnaisluvuilla. 
Pääosin satunnaisluvut ovat kahta tyyppiä: tasaisesti jakautuneita välillä (0,1) tai normaalisti 
jakautuneita odotusarvolla nolla ja aineistosta tuotetulla keskihajonnalla. Tietysti normaalisuus voi 
tarkoittaa myös sitä, että muuttuja on tehty paremmin normaaliseksi esimerkiksi logaritmoimalla.  
 
Jos imputoinnissa on satunnaisuutta, joko imputointimallissa tai imputointitoiminnossa tai molemmissa, 
kutsumme menetelmää myös stokastiseksi. Tämä tarkoittaa myös että eri satunnaisluvuilla saadaan eri 
imputoitu arvo. Tästä taas seuraa, että edellytykset monikertaiselle imputoinnille ovat olemassa.  
 
Jos sen sijaan imputointi tuottaa aina saman tuloksen, puhumme deterministisestä imputoinnista. Tätä 
kautta voidaan tehdä vain yksikertainen imputointi missä sana ’vain’ ei ole välttämättä vähättelevä. 
Pikemminkin kyse on varovaisuudesta, konservatiivisuudesta, koska satunnaisuuden mukaan ottamisesta 
voi koitua myös riskejä. Esimerkiksi tilastotoimessa hyvin vähän käytetään stokastista imputointia.  
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Yhteyksien huomiooon ottaminen imputoinnissa 
 
Jos muuttujien väliset yhteydet ovat imputoinnissa tärkeitä, on tietysti paras pyrkiä siihen että imputointi 
onnistuu hyvin yksikkötasolla. Ellei tätä voida taata, voidaan yrittää seuraavia keinoja: 
 

(i) Pyrkiäkin vain hyviin painoihin, ei siis imputointiin, jolloin keinotekoisia arvoja ei tule ollenkaan. 
 

(ii) Käyttää vastaajaluovuttajamenetelmää siten että hyvältä luovuttajalta otetaan nippu muuttujia eli 
sellainen joukko jotka ovat yhteyksien kannalta tärkeitä. Tämähän on tavallaan 
painotusmenetelmä mutta joustava sellainen. 

 
(iii) Soveltaa jaksottaista imputointia erävastauskadon paikkaamisessa siten että ensin imputoidaan 

muuttuja jossa on vähiten puuttuvuutta ja siis imputoitavaa. Seuraavaksi tämä muuttuja 
imputoituine arvoineen otetaan yhdeksi lisäapumuuttujaksi seuraavan muuttujan imputointiin. 
Tästä jatketaan aina apumuuttujia lisäämällä ja saadaan koko muuttujanippu täydeksi.  

 
(iv) Pyrkiä käyttämään sellaista analyysiä jossa ei imputoida mutta puuttuneisuus sisällytetään malliin 

mukaan. Ekonometrikot käyttävät tätä. Yksityiskohtia en käsittele. 
 

 
 

Esimerkki jakauman imputoimiseksi 

Tätä menetelmää on paras soveltaa hyvien imputointisolujen sisällä.  
Menetelmää voi kutsua stokastiseksi malliluovuttajamenetelmäksi.  Olkoon 
havaittu jakauma solussa seuraava:  

Muuttujan kategoriat  Frekvenssi  

     A   10  

     B    40  

     C    35  

     D    15  

Nyt muodosta tasaisesti jakaunut satunnaismuuttuja ran väliltä (0, 1) ja imputoi 
seuraavasti: 
                                    jos ran<=0,1 niin  y_imp=’A’
                       muuten jos ran<=0,5 niin  y_imp=’B’
                       muuten jos ran<=0,85 niin y_imp=’C’
                                                  muuten y_imp=’D’
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Tulojen imputointi  

Tämä esimerkki on EU:n viidennen tutkimuksen puiteohjelman Euredit -projektista 
johon osallistuin. Meillä oli tavallaan kilpailu siitä mikä menetelmä onnistuisi 
kussakin tilanteessa parhaiten. Tässä tarkoituksessa kukin teki imputointeja omalla 
menetelmällään ja tulokset lähetettiin Britanniaan jossa oikeat arvot olivat 
yksilötasolla tiedossa. Tämä esimerkki on tanskalaisesta aineistosta jossa 
puuttuvuus oli lähes 30% eli näin paljon piti tuloja imputoida.  

Imputointimallia varten oli runsaasti apumuuttujia koskien otoshenkilöiden ja 
heidän kotitalouksiensa ikää, sukupuolta, asuinaluetta, koulutusta, sosioekonomista 
asemaa, siviilisäätyä ja lasten määrää. Mikään selittäjä ei yksilötasolla välttämättä 
automaattisesti liittynyt tuloihin. Tästä syystä regressiomallin selitysasteen sain 
nousemaan vain 36%:iin.  

Eri projektin osanottajat kokeilivat erilaisia imputointiratkaisuja. Itse panostin eniten 
Vastaajaluovuttajamenetelmään siten että ensin tuotin Malliluovuttajamenetelmän 
mukaiset deterministiset tulokset asettamalla mallin ennustearvot imputoiduiksi 
arvoiksi. Tämän jälkeen käytin näitä arvoja lähimmän naapurin etsimiseen 
vastaajien joukosta. Kun lähin löytyi (joissain tilanteissa oli kaksi yhtä lähellä, jolloin 
valinta oli satunnainen), niin lainasin tältä arvon puuttuvalle.  

Tuloksia graafisesti 
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Imputointien menestystä on hyvä katsoa myös tunnusluvuilla, sellaisilla kuin 
oheisessa taulukossa. Taulukko vahvistaa kuvioiden johtopäätöksiä. 
Vastaajaluovuttaja menestyy mainiosti keskiarvon ja jakauman osalta mutta 
yksilötason osumisessa on huonompi kuin malliluovuttaja. Malliluovuttaja on 
jakauman osalta aivan onneton, mutta keskiarvo on ihan hyvä.  

Menetelmä Keskiarvo Vaihtelu-
kerroin 

Minimi Maksimi Absoluuttinen  
ero
keskimäärin 

Oikea   26351     67,8    0 128193      0 
Malliluovuttaja   26534     42,6  -7976  55315 10419 
Vastaajaluovuttaja   26440     67,6    0 128073 14622 
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Olisitko uskonut että ylämaisema imputoituu alamaisemaksi muutamassa kuukaudessa?  
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13. Puhdistettu surveyaineisto 
 
Kun kaikki edellä esitetyt toiminnot on tuotettu toisaalta otantatiedostoon ja toisaalta sen kautta 
varsinaiseen surveyaineistoon sekä myös itsenäisesti surveyaineiston sisällä, olemme valmiit 
muodostamaan puhdistetun aineiston. Huomaa siis, että otantatiedoston avulla sinulla on hyvät painot tai 
useita painoja aineistossa. Edelleen aineistoa on editoitu niin pitkälle kuin on järkevää (ainahan voi 
kaikkea parantaa mutta joskus täytyy kaikki lopettaa) sekä myös samalla harkittu imputoidaanko joitakin 
osia ja jos on imputoitu niin tästä tiedotetaan paradatan kautta. 
 
Luonnollisesti olet dokumentoinut työsi hyvin ja kaiken tärkeän olet sisällyttänyt myös itse 
mikroaineistoon käyttäen hyväksi metadataa. Siis olet ohjelmaasi merkinnyt myös kuvaavat tekstit 
muuttujille ja niiden kategorioille (SPSS ja SAS tarjoavat helpon tien tähän mutta tarvitaan vaivaa niiden 
toteuttamiseen). Myös sinulla on saatavilla tiedustelun ajankohdan ilmastoa kuvaavaa tietoa tiedustelun 
alueella ja koko maailmastakin. Olet myös merkinnyt kommentteja aineiston laadusta ja sen korjaamisesta 
joko suoraan paradatana tai jollei tämä ole mahdollista, niin erilliseen tiedostoon.  
 
Edelleen suoritat tarpeelliset toimenpiteet herkän tiedon suojaamiseksi jos aineisto annetaan (kuten pitäisi) 
muidenkin käyttöön. Sinulla on siis kaksi aineistoa puhdistettu herkkä aineisto tai puhdistettu suojattu 
aineisto.  
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Kummastakin puhdistetusta aineistosta voidaan poistaa vastaamattomien joukko, yksikköinä siis. Eli olet 
siis yhdistänyt otantatiedoston varsinaisen tiedoston kanssa, minkä säilytät itselläsi täydellisenä mutta 
käyttöä varten poistat yksikkötason vastaamattomat ja ylipeiton. Mutta älä poista apumuuttujia mikäli ne 
eivät ole herkkiä, vaan jätä analyysiä varten käyttöön. Tällöin nämä taustamuuttujat siis tavallaan 
muuttuvat X-muuttujista Y-muuttujiksi. Joskushan on sama muuttuja molemmissa jolloin sinun on 
päätettävä kumpi on luotettavampi ja jättää aineistoon vain tämä, sillä harva aineiston käyttäjä pitää siitä 
että aineistossa on kaksi samanlaista muuttujaa mutta mahdollisesti hieman eri arvoilla. 
 
Ole onnellinen sähköisen puhtaan hyväformaattisen surveytiedoston kanssa. Ei haittaa vaikka joskus uutta 
puhdistusta tarvitaan, tai ainakin aineiston uuteen muotoon muuttamista. 
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Puhdistettu surveyainesto

Likainen aineisto  

Puhdistettu aineisto 
joka on myös uudessa 
tiedostomuodossa  
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Liitteet

Surveyesimerkkiliite

Lyhyet kuvaukset kirjan surveyesimerkeistä.  

Tämän liitteen kuvaukset on tehty siten että käsitteistö on mahdollisimman yleistajuinen. Varsinaisen 
kirjan yhteydessä määrittelyt ja käsitteet esitetään täsmällisesti. Kuvauksia on vain surveystä joihin olen 
itse jossain muodossa kontribuoinut. Voit löytää lisää näistäkin vaikkapa googlaamalla tai menemällä 
surveyn kotisivulle.  

OECD:n koulusaavutus- ja asennetutkimus PISA 

PISA on toteutettu kolmen vuoden välein alkaen vuonna 2000. Suomi on ollut mukana joka kierroksella. 
Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2006. Vuoden 2009 aineistoista ensimmäiset julkaisut ilmestyvät 
joulukuussa 2010. PISA (Programme for International Student Assessment) koskee 15 vuotta täyttäneitä 
koululaisia osallistuvissa maissa (Suomessa peruskoulun yläasteen kahdella viimeisellä luokalla), joita on 
viimeksi ollut noin 60 eli myös OECD-maiden ulkopuolelta.  

Kukin maa järjestää rahoituksen omalle tiedonkeruulleen mutta koko järjestelmää koordinoi OECD:n 
kilpailuttama instituutti mikä on ollut Melbournesta. Niinpä aineistot ovat imuroitavissa australialaiselta 
sivustolta: http://pisa2006.acer.edu.au/. Aineiston hyvä käyttö vaatii luonnollisesti hyvää osaamista, minkä 
saa esimerkiksi tästä kirjasta.  
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PISA:n koulusaavutuksia koskevat osiot mittaavat kolmea aluetta: 
 

‐ Luonnontiede (Science) 
‐ Lukeminen ja sen ymmärtäminen (Reading) 
‐ Matemaattis-tilastollinen4 lukutaito (Mathematics)- 

 
Yleisestikin mittaaminen koskee asioiden ymmärtämistä (literacy), siinä ei tutkia kouluosaamista. 
Tehtävät pyritään tekemään mahdollisimman riippumattomiksi kansallisista opetusohjelmista. 
Koulusaavutuksia mitataan huolellisesti laadituilla ja testatuilla koetehtävillä joihin osallistuvat otannalla 
valitut koululaiset. Kaikilla eivät ole samat tehtävät vaan kustakin osa-alueesta on kullekin oppilaalle 
valittu satunnaisesti tietty määrä joiden vaikeusaste on arvioitu samaksi. Nämä testaustilaisuudet 
järjestetään tutkimusvuoden keväällä. Kestää siis aika kauan ennen kuin tulokset julkaistaan. Nämä 
analyysit tehdään keskitetysti, ei kussakin maassa, jotta koulusaavutustulokset ovat varmasti 
yhdenmukaisia.  
 
Koordinoijat laskevat testien tulokset siten että kaikkien OECD-maiden (ei siis kaikkien OECD-maiden 
koululaisten) keskiarvo kussakin osa-alueessa = 500 ja keskihajonta = 100. Siten on helppo nähdä mihin 
kukin yksilö tai ryhmä tai maa sijoittuu koko joukossa. Esimerkiksi Suomen keskiarvo luonnontieteessä 
vuonna 2006 oli 563 pistettä eli 63 pistettä yli OECD-keskiarvon. Suomi oli tällä tuloksella ykkönen. 
Matemaattis-tilastotieteellisessä lukutaidossa jäimme alle 550:n emmekä olleet ykkönen. 

Kolmesta osaamisalueesta yksi on kunakin vuonna keskeisessä roolissa. Vuonna 2006 se oli 
nimenomaan luonnontiede, vuosi 2009 on taas lukemispainotteinen. Tämä painotus tarkoittaa sitä, että 
tästä aihealueesta on selvästi eniten kysymyksiä ja tuloksen voidaan ajatella olevan luotettavin. Muussa 
kahdessa on siis vähemmän kysymyksiä ja luotettavuus hieman heikompi.  
 
Osaamistehtävät eivät ole läheskään ainoa tutkittava alue. Lisäksi koululaiset vastaavat melko laajaan 
lomakkeeseen, jossa tiedustellaan mm. heidän kotitalouksiensa taustoja sekä kodin varustetasoa (myös 
tietotekniikka) ja erilaisia asenteita. Vuonna asennekysymyksistä monet koskivat luonnontiedettä ja sen 
ilmiöihin suhtautumista (Kuten ilmaston muutos ja luonnon saastuminen).  
 
