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Sosiaalitutkimuksen tilastolliset 
menetelmät, kevät 2012 

Jakso 2: Päivä 2 
 

Seppo Laaksonen 



Jakso 2.  
Surveymetodiikkaa aineiston keruusta sen puhdistamiseen 
 
Tässä osassa pääaiheena on tiedonkeruu ml. otantaa hieman ja 
lomakesuunnittelu. Myös muutamia lisäperiaatteita aineiston 
puhdistamisesta tulee esille. 

Yhteydet kurssitilaisuuksien ulkopuolella: 
Seppo.Laaksonen (at) Helsinki.Fi 
044-2222759 
Lähdemateriaalia ilmaisesta kirjastani nimeltä 
surveymetodiikka: 
http://bookboon.com/fi/student/statistics 
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Totean tähän alkuun aineiston puhdistamisesta 
muutaman päämenetelmän joita tarvitaan: 
-Aineisto on editoitava mikä tarkoittaa mm. virheiden 
tarkistamista ja korjaamista sekä havaituista virheistä ja 
onnistumisista oppimista. 
-Aineiston puuttuvat tiedot on ensin koodattava ja sen 
jälkeen mietittävä mitä niiden osalta voidaan tehdä. 
Kussakin analyysissä voi johtopäätös vaihdella. Osa 
puuttuvasta tiedosta voidaan myös imputoida eli 
korvata mahdollisimman hyvällä korvikearvolla. 
-Aineisto on asennettava mahdollisimman hyvään 
sähköiseen muotoon  jolloin myös on tehtävä hyvä 
dokumentointi. Yksi osa tätä on ns. metadatan 
lisääminen sähköiseen tiedostoon. Sekä SPSS että SAS 
tarjoavat tähän hyvät välineet nykyään. Käytä niitä! 
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A. 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.  
 B. Tiedonkeruun suunnittelu mukaan lukien tarvittava 
kenttätyö, tiedonkeruumuodot, kustannukset, 
tietosuojakysymykset ja onko tarkoitus toistaa tutkimusta. 
Toistaa voidaan sekä poikkileikkaus- että pitkittäismielessä. 
Jälkimmäinen on vaativampi.  
C. 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.  

Tiedon keruun vaiheet yleisesti  
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 D. Lomakkeen ja tiedonkeruujärjestelmän testaus 
(pilottitutkimukset) sekä parannukset tiedonkeruujärjestelmään 
ja lomakkeeseen. Alkutestaus tehdään omassa piirissä mutta 
myöhemmin kontaktoidaan tutkimusyksiköitä sekä keruuta 
toteuttavia tahoja.  
 E. 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.   
F. Tiedonkeruu organisoidusti ja tehokkaasti, tarvittaessa 
virheitä korjaten saadun palautteen (esim. haastattelijoilta) 
pohjalta.   

 

Tiedon keruun vaiheet yleisesti  
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Tuon edellä olevan supistelma voisi sisältää kolme kohtaa: 
  
(i) Vastaajakandidaattien ja vastausten kohteena olevien 

tutkimusyksiköiden valinta 
(ii) Tiedonkeruumuodon/muotojen valinta 
ja 
(iii) Tiedonkeruulomakkeen suunnittelu ja toteutus.  
 
Käsittelen jatkossa näitä kaikkia. Koska Päivänä 1 jo oli esillä 
monia asioita perusjoukoista jne., keskityn nyt muutamiin 
otannan näkökohtiin. Oletan että kaikki ymmärtävät miten 
valinta tapahtuu jos kokonaistutkimukseen päädytään. 
Jaksolla 3 tulee toki lisää otantakysymyksiä, joten 
seuraavassa esitän muutamia keskeisiä peruskäsitteitä ja 
niihin liittyviä käytännön näkökohtia. 
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Otannan perusteita ja käsitteitä:  

