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Tässä esityksessä on isoin rooli kahden kirjani
julkistamisella eli lyhyellä esittelyllä.

Niiden nimet ym ovat kahdella seuraavalla sivulla. Lisäksi
laitan yhden kappaleen kummastakin kiertämään. Toivon
että saan ne takaisin. Jos joku haluaa esitellä jompaa
kumpaa tai molempia asiallisella foorumilla, niin voin
antaa kirjan hänelle tilaisuuden jälkeen tai sovittavana
aikana.

Kirjojen tekoa on motivoinut Suomen Kulttuurirahaston
Eminentia-apuraha ja toista kirjaa Reykjavikin ESRA 2015
konferenssissa sitä tekemään yllyttänyt Springerin toimittaja
Veronika (aloitin heti tekemään luennot englanniksi).
Myöhemmin vastuussa olivat Tatiana ja Uma.
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Heldan kautta netissä ilmainen
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https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-79011-4

Vertailua vaikka kirjat ovat samasta aiheesta eli
surveymetodiikasta ja puuttuvan tiedon ongelmista ja niihin
sopivista ratkaisuista

Springer book  (224 ss)

Englanniksi
Mahdollisimman objektiivinen
Täällä ei ole surveyn osa-
alueelta esim. mikrotalous-
tieteen sovelluksia, painotus on
European Social Surveyssä (ESS)
ja PISA:ssa.
Joka luvun alussa ottamani
valokuva-pari virittäytymistä
varten, ei ihmisiä. Ei ole
copyright-ongelmaa siis.

Unigrafia-kirja (105 ss)

Suomeksi paitsi viitteet
Hyvin tarina- ja minä-keskeinen ja
siksikin ehkä myös hauska.
Laajemmin esimerkkejä ml.
yrityspohjaisia ja erityisesti
onnellisuudesta ja viimeisenä lukuna
pystyvyysuskosta (minkä sanan loin).
Muutaman metodin kehitys on tässä
hyvin kuvattu. Vain kolme valokuvaa
mutta samasta kotikulmani kohteesta
eli suojellulta suolta.



Nyt etenen Springerin kirjan pohjalta, luku luvulta,
jossain kohdissa toiseenkin kirjaan katsoen.
Tarkoitus on että kaikki ymmärtävät jotain.
Tarkempi ymmärtäminen vaatii kunnon
paneutumisen, näin ainakin minun tapauksessani.
Valitse itsellesi sopiva hyppyri.





Tämän voisi ajatella kuvaavan sitä että on väylä jota kautta
pääsee tuottamaan tarpeellista materiaalia, ja aikanaan
saadaan jotain aikaan. Toisesta osasta voi vielä jatkaa
jalostamista paljonkin eteenpäin (TV-sarja Sorjonen on matkinut tätä,
olen havainnut).
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jalostamista paljonkin eteenpäin (TV-sarja Sorjonen on matkinut tätä,
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Tämä luku ei sisällä alalukuja mutta kuvaa kirjan tavoitteita.
Kuvienikin tarkoitus on mainittu. Springer hyväksyi ne. Ei
ole tavallista oppikirjoissa. Päätarkoitus on tietysti
moninaisempi. Näette siitä paloja pikku hiljaa.
Mainitaan tärkeimmät surveyt esimerkeissä: European
Social Survey (ESS) ja PISA survey. Lisäksi on kaksi muuta
erityisluvuissa eli Imputointidata ja Uhritutkimusdata.

Survey on minulle laaja käsite, kattaen kaikenlaiset kyselyt
ihmisille, yrityksille ja yhteisöille sekä myös rekisterit ja
muut hallinnolliset datat. Minulle surveytä ovat myös
vaikkapa empiiriset monitasoiset yritys-, toimipaikka-, sekä
työnantaja-työntekijädatat pitkittäisesti. Tähän kirjaan ei
tullut niistä esimerkkejä mutta suomenkielisessä niitä on.
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Kuvat kertovat siitä, että survey-maailma on monitahoinen,
yleensä kaunis. Kauneus onneksi vaihtelee joten ala ei ole
alkuunkaan tylsä.