OECD:n PISA aineistot tarjoavat siis mainioita välineitä monenlaiseen tutkimukseen, ei vain osaamiseen 
mistä on näyttänyt tulleen ainakin Suomessa melko vallitseva tekijä. Liekö syynä se, että olemme 
paistatelleet menestymisen auringossa ja koulutusmallejamme viedään maailmalle? Mitenkähän suun 
ilmeen käy jos sama ei toistukaan ensi kerralla? 
 
PISA:ssa maiden vertailu on keskeinen asia ja siksikin laatu pyritään pitämään niin korkealla kuin suinkin. 
Tästä syystä lähes kaikki on kontrolloitu keskitetysti. Jopa otannan poimii keskusyksikkö ja ohjeet ovat 
tiukat sitä varten toimitettavan kehikon osalta. Kaikki filunki pyritään eliminoimaan, myös siten että 
ulkopuolinen tarkastaja voi milloin vain tulla tsekkaamaan että kaikki tehdään kunnolla. Tutkimus on 
luonnollisesti hyvin kallis mutta kansallinen tiedon kerääjä kilpailutetaan. HY sai homman vuodelle 2006 
mutta hanke kesti vuodelle 2009. Olin ryhmässä mukana. Kannattaa lukea mainioita artikkeleja meiltä ja 
muiltakin.  
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Lavonen, Jari and Laaksonen, Seppo (2009). Context of Teaching and Learning School Science in Finland: 
Reflections on PISA 2006 Results. The Journal of Research in Science Teaching, VOL. 46, NO. 8, 922–
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Hautamäki, Jarkko, Harjunen, Elina,…, Laaksonen, Seppo, … and Scheinin, Patrick (Eds). PISA06 
Finland. Analyses, Reflections, Explanations. Ministry of Education. 2008:44. 244 pp.  
 
Laaksonen, Seppo ja Tulokas, Raija (2008). Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä. 
Hyvinvointikatsaus 4. 
 

Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus ESS (European Social Survey) 
 
Lähti liikkeelle toden teolla vuonna 2002. On eurooppalaisten akateemisten tahojen hanke, jota koordinoi 
Lontoon City-yliopisto ja jonka johdossa on mm. Mannheimin Gesis instituutti. Tietoarkistoa hoitaa 
Norjan tietoarkisto. Heidän sivuiltaan on saatavissa kaikkien maiden mikroaineistot ilmaiseksi. Jos haluat 
perehtyä alaan, ehdotan kuitenkin aloittamista ESS:n kotisivulta europeansocialsurvey.org. Täältä löydät 
kaiken tarvitsemasi kuten lomakkeet ja otannan sekä kenttätyön periaatteet. 
 
ESS toteutetaan joka toinen vuosi. Siten tähän mennessä on neljä kierrosta valmiina eli aineistot 
käytettävissä. Viidennen kierroksen suunnitelmat ovat melko valmiita. Muun muassa Otantasuunnitelmat 
on hyväksytty yli 20 maassa. Tiedon keruu alkaa lokakuussa niissä maissa jotka ovat valmiina myös 
rahoituksen osalta. Rahoitushan on löydettävä omasta maasta. Yleensä rahoittaja on maan tiedeakatemia 
tai vastaava, Suomessa Suomen Akatemia. 
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ESS koskee 15 vuotta täyttänyttä asukasta osallistuvassa maassa, ei siis kansalaisia. Näitä on tähän 
mennessä ollut yhteensä 33. Muutama maa on osallistunut vain kerran, kuten Islanti 2004-2005, mutta 
monet maat joka kierroksella (ainakin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Britannia, Espanja, 
Portugali, Saksa, Sveitsi, Belgia, Puola). Viro tuli mukaan toiselle kierrokselle kuten myös Venäjä. Tämä 
ei siis ole EU-maita koskeva vaan yleisempi eurooppalainen joten myös Israel ja Turkki ovat osallistuneet.  
 
ESS:ää ei kontrolloida yhtä tiukasti kuin PISA:aa mutta mahdollisimman huolellisesti silti. 
Otantasuunnitelma pitää hyväksyttää ryhmällä jonka jäsen olen ollut, kuten myös kenttätyön suunnitelma. 
Tiedostomuodot ovat luonnollisesti samat kaikissa maissa ja lopulta siis saadaan yhtenäinen vapaasti 
käytettävissä oleva tiedosto verkkoon. Tämä jakelumuoto on myös mainio malli kaikille surveyn tekijöille 
eli kalliit datat tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. ESS järjestää myös koulutusta. Katso nettisivuja ja 
osallistu jos kiinnostaa.  
 
ESS :n tiedonkeruu tapahtuu haastattelulla. Kysymyksistä yksi osa joka kierroksella on sama mutta 
mukana on ns rotaatio eli vaihtuva osa, minkä aihe vaihtelee. Erityisesti tässä osassa pyritään myös 
ottamaan esille ajankohtaisia teemoja. Tietojen keruu kilpailutetaan maissa. Tämän toteuttaa ns. 
kansallinen koordinaattori joka Suomessa on ollut Heikki Ervasti Turun yliopistosta (politiikkatieteilijä 
koska ESS painottuu sen tyyppisiin kysymyksiin). Kenttätyön tekijöistä suurempi osa on kansallisia 
markkinatutkimuslaitoksia mutta esimerkiksi Suomessa kilpailun on voittanut Tilastokeskus. Muutama 
muukin tilastovirasto toimii tiedon kerääjänä. ESS on melkoisen hyvä mallisurvey. Kannattaa katsoa 
miten se on toteutettu ja ottaa opiksi. 
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Laaksonen, Seppo (2010). The Survey as a Basis for Symbolic Data Analysis. In: Official Statistics , 
Methodology and Applications in Honour of Daniel Thorburn (Eds. Michael Carlson, Hans Nyquist and 
MattiasVillani), 93-106.  
 
Laaksonen, Seppo (2009). Onnellisuus monikansallisten survey-aineistojennäkökulmasta 
(Happinessbasedon Cross-countrySurveys). The Yearbook of The Finnish Statistical Society. 12 pp.  
 
Nevala, Sami, Laaksonen, Seppo and Heiskanen, Markku (2008). Comparing three multinational surveys 
in their measurement of feeling of insecurity. Proceedings of the International Conference on Multi-
National and Multi-Cultural Surveys.11 pp. Berlin, June. 
 
Laaksonen, Seppo (2008). Adjustments by weighting for improving cross-country comparisons with 
examples from the European Social Survey (ESS). Proceedings of the International Conference on Multi-
National and Multi-Cultural Surveys. 11 pp. Berlin, June. 
http://www.csdiworkshop.org/pdf/3mc2008_proceedings/session_27/Laaksonen_oct.pdf 
 
Laaksonen, Seppo (2008). People’s Life Values and Trust Components in Europe -Symbolic Data 
Analysis for 20-22 Countries. In: Edwin Diday and Monique Noirhomme-Fraiture, “Symbolic Data 
Analysis and the SODAS Software", Chapter 22, pp.405-419. Wiley and Sons: Chichester, UK.  
 
Mustjärvi, Soile and Laaksonen, Seppo (2008). Application to the Finnish, Spanish and Portuguese Data 
of the European Social Survey. In: Edwin Diday and Monique Noirhomme-Fraiture, “Symbolic Data 
Analysis and the SODAS Software", Chapter 21, pp. 395-404. Wiley and Sons: Chichester, UK. 
 
Lynn, Peter and Gabler, Siegfried and Häder, Sabine and Laaksonen, Seppo (2007). Methods for 
Achieving Equivalence of Samples in Cross-National Surveys. Journal of Official Statistics, 27, 1,  
107-124. 
 

Eurooppalaisen Turvallisuustutkimuksen Suomen pilotti ja 
Miesuhritutkimus 
 
Myöhemmin kutsun tätä yleensä Uhritutkimukseksi mutta taustalla on Eurostatin rahoittama laaja pilotti 
jossa testattiin erityisesti tiedonkeruuvälinettä turvallisuutta koskevassa kyselyssä. Hankkeessa mukana 
olivat Heuni (Kauko Aromaa, Markku Heiskanen, Elina Ruuskanen), Tilastokeskuksen 
haastattelijaorganisaatio (Hannu Virtanen ym.) sekä Helsingin yliopisto (Seppo Laaksonen ja myöhemmin 
graduntekijät Jenni Nikula, Marjukka Vartiainen ja Antti Pelanteri).  
 
Tätä ennen olin Heunin kanssa vuoden hankkeessa jossa tehtiin tausta-analyysi koko kyselylle. Tällöin 
vuosina 2007-2008 vierailimme myös useissa maissa joissa vastaavia kyselyitä oli toteutettu ja laadimme 
seikkaperäisen raportin Eurostatille; sen liitteenä on laaja kysymyslomake. Piloteissa tutkitaan myös 
lomakkeen toimivuutta, ei toki kaikkien kysymysten osalta.  
 
Suomen pilotin otoksen tein syyskuussa 2009, tiedot kerättiin sen jälkeen tammikuun 2010 puoliväliin 
mennessä, loppuraportti valmistui helmikuussa, jatkotutkimuksia tehdään pitkään. 
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Uhritutkimuksessa on kysymyksiä turvallisuuden tunteesta erilaisissa oloissa mutta erityisen paljon 
uhriksi joutumisesta. Tämä voi koskea varkautta, vahingontekoa, väkivaltaa ml. seksiä, myös uudet 
ongelmat kuten identiteetin varastaminen ja hyväksi käyttö ovat esillä. Voidaan yleisesti sanoa, että 
kysymykset ovat monesti aika rankkoja sekä kyselijälle että vastaajalle. Tästä syystä on odotettavissa että 
keruuväline voi vaikuttaa tuloksiin.  
 
Me tutkimme täysin riippumattomasti kolmea keruutapaa, puhelinkyselyä, käyntihaastattelua ja nettiä. 
Kiinnostavaa oli myös nähdä kuinka paljon kuhunkin vastataan. En kerro tässä tuloksia, mutta monia 
asioita on kirjan runko-osassa? Toki meillä oli otantaa suunniteltaessa jotkin arviot koska halusimme 
riittävän paljon vastauksia jotta voimme verrata tuloksia. Myös haastattelijoiden asenteita ja kokemuksia 
on tutkittavissa heille kohdistetulla kyselyllä.  
 
Tämä tutkimus ei ollut vain pilotti vaan suomalaisella lisärahalla poimittiin miehistä suhteellisesti isompi 
otos. Näin saadaan uusia tuloksia miesten uhriksi joutumisesta, erityisesti heidän kokemastaan 
väkivallasta.  
 
Aromaa, K., Heiskanen, M., Ruuskanen, E., Laaksonen, S., Nikula, J. and Virtanen, H. (2010): 
Translating and testing a victimisation survey module. HEUNI (julkaisematon). 
http://www.heuni.fi/Etusivu/Researchareas/Victimisationsurveys/1247666644862 
 
Laaksonen, Seppo and Heiskanen, Markku (2010). Unit non-response and victimisation by three survey 
modes. Results from Finnish European Security Survey. Käsikirjoitus. 
 
Nikula, Jenni (2010). Tiedonkeruu- ja painotusmenetelmien vaikutukset tutkimusaineiston laatuun ja 
estimaatteihin. EU-rikosuhritutkimuksen aineistojen tarkastelu vastauskadon näkökulmasta. Tilastotieteen 
gradu. Helsingin yliopisto. 
 

Historiatietoisuus Suomessa 
 
Helsingin yliopiston tutkijaryhmä Pilvi Torstin johdolla on saanut kokoon otosaineiston jossa on tietoja 
15-79 –vuotiaiden Suomessa asuvien suomen- ja ruotsinkielisten historiaa (lähinnä Suomea koskevaa 
historiaa) koskevista näkemyksistä: katso tarkemmin: www.historiatietoisuus.fi. Kuten havaitset aineistoa 
on muokannut ja analysoinut myös tilastotieteen graduisti Auli Hämäläinen. Esitutkimuksen käytännön 
asiat hoiti historian graduisti Kyösti Knuuttila. Varsinaisen kyselyn otoksen tein, kuten myöhemmin myös 
painotuksen. Tilastokeskus hoiti tiedonkeruun postitiedustelulla koska se oli melko halpaa. 
Vastausprosentti 36 ei toki ole erinomainen mutta painoilla yritettiin harhaa oikoa. Tämä kysely on 
ensimmäinen laatuaan Suomessa ja melko uutta koko maailmassakin. Koululaisille ja opiskelijoille on 
tehty pienimuotoisia kyselyjä. Odotamme tietysti ainutlaatuisia tuloksiakin. Keruuaikahan oli syksy 2009 
ja aineisto puhdistettiin vuoden 2010 puoliväliin.  
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Irakin kuolleisuustutkimus 2006 
 
Tämä teksti on pääosin jutustani Tieteessä Tapahtuu 2009 
 
Amerikkalaisen Johns Hopkins -yliopiston terveystieteiden laitos Bloomberg päätti maaliskuussa että 
heidän arvostettu epidemiologinsa Gilbert Burnham ei saa viiteen vuoteen johtaa tutkimusprojektia. Syynä 
oli laitoksen eettisten sääntöjen noudattamatta jättäminen.  
 
Päätöksen ottivat monet vastaan tyydytyksellä, sillä Burnhamia oli voimakkaasti kritisoitu hänen Irakin 
kuolleisuutta koskevasta tutkimuksestaan sen ilmestymispäivästä 12.10.2006 lähtien. Syynä olivat 
otospohjaiselle haastattelututkimuksella saadut huomattavan korkeat siviilien kuolleisuusluvut. Yleinen 
käsitys oli, että runsas 30 000 ihmistä oli runsaan 3 ensimmäisen sotavuoden aikana kuollut olematta 
sodassa. Burnhamin ryhmän mukaan väkivaltaisesti kuolleita siviilejä oli runsas 600 000. Koska kyseessä 
oli otos, perustuen vain 1849 kotitalouden haastatteluihin, virhemarginaali oli iso eli noin 200 000. Silti 
aikaisemmat uskomukset ylittyivät yli 10-kertaisesti.  
 