Poimintayksikkö = yksikkö joka kussakin otannan poimintavaiheessa on 
poimimisen kohteena. 
Se ei ole välttämättä tutkimuskohde eli tutkimusyksikkö, mutta 
yksinkertaisissa tilanteissa voi olla. Tutkimusyksiköitäkin voi olla useita, kuten 
poimintayksiköitä. 
Ryväs = laajempi tai suppeampi joukko poiminta- ja/tai tutkimusyksiköitä, 
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 
              • kurssi ja siihen rekisteröityneet opiskelijat.  
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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. Sisältymistodennäköisyyden 
kautta saadaan otospaino, yleensä ottamalla sen käänteisluku. 
  
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.  Vastaavasti toissijainen poimintayksikkö jos otanta sisältää toisen 
poiminta-asteen ja jos tässä käytetään todennäköisyyteen perustuvaa 
poimintaa.   

Otannan perusteita ja käsitteitä:  
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Osite: Sellainen yksikkö tai aineistojoukko 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, oppilaitos, …), 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.   

Otannan perusteita ja käsitteitä:  
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Tarvitaan siis täsmennyksiä jotta otantamenetelmä tulee ymmärretyksi. 
Käytän tähän tarkoitukseen Kishin taksonomian pohjalta tekemääni omaa 
kehitelmääni. Nimike tälle kokonaisuudelle on 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. 
 
Osa-aineistoja kootaan surveyssä myös muilla kuin puhtailla 
todennäköisyysotannan periaatteilla. Tyypillinen menetelmä on 
kiintiöpoiminta, jota mm. presidenttigalluppien tekijät käyttävät, usein tätäkin 
hieman joustavasti. Kaikissa tilanteissa hyvää otantaa ei voi toteuttaa, koska 
monet peruslähtökohdat puuttuvat, erityisesti kehikko. Tällöin on vain 
yritettävä tehdä parhaansa jotta tulos olisi lähellä hyviä otantaperiaatteita. 
Nykyään on paljon myös käytössä itsevalikointiin perustuvaa 
poimintayksiköiden valintaa, erityisesti nettikyselyissä. Pahimmillaan tulokset 
ovat kauheita mutta hyvällä strategialla voidaan tulosten laatua parantaa, 
erityisesti jos tehdään rinnakkaistutkimus hyvällä asetelmalla. 

Otannan perusteita ja käsitteitä:  
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Otanta-asetelman tekijät laajassa mielessä 

Otanta-asetelman osatekijä Vaihtoehtoja 

A. Kehikon luonne Kehikosta löytyy eksplisiittisesti jokin tutkimusyksikkö 

tai vaihtoehtoisesti se löydetään implisiittisesti 

B. Poimintayksikön (otosyksikön) 

     luonne 

Poimittu yksikkö on suoraan keskeinen tutkimusyksikkö, 

tai poimitun yksikön kautta löydetään tutkimusyksikkö. 

Tässä on kaksi päävaihtoehtoa: poimitaan ryväs mutta 

tutkimusyksikkö on ryppään jäsen tai poimitaan ryppään 

jäsen mutta tutkimusyksikkö on ryväs. 

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

varsinaisten tutkimusyksiköiden valintaa. Asteita voi olla 

useita, ehkä maksimissaan neljä. 

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

survey) tai tästä poimitaan uusi otos (kaksivaiheinen 

survey). Puhutaan myös osaotoksesta. Harvemmin 

useampia kuin kaksi vaihetta. Paneli on erikoistapaus 

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

osajoukosta riippumattomasti. Osajoukkoja kutsutaan

ositteiksi.

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

ositteisiin. Ennen tätä on kokonaisotos määritelty.

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

osalta enemmän tai vähemmän päällekkäisiä

(overlapping rate), siis johtaa rotatointiin.