Luku esittää ison joukon survey-käsitteitä. Tärkein on
Tavoiteperusjoukko. Jotkut käyttävät termiä Kohdejoukko
mikä ei velvoita mihinkään kuten tavoiteperusjoukko jossa
se todella yritetään tavoittaa hyvillä metodeilla ja
välineillä ja yhteistyöllä. Toisaalta tehdään paljon kyselyitä
joissa ei tavoiteperusjoukosta erityisesti välitetä eli se on
siis hukassa. Niistä voi usein oppia kunnon surveitä varten
eli ne voidaan tulkita esitutkimuksiksi. Näin tutkimuksen
markkinoijat tosin eivät tee vaan saavat mediankin
julkaisemaan niitä, jopa näyttävästi.



Kokonaishahmotus otannasta ja puuttuvasta tiedosta
(valkoinen on puuttuvaa). Huomaa että tässä on kolmenlaisia
apumuuttujia (auxiliary variables). Kuvan mittasuhteet eivät
todellisuuden mukaisia.



Luvun lopussa on kaksi laajempaa esimerkkiä ESS:stä. Niiden
ideana on havainnollistaa muuttujan muunnoksia. Tässä
tapauksessa useasta muuttujasta (6 ja 21) muodostetaan yksi
kuudesta ja neljä 21:stä ja siten että muuttujan asteikko on
helppo ymmärtää. Ensimmäinen muuttuja on Ulkomaalais-
myönteisyys (0=äärikielteinen, 100=äärimyönteinen) koskien
heidän asumistaan omassa maassa. Toinen on Schwarzin
elämanarvoista muodostetut neljä Ulottuvuutta, joista
esimerkissä on ’Menestymisen halu’ (SUCCESS).



Tämä kirjan esimerkki on vuosilta 2014/15. Luottamusvälit
voi esittää näinkin. Erot isot alun ja lopun välillä. Keskialue
melko neutraalia ml. Suomi.
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Positiivisuuden muutos vuodesta 2012 (2010) uusimpaan
eli vuosiin 2016-17: Islanti noussut kärkeen, muut kärkimaat
melko samoissa, joitakin noussut mutta laskua myös.
Loppupäässä odotettuja maita





Vielä lisävertailu uusimman ESS:n (2016-2017) pohjalta jossa
kysyttiin paljonko on terroristipelkoa energian saatavuuden
kannalta (niukka negatiivinen korrelaatio; paljon vaihtelua)





Viime vuonna Liettuassa oli ns BNU-workhoppi jossa käytiin
ulkoilma- taidelaitoksessa. Nämä hienot esimerkit kuvaavat
hyvin designia eli esimerkiksi survey-asetelmaa. Tässä luvussa
tähän tarrataan kiinni keruuvälineillä, lomakesuunnittelulla ja
surveyn käytännön toteutuksella.





Yksi mode (keruutapa ja -väline) tai useampia (multi-mode ja
mixed-mode).
Mixed-mode jossa jo alun perin pyritään käyttämään kahta
tai useampaa keruutapaa samalle tavoiteperusjoukolle, on
yleistynyt kovasti netin (internetin) myötä. Silti käytössä ovat
perinteiset tavat:
PAPI (Paper and Pencil Interview)
Face-to-Face Interview Käyntihaastattelu
CAPI (Computer Assisted Personal Interview)
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Web (Nettikysely)
Postal Survey on hyvä kontaktointiin ehkä aina mutta nettiä
tai puhelinta voi yrittää.
Netitse käytetään paljon rekrytoituja vastaajia (Näitä on
Kantar TNS:llä, Taloustutkimuksella ja vaikkapa YouGov:illa);
niiden tavoiteperusjoukko on epäselvä.





Straightlining esimerkki: Minun vastaukseni ohessa jolloin pyrin
hyviin vastauksiin (OK)

Shalom
Schwartzin
elämän
arvoja
koskeva
lomake.
Käytetty
ESS:ssä



Straightlining esimerkki: Minun nopeat vastaukseni pyrkimyksenä
vain vastata kun väsähdin kyselyn kanssa (Ei OK)

Shalom
Schwartzin
elämän
arvoja
koskeva
lomake.
Käytetty
ESS:ssä





Tässä on helpohkoa poimia otosta ellei kukin otosyksikkö
ole ryväs jolloin kustakin otetaan uusi poiminta toisessa
asteessa (kaksiasteinen ryväs-otanta). Vasemmassa voi
myös osittaa värin perusteella (Tallinnan laivalta 2017 ja
Latviasta 2013).