Tutkimus herätti intohimoisen keskustelun sekä kansalaisten että tieteilijöiden keskuudessa. Itsekin 
osallistuin siihen, koska aihe on alaani eli koski kyselytutkimusten menetelmiä. Kritiikin takia Burnham 
suostui antamaan aineiston valikoitujen tutkijoiden käyttöön. Vahvasti tutkimusta kritisoinut brittiläinen 
konfliktitaloustieteen professori Mike Spagat ei aineistoa saanut ja siksi pyysi minua sitä anomaan. 
Minulla ei ollut ongelmia sen saamisessa, ihme kyllä. 
 
Aineiston analyysi osoittautui kiusalliseksi, koska aineisto ei sisältänyt keskeisiä otosaineiston analyysissä 
tarvittavia tietoja eikä niitä minulle annettu pyynnöistä huolimatta annettu. Siksi amerikkalaisessa 
tiedelehdessä vuonna 2008 julkaistussa artikkelissani keskeinen anti koski puutteita aineistossa. En 
kyennyt laskemaan tuloksia paremmin, voin vain osoittaa että Burnhamin tulokset olivat liian isoja. 
Kuinka paljon, siitä ei voinut sanoa mitään.  
 
Otannan ratkaisuja kritisoitiin muidenkin toimesta. Amerikan mielipidetutkijoiden liitto AAPOR halusi 
selvittää Burnhamin tutkimuksen periaatteita jäsenaloitteesta johtuen ja esitti tälle kahdeksan kysymystä. 
Viisi näistä koski keskeisesti samoja otannan käytännön toteutusta koskevia aiheita kuin mitä esitin 
omassani. Burnham ei vastannut mihinkään kysymykseen yksityiskohtaisella tasolla vaan toisti että 
tutkimus toteutettiin noudattaen yleisesti hyväksyttyjä kyselymenetelmien standardeja.  
 
AAPOR sanoutui helmikuussa 2009 irti Burnhamin tutkimuksesta, koska sen hyväksymiä periaatteita ei 
ollut noudatettu. Jos Burnham olisi ollut AAPOR:n jäsen, hänet olisi erotettu. Kiinnostavaa on, että 
Amerikan tilastotieteilijät ASA reagoi AAPOR:n päätökseen lievällä kritiikillä. Toisaalta ASA lähetti 
kirjeen Blomberg-instituutille ja ilmaisi tyytyväisyytensä siitä että instituutti itse lupasi tutkia onko 
Burnhamin toimintatavassa ollut puutteita.  
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Pian tämän jälkeen Blomberg siis asetti Burnhamille karanteenin mutta aihe oli loppujen lopuksi aika 
harmillinen. Tutkimuksessa oli luvattu toimia niin, ettei haastateltavien nimiä kerätä mihinkään tiedostoon. 
Tietoja eivät luonnollisesti itse tutkijat keränneet vaan alihankkijoina toimivat irakilaiset. Käytetty lomake 
oli arabiaksi eikä Burnham sitä ymmärtänyt. Jostain syystä nimet listattiin aineistoon eli tietosuojasäännöt 
rikkoutuivat. Burnham sai tästä rangaistuksen vaikka usean arvioitsijan mukaan vahinkoa kenellekään 
haastatellulle ei tullut.  
 
Maaliskuun Science-lehdessä toimittaja kysyy kommenttia Burnhamilta. Hän ei vastaa koska sellainen 
ohje on annettu. Lehden mukaan Harvardin yliopiston tilastotieteilijä Gary King pitää rangaistusta kovana, 
mitä se on minustakin. Lehti toistaa myös päätöksessä mainitun näkemyksen että päätöksellä ei oteta 
kantaa tutkimuksen tieteellisiin menetelmiin. Tuon toimittajan haastattelussa esille sen että näitä olisi 
edelleen selvitettävä. Samaa mieltä ovat monet muut.  
 
Mielenkiintoista on, että toimittaja tiedustelee tähän näkemystä Burnhamin apulaistutkijalta Les 
Robertsilta. Tämä heittää takaisin, että helppo on siellä norsunluutornissa huudella (vapaa suomennokseni). 
Toista tutkimus. Näet että ei se niin helppoa ole. Hyvin ymmärrän Robertsin näkemyksen. Kyselyjen 
tekeminen sotaa käyvillä alueilla on vaikeata. Harhaa syntyy varmasti. Silti pitäisi päteviä menetelmiä 
noudattaa niin hyvin kuin on mahdollista. Nyt näyttää keskeinen perustietokin olevan kadoksissa. Jotkut 
ovat tästä syystä epäilleet suoranaista vilppiä.  
 
Irakin kuolleisuustutkimus on merkittävimpiä haastattelututkimuksia monessa mielessä. Ilman 
arvovaltaista julkaisufoorumia, brittiläistä lääketieteen korkeatasoista lehteä Lancetia, se ei olisi saanut 
erityistä huomiota. Ja Lancet sitä ei ehkä olisi julkaissut elleivät tulokset olisi olleet puhuttelevia. 
Burnham sai aikaan merkittävän ’kehittämiskeskustelun’ kyselyjen toteuttamisesta. Loppuun ei aihetta 
vielä ole kaluttu. Kritisoijat ovat kuitenkin vaikeuksissa jollei uutta tietoa tule.  
 
Sotia ja konfliktialueita on maailmassa paljon. Ikäviä asioita tapahtuu. Niistä ei tositietoa saada vaikkapa 
suomalaisilla rekisteröintiperiaatteilla. Hyviä kyselyjä tarvitaan ja niille rahoittajia.  
 
Laaksonen, Seppo (2008). Retrospective Two-Stage Cluster Sampling for Mortality in Iraq. International 
Journal of Market Research 50, 3, 403-417. 
 
Laaksonen, Seppo (2009). Irakin kuolleisuustutkija hyllytettiin. Tieteessä tapahtuu 3, 36-37. 
 
Katso myös laajaa Wikipedian kokoamaa juttua: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancet_surveys_of_Iraq_War_casualties 
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Asteikko – ja muunnosliite  

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. 
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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 yleensä tällaiseksi katsotaan myös järjestysasteikon muuttuja, ainakin jos käyttö on 
kuin nominaalisella asteikolla. 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 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 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. 
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(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 voi 
myös olla useita alajakoja 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. 
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(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.  
 

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’). 
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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.



Surveymetodiikka Liitteet

154 

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.  
 
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 yhdistemuuttujan muodostamisesta 
 
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 muuttaa. 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. 
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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. 
 

Pystyvyysuskon tunnuslukuja 
      
 Havaintoja Keskiarvo Keskivirhe 5% Kvantiili 90% Kvantiili 

Naiset 2385 57,7 0,37 25,0 79,2 
Miehet 2329 59,6 0,40 29,2 83,2 
 
(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 
tulosmuuttujasta5 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.  
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(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-muunnos6 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. 
 
Logit-skaalasta ei käytännössä paljoa poikkea ns. Probit-skaala7, joka perustuu kumulatiiviseen 
normaalijakaumaan. Se on monissa ohjelmistoissa valittavana, kuten SAS:ssa. Tulkinta on luonnollisesti 
erilainen, nyt se mittaa todennäköisyyksiä.
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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.  
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Kuvio näyttää, että Probit vaihtelee vähemmän kuin Logit. Cloglog on pienillä todennäköisyyden arvoilla 
lähellä Logitia mutta suurilla poikkeaa selvästi. Vastaavasti Loglog käyttäytyy päinvastoin.  
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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. Itse käytän molempia. Jollen ole kiinnostunut vedonlyöntisuhteista, 
valitsen probitin minkä arvot ovat todennäköisyyksiä. Kahta muuta skaalaa käytetään muun muassa 
elinaika-analyysissä mutta ne sopivat myös surveydatan käsittelyyn. 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 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 paraabeli 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. 
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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.
 
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?
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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.  
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Tyypillisimmät diskreetit jakaumat lienevät: 
 
Binomiaalinen jakauma, joka on luonnollinen tausta-analyysissä jossa tarkasteltavana on kahden 
vaihtoehtoisen tapahtuman todennäköisyydet toistokokeissa. Oheisissa kuvioissa 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.  
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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-jakauma8 saa useita diskreettejä arvoja = 0, 1, 2, 3, ... , jotka ilmaisevat jonkin tapahtuman 
esiintymisten määrää. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi käyntejä jossakin 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). 
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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.  
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Järkeviä 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 . 

  
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 ja henkilökuntamäärästä. Näiden 
suhde kuvaa tuottavuutta. Laskin kullekin yritykselle tuottavuuden. Tästä aineistosta tuotin keskiarvon 
suoraan laskemalla ja vastaavasti mediaanin. Edelleen laskin liikevaihtojen ja henkilömäärien summat ja 
sitten näiden suhteen. Tulokset ovat seuraavat: 
 
                   Keskituottavuus    Mediaanituottavuus    ’Suhdetuottavuus’ 
 
                             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 ettei 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.  
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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 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. 
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(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 hankalaa9. 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 ongelma voi olla sotkemassa selityksiä. Siten suhteellisten lukujen suhteellista muutosta 
kannattaa käyttää varovasti, absoluuttinen ero suhteellisille luvuille on ongelmattomampi. 
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(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.  
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(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 
0,2510. Kuka mahtaisi tuntea tämän kaksinkertaisen eron katsomatta mittaria? Fahrenheiteissa saadaan 
aivan eri suhteet.  
 
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.  
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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 vastaamasta11. 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. 
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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).  
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Tälle määrittelin muuttujakuvaukseksi:  
 
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 

Tanska   9,79 14,03 7,72 7,63 

Viro 16,03 32,42 7,84 7,82 

Suomi   7,26   9,18 5,82 6,77‚ 

Britannia   8,11 14,37 4,73 5,24 

Kreikka   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, mutta yleisesti melko matalia ovat. 
 

Maa Trust in government 
and politicians

Trust in the 
European 
Parliament 

Trust in politicians Trust in country's 
parliament 

Tanska  5,58  4,83  5,59  6,29 

Viro  4,00  4,87  3,31  4,19 

Suomi  5,29  5,00  4,88  6,01 

Britannia  3,76  3,45  3,52  4,23 

Kreikka  4,53   5,39  3,65  4,71 
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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 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.  
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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 havainnollistuvat 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. 
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       Mittari                   Tarkasteltava osaryhmä vanhuksia 

ABILITY Postitiedus-
telu,  
ei palvelujen 
käyttäjä 
 (r=1910) 

Postitie-
dustelu, 
palvelujen 
käyttäjä
(r=1272) 

Käyntihaas-
tattelu,
palvelujen  
käyttäjä 
(r=331) 

Keskiarvo 
Keskivirhe 

  2,69 
  0,013 

  2,21 
  0,019 

  1,79 
  0,030 

 

Arvot ESS:ssä 
 
Luvun 3 lomakesuunnittelun yhteydessä mainitsen 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 6:ään, jolloin arvo 
1 merkitsee lauseessa annetun arvon olevan vastaajalle erittäin tärkeän, kun taas arvo 6 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, 6]. Näiden määrä 
ei ole suuri, vain muutama prosentti maasta toiseen. 

(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. 



Surveymetodiikka Liitteet

176 

 
                                    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 
                                                                       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 Saksaa =’DE’, Itävaltaa =’AT’ ja Britanniaa = ’GB’ eivätkä Alankomaat =’NL’ ja 
Tanskakaan = ’DK’ ole kaukana. Tulkitse lisää itse.
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Lomakeliite 

Lomakkeeseen ja sen käyttöön liittyviä esimerkkejä 

Lomakkeen tekeminen on iso tehtävä surveyssä, ja erityisesti jos testattuja kysymyksiä ei ole olemassa. 
Yhdessä tilanteessa (aika, aihe ja keruuväline ja paikka) testattu lomake ei välttämättä päde toisessa ja voi 
siksi vaatia uuden testauksen. Lomakkeen muotoilu voi vaihdella keruuvälineestä toiseen vaikka 
tiedetäänkin että siitä voi koitua harhaa jossakin kohdassa. Kokonaisuus on kuitenkin usein käytännössä 
tärkeämpi kuin jokin osa. Tässä liitteessä on esimerkkejä jotka havainnollistavat lomakemuotoilun 
merkitystä. Oikeita vastauksia en edes yritä antaa vaan esitän tilanteita.  

Uhritutkimus jossa kysymykset laajimpia käyntihaastattelussa ja suppeampia 
puhelin- ja nettitiedusteluissa 

Hyvin yleinen on strategia jossa ensin tiedustellaan onko vastaajalla jotakin tai kokemusta jostakin. Ja jos 
vastaus on myönteinen, edetään jatkokysymyksiin. Näin vältetään turhien kysymysten esittäminen. Tässä 
esimerkissä kysymykset koskevat auto- ja polkupyörävarkauksia.  

Käyntihaastattelussa kysyttiin autojen osalta ”Onko jollain kotitaloutenne jäsenellä ollut henkilö-, 
paketti- tai kuorma-auto viimeisten viiden vuoden aikana?” Vastaava kysymys esitettiin myös 
polkupyörien osalta. Lisäksi käyntihaastattelussa tiedusteltiin molempien kulkuneuvojen lukumäärää 
vastaavalta ajanjaksolta.  

Puhelin- ja nettikyselyssä oli autojen osalta ensimmäinen kysymys mutta polkupyörien osalta ei. 
Luonnollisestikaan ei niissä kysytty autojen lukumääriä taloudessa. Näin haluttiin säästää vastaamisen 
rasittavuutta.  

Tässä selostuksessa ei pohdita painotuksen vaikutusta mutta kussakin aineistossa oli osapuilleen 
samanlainen painojen jakauma.  

Jos kotitaloudella oli auto, autojen ja polkupyrörien määrä käyntihaastattelun vastaajien joukossa saatiin 
laskettua seuraavat frekvenssit.