H. Poiminta-menetelmä Tapa miten tutkimusyksiköt lopulta valitaan.

Perusvaihtoehdot ovat:

- poimintatodennäköisyys on sama kaikille

- poimintatodennäköisyys vaihtelee, mutta riippuu

joistakin tunnetuista tekijöistä (muuttujista)

I. Vastauskadon ja muun

puuttuneisuuden ennakointi

Kun edellä olevat periaatteet on määritelty, mukaan

lukien otoskokotavoite (sekä netto-otoskoko että

efektiivinen otoskoko), on vielä selvitettävä, miten

realistinen tämä on. Aina aineistoa jää puuttumaan mutta

sen määrä voidaan ennakoida aikaisemman kokemuksen

mukaan. Vastaavasti edetään tavoiteotoskoosta brutto-

otoskokoon, joka määritellään sekä koko aineistolle että

sen osajoukoille.

Otanta-asetelman tekijät laajassa mielessä 
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Osittaminen 
 
Keskustelen tässä hieman osittamisesta eli kehikkoperusjoukon 
jakamisesta osaperusjoukkoihin. Tätähän aina kannattaa pohtia ja 
käyttää.  Tällöin taataan riittävä otoskoko kuhunkin 
osaperusjoukkoon ja vastaavasti saadaan riittävän tarkat tulokset 
(estimaatit) kullekin ositteelle. Tyypillisiä ositusmuuttujia: alue, 
ikäryhmä, sukupuoli, toimiala, … keksi itse lisää.   
Ole innovatiivinen kun suunnittelet tällaista. Viimeaikainen kiintoisa 
esimerkki jossa olen mukana: otetaan karttaruudut (tässä 250 m x 
250 m) ja lasketaan verotietojen pohjalta niiden asukkaiden 
mediaanitulot. Järjestetään ruudut näiden tulojen mukaan 
järjestykseen. Otetaan kaksi ositetta: alin viidennes ja ylin viidennes. 
Kummastakin poimitaan haluttu määrä ihmisiä otokseen, tässä 
molemmista yhtä paljon. On nyt kiintoisaa tutkia miten ihmisten 
asenteet ja muut ominaisuudet poikkeavat ’köyhien’ ja ’rikkaiden’ 
alueruuduissa? Ei ole toki taattua että eroavat mitenkään. 
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Tiedonkeruumuodot 
 
(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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Tiedonkeruumuodot 
 
(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/paperille.  
- Vastaaja lukee, katselee ja/tai kuuntelee kysymykset ja pyytää 
haastattelijaa merkitsemään  vastaukset tiedostoon. 
- Tietojärjestelmän ylläpitäjä lähettää tiedot tiedon kerääjälle 
sopimuksen mukaan.  
- Järjestelmä kerää asianmukaiset tiedot automaattisesti vastaajan 
tietokannoista.  
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Tiedonkeruumuodot 
 
(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 (eli avoin vain 
otosyksiköille) tai avoin. Avoin voi johtaa pahoihin ongelmiin koska 
asetelmaa ei voi silloin hyvin hallita.  
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Tiedonkeruumuodot 
 
(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. Jatkossa se vaatii 
tallennuksen sähköiseen muotoon jossa voi tulla 
virheitäkin. 
- Sähköisiin muotoihin tallennetut tiedostot voidaan 
lähettää postitse, sähköpostitse tai siirtämällä 
asianmukaiseen paikkaan verkossa.  
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Tiedonkeruumuodot 
 
Tiedon keruu ja sen välineet voivat edellä olevissakin 
puitteissa olla monenlaisia:  
-Tavallisin tilanne on, että samaa ratkaisua käytetään koko 
otokselle (otos siis voi olla 100%nenkin) vaikka lähestyminen 
olisikin aina samanlainen. Englanniksi käytetään termejä uni-
mode survey, one-mode survey, single-mode survey. 
- On myös mahdollista että jos on ositus niin eri ositteissa 
käytetään erilaista keruutapaa: esimerkiksi yhdessä osassa 
pääosassa on käyntihaastattelu, toisessa puhelinhaastattelu, 
kolmannessa taas netti tai posti. Englanniksi: multi-mode survey. 
- Kolmas ja yleistyvä ratkaisu on että samaa otosta lähestytään 
ensin yhdellä tavalla ja sitten jatketaan toisella; esimerkiksi ensi 
posti ja netti vaihtoehtoina, sitten puhelin ja lopuksi käynti; tai 
netti ja sitten puhelin. Englanniksi: mixed-mode survey.       
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Tiedonkeruulomakkeen suunnittelu ja toteutus.  
 