Otanta voi olla todennäköisyyspohjainen tai ei-
todennäköisyyspohjainen (probability sampling tai non-
probability sampling). Jälkimmäinen on yleistymässä eikä aina
ihan huonoja estimaattejakaan saada. Kirjassa on
jälkimmäisistäkin esimerkkejä mutta keskityn edellisiin.

Tärkeä termi:
Sisältymistodennäköisyys (Inclusion Probability) mikä riippuu
poimintamenetelmästä kussakin asteessa. Se on helpointa jos
asteita on yksi. Sisältymistodennäköisyys on välttämätöntä jos
tulokset halutaan yleistää tavoiteperusjoukkoon eli estimoida.





Todennäköisyys-pohjainen otanta
vaatii miettimään ratkaisuja oheisista
7 eri näkökulmasta. Viimeisenä on
arvioitava paljonko voisi olla
vastaamattomia jotta saataisiin
riittävästi vastaajia.
Ei-todennäköisyys -otannat näyttävät
yleistyvän (lumipallo-otanta, ym). Ne
ovat joskus ainoa vaihtoehto mutta
kannattaa pyrkiä sielläkin lähelle
todennäköisyys -otantaa. En
suosittele itsevalintaotantaa joka voi
johtaa pahaan harhaan. Se on helppo
netissä tehdä mutta itsevalinta tuskin
on satunnaispohjainen.

Sampling question
A. Frame(s)

B. Stage

C. Phase

D. Stratification

E. Sample allocation into strata

F. Panel vs. cross-sectional study

G. Selection method
It leads to the inclusion
probabilities when sample size is
decided.
H. Missingness anticipation or
prediction

Table 4.1 The general outline of the probability sampling framework



Tässä tarkemmin
Mutta en tätä
käy läpi
kunnolla.
Kannattaa
katsoa kirjasta ja
myös jatkosivut.



Havainnollistus ositetulle kaksiasteiselle ryväsotannalle





Ryppäitä alkukesällä 2017 ja samalle kasville keskikesällä.
Tunnistatko kasvin joka oli oppikoulussa kahden pisteen
arvoinen? Mun kasvistossa tämä oli liki ainoa sellainen.





Sisäkorrelaatio (intraclass correlation) on hyvä mitta
tutkittaessa kuinka saman- tai erilaisia ovat ryppäät (clusters)
kuten koulut PISA:ssa. Tämä esimerkki on uusimmasta 2015
PISA:sta koskien luonnontieteellistä osaamista mikä oli
pääalue tuon vuoden PISA:ssa. Näet miten Saksassa ja
Japanissa koulujen (luokkien) väliset erot ovat huomattavia,
Suomessa melko pieniä mutta kasvamassa.





Nämä luontokuvat Sardiniasta ja Kannakselta
muistuttavat otantatiedostoa hiukkasen. Siksi tässä.
Kaksi sivua tästä oikea otantatiedosto.





Otantatiedosto sisältää kaikki alkuperäisen otoksen yksiköt
(brutto). Sen avulla saadaan puuttuva tieto tutkituksi ja jatkossa
hyödynnettäväksi muun muassa otospainoja muodostettaessa.

1. Aste    2. aste    3. aste



Tässä tapa miten vastanneille määritellään otantatiedostosta
otospainot ja siirretään lopulliseen vastausten aineistoon
yhteisellä tunnuksella.



Välipala Waterloosta jossa muokattiin Euroopan historiaa,
jossa ylipeitto ja kato olivat huomattavia.





Puuttuvuutta kuvataan tässä aika raflaavasti. Sisälasi on
täydellinen mutta ulkolasi kärsinyt eli paljon puuttuu.
Puuttuvuuden tuotti toiseksi vanhin lapsenlapsemme joka
alkuun harjoitteli jääkiekkolaukauksia huonossa paikassa tai ei
ollut riittävän tarkka.