Autoja per 
talous 

Määrä Yhteensä 

0 1 0 
1 181 181 
2 118 236 
3 19 57 
4 2 8 
5 3 15 
6 2 12 
7 1 7 
Summa 327 516 
Keskiarvo                     1,58 
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Pyöriä per 
talous 

Määrä Yhteensä 

0 0 0 
1 80 80 
2 116 232 
3 57 171 
4 38 152 
5 29 145 
6 11 66 
7 4 28 
8 2 16 
10 4 40 
Summa 341 930 
Keskiarvo  2,73 

 
Nyt kyetäänn laskemaan kullekin tiedustelumuodolle varastamisen suhdelukuja mutta olettaen, että 
 

- Autojen ja polkupyörien keskimäärä on netti- ja puhelintiedustelussa sama kuin 
käyntihaastattelussa. 

- Yhtä suuri osuus netti- ja puhelintalouksista on omistanut tai käyttänyt polkupyörää kuin 
käyntihaastattelussa mukana olleet.  

 
Saamme seuraavat taulukot kummastakin varkauslajista. 
 

Varastamisen Varastamisen Varastamisen
Suhdeluku % Suhdeluku % Suhdeluku % 

Auto-
talouksia Vastaajia Varastettu Autoja per vastaaja 

per 
autotaloudet per autoja 

Käynti 327 366 5 516 1,37 1,53 0,97
Puhelin 1651 1865 37 2605 1,98 2,24 1,42
Netti 895 1036 31 1412 2,99 3,46 2,20
Kaikki yhteensä 
ehdolla että kaikki surveyt 
samanarvoisia 2,11 2,416 1,53
 

Varastamisen Varastamisen Varastamisen
Suhdeluku % Suhdeluku % Suhdeluku % 

Pyöräta-
louksia Vastaajia Varastettu Pyöriä per  vastaaja 

per 
pyörätaloudet per pyöriä 

Käynti 341 366 56 930 15,30 16,42 6,02
Puhelin 1737 1865 294 4739 15,76 16,92 6,20
Netti 965 1036 232 2632 22,40 24,04 8,81
Kaikki yhteensä 
ehdolla että kaikki surveyt 
samanarvoisia 17,82 19,13 7,01
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Havaitsemme että suhdeluvut ovat nettikyselyssä suurempia kuin muissa. Esitin kolme suhdelukua. 
Kutakin voi käyttää asian havainnollistamiseen. Mitä pitäisit sopivimpana? Mukana on myös 
kokonaissuhdeluku. Muitakin vaihtoehtoja tässä voidaan esittää, kuten painotettua keskiarvoa. 
 

Television katselu kolmella kysymystyypillä 
 
ESS on usein testannut kysymyksiä joista on samaan tarkoitukseen olemassa toisenlainenkin muotoilu. 
Eräs kiinnostava aihe koskee television katselua (tai radion tms. seuraamista). Tällaisessa on eri 
vaihtoehtoja: 
 

 Peruslomakkeessa on esitetty valmiit 7 vaihtoehtoa koskien normaalin viikonpäivän katselua: 
- Ei ollenkaan 
- Korkeintaan puoli tuntia 
- Korkeintaan tunnin 
- … 
- Yli kolme tuntia 
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 Kierroksen 4 testauksessa oli kaksi muuta vaihtoehtoa, joista 
‐ Ensimmäisessä pyydettiin kertomaan montako tuntia ja minuuttia televisiota katselee 
‐ ja 
‐ Toisessa pyydettiin katselusta kertomaan epänumeerisella 6 kategorian asteikolla 
‐ Ei ollenkaan 
‐ Hyvin vähän 
‐ … 
‐ Jonkin verran 
‐ … 
‐ Hyvin paljon. 

 
Näiden kaikkien kolmen vertaaminen ei ole mahdollista koska viimeisimmässä on eri määrä vaihtoehtoja 
kuin peruslomakkeessa. Toisaalta tunnit ja minuutit voidaan luokitella kuinka moneen kategoriaan tahansa 
mutta ei mitenkään selkeästi tuohon epänumeeriseen koodistoon.  
 
Kokeilinkin peruslomakkeen ja ensimmäisen testivaihtoehdon vertailua kahdella tavalla. Näistä 
ensimmäisessä ’Jonkin verran’ vastaa 1,5 tuntia ja toisessa 1-2 tuntia. 
 
Tällöin ensimmäisessä ylin luokka on 2,5+, ja toisessa taas 3+. Tein tämän tarkastelun Suomen aineistolla. 
 
Ensimmäinen vertailu 
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Toinen vertailu 
 

 
 
Kovin hyvin yhteensopivia ei jakaumista saada paitsi ’Ei ollenkaan’ –kategorian osalta. Ilmeistä on 
että ’Jonkin verran’ voidaan tulkita aika laajalla välillä. Vaihtoehdot ’Hyvin paljon’ ja ’Tosi paljon’ 
näyttävät tarkoittavan suurempia määriä kuin 3 tuntia. Kysymyksinä nämä kaksi vaihtoehtoa antavat 
selvästi erilaisen kuvan tilanteesta.  
 
Tuntien ja minuuttien kysyminen antaa periaatteessa edellistä täsmällisemmän kuvan asiasta. Se voidaan 
muuntaa myös peruslomakkeen asteikolle. Siksi vertailu voidaan tehdä ’täsmällisesti.’ Suomen aineistolla 
saadaan seuraava tulos: 
 

 
 
Tässä kiinnittää huomio että tarkka kysyminen (ja lomakkeeseen kirjoittaminen) tuottaa enemmän arvoja 
kategorioihin 2 tunnista ylöspäin. Outo poikkeama on tunnin kohdalla, joka on peruslomakkeen kautta 
yleinen, mutta harvinainen testilomakkeen kautta. Yllättävä on myös että tuntimäärä ’0’ merkitään 
harvemmin mutta haastattelijalle se annetaan yleisemmin. 
 
Useissa maissa saadaan samansuuntainen tulos Suomen kanssa, muttei kaikissa. Eräs poikkeus Venäjä 
jonka tulos on seuraavassa. 
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Nyt viimeisessä kategoriassa on tunneittain ja minuuteittain mitattuna pienempi osuus. Syy voi olla siinä 
että Peruslomakkeessa on vastattu ylimpään kategoriaan paljon, arvo on lähes kaksinkertainen Suomen 
arvoon verrattuna. Eli mahtaako numeroila vastaaminen ’hillitä’ vastaajia? 
 
Tunneittain ja minuuteittain vastaaminen tuottaa myös huomattavan isoja arvoja mistä syystä keskiarvojen 
laskeminen voi olla riskialtista jos tavoitteena on maiden luotettava vertailu. Oheinen kuvio 
havainnollistaa tilannetta kaikissa osallistuvissa maissa. 
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Maat on tässä järjestetty keskiarvon mukaan jolloin keskimäärin eniten televisiota katselevat romanialaiset 
ovat poikkeus sikäli, että mediaani on pienempi. ja maa on mediaanilla mitattuna neljäs. Kahdessa 
seuraavassa maassa (Kypros ja Bulgaria) keskiarvo ja mediaani ovat lähes samat, mutta useimmiten 
mediaani on selvästi pienempi. Tähän ovat syynä selkeähköt outlierit, joista osaa ei voi pitää uskottavina. 
 
On kiinnostavaa havaita että monet mediaaniarvot ovat pyöreitä, kuten Suomen ja monen muun maan 120 
minuuttia eli kaksi tuntia. Myös 150 minuuttia eli 2,5 tuntia on yleinen.  
 

Luottamus poliisiin kolmella mittaustavalla 
 
ESS:n neljännen kierroksen testilomakkeessa kokeiltiin kahta muuta mittaustapaa peruslomakkeen ohella. 
Peruslomakkeessa vastaaja sai kertoa haastattelijalle minkä luottamusarvon hän halusi antaa maansa 
poliisille nollasta kymmeneen. Tämän rinnalla oli itse täytettävä lomake jossa saman asian sai kertoa 
kirjoittamalla lokeroon luottamusarvo numerolla. Kolmas vertailu oli sama kuin peruslomakkeessa mutta 
asteikko oli puolta lyhyempi eli nollasta viiteen.  
 
Vertailu näyttää etteivät erot ole dramaattisia. Jos kategorioita on 11, estimaatit ovat useimmiten hyvin 
lähellä toisiaan. Monissa maissa on 0-5-luokkaisen ja 0-10-luokkaisen asteikon välillä selvähkö ero, 
yleensä niin päin että 6-luokkainen antaa suurempia luottamusarvoja. Suomi on poikkeus. Tämä voi johtua 
siitä, että suomalaiset ovat varovaisempia antamaan ääriarvoja. Näiden merkityshän korostuu lyhyellä 
asteikolla. 
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Kuusi- ja yksitoistaluokkaisen asteikon vertailun tein myös muuttujalle Luottamus toisiin ihmisiin.  
 

 
 
Tässä korostuu edellistä vielä selvemmin se, että 6-luokkainen asteikko antaa korkeampia arvoja. 
Kokonaisvaihtelu on tällä muuttujalla vähäisempi kuin edellisellä eli keskiarvot ovat lähempänä 
keskikohtaa.  
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Asteikkojen antamien tulosten vertailussa on aiheellista ottaa huomioon se, että 11-luokkaisella asteikolla 
on selvä keskikohta eli viisi mutta 6-luokkaisella sitä ei ole vaan arvot 2 ja 3 molemmat ovat keskellä.  
 
Pääselitys tulokselle löytyykin tästä eli vastaajat ovat hieman ymmällään epäsymmetrisen 0-5 –asteikon 
kanssa. Tämä näkyy myös kuviosta jossa olen hieman väkisin muodostanut yhteisen jakauman 
molemmista vastauksista. Väkisin siksi että noita erikokoisia asteikkoja ei voi asettaa yhteiseen 
luokitteluun. Tässä Ranskan tuloksessa näkyy selvästi että asteikon 0-10 tapauksessa paljon vastauksia on 
koodiin 5 mutta asteikon 0-5 tapauksessa koodeille 2, 3 ja 4, painotuksen ollessa keskikohdan yläpuolella. 
Ylintä koodia on annettu vähän kummankin asteikon tapauksessa, alinta melko saman verran. Siten 
keskiarvo on asteikolla hieman yli 0,5:n mutta jää selkeästi sen alapuolelle asteikolla 0-10. 
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Samantapaisia piirteitä havaitaan muille maille mutta eroavuuden alue vaihtelee. Suomessa ero on tosin 
pienempi kuin keskimäärin.  
 

Asteikon koodauksen muutos 
 
Eurobarometri on EU:n Komission väline asukkaiden asenteiden mittaamisessa. Se on monikansallinen 
survey, jonka tiedon keruun hoitaa kunkin maan instituutti kilpailutuksen perusteella. Otannan kannalta 
ehdoksi on asetettu netto-otoskoko, ei efektiivinen otoskoko.  
 
Tässä on aiheena asenne- ja mielipidekysely, joka koskee ympäristön tilaa ja sen muutoksia. Kysymykset 
on harmonisoitu mahdollisimman hyvin. Kysymysten olennaista sisältöä ei muutettu vuosien 1995 ja 1999 
välillä, mutta skaalauksen esillepano muuttui. Merkittävää osaa näyttelee tällöin vaihtoehto ‘Ei Osaa 
Sanoa’ = ’EOS’ joka kuten muutkin vaihtoehdot olivat lomakkeessa ilman koodia vuona 1995. Vuoden 
1999 lomakkeeseen laitettiin skaala koodein välille 1-5 joista viimemainittu oli ‘EOS.’ Kuten esimerkit 
osoittavat, on hyvin todennäköistä, että vastaajat tulkitsivat numeron 5 skaalan jatkumoksi. Voi kysyä 
oliko tämä tarkoituksellista, koska ympäristöhuolet vähenivät olennaisesti useimmissa maissa. Älä käytä 
numerokoodia ’Ei osaa sanoa’ –vaihtoehtona. Tavallisesti tämä vaihtoehto asetetaan lomakkeessa selvästi 
erilleen varsinaisista vaihtoehdoista.  
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Väärä käännös 
 
ESS:ssä kysymysten kääntäminen on maiden vastuulla, PISA:ssahan maiden käännökset vielä tarkistetaan. 
ESS:n kaikilla neljällä kierroksella on sana ’burglary’ käännetty Suomessa varastamisena vaikka kyse on 
murtovarkaudesta väkivaltaa käyttämällä eli melko raa’asta toimesta, jopa ryöstöstä. Tarkka muotoilu 
sisältää jopa kaksi vaihtoehtoa joista ensimmäinen on paljon lievempi kuin toinen: ”Oletteko itse tai 
onko joku kotitaloutenne jäsenistä joutunut varkauden tai fyysisen väkivallan uhriksi viimeisten 
viiden vuoden aikana?” 
 
Tästä syystä on odotettavissa, että Suomessa prosenttiluku on suurempi kuin jos olisi kysytty onko joku 
ryöstänyt tai yrittänyt ryöstöä ja käyttänyt siinä väkivaltaa?  
 
Tutkin myös toista aiheeseen liittyvä kysymystä, koskien kotiin murtautumisen pelkoa. Tässä siis käännös 
on oikea. Annan lukijan itse päätellä kysymysten vaikutuksen tuloksiin oheisesta kuviosta. Joka 
tapauksessa näemme että Suomi on ryöstöjen määrällä mitattuna pahin maa kaikista. Tätä on vaikea uskoa 
todeksi. Voi pohtia myös sitä, onko käännös tehty muuallakin virheellisesti, joko aiheuttaen liian pieniä tai 
liian suuria ’ryöstöasteita.’ Ryöstetyksi tulemisen pelko vaikuttaa luotettavammalta. 
 