Tämä on tosi-iso asia enkä tässä kykene kuin pintaa 
riipaisemaan. Kaksi alkuasetelmaa: 
-On olemassa kysymyspankkeja (netissäkin kuten 
europeansocialsurvey.org ja brittien kysymyspankki 
http://surveynet.ac.uk/sqb/ mutta erilaisissa 
tutkimusraporteissa liitteenä) joita aina kannattaa käyttää 
hyväksi niin paljon kuin suinkin kun kyse on aiheesta jota on 
jo käsitelty ja mahdollisesti validoitukin. 
- Jos sulla on täysin uudenlainen kysely, niin kysymysmallien 
idea kannattaa silti ottaa olemassa olevista toteutuksista 
mutta muuten kysymykset pitää keksiä itse (tiimissä); sitten 
niitä pitää testata (pilotoida) ensin lähipiirissä ja sitten vielä 
porukassa jolle kysely oikeasti osoitetaan.  

http://surveynet.ac.uk/sqb/
http://surveynet.ac.uk/sqb/
http://surveynet.ac.uk/sqb/
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Tiedonkeruulomakkeen teon yleisiä linjauksia 
 

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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Tiedonkeruulomakkeen teon yleisiä linjauksia 
 

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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Tiedonkeruulomakkeen teon yleisiä linjauksia 
 
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.   
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Tiedonkeruulomakkeen teon yleisiä linjauksia 
 
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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Tiedonkeruulomakkeen teon yleisiä linjauksia 
 
Yleinen ja ehkä yleistyvä ongelma: 
Vastaajalle on syytä kertoa etukäteen täytöstä johtuva vastausrasite eli 
odotettavissa oleva aika joka vastaamiseen kuluu. 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 mihin osaltaan vaikuttaa myös huono lomake. 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. 
Tästä aiheesta (satisfycing englanniksi) saisi kiintoisan opinnäytetyön 
aiheen koska asiaa ei ole kovin paljon tutkittu. 
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Prevalence 

(derived from this number 

variables)  

Face-to-face Phone Web 

Part 1: Fear Data entry by 

interviewer  

Data entry by 

interviewer 

Self-administered 

Feeling unsafe (1) 19.9 (1.3) 19.8 (1.3) 25.5 (0.8) 

Fear of burglary (1) 24.4 ( 1.4) 21.0 (0.6) 26.5 (0.8) 

Fear of assault (1) 20.0 (1.3) 20.4 (0.6) 26.1 (0.8) 

Fear of family and friends (1) 33.5 (1.6) 32.0 (0.7) 37.6 (0.9) 

Part 2: Ordinary crimes Data entry by 

interviewer 

Data entry by 

interviewer 

Self-administered 

Theft of car, if car owner (1)  1.7 (0.8) 2.5 (0.4) 3.8 (0.7) 

Damage to car (1) 10.1 (1.7) 10.1 (0.8) 15.6 (1.5) 

Theft of bicycle (1)  17.3 (2.2)  17.3 (1.0)  23.5 (1.6) 

Burglary at free-time residence 

(1) 

  6.5 (2.3)   8.6 (1.3)  9.0 (1.6) 

Robbery (1)   1.5 (0.7)  2.6 (0.4)  3.5 (0.7) 

Theft, other (1)   9.9 (1.8)  9.4 (0.8) 12.1 (1.2)  