Painoja ja käyriä on monenlaisia. Nämä ovat luonnosta eli
Etelä-Afrikasta ja Sardiniasta. Ne on adjustoitu eri aikoina,
edelliset varmaan ihan äskettäin autoilijoiden toimesta,
jälkimmäiset pyrkimyksenä havainnollistaa entisiä asuinsijoja.





Keskiarvo   63,3                                   57,4

Esimerkki ESS-maiden
yksikkövastausasteesta.
Eivät yleensä korkeita ja
laskenut myöhemmin
paria maata lukuun
ottamatta. Pääsyy on
kieltäytyminen.

Alla kansakouluni, nyt
ylipeittoa eli ei kouluna.



Havainnollistus muutamia vastaajaryhmien vastaustodennäköi-
syyksistä kumulatiivisena. Näitä käytetään vastaustodennäköi-
syyspainojen laskennassa. Erot suuria koulutuksenkin mukaan.



Yksi parhaimpia grafiikkoja joita minulta on julkaistu (USA-
journal): Kertoo kolmen eri keruutavan vastaamisesta iän
mukaan. Ikä mallissa neljällä muuttujalla. Pystyakselin asteikko
on probit mikä tässä kuvaa eroja hyvin eli voit uskoa grafiikkaan
vaikket kaikkea ymmärtäisi.



Opetus: Mitä parempi paino, sitä matalampi onnellisuuden
keskiarvo (koska epäonnellisimmat vastaavat huonommin)



Yhteenveto otospainoista jossa lopuksi suositellaan tehtävän
kalibrointi tärkeiden apumuuttujien tasolla jotta ne vastaisivat
todellisuutta (esim. sukupuolijakauma olisi oikea)



Välipala: Kumman paino isompi







Nämä kuvat ovat Sardiniasta ja Espoosta. Koko luku on
melko lyhyt. Siinä on esimerkkejä erityispainoista eri
tasoilta ja pitkittäisestä tilanteesta. Niihin kannattaa
panostaa tarkasti ettei tule virheitä kuten mulle aluksi
kävi kun laskin kotitalousestimaatteja ESS:n yksilöpainoja
suoraan käyttäen.







Vasen ei ole Porvoosta vaan Kerimäeltä, oikea taas
Orimattilan Sepänjoen kyläni hiekkakuopalta. Nämä näyttävät
siisteiltä kuten editoidun datan tuleekin näyttää ja lopulta
myös tosiasiassa oltava. Tietysti datan tulisi olla todellisuutta
kuvaavaa myös mutta usein se on vaikeata saavuttaa. Siksi
loogisuus ja ’siisteys’ on ainakin saavutettava.





Puhdistaminen auttaisi tämän datan käyttöä paljon.



Nyt puhdistettu (Cleaned) ja tallennettu uusiin tiedostoihin.



Esimerkki ESS:stä (2016-2017) jossa tutkin kuinka hyvin vastaaja
katsoo televisiota (luokiteltuna eri ryhmiin). Kaikki eivät katso
TV:tä ollenkaan. Tämä kuvaa heidän osuuttaan. En tiedä kuinka
luotettava on. Israelissa olisi paljon väkeä ilman TV:tä.



Koska luokiteltu
aineisto on hankala
käyttää vertailuissa
laskin keskiarvon
TV:n katselulle ja
myös paljonko
katsoo uutisia ja
poliittisia ym.
ohjelmia. Keskiarvo
ei ole mahdollista
tarkasti laskea
mutta kuvaa
riittävästi
todellisuutta.
Maiden järjestys
viimeisen
sarakkeen mukaan.



Välipala: Unikon kukka Sepon päivänä 2018. Alun perin
taimi saatu serkun luvalla kotikylästämme serkun
mummolta 57 vuotta sitten.





Tässä on välineitä joita voisi käyttää Temppelin imputoinnissa
eli palauttamiseksi entiselleen. En usko että siihen kannattaa
ryhtyä. Sama kysymys on esitettävä datan osalta. Suosittelen
imputointia jos lopputulos paranee eli estimaattien harha
pienenee. Seuraavan sivun tulos ei riitä mutta on jännä.