Huoli trooppisten metsien häviämisestä

Ruotsi
Portugali

Tanska
Alankomaat

Itäinen Saksa
Kreikka

Italia
Britannia

Saksa
Läntinen Saksa

EU15
Suomi

Itävalta
Luxembourg

Ranska
Belgia

Espanja
Irlanti

2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4
Kysymysmuoto: Oletko tällä hetkellä huolestunut, jne. et ollenkaan huolestunut siitä ja siitä?
1995: Näytä kortti jossa seuraavat vaihtoehdot: Hyvin huolestunut, Jonkin verran huolestunut, Vähän huolestunut, Ei ollenkaan
huolestunut, En osaa sanoa
1999: Näytä kortti ja skaala: 1 Hyvin huolestunut, 2 Jonkin verran, 3. Vähän, 4 Ei ollenkaan, 5 En osaa sanoa

1999          1995
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Suomen ylisuuren luvun todisteeksi tutkin Uhritutkimusta. Kysymys lomakkeessa on molemmissa sama 
mutta Uhritutkimuksessa oikein suomennettuna. Käyntihaastattelun estimaatti on matalin (2,4 %), 
puhelinhaastattelun vähän korkeampi (2,7 %) ja nettikyselyn korkein (5,1 %). Kaikki luvut ovat siis 
huomattavasti matalampia kuin ESS:ssä. Suomi olisi siis uhritutkimuksen mukaan hyvin turvallinen maa, 
mutta ESS:n mukaan hyvin turvaton maa. Tällaista ’tilastovalehtelua’ ei soisi olevan olemassa koska 
paremmalla kontrollilla tilanne voitaisiin välttää. 
 

Kysymyksen muotoiluongelma 
 
Seuraava esimerkki perustuu hollantilaisten Hans Schmeetsin ja Bart Huynenin esitelmään Helsingin 
Q2010 konferenssissa 2010. Esimerkki on EU:n elinolo- ja tulotutkimuksesta EU-SILC. 
 
Ongelma koskee muitakin kysymyksiä kuin tätä jossa on maille annettu ohjeeksi muodostaa kysymys 
koskien osallistumista kirkkojen sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan viimeisen 
12 kuukauden aikana. Myös niiden järjestäminen ja avustaminen näissä toiminnoissa otetaan huomioon.  
 
Kysymyksen muotoilu oli maiden vastuulla. En tiedä miten kussakin maassa käännös oli tehty vaan 
vertaan kolmea maata kuten kirjoittajatkin tekevät. 

Ranskassa kysymys oli tämän ja muidenkin vastaavien kohdalla muotoiltu siten että kysyttiin ”Oletko 
jäsen tässä organisaatiossa tai ryhmässä.” 
 
Britanniassa kysymys muotoiltiin kahden kysymyksen kautta tyyliin: 
 

(i) Seuraavat kysymykset koskevat osallistumistasi ryhmiin, klubeihin tai järjestöihin. Nämä voivat 
olla organisoituja ryhmiä tai sellaisia joihin kokoonnutaan jonkin toiminnon takia tai vain 
juttelemaan toisten kanssa. Älä sisällytä sellaisia joille maksat vain jäsenmaksun tai muuten tuet 
muttet osallistu. Oletko ollut jossakin tällaisessa viimeisten 12 kuukauden aikana? Jos vastaus on 
kyllä, jatketaan: 

(ii) Mainitse seuraavasta luettelosta ne joihin olet osallistunut: Yksi vaihtoehto on ”Uskonnollinen 
ryhmittymä.” 

 
Hollannissa vastaava on esitetty yhdellä kysymyksellä: 
 
”Viimeisen 12 kuukauden aikana oletko mennyt uskonnolliseen tilaisuuteen kirkkoon, moskeijaan tai 
johonkin muuhun paikkaan?”  
 
Kuten arvata saattaa, kysymyksen asettelu vaikuttaa. Ohessa tulokset maittain prosenteissa (Belgian tulos 
puuttuu koska ei kysytty). 
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Maa % Maa % Maa % Maa % 

Ranska 1 Britannia 10 Ruotsi 20 Portugal 43 

Unkari 4 Tanska 11 Liettua 21 Alankomaat 45 

Viro 5 Suomi 16 Kreikka 29 Irlanti 49 

Tsekki 6 Espanja 18 Luxemburg 34 Puola 69 

Latvia 9 Italia 19 Slovakia 36 Kypros 87 

 
Tällainen kysymys ei tuota kovinkaan kiinnostavaa tietoa maiden välisistä eroista koska kysymyksen 
muotoilu ja myös tulkinta on erilainen. Osassa maita osallistuminen tarkoittaa hyvin vähäistä, toisissa 
merkittävää osallistumista. Tekijöiden mukaan 7 maassa on kysymys ollut samanlainen. Tekijät pohtivat 
myös tiedonkeruuvälineen vaikutusta tuloksiin. EU_SILC on kerätty kolmella eri tavalla maasta riippuen: 
PAPI, CAPI ja CATI. Heidän mukaansa CATI antaa korkeampia osallistumisia kuin kaksi muuta. 
 
ESS:ssä on myös vastaava kysymys mutta se on muotoiltu tällä tavalla: ”Jos ei huomioida erityistilanteita, 
kuten häitä tai hautajaisia, kuinka usein käytte uskonnollisissa tilaisuuksissa?” Vaihtoehdot vastaamiselle 
ovat seuraavat: 
 
Joka päivä 1, Useammin kuin kerran viikossa 2, Kerran viikossa 3, Vähintään kerran kuukaudessa 4, Vain 
erityisinä pyhäpäivinä 5, Harvemmin 6, En koskaan 7. 
 
Muodostin tästä hieman yksioikoisen muuttujan siten että ’Joka päivä’ antaa arvon = 100 ja puhtaan 
lineaarisesti vastaus ’En koskaan” arvon = 0. Olisi ollut mahdollista ottaa aikaväli huomioon ja tehdä 
karkea välimatka-asteikollinen muuttuja mutta sekään ei olisi ongelmaton. Muuttujan nimi 
on ”Uskonnollisuus.”  
 
Keskiarvot ESS-maiden 4. kierrokselta ovat ohessa. Arvot vaihtelevat selvästi vähemmän kuin edellisessä 
ja ovat vakaampia. Kyselytapa on myös parempi mutta varmasti parempia vaihtoehtoja on olemassa. 
Ranska ja Tsekki ovat tämänkin mukaan vähän uskonnollisia ja Puola sekä Kypros melko paljon, mutta 
näidenkin järjestys on erilainen. Monien muidenkin maiden järjestys vaihtuu, myös Ruotsin ja Suomen.  
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Maa Uskon-
nol-
lisuus 

Maa Uskon-
nollisuus 

Maa Uskon-
nollisuus 

Maa Uskon-
nol-
lisuus 

Tsekki 13 Britannia 19 Espanja 24 Slovakia 36 

Ranska 16 Viro 20 Sveitsi 25 Portugali 37 

Ruotsi 17 Alankomaat 21 Latvia 25 Romania 39 

Belgia 18 Venäjä 21 Bulgaria 28 Kreikka 39 

Norja 18 Suomi 22 Slovenia 30 Kypros 44 

Tanska 18 Unkari 22 Israel 30 Turkki 45 

Britannia 19 Saksa 22 Ukraina 32 Puola 53 
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Analyysiliite 

Perusanalyysiä otospohjaisella surveyaineistolla 

Tässä liitteessä käydään esimerkein läpi perustilanteita puhdistetun surveyaineiston analyysissä. 
Monimutkaisemmat mallit eivät tähän sisälly. Niistä on saatavissa paljonkin kirjallisuutta jonka 
ymmärtämiseen tämä liite antaa hyviä eväitä. 

Painot piste-estimaattien laskemiseen 

Otospainoja on eri muotoja mutta tässä en keskustele niistä. Jos tavoitteena on estimoida 
tavoiteperusjoukon tunnuslukuja, on painot oltava. Muuten saatavat tulokset eivät ole tälle tasolle 
yleistettävissä. Surveyaineistoa voi toki käyttää myös muuhun tarkoitukseen, mutta en keskustele 
tästäkään. 

Kuten tiedät, aineistossa voi olla useitakin painoja. Luonnollinen syy tähän on se, että samasta aineistosta 
voidaan tuottaa estimaatteja eri tavoiteperusjoukkojen tasolle. Kaksitasoisessa aineistossa, kuten koulu- ja 
oppilasaineistossa, molempien tasojen estimaatit voivat olla kiinnostavia, joihin kumpaankin valitaan 
siihen sopiva paino.  

Monikansallisessa aineistossa, kuten ESS:ssä, voi tutkija olla kiinnostunut jonkin maan tai sen osan 
estimaateista, mutta kiinnostavia voivat myös olla etnisiä, uskonnollisia tai muita ryhmiä koskevat 
estimaatit, joita yksilöinä löytyy useista maista. Tällöin on tarpeen saada käyttöön painot jotka 
summautuvat tällaisen ryhmän kokoon vastaavassa tavoiteperusjoukossa. Tämä onnistuu jos käytössä 
kaksi painoa, maan tavoiteperusjoukkotason paino ja maan paino suhteessa kaikkien tarkasteltavien 
maiden painoon. ESS-aineistoista löytyvät molemmat. Nyt osaryhmien tarkasteluun sopivat painot 
saadaan kertomalla nuo kaksi painoa keskenään. 

Otospainoja on teknisesti kahdenlaisia, ns. määräpainoja ja analyysipainoja tai suhteellisia skaalattuja 
painoja. Edellisiä tarvitaan jos estimoidaan määriä. Ne soveltuvat myös keskiarvoihin ja muihin tavallisiin 
estimaatteihin mukaan lukien suhteellisiin frekvensseihin. Analyysipainot eivät sovellu 
määräestimaatteihin mutta kaikkiin muihin ja usein havainnollisemmin koska näiden summa vastaava 
havaintojen (vastaajien) määrää ja antavat tästä syystä paremman kuvan myös keskivirheestä kuin 
määräpaino. Oikeata keskiarvoa niillä ei saa ellei otanta-asetelman ole yksinkertainen eli ilman ryppäitä ja 
ositteita. 

ESS-aineistoissa ovat ainoastaan analyysipainot käytettävissä, mutta PISA-aineistossa vain määräpainot. 
Analysoija voi toki tehdä PISA-painoista analyysipainot jakamalla määräpainot niiden keskiarvolla. ESS-
aineiston analyysipainoista saa määräpainot kertomalla ne maan tavoiteperusjoukon ja otosjoukon kokojen 
suhteella eli keskipainolla. 
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Jos painot ovat vakioita, suhteelliset ja keskiarvotyyppiset estimaatit ovat samoja kuin ilman painoja 
lasketut. Määräestimaatit eivät toki ole samoja elleivät painot ole määräpainoja. Jos painot vaihtelevat, 
estimaatit ilman painoja ja painojen kanssa tuskin ovat samoja. Tällä on suora vaikutus 
määräestimaatteihin, koska ne muodostuvat olennaisesti suoraan painojen suuruuksista ja rakenteista. 
Tässä on ensimmäinen esimerkki.  
 

Tavoiteperusjoukkona 61-90 -vuotiaat suomalaiset 
 
Otanta-asetelmana on ositettu satunnaispoiminta, siten että ositteet muodostuivat kolmesta ikäryhmästä ja 
sukupuolesta (6 ositetta). Aineistosta muodostettiin sekä asetelmapainot että peruspaino, jota lopuksi 
kehitettiin logistisen regressiomallin tulosten avulla ja painot kalibroitiin kunkin ositteen tasolla 
vastaamaan viimeisintä väestötietoa. Taulukossa ovat väestömäärät näin estimoituina ilman painoja 
(painot=1) ja kunnon painoilla: 
 

Ikäryhmä Painot = 1 
Lukumäärä       % 

Otospainoja käytetty 
Lukumäärä       % 

61-70        389            37.5   453907           60.0  

71-80       455            43.9  249630           33.0  

81-90       192            18.5    52469             6.9 

Yhteensä      1036         100.0  756006         100.0 

 
Alkuperäinen otos oli allokoitu siten, että saataisiin riittävästi havaintoja vanhempiin ikäryhmiin. Siis 
sisältymistodennäköisyys kasvoi iän mukaan. Toisaalta miehillä tämä oli korkeampi kuin naisilla. 
Adjustoidut otospainot tuotettiin ottaen myös huomioon vastauskato.  
 
Luonnollisesti muissakin määräestimaateissa on selvä ero painojen avulla laskettuna. Tässä esimerkissä 
myös suhteellinen jakauma on selvästi poikkeava, mikä riippuu olennaisesti otoksen allokoinnista ja osin 
vastauskadosta. Painojen käyttö tällaisessa tilanteessa on ainoa järkevä vaihtoehto. Samanlaisia ovat 
tilanteet useimmissa yrityssurveyssä, joissa isoille yrityksille painot ovat pieniä, jopa ykkösiä, ja pienille 
isoja.  
 

Yritysaineisto 
 
Tässä on tyypillinen yritysaineisto josta tarkastelemme kolmea muuttujaa, Liikevaihtoa (tuhansia), 
Henkilöstön määrää ja näiden suhdetta yritystasolla mikä tarkoittaa alkeellista tuottavuusastetta 
(Liikevaihto per työntekijä). 
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Muuttuja Keskiarvo Summa 

Ei painoja Painot Ei painoja Painot 

Liikevaihto      32.952    2.463 85.201.894 252.573.194 

Henkilöstön määrä       3.474     283 13.922.759  29.019.621 

Tuottavuusaste 9,5 8,7 Ei järkevä Ei järkevä 

Näissä luvuissa erot ovat huomattava sekä keskiarvoissa että summissa, koska painot ovat negatiivisesti 
korreloituneet Y-muuttujien kanssa. Suhdeluvussa (tuottavuusasteessa) ero ei ole huomattava mutta 
merkittävä. Näemme siis että ero riippuu myös painon ja Y-muuttujan välisestä korrelaatiosta. 
Negatiivinen korrelaatio vaikuttaa tässä tapauksessa keskiarvoja pienentävästi. Jos korrelaatio olisi 
positiivinen, vaikutus olisi päinvastainen. Summat kasvavat tietysti aina. 
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Kuten on varsinaisen kirja-aineiston alueella sanottu, on ihmisiä koskevissa otanta-asetelmissa usein 
pyrkimyksenä pitää painojen vaihtelu pienehkönä. Kaksiasteisessa ryväsotannassa tämä tapahtuu usein 
niin, että brutto-otostasolla painot ovat ositteissa jopa yhtä suuria. Netto-otoksessa pientä vaihtelua voi 
olla, ainakin jos hyvät vastauskatoadjustoinnit tehdään. Kolmiasteisissa otannoissa painot vaihtelevat 
usein kolmannen asteen poiminnasta johtuen. Silti erot painotettujen ja painottamattomien estimaattien 
välillä, jos määräestimaatit unohdetaan, eivät ole yleensä merkittäviä. Otan tähän esimerkin sekä ESS:stä 
että PISA:sta. 
 