Burglary at home (1)    2.2 (0.7)  2.7 (0.4)   5.0 (0.8) 

Fraud (1)   8.4 (1.5)   9.6 (0.7) 10.2 (1.0) 

Part 3: Sensitive crimes Self-administered 

(CASI) 

Data entry by 

interviewer   

Self-administered 

Sexual violence (1) 10.2 (1.7)  9.4 (0.8) 15.1 (1.3) 

Sexual harassment, ever (11)   52.3 (2.8) 37.9 (1.3) 45.4. (1.9) 

Sexual harassment, recent (11)   21.8 (2.4) 10.1 (0.8) 22.2 (1.6) 

Violence by stranger (9)   35.1 (2.7) 29.6 (1.1) 34.5 (1.7)  

Violence by partner (11)    3.8 (1.5)   2.2 (0.6)   3.7 (0.9) 

Esimerkki EU:n, OM:n ja 
SM:n tukemasta 
Uhritutkimuksesta 15-74 
–vuotiaille 
suomenkielisille jossa 
kolmea keruumuotoa 
(Käynti, Puhelin ja Netti) 
verrattiin. Taulukossa 
tuloksia Pelosta, 
Tavallisten rikosten 
uhriksi joutumisesta sekä 
Väkivaltatyyppisten 
herkästi piilossa 
pidettyjen rikosten 
uhriksi joutumisesta.  
Tee tulkinta tuloksista! 

Lähde: Laaksonen&Heiskanen 2012 (ei vielä julkaistu) 
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Esimerkki kyselymuodon vaikutuksesta, ESS testikysymyksistä 
 
Kannattaa katsoa esimerkkejä myös Kirjani Lomakeliitteestä. 
Tähän otan eri esimerkin. Kysymys on karkeasti käännettynä 
seuraava: ”Yleisesti ottaen katsotteko että useimmat ihmiset 
ovat luotettavia vaiko ette voi olla liian varovainen kun toimitte 
muiden ihmisten kanssa.”  
Peruslomakkeessa vaihtoehtoja on ollut viidellä kierroksella 11 
(ja lisäksi ’en osaa sanoa’) siten että arvo = 10 jos ihmiset 
koetaan erittäin luotettaviksi ja 0 = äärimmäisessä 
päinvastaisessa tilanteessa.  
Tätä testattiin sekä kuuden vaihtoehdon kysymyksellä jolloin 
väli oli [0, 5] ja kahden vaihtoehdon kysymyksellä 
1 = et voi olla liian huolellinen 
2 = useimmat ihmiset ovat luotettavia. 
Seuraavalla sivulla tulokset kaikille maille. 
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Peruslomake 
Luottamus11 

6 vaihtoehtoa 
Luottamus5 

2 vaihtoehtoa 
Luottamus2 

Tulkitsepa taas 
tuloksia ja vertaa 
edellisiin.  
 
Jatkan tästä vielä 
laskemalla 
keskiarvoja sitten 
että kaikissa 
vaihtoehdoissa yli 
arvo on muutettu 
= 100 ja muut 
arvot lineaarisesti 
välille (0, 100).  
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Yhteenveto ihmisten luottamuksesta toisiin ihmisiin maittain 
Kolme eri mittaria (ks. Edelliset sivut). HU=Unkari ei osallistunut 
testeihin. Maat on järjestetty pääsurveyn tuloksen mukaan. Tässä on 
mutusteltavaa jos haluat analysoida tuloksia. Aineisto: ESS4 
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Kiitos aktiivisesta 
mukana olosta. 
Toivottavasti saitte 
impulsseja 
surveymaailmaan. 
Tämän pohjalta et vielä 
ole alan osaaja. Se vaatii 
lisäopiskelua ja 
omakohtaista 
tutkimusta. Jatka 
valitsemallasi tiellä 
vaikkei se aina olekaan 
suora. 