Kesken jäänyt imputointi Ateenassa vai onko amputointia.



Tämä on melko alkuperäinen, ei imputoitu (varmaan vähän
siistitty).
Stonehenge, a UNESCO World Heritage Site, is 8 miles northwest of
Salisbury.









Tämä on Orimattilan Sepänjoelta, mitä maisemaa katselin koko
lapsuuteni ja nuoruuteni. Tällaisen ’automaattisen’ imputoinnin
näin vain kerran. Tavallisempi tilanne on seuraavalla sivulla.



Tavallinen
tilanne,
Heinäkuu
2018



Imputointi on puuttuvan tiedon paikkaamista hyvällä korvikkeella.
Tähän tarvitaan sekä imputointimalli että itse imputointi (Model-
donor eli malliluovuttaja ja Real-donor eli vastaajaluovuttaja).
Kaavio havainnollistaa niiden toisiinsa liittymistä.



Vastaajaluovuttaja-imputointi (real-donor imputation)
edellyttää ns. läheisyysmitan käyttöä eli imputoitu arvo
lainataan läheisimmältä (tai läheiseltä) vastaajalta.
Läheisyysmittoja on erilaisia. Tässä se on lineaarisen
regression ennustearvo (prediction) = yhat_r; toinen paljon
käytetty on estimoitu vastaustodennäköisyys. Taulukko
antaa yhdeksän imputoitua arvoa tältä pohjalta,
esimerkkeinä. Tässä on myös erinomainen käytettävissä
olevan tulon income_survey selittäjä rekisteristä saatu tulo =
income_reg. Samalla imputointimallilla voi myös saada
malliluovuttaja-menetelmällä (model-donor) imputoidut
arvot = yhat_r. Tämä jälkimmäinen osoittautuu
huonommaksi kuin vastaaja-luovuttaja –menetelmällä
saadut imputoidut luvut.



IDEN-
TITY

Register
income

Survey
Income

y_hat_r
sorted

Nearest
y_hat_r

Imputed
Income

True
INCOME

119115 49710 57680 49779 57680
69031 49783 . 49783 49779 57680 50740

70117 50207 62010 50231 62010
52422 50429 . 50321 50231 62010 59735

175887 50716 . 50667 50715 62545 60690
116088 50717 62545 50715 62545

165473 51086 . 51116 51460 61375 53335
12192 51406 61375 51460 61375

1603 51570 51770 51510 51770
97056 51436 62255 51637 62255

155963 51656 . 51737 51637 62255 55705

104022 52032 . 52032 52949 50130 53085

162469 52315 . 52405 52949 50130 61600
37977 52598 . 52634 52949 50130 48575
95744 52957 50130 52949 50130

113910 53114 51410 53142 51410

166641 53098 . 53151 53142 51410 51385
173050 53375 55690 53320 55690



PISA:ssa ikään kuin imputointia: Osaamistestit eivät ole samoja kaikille
vaan on kolmet tehtävät. Lopullinen tulos perustuu moni-
muuttujatyyppiseen imputointiin jossa jokainen oppilas saa 5 (10
vuodesta 2012) osaamispistettä (plausible values). Tämä on fiksua koska ei
yksi koe voi kertoa todellista osaamista täysin. On siis pientä epävarmuutta
osaamisesta kuten kuvion MI osoittaa. Otannasta ym (Complex) johtuva
epävarmuus on kuitenkin selvästi suurempi.





Suomalaista talvea ja syksyä. Oikeanpuoleinen näyttää
siistimmältä eli ikään kuin puhtaammalta mutta
surveytutkijan olisi hyvä menestyä kaikissa olosuhteissa.
Haasteellisempaahan se vain on. Tässä luvussa on lyhyt
tiivistelmä jota on hyvä lukea aina välillä. En nyt käy sitä läpi.



Välipala: Pylväsdiagrammia kannattaa usein käyttää





Enonkosken kesämökkisaaressa teki paikallinen kaveri paljon
puita pilkottuina. Sen jälkeen niitä alettiin pinota kasoihin eli
analysoida. Tämä auttaa niiden pitkäaikaista käyttöä. Datan
analyysi on hyvä tehdä heti siten että sen arvo säilyy eli käyttäen
hyviä metodeja (edellyttäen että data on riittävän hyvä).