ESS:n piste-estimaatteja (keskiarvoja) maista joissa paino vaihtelee 
 
ESS:n julkisessa aineistossa Suomen ja muiden Pohjoismaiden sekä Viron painot ovat vakioita eivätkä 
tässä yhteydessä kiinnostavia. Siksi laskin keskiarvoja kolmesta muuttujasta maittain ja henkilön 
äidinkielen mukaan (onko maan kieli vai muu). Kaikkien muuttujien arvot mikrotasolla ovat 0:sta 100:n ja 
arvo kasvaa jos muuttujan nimen mukainen ominaisuus lisääntyy. Siirtolaisuusmyönteisyys on 
muodostettu kahdeksasta kysymyksestä, Onnellisuus ja Rukoilun määrä yhdestä kysymyksestä.  
 

Maa Äidinkieli Siirtolaisuus-
myönteisyys 

Onnellisuus Rukoilu 

  Ei painoja Painot Ei painoja Painot Ei painoja Painot 

Kaikki  46,7 47,4 68,5 69,4 31,5 31,4 

DE Muu 59,9 60,0 72,4 72,4 40,5 41,7 

DE Maan oma 52,9 54,2 71,9 72,7 29,2 32,7 

FR Muu 56,6 57,0 72,7 73,4 39,5 38,3 

FR Maan oma 49,2 49,8 70,8 72,1 23,0 21,6 

GB Muu 55,2 56,3 73,1 74,1 58,8 61,6 

GB Maan oma 44,6 45,2 74,5 75,4 30,1 28,0 

LV Muu 46,7 46,8 62,3 62,3 43,0 42,6 

LV Maan oma 38,4 38,8 64,6 64,6 31,6 31,5 

RU Muu 48,5 49,5 63,6 65,1 41,8 41,3 

RU Maan oma 41,4 41,8 60,2 61,6 33,4 31,2 

 
Olen merkinnyt painofontilla estimaatit joissa ero on vähintään yksi prosenttiyksikköä. Näitä on eniten 
rukoilun määrän keskiarvossa. Muutosta on sekä alas- että ylöspäin. Siten ryhmien välisessä vertailussa 
järjestys voi useinkin muuttua.  
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Piste- ja väliestimaatit otanta-asetelma huomioiden 
 
Mikäli otanta-asetelma on sen verran yksinkertainen, että ositteita eikä ryväsmäisiä asteita ole, on 
keskivirhe ja muut väliestimaatit laskettavissa luotettavasti käyttäen analyysipainoja. Yleensä 
määräpainojen kanssakin tehtävä sujuu mutta jos ohjelma laskee havaintomääräksi painon, niin syntyy 
selkeä virhe. Sen huomaat luultavasti helposti jos tarkistat tilanteen ilman painoja: Jos suuruusluokka on 
eri, olet tehnyt virheen.  
 
Aineistoissa joissa ei ole otanta-asetelman muuttujia kattavasti, vaikka otannassa olisi ryppäitä ja ositteita 
käytetty, sinulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jättää asetelma huomioimatta. On hyvä kuitenkin olla 
varovainen jos tilastollinen merkitsevyys on niukka, koska keskivirhe on mitä ilmeisimmin liian pieni. 
ESS-aineistoja koskee tämä ongelma, mutta keskivirheen harhasta saat jonkinlaisen käsityksen DEFF –
lukujen avulla. Näistähän on jotain tietoa ESS-sivuilla ja ESS-artikkeleissa, kuten myös tämän kirjan 
Luvussa 6. Monissa maissa, kuten Pohjoismaissa, ryvästä ei ole käytetty joten jäljelle jää erisuuruisista 
painoista johtuva DEFF. Tämä taas on osin ongelmallinen, koska vastauskadosta johtuvan harhan 
oikaisupainoja ei ole olemassa. Siten käytännössä keskivirheet tältäkin osin ovat harhaisia mutta toisaalta 
sama koskee piste-estimaatteja. Siten on hyvä olla vielä hiukan enemmän varovainen johtopäätösten 
teossa. 
 
Jos kuitenkin otanta-asetelman tekijät ovat aineistossa, on syytä tehdä estimoinnit siten että nämä ovat 
mukana laskennassa. Jätän tässä moniasteiset tilanteet väliin koska ne ovat harvinaisempia. Siis käyn läpi 
vain ositetun kaksiasteisen otanta-asetelman. Tällainen asetelma vaatii kolme asetelmamuuttujaa: (i) 
Ositteen, (ii) Ryppään ja (iii) Otospainon. Viimeksi mainittu siis valitaan sen mukaan mikä kussakin 
tilanteessa on soveliain. Muilta osin ei yleensä ongelmaa esiinny, koska noita muuttujia on vain yksi. 
 
Estimointi on näillä ehdoilla helppoa: Valitaan sellainen ohjelma johon nuo tekijät voidaan asettaa ja 
suoritetaan analyysi.  
 
SPSS:ssä tämä tapahtuu Complex Samples -modulilla. Täällä pitää ensin mennä osioon ’Prepare for 
Analysis’ ja luoda ns ’a (Sampling) Plan File ’ missä kerrotaan mikä muuttuja on kukin noista kolmesta. 
Tämän jälkeen jatketaan saman modulin alla olevien ohjelmavaihtoehtojen kanssa. Nämä pyytävät ennen 
analyysiä mikä on tilanteeseen sopiva ’a Plan File.’ Avaamalla valikon ohjelma pyytää valitsemaan 
muuttujajoukosta mikä on osite, mikä on ryväs = Cluster ja mikä on paino? Tämän jälkeen jatketaan 
normaaliin tapaan avaamalla vaikkapa ’Descriptives’ tai ’General Linear Model.’ Kussakin tilanteessa voi 
valita useita estimaatteja, kuten luottamusvälin ja myös DEFF:n jolloin havainnollistuu miten asetelma 
vaikuttaa. On huomattava, että Complex Samples –moduli ei kata kaikkia mahdollisia analyysejä, mutta 
mitä todennäköisimmin uusia ohjelmia tulee koko ajan.  
 
SAS:n toiminnot ovat periaatteessa samanlaisia mutta tällöin valitaan suoraan ohjelma jota halutaan 
käyttää. Nämä alkavat sanalla ’Survey.’ Nämä ohjelmat toimivat melko lailla samalla tavalla kuin 
vastaava ilman ’Survey’ -sanaa oleva ohjelma mutta joitain eroja on. Muun muassa keskiarvo-ohjelmassa 
SURVEYMEANS osaryhmä valitaan sanalla ’DOMAIN,’ kun taas alkuperäohjelmassa MEANS 
sanalla ’CLASS.’ Otanta-asetelman asettaminen on aina sama eli valitaan kukin kolmesta muuttujasta 
seuraavasti: STRATA <osite>; CLUSTER <ryvas>; WEIGHT <otospaino>;. Tulostuksissa ovat aina 
keskivirheet ja myös 95%:n luottamusvälit mutta muutakin voi valita.  
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On huomattava, että väliestimaatteja eivät nuo yleisohjelmat anna kaikille kiinnostaville piste-
estimaateille kuten mediaanille ja kvantiileille. Niitä varten tarvitaan erityisohjelma.  
 

PISA:n piste- ja väliestimaatteja 
 
Tässä osassa esitän muutaman PISA-esimerkin kahdenlaisille estimaateille, keskiarvoille ja frekvensseille. 
Molempia varten on SPSS:ssä ja SAS:ssa helposti käsiteltävät modulit.  
 
PISA:ssa ryväs on aina koululuokka joka koostuu PISA -tavoiteperusjoukon mukaisista otokseen 
valituista ja vastanneista oppilaista. Otospaino on laskettu kahden sisältymistodennäköisyyden tulon 
käänteislukuna kuten Luvussa 5 selostetaan. Ensimmäinen sisältymistodennäköisyys on luokalle ja toinen 
oppilaalle ehdolla että luokka on poimittu otokseen. Ositteet ovat pääosin aluepohjaisia mutta joissain 
maissa myös koulutyyppi on mukana. Analyysissä tätä tietoa ei tarvita ellei ole kiinnostunut alueellisista 
tai koulutyyppien välisistä eroista. 
 
Yleisesti on syytä sanoa että huomattavat erot maiden välillä osaamismuuttujissa ovat myös merkitseviä. 
Tätä edesauttaa se, että otanta-asetelmat ovat vaativia ja pitkälle harmonisoituja siten että kaikissa maissa 
otanta ja kenttätyö toteutetaan niin laadukkaasti kuin suinkin mahdollista. On siten selvää, että Suomen 
koululaisten osaamiskeskiarvot ovat useimpia maita korkeampia, laskettiinpa luvut yksinkertaiseen 
satunnaisotantaan perustuvalla tavalla tai oikeaoppisesti. Esitänkin tässä kriittisempiä tilanteita.  
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Aluksi esitän luonnontieteellisen lukutaidon keskiarvoja ja niiden 95%:n luottamusvälejä kolmessa 
maassa, joissa erot eivät ole huomattavia. Vasemmanpuoleinen perustuu ilman painoja, ilman ositteita ja 
ilman ryppäitä estimoituun mutta oikeanpuoleisessa ovat nämä mukana. 
 

  
 
Kuviosta näkee selvästi että oikeanpuoleisessa luottamusvälit ovat selvästi suurempia. Italian keskiarvo on 
oikealla olennaisesti pienempi kuin vasemmalla, muissa maissa muutos on pieni. Tämä siis osoittaa sitä 
että Italian otospainot vaihtelevat selkeämmin kuin muiden kahden maan. Tämä taas johtuu heidän 
valinnoistaan otannassa. Otanta-asetelmakertoimet DEFF ovat seuraavat: Italia = 6,0, Norja = 9,6 ja 
Yhdysvallat = 15,3. Näissä eroissa vaikuttaa myös otoskoko mikä Italiassa oli selvästi suurin, 
Yhdysvalloissa pienin. 
 
Toisena esimerkkinä on Suomen PISA ja sen aluejako maaseutu- vs kaupunkimaisiin kouluihin. 
Edellisissä oli 20 % kaikista vastaajista. Nyt osaaminen oli mitattu kaikkien kolmen osaamisalueen 
keskiarvona. 
 

Koulun 
aluetyyppi 

Estimointitapa Keskiarvo Luottamusvälin 
alaraja 

Luottamusvälin 
yläraja 

Maaseutu Ilman otanta-
asetelmaa 545,2 540,6 549,9 

Kaupunki Ilman otanta-
asetelmaa 555,2 552,9 557,6 

Maaseutu Otanta-asetelma 
mukana 544,7 537,5 551,9 

Kaupunki Otanta-asetelma 
mukana 555,1 550,7 559,6 

 
Näet että kaupunki on keskiarvoissa parempi ja ero on merkitsevä ilman otanta-asetelmaa. Mutta ero ei ole 
kuitenkaan merkitsevä otanta-asetelman huomioon ottaen eli oikean tilastollisen päättelyn perusteella.  
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Kolmantena esimerkkinä esitän kuviona tavan jolla maat voidaan asettaa järjestykseen ja josta helposti 
nähdään myös, ovatko peräkkäisten maiden väliset erot merkitseviä. Tässä aiheena on matemaattis-
tilastollinen lukutaito. Mukaan olen valinnut joukon maita, mukaan lukien naapurimaamme.  
 

 
 
Kuten näet, maat on järjestetty virhemarginaalin ylärajan mukaan. Alarajan mukaan Suomi olisi 
ensimmäinen. Siten tiedät ettei näiden maiden keskiarvojen ero ole merkitsevä. Flaamien12 
virhemarginaalit menevät myös päällekkäin Korean ja Suomen kanssa eli tilastollisesti merkitsevää eroa ei 
ole. Alankomaiden yläraja on alempana kuin Suomen ja Korean alaraja eli maiden välinen ero tällä 
virhemarginaalilla on merkitsevä. Näet myös esimerkiksi että Liettuan ja Venäjän ero ei ole merkitsevä. 
Vastaavasti vertaa muita eroja.  
 
Toinen keskiarvopohjainen esimerkki on Suomen PISA:sta. Aiheena on matemaattis-tilastollinen lukutaito. 
Estimaatit on laskettu kotikielen mukaan. Näemme että havaintomäärät kahdelle kieliryhmälle ovat 
vähäisiä, mikä vaikuttaa luottamusvälien pituuteen. Suomenkieliset näyttävät parhaimmilta, ruotsinkieliset 
ja venäjänkieliset seuraavina mutta keskiarvojen erot eivät ole merkitseviä. Muiden kieliryhmä on paljon 
huonompi näitä. Jätin romanit ja saamelaiset pois koska oppilaita oli otoksessa alle kymmenen.  
 

Todellinen otanta-asetelma Yksinkertainen satunnaisotanta 

Kotikieli Vastaajia Keskiarvo Alaraja Yläraja Keskiarvo Alaraja Yläraja 

Suomi 4327 550,7 546,7 554,7 551,4 549,1 553,6

Ruotsi 270 536,0 523,4 548,7 540,9 531,9 550,0

Venäjä 23 528,0 488,3 567,7 530,2 495,0 565,4

Muu 38 444,9 415,8 473,9 448,9 423,3 474,6

 



Surveymetodiikka Liitteet

201 

Lopuksi vielä taulukko muutamasta yhdistemuuttujasta joista muut paitsi ympäristöoptimismin olen 
tehnyt. Tämä on muodostettu useista muuttujista siten että keskiarvo = 0 ja keskihajonta = 1. Muut 
muuttujat ovat välillä [0, 100]. Tämä vahvistaa myös aikaisemmin sanomaani, että aina väärin estimoidut 
luvut eivät aiheuta väärää johtopäätöstä. Huomaa kuitenkin että tässä itse aineistot ovat laadukkaita ja 
otanta-asetelma tähtää otospainoihin jotka vaihtelevat vähän useimmissa maissa eli itse estimaatit ovat 
lähellä tosiaan painoilla ja ilman painoja.  
 

 Sukupuoli  Ero merkitsevä 

 Naiset Miehet Ilman 
asetelmaa 

Asetelmalla 

Pystyvyysusko 57,5 59,4 Kyllä Ei 

Ympäristöoptimismi -0,010 0,104 Kyllä Kyllä 

Kouluaktiviteetit 57,5 52,6 Kyllä Niukka 

Kommunikointi 43,02 44,3 Ei Ei 

Tiedenautinto 58,7 54,3 Kyllä Kyllä 

 
Otanta-asetelma voidaan ottaa periaatteessa samalla tavalla huomioon kuin edellä frekvenssejäkin 
estimoitaessa. Tarvitaan vain oikea ohjelma, mikä SAS:ssa on SURVEYFREQ. Toimintatapa on sama 
myös. En esitä esimerkkejä.  
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Perusmalleja

Toiminnot jatkuvat mallien rakentamisessa samalla tavalla. Jos asetelmatiedot ovat käytettävissä, on niitä 
syytä käyttää vaikka ei olisikaan tavoitteena yleistää tuloksia tavoiteperusjoukon tasolle. Tällöin saadaan 
harhattomampi keskivirhe ja vastaavasti muut mallin testiluvut kuten p-arvo.  

Ensimmäinen esimerkki on PISA:sta, jossa selitetään menestymistä luonnontieteellisessä lukutaidossa. 
Nyt vertailen tuloksia kaikilla otanta-asetelmatekijöillä vastaan ei mitään.  

Malli on tehty SAS:n SURVEYREG:llä. Selitettävänä muuttujana on menestyminen luonnontieteellisessä 
osaamisessa. Selittäjistä osa on kategorisia, osa jatkuvia. Jatkuvat muuttujat ovat alun perin 
järjestysasteikollisia. Näistä Ympäristöoptimismi on, kuten edellä on selostettu, muunnettu normeeerausta 
käyttäen, muihin on sovellettu lineaarista muunnosta siten että arvoväli voi olla [0, 100]. Siten viimeksi 
mainittujen tulkinta on samanlaista.  

Mallin taustalla on oikeita teoreettisia perusteita, siis kasvatustieteellisestä tutkimuksesta. Pyrkimys ei ole 
täydellinen malli, vaan havainnollistus mallin rakentamisesta surveymetodologiselta kannalta. Kuten 
taulukosta ilmenee, olen valinnut mukaan monikansalliseen malliin suuren osan maista kuin edellisen 
kohdan kolmannessa esimerkissä. Lisäksi mukana ovat Suomen tulokset mutta vain otanta-asetelmaa 
käyttäen. Viimeksi mainittu on vain vertailuun Suomen ja kaikkien maiden välillä regressioestimaattien 
tasolla.  

Olen jättänyt ohjelman tulosteesta t-arvot jotka voit laskea jakamalla regressiokertoimen sen 
keskivirheellä. Myös p-arvo puuttuu. Sen saa t-arvon pohjalta, jos vertailet vastaavan t-jakauman 
teoreettisiin arvoihin. Jos nämä harjoitukset kiinnostavat, tee sitä. Usein on tapana tiedejulkaisuissa kertoa 
vain taulukon tiedot.  
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 Monikansallinen, 

ilman otanta-
asetelmaa 

Monikansallinen, otanta-
asetelmalla

Suomi, otanta-
asetelmalla

Selittäjä Regressio-
kerroin 

Keski-
virhe 

Regressio-
kerroin 

Keski-virhe Regressio-
kerroin 

Keski-virhe 

Maa 
 Suomi 
 Saksa 
 Japani 
 Korea 
 Alankomaat 
 Norja 
 Ruotsi 
 USA 

  56,7 
  29,4 
  27,3 
  14,4 
  42,9
    3,0 
20,5 

    0,0 

1,9 
1,9 
2,1 
2,1 
1,8 
1,8 
1,8 
 . 

 48,5 
  35,0 
  28,5 
  20,7 
  36,3
    5,1 
18,8 

    0,0 

4,4
5,0
5,8
4,8
4,7
4,2
4,2
 . 

Sukupuoli 
 Naiset 2,6 0,8   3,4  1,8  -1,5  2,4 

Luokkakoko 
  <=15 
 16-20 
 21-30 
 31-40 
 41+ 

-27,4 
-31,1 
-18,3 
 -6,1 
  0,0 

4,0 
2,7 
2,5 
2,4 
 . 

  2,6 
-13,3 
-17,5 
 -9,8 
  0,0 

13,9 
13,1 
12,1 
11,4 
 . 

 -3,4 
  1,8 
  3,9 
    . 
  0,0 

12,5 
  6,1 
  5,9 
   . 
   . 

Vanhempien 
koulutusvuodet 
 <=4 
 5-6 
7-10 
11-12 
13-14 
15-16 
17+  

-67,7 
-56,6 
-54,4 
-31,6 
-18,7 
-8,4
  0,0 

3,2 
4,5 
2,4 
1,9 
2,0 
1,8 
 . 

-65,1 
-57,7 
-65,2 
-29,8 
-22,7
   5,0 
   0,0 

5,8
9,1
4,3
3,9
3,4
3,8
 . 

-50,0 
-35,0 
-20,6 
-22,3
    . 
-13,5 
   0,0 

8,7 
7,7 
6,3 
3,2 
  . 
2,6 
 . 

Keskusteluja 
tunneilla -0,31 0,019 -0,23 0,034 -0,15 0,041 

Debatointia 
tunneilla  -0,40 0,019 -0,49 0,037 -0,67 0,052 

Tiedenautinto  0,74 0,022  0,73 0,046  0,46 0,072 

Pystyvyysusko  1,26 0,026  1,35 0,053  1,53 0,073 

Ympäristö 
optimismi -8,68 0,437 -10,99 0,813 -10,54 1,321 

Vastaajia 37511 37511  4620 

Selitysaste 0,315 0,312 0,311 
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Olen painottanut taulukkoon sellaiset estimaatit jotka ovat merkitseviä vastaavan testitilanteen kannalta. 
Jatkuvien muuttujien tapauksessa tämä tarkoittaa nollahypoteesia että kerroin on nolla, kategoristen 
muuttujien tapauksessa testi taas perustuu vertailuryhmään. Siten esimerkiksi maaestimaateissa vertailu 
tehdään USA:n estimaatteihin nähden. Näemme, että Norja ei poikkea siitä merkitsevästi mutta muut 
poikkeavat eli niiden luonnontieteellinen osaaminen on tämän mallin näkökulmasta tilastollisesti 
merkitsevästi parempaa kuin USA:n.  
 
Taulukosta ei voi varmasti päätellä, onko Saksan ja Suomen sekä toisaalta Alankomaiden ja Suomen ero 
merkitsevä, koska tähän sopivia keskivirheitä ei ole laskettu. Tämä vaatii toisin määritellyn mallin jota en 
tähän kirjaan sisällytä, mutta tutkin asian ja havaitsin että kumpikin ero on niukasti ei-merkitsevä p-arvolla 
= 0,05.  
 
Jos vertailu tehdään suoraan, keskiarvoina, on Suomi selkeästi ykkönen. Malli pienentää yleisesti eroja eli 
kun mallissa olevien vaikutus otetaan huomioon, erot pienenevät. Tätä havainnollistaa seuraava kuvio 
jossa ovat molemmat estimaatit rinnakkain. Suomen ero Yhdysvaltoihin pienenee huomattavasti, muiden 
maiden vähemmän. 
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Tuloksista havaitsemme edelleen, että sukupuoli ei ole merkitsevä, paitsi ilman otanta-asetelman 
huomioimista. Sama koskee luokkakokoa, minkä merkitsevyydestä voi siis väärin analysoituna saada 
aivan väärän käsityksen. Tulos että pieni luokkakoko on haitaksi olisi varmaan aika sensaatiomainen 
mediassa. En ole havainnut kenenkään sellaista julkaisseen. Luokkakoko ei siis ole merkitsevä muuttuja 
ollenkaan, vaikka joltain osin voisi sellaista odottaa. 
 

 
 
Vanhempien koulutustausta vaikuttaa yllättävän paljon, ja melko lineaarisesti, vaikka kaikkien seitsemän 
maan aineistossa vaikutus ei enää ole merkitsevä 15 koulutusvuoden jälkeen (tämä taso vastaa akateemista 
perustasoa).  
 
Kiinnostavaa on, että jos koulussa organisoidaan keskusteluja ja tunneilla debatoidaan, osaamistaso 
heikkenee. Tätä on akateemisella tasolla vaikea ymmärtää. Ainoa selitys voisi olla että tällöin faktojen 
esille tuominen jää puolitiehen eli debatointi ja keskustelut ovat huonosti järjestettyjä.  
 
Myös on kiinnostavaa että ympäristön kehittymisen ja säilymisen suhteen optimistiset menestyvät 
huonommin luonnontieteessä kuin pessimistit. Luoko tieto siis tuskaa? 
 
Lopuksi eikä ollenkaan vähäisimpänä on syytä tuoda esille pystyvyysuskon voimakas positiivinen yhteys 
osaamiseen. Tähän toki olen uskonut aina mutta en olisi uskonut näin voimakasta yhteyttä eritoten kun 
mallissa on mukana monia muita selittäjiä jotka voisivat tämän vaikutuksen tyhjentää. Kannattaa siis 
luoda realistista pystyvyysuskoa ihan jokaisessa oppiaineessa, myös surveymetodiikassa. Jos on 
uskoa asioiden ymmärtämiseen, niin edellytykset niiden ymmärtämiseen syntyvät helpommin.  
 

Toinen esimerkki on ESS:stä  
 
Kuten muistat, ESS:n laajaa otanta-asetelmatietoa ei ole aineistossa. Siten ei voida tehdä vastaavaa 
vertailua kuin PISA:lla. Myöskään aineistoissa ei ole parhaita mahdollisia eli adjustoituja otospainoja. 
Keskivirhemielessä on vain varauduttava siihen että ne ovat aliestimoituja eli ei ole syytä vetää suuria 
johtopäätöksiä niukasti merkitsevistä eroista. Suurin osa eroista on onneksi selkeitä.  
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Tässä on Suomen aineistosta esimerkki kahdella tavalla, ensin sillä millä tulokset saadaan mikrodatan 
perusteella eli kaikki skaalatut painot ovat ykkösiä. ESS:n otantaryhmä on kerännyt muutakin tietoa eli 
pyytänyt saada vapaaehtoisesti apumuuttujia otantatiedostoon. Suurin osa maista on tässä 
mielessä ’laiskaa,’ myös Suomi. Suomenkin otantatiedostossa on vain muutamia yksinkertaisia 
apumuuttujia kuten karkeata aluetietoa, ikä ja sukupuoli. Näiden avulla ei kovin hienoja painoja saada. 
Tässä tapauksessa käyttöön sain sellaisen jonka vaihtelukerroin on 0,18 mikä on paljon pienempi kuin 
Uhritutkimuksessa (ks. Luku 10). Tämä merkitsee sitä ettei vastauskato tule kovin hyvin huomioon 
otetuksi painoissa.  
 
Tein kuitenkin yksinkertaisen mallin molemmilla tavoilla. Valitsin selitettäväksi muuttujaksi 
Siirtolaisuusmyönteisyyden jonka muodostin aineiston 8 muuttujasta (mukana on kysymyksiä 
muuttamisen sallimisesta ottaen huomioon ovatko he samaa etnistä ryhmää tai vaihtoehtoisesti jotain 
muuta tai ovatko he köyhistä maista sekä koskien sosiaalietuja oman maan väelle vs vieraasta maasta 
tulleille). Kunkin näistä muunsin lineaarisesti välille [0, 100] ja sen jälkeen otin keskiarvon, 
Äärimyönteisiä eikä äärikielteisiä ole juuri ollenkaan kuten seuraava kuvio näyttää: 
 

 
 
Jakauma on varsin normaalinen mutta keskiarvo on 50. pisteen yläpuolella eli noin 53. Suomi on ESS-
maiden keskiryhmässä.  
 