DEFF = Design Effect = Otanta-asetelman vaikutus:
- Yleensä yli ykkösen mutta jollei ositetta ole, niin tasan = 1 ja
usein alle ykkösen jos järkevät ositteet eli koeta käyttää hyviä
ositteita. Mitä suurempi DEFF on, sitä epätarkempia ovat
estimaatit. Tässä voidaan verrata kolmen eri survey-instrumentin
vaikutusta: Osite (Stratum), Ryväs=Cluster ja Otospaino (Weight)



Välipala: Lineaarista tässä mutta vähän surveymaailmassa



Logit mallin yhdysvaikutus sukupuolen ja etnisen taustan välillä
PISA 2015:n luonnontieteen osaamisessa kahdella eri
vaihtoehdolla seitsemälle OECD-maalle (vertaillaan ryhmään
jonka etninen tausta tuntematon = 0 eli kaikki tätä korkeampia).



Viimeinen esimerkki seuraavan sivun kuvan kautta
hahmoteltuna koskee ikäonnellisuutta ESS:n kolmen kierroksen
2008-2012 datojen pohjalta (28 maata). Ekonomistit Oswald ja
Blanchflower ovat tehneet tästä paljon tutkimuksia ja yleensä
tulo osoittaa että onnellisuus laskee nuoruuden korkesita
arvoista ruuhkavuosiin (40 ja 50 välissä) mennessä. Sen jälkeen
onnellisuus nousee jos otetaan huomioon kontrollitekijöitä
kuten koulutus ja tulot, joskus myös terveydentila.
Kuvio näyttää miten koettu terveys laskee ikäännyttäessä
(min=0, max=100). Tein noita ikäonnellisuusanalyysejä
malleilla joissa kaksi
tai kolme kontrolli-
muuttujaa. Päättele
mitä ne kertovat.
Ikäkin on kahdella
tavalla.



Mallissa C ovat kontrollimuuttujina 14 luokkainen tulo (neljä puuttuvan
koodin luokkaa) ja 7-luokkainen koulutus (yksi puuttuvan tiedon luokka),
Mallissa D lisäksi 6-luokkainen terveys (yksi puuttuvan tiedon luokka).
Kontrollimuuttuja siis ’vakioi’ onnellisuuden siten ettei se muuttuja enää
vaikuta. Havaitset että terveyden vaikutus näkyy myös käännepisteen
osalta eli onnellisuuden nousu taittuu 70-75. ikävuoden jälkeen.
Alun perin julkaistu 2016 Journal of Happiness Studies –lehdessä. Lue
netissä.



Loppulauseita

Surveyala on melskeessä. Uusia kokeiluja syntyy ja tekijät vakuuttavat
metodiensa ja käytäntöjensä laadukkuutta. Ei ole syytä uskoa suoraa
päätä mitään mikä vaikuttaa hienolta. Mukana on paljon epäpäteviä
tekijöitä jotka eivät hallitse vaikkapa oman kirjani näkökohtia. Jos
osaisivat, tulos olisi varmasti luotettavampi. Joskus hyvällä tuurilla
huonokin tutkimus antaa riittävän tuloksen mutta ei survey saa
perustua hyvään tuuriin. Vastaamattomuuden ongelma tuskin häviää,
kun on pahentunut kaiken aikaa. Jotkut uskovat BIGDATAN olevan
pelastus. Itse en ole nähnyt yhtään hyvää esimerkkiä siltä suunnalta
mutta toivon parasta.

Vastaajia koskeva rekisteri- ja muu aputieto yksilötasolla on
välttämättä saatava edelleen  tutkijoiden käyttöön. Se ei haittaa
kenenkään tietosuojaa. Tietysti tutkijan (laitoksen) tulee olla laadukas
ja noudattaa hyviä tietosuojakäytänteitä.



Surveyn tie on joskus kaita
mutta sitä voi kulkea kohti
kiinnostavaa päämäärää.



Kiitos kaikille

Nautitaan
elämästä
surveydenkin
parissa.

Mutta kannattaa varoa
pahoja paikkoja.