Nyt kuitenkin tutkin mitkä tekijät selittävät tätä myönteisyyttä. Oheinen taulukko näyttää kokeilun 
tulokset. Mukana on myös kaksi selittäjää jotka eivät ole merkitseviä vaikka uskoin niiden olevan. 
Pääpaino on kuitenkin vertailla tuloksia tasapainoilla ja melko huonoilla adjustoiduilla painoilla. Erot 
eivät ole valtaisia. 
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Regressiomalli siirtolaisuus-
myönteisyydelle 

Tasapainot Hieman 
adjustoidut painot 

Selittäjä  Estimaatti 
(Keskivirhe) 

Estimaatti 
(Keskivirhe) 

Puolue vaaleissa 
 Vihreät 
 Vasemmistoliitto 
 Muut 
 Kristillisdemokraatit 
 Ruotsalaiset 
 Sosiaalidemokraatit 
 Kokoomus 
 Keskustapuolue 
 Perussuomalaiset 
 Kieltäytyneet 
 Ei äänioikeutettu 
 Ei tiedä 

17.3  (2,8) 
13,2  (2,9) 
12,7 (3,5) 
12,1  (3,2) 
12,0  (3,1) 
10,8  (2,6) 
  9,7  (2,6) 
  8,8  (2,6) 
 0,0  ( . ) 
 4,6  (2,8) 
 8,7  (2,6) 
 8,1  (2,9) 

17.8  (2,8) 
14,2  (2,9) 
13,4 (3,5) 
13,1 (3,2) 
12,4  (3,1) 
11,7  (2,6) 
10,5  (2,6) 
  9,6  (2,6) 
 0,0  ( . ) 
 5,5  (2,9) 
 8,8  (2,6) 
 8,3  (2,9) 

Subjektiivinen tulo (Ei merkitsevä) 
  Tulot riittävät 
  Tulot kohtalaiset 
  Tiukkaa on  
  Ei vastausta 

  1,6  (2,3) 
 -0,6  (2,5) 
  0,0  (.) 
 -0,6 (2,5) 

  1,6  (2,3) 
 -0,6  (2,5) 
  0,0  (.) 
 -0,6 (2,5) 

Sukupuoli  
Mies 

  Nainen 
-3,0 (0,6) 
 0,0  ( . ) 

-2,9 (0,6) 
 0,0  ( . ) 

Ikä -0,136 (0,026)  -0,142 (0,025)  

Äidin kotimaa (Ei merkitsevä)
Suomi 

  Muu
0,0  (.) 
1,6 (2,1) 

0,0  (.) 
1,8 (2,1) 

Koulutusvuodet  0,542 (0,16)  0,574 (0,15) 

Pelko että terroristi iskee Suomessa -0,037 (0,015) -0,036 (0,015) 

Onnellisuus  1,25  (0,24)  1,20  (0,24) 

Selitysaste, %   16,0   16,7 
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Puoluekanta on melko voimakas selittäjä ja puolueiden estimaatit vastaavat aika paljon odotuksia eli 
perussuomalaiset ovat penseimpiä, vihreät suosiollisimpia siirtolaisuudelle ja maahanmuutolle. Miehet 
ovat vähän kielteisempiä kuin naiset, ja vastaavasti iän vaikutus on melko lineaarinen (odotin osin 
epälineaarista mutta malli jossa olivat mukana ikä ja sen neliö toimi huonosti). Erityisen kiinnostavaa on, 
että onnellisuus liittyy huomattavan positiivisesti siirtolaisuusmyönteisyyteen. Eräs kuulemani tulkinta 
liittyy vastaajan itsetuntoon: Jos se on hyvä, onnellisuus on korkea ja vieraiden kulttuurien sallivuus 
myöskin. 
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Sanastoliite

Tärkeimmät termit suomeksi ja englanniksi 

Adjustoitu paino Adjusted sample weight 

Aalto panelissa Wave in panel 

Alipeitto Under-coverage, Undercounts (Under-coverage 
in counts) 

Analyysipaino _ Skaalattu paino (Re)scaled (sampling) weight 

Apumuuuttuja _ X muuttuja 
‐ Otanta-asetelman muuttujat 
‐ Muut mikro- ja/tai aggregaattitasolta  

Auxiliary variable _ X variable 
‐ Sampling design variables 
‐ Others from micro and/or aggregate level 

Asetelmapaino Design weight 

Asteisuus otannassa 
- Kaksiasteinen otanta 
- Kolmiasteinen otanta 

Stages in sampling 
- Two-stage sampling 
- Three-stage sampling 

Binäärinen muuttuja Binary variable 

Brutto-otos Gross sample 

CAPI _ Tietokoneavusteinen henkilökohtainen 
haastattelu 

Computer-assisted personal interview 

CASI _ Tietokoneavusteinen itse täytettävä 
kysely 

Computer-assisted self-interview 

CATI _ Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu Computer-assisted telephone interview 

CAWI _ Tietokoneavusteinen nettikysely CAWI _ Computer-assisted web survey 

Clog-log linkkifunktio ja regressio Complementary Log-log link function and 
regression 

Deterministinen imputointi  Deterministic imputation 

Editointi
- Tilastollisen aineiston editointi 
- Editointisääntö 

Editing 
- Data editing, Statistical Editing 
- Edit rule 

Efektiivinen otoskoko _ Neff Effective sample size _ Neff

Ensisijainen poimintayksikkö Primary sampling unit _ Psu 

Esiositus  Pre-stratification or only stratification 

Eurooppalainen yhteiskuntatutkimus European social survey 

Hajontakuvio  Scatter plot 

Harha Bias 

Homogeeninen vastausryhmä Homogenous response group/cell 

Imputointi _ Puuttuvan tiedon paikkaus 
- Yksikertainen imputointi 
- Monikertainen imputointi = Moni-imputointi 

Imputation 
 - Single imputation 
 - Multiple imputation 

Imputointimalli Imputation model 

Imputointitoiminto _ Imputointitehtävä Imputation task 
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Jatkuva muuttuja Continuous variable 

Jälkiositus Post-stratification 

Kaksiarvoinen muuttuja  Binary variable 

Kalibroitu (otos)paino _ Kalibrointi Calibrated (sample) weight _ Calibration 

Kategorinen muuttuja Categorical variable 

Kehikkoperusjoukko Frame population 

Kenttätyö Fieldwork 

Keskineliövirhe Mean-square error 

Kiinnostusperusjoukko Population of interest 

Kiintiöinti (allokointi) osituksessa 
- Minimi 
- Tasainen  
- Suhteellinen  
- Painotettu suhteellinen 
- Neyman-Tshuprow 
- Optimaalinen 
- Potenssi 

Allocation in stratification 
- Minimum 
- Equal 
- Proportionate 
- Weighted proportionate 
- Neyman-Tshuprow 
- Optimal 
- Power 

Kiintiöpoiminta Quota sampling 

Käyntihaastattelu Face-to-face (f2f) interview 

Logistinen regressio _ Logit-regressio Logistic regression _ Logit regresssion 

Log-log linkkifunktio ja regressio Log-log link function and regression 

Malliluovuttaja imputointi Model-donor imputation 

Massaimputointi Mass imputation 

Mittausvirhe Measurement error 

Nettikysely _ Verkkokysely  Web survey _ Internet survey 

Netto-otos Net sample 

Osaotos Sub-sample 

Osite _ Ositus 
‐ Esiositus 
‐ Jälkiositus 

Stratum _ Stratification 
‐ Pre-stratification 
‐ Post-stratification 

Otanta-asetelma Sampling design 

Otanta-asetelmavaikutus Design effect _ DEFF

Otantasuunnitelma Sampling plan 

Otantatiedosto _ Otostiedosto Sampling file – Sample file 

Otantavirhe Sampling error 

Otospaino _ Otantapaino  Sample weight _ Sampling weight 

Outlieri = Ulkopuolinen havainto Outlier 

Painotettu tasavälipoiminta Weighted equidistance selection 

Panelisurveyn aalto Wave in panel survey 

Panelitutkimus Panel study 

Paperia ja kynää käyttävä haastattelu _ PAPI Paper and pencil interview 

PAPI _ Paperia ja kynää käyttävä haastattelu  Paper and pencil interview 
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Paradata – Surveyn prosessidata Para data 

Peruspaino _ Perusotospaino Base weight _ Basic sampling weight 

PISA _OECD:n koulusaavutustutkimus PISA – Programme for International Student 
Assessment  

Pitkittäistutkimus Longitudinal study 

Poikkileikkaustutkimus Cross-sectional study 

Poimintayksikkö Selection unit, Sample selection unit 

Postitiedustelu Postal survey 

Pps-poiminta (Poiminta suhteessa kokoon) Pps selection (Probability Proportional to Size) 

Probit-regressio Probit regression 

Puhelinhaastattelu Telephone interview 

Puuttuneisuus _ Puuttuvuus Missingness 

Puuttuneisuus ei satunnaista Missing not At Random (MNAR) 

Puuttuneisuus satunnaista ehdollisesti Missing At Random (MAR) 

Puuttuneisuus satunnaista otanta-asetelman 
puitteissa 

Missing At Random Under Sampling Design 
(MARS) 

Puuttuneisuus täysin satunnaista Missing Completely At Random (MCAR) 

Puuttuneisuusmekanismi Missingness mechanism 

Päivitetty kehikkoperusjoukko Updated frame population 

Raportointivirhe Reporting error 

Reunajakauma Marginal distribution 

Rikosuhritutkimus Crime victim survey 

Robusti _ Vankka Robust 

Satunnaispoiminta Random selection 

Selittävä muuttuja _ Selittäjä Explanatory variable 

Seulonta Screening 

Sisältymistodennäköisyys 
‐ Yhden yksikön  
‐ Kahden yksikön 

Inclusion probability 
‐ First order 
‐ Second order 

Sisäpuolinen havainto  Inlier

Sisävirhe In-error 

Skaalattu paino = Analyysipaino  (Re)scaled (sampling) weight 

Stokastinen imputointi Stochastic imputation 

Suojattu tieto Protected data (value) 

Surveymetodiikka Survey methodology 

Surveyn kierros  Round in survey 

Tasavälipoiminta Equidistance selection 

Tavoiteperusjoukko Target population 

Tietokoneavusteinen henkilökohtainen 
haastattelu _ CAPI 

Computer-assisted personal interview 

Tietokoneavusteinen itse täytettävä kysely _ Computer-assisted self-interview 
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CASI 

Tietokoneavusteinen kysely Computer assisted survey 

Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu _ CATI Computer-assisted telephone interview 

Tilastollinen tietosuojamenetelmä Statistical disclosure control method 

Toissijainen poimintayksikkö Secondary sampling unit _ Ssu 

Tunnistin Identifier 

Tutkimusperusjoukko Study population _ Survey population,  

Tutkimusyksikkö Study unit  

Ulkopuolinen havainto = Outlieri  Outlier 

Ulkovirhe Out-error 

Uudelleen painotus _ Uuspainotus Reweighting 

Vaiheisuus otannassa  
- Kaksivaiheinen otanta 

Phases in sampling 
- Two-phase sampling 

Valikoiva editointi Selective editing 

Varianssiestimaatti = Keskivirheen neliö Variance estimate = Square of standard error 

Vastaajaluovuttaja imputointi Real-donor imputation 

Vastausaste Response rate 

Vastauskato 
‐ Yksikkövastauskato 
‐ Erävastauskato 
‐ Vastausaste (Vastausprosentti) 
‐ Vastausindikaattori 

Non-response 
‐ Unit non-response 
‐ Item non-response 
‐ Response rate 
‐ Response indicator 

Vastausmekanismi Response mechanism 

Vastaustodennäköisyysmalliin perustuva 
otospaino 

Response propensity-based sample weight 

Vedonlyöntisuhteiden suhde Odds ratio 

Verkkokysely _ Nettikysely Web survey _ Internet survey 

Yleistetty regressioestimaatti Generalized regression estimate 

Ylipeitto Over-coverage - Ineligible 
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Loppuviitteet

Loppuviitteet 

                                                     
1 Yleensä tätä kutsutaan Neymanin allokoinniksi mutta olen löytänyt muutaman lähteen joissa saman 
lausekkeen on Jerzy Neymanin lisäksi kehittänyt myös venäläinen Alexander Tschuprow (Chuprov). 

Perusratkaisu siinä on seuraava: 



h hh

hh
h SN

SN
nn .

Tässä n = koko aineistolle määritelty otoskoko, nh = kaavalla saatava ositteen h otoskoko, Nh = vastaava 
kehikon koko ja Sh = odotettu keskihajonta y-muuttujalle, josta ollaan kiinnostuneita. Tämä keskihajonta 
tuotetaan aikaisemmasta tiedustelusta, käyttämällä kehikon x-muuttujan keskihajontaa korviketietona tai 
muuten päättelemällä. Jos kaikissa ositteissa on sama keskihajonta (tai ne oletetaan samoiksi), saadaan 
suhteellinen kiintiöinti. 
2 Kun tutkin vanhusväestöä, ja otos poimittiin väestörekisteristä, ylipeitto oli myös kiinnostava koska 
haastattelijoilta saatiin lisätietoa ylipeitosta. Rekisterin mukainen ylipeitto eli henkilöt jotka eivät asuneet 
kotona vaan laitoksessa, lisääntyi iän mukana. Haastattelija kykeni tarkistamaan tilanteen uudelleen jolloin 
ilmeni tapauksia jotka olivat ajoittain laitoksessa, ajoittain kotona, ja monet näistä eivät kyenneet 
osallistumaan tiedusteluun. Karkeasti oli niin että yli 75 -vuotiaissa todellinen ylipeitto kaksinkertaistui 
rekisteristä saatuun verrattuna. Tässä painotuksella voitiin laskea tavallaan yli 75 –vuotiaiden joukko joka 
tarvitsi olennaista huolenpitoa. Rekisteri ei tätä kerro. 
3  Tunnustan että olen kerran esittänyt vääriä lukuja mutta keksin syyksi sen, että yhden hengen taloudet 
vastaavat huonommin. Tämä pitää paikkansa mutta sen vaikutus ei ole noin suuri. Luulen että oikein 
adjustoiduilla painoilla Suomen kotitalouksien keskikoko on noin 2,0. 
4 Käytän tuota nimeä koska monet tehtävistä ovat tilastollisia. Matemaatikot lisäksi korostavat etteivät 
tehtävät ole kunnon matematiikkaa.   
5 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.  
6 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 on ollut 
myös ISI:n (International Statistical Institute) presidentti.  
7 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 
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kentällä, eli tässä tapauksessa pelloilla. Huolimatta tästä potkumyrkystä Bliss selvisi hengissä tästä ja 
monista muista kiusallisista tilanteista, aivan kuin jotkut tuhoeläimistä hänen kokeissaan. 
8 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 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.. 
9 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.
10 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.  
11 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.   
12 Olen tässä jakanut Belgian kahteen osaan koska maassa on ristiriitaa flaamien ja vallonien välillä. 
Tämäkin tulos heijastaa ristiriidan syytä. Vallonit ovat paljon huonompia kuin flaamit. 


