
TNS-Gallupin puoluekannatusmittaukset 2011
Oletan ettei olennaista muutosta sen jälkeen tapahtunut
Seppo 17.10.2012

Menetelmä on osapuilleen sama kuin TNS Gallupin pääkilpailijalla, 
Taloustutkimuksella. Kummallakin on omat liikesalaisuudet jonka takia 
kaikkia yksityiskohtia emme tiedä. 
Itse sain keväällä 2012 kaksi mikroaineistoa SPSS-tiedostoina joissa olivat 
melko hyvät metadatatiedot, joiden avulla kykenin selvittämään tai 
arvioimaan aineiston ominaisuuksia. TNS Gallupin tiedon lähettäjä 
Juhani Pehkonen ei kertonut tarkemmin mitään mutta aineiston 
omistajan (Helsingin Sanomat) toimeksiantajan ’määräyksestä’ lähetti 
aineistot minulle. Huomattakoon, etteivät nuo kaksi aineistoa olleet ihan 
samoja, jopa puolueiden koodit olivat erilaisia eli samaa ohjelmaa, jonka 
olin luonut ensimmäiselle aineistolle, ei voinut muuntamatta käyttää. 
Jälkimmäisessä aineistossa oli myös hieman vähemmän aputietoa, eli 
ihan samaan laatuun ei sillä voinut päästä kuin ensimmäisellä. 
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TNS-Gallupin tavoiteperusjoukko ja tiedon keruu 2011

Kuten olen aikaisemmin selostanut, ihanteellinen tavoiteperusjoukko 
(kiinnostusperusjoukko) olisi joukko joka oikeasti menee äänestämään. 
Tätä ei siis voi tietää, vaan tavoiteperusjoukoksi on syytä valita 
äänioikeutettujen joukko. Tässäkin on väistämätön rajoite ettei surveytä
voi ilman suuria kustannuksia ulottaa ulkomailla asuviin 
äänioikeutettuihin. TNS Gallup näytti supistaneen tavoiteperusjoukkoa 
vielä tästäkin eikä ottanut aineistoon yli 80-vuotiaita. Tämä lienee 
ymmärrettävää mutta ei aiheuttane suurta harhaa tuloksiin. Noin vanhat 
saattaisivat päätöksestä tosin ärsyyntyä.  

Tiedot kerätään CATI:lla. Soittelun tuloksena saadaan lopulta aineisto 
joka minulle annettuna sisälsi ensimmäisellä kerralla noin 4000 ja 
toisella kerralla noin 3000 ihmisen tiedot. 
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TNS-Gallupin aineiston peruspainot 2011

Aineistojen otospainot olivat suhteellisia eli niiden keskiarvo kussakin 
osa-aineistossa oli = 1 ja siis painojen summa = kunkin aineiston 
vastaajien määrä. Tämän voin uskoa olevan käyttökelpoisen esimerkiksi 
keskivirheiden ja luottamusvälien laskemiseen, johon tämän kurssin 
opiskelijat osaavat helposti käyttää Complex Samples –modulia SPSS:ssä
tai PROC SURVEYFREQ:iä SAS:ssa. Ne antavat siis normaalijakaumaan 
perustuvat luottamusvälit estimoitujen kannatuslukujen suhteellisille 
frekvensseille eli kannatusprosenteille. Luottamusvälit eivät ole samoja 
eri kannatustasoilla, vaan kasvavat absoluuttisesti kannatuksen 
kasvaessa ja päinvastoin ovat pienempiä pienen kannatuksen puolueille. 
Suhteellinen luottamusväli on eri asia mutta sitä en ole nähnyt missään 
mediassa esitetyn. 
Tutkittuani painoja, havaitsin niiden perustuvan melko varmasti 
seuraavaan jälkiositukseen (siis tämä pätee melkein kaikille painoille):
Sukupuoli*4 ikäryhmää*5 aluetta=40 jälkiositetta.    
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TNS-Gallupin aineiston peruspainot 2011
Painojen luonnin teoria perustuu mielestäni siihen, että saatu 
puhelinvastaajien aineisto on satunnainen ’otos’ kustakin jälkiositteesta 
eli siis vastaajien sisältymistodennäköisyys vaihtelee ositteiden välillä 
mutta on ositteiden sisällä sama. Painot siis eivät ole vakioita. Pienimmät 
painot ensimmäisessä saamassani aineistossa ovat = 0,71 (eli 29% 
keskiarvosta). Nämä ovat 65 vuotta täyttäneille naisille itäisen keskisen
Suomen alueella. Nämä siis saatiin hyvin vastaamaan puhelimitse, 
lienevätkö paremmin kotona? Vastaavasti isoimmat painot (huonoiten 
vastanneet tai tavoitetut) ovat = 1,22 ja he ovat eteläisestä Suomesta 
olevia miehiä jotka ovat 35-49 -vuotiaita. Melko suuret painoerot siis 
ovat ja näiden avulla tuotetaan ’alustavat’ kannatusluvut mutta niitä ei 
julkaista mediassa. Niihin ei ole yleensä luottamista. Miksi? Yleisen tason 
pääsyy on että aineisto on valikoitunut koska aineisto ei suinkaan ole 
satunnainen, vaan tiedot ovat heiltä jotka lopulta usean yrityksen 
jälkeen saadaan ’haaviin.’ Markkinatutkimuslaitokset eivät kerro kuinka 
monta epäonnistunutta yritystä on ollut mutta joskus olen kuullut luvun 
että joka 6:s saadaan mukaan. Ehkä tämä on liiankin optimistinen. 
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TNS-Gallupin aineiston parannetut painot 2011

Valikoituneella aineistolla on siis pärjättävä. Tähän on sitä enemmän 
mahdollisuuksia, mitä enemmän ja mitä parempaa aputietoa on 
olemassa. Tämänhän olemme oppineet jo monta kertaa, koskien myös 
imputointia ja editointia. 
Peruspainoilla saadaan siis aineisto täsmäytettyä niiden takana olevien 
väestöjen. Tämä ei ole tae tulosten laadusta vielä. Miten tuloksia 
voitaisiin vielä parantaa? Perustapana on käyttää sellaista 
lisäinformaatiota joka auttaisi asiaa. TNS-Gallupin aineistossa paras 
tällainen tieto koskee äänestämistä edellisissä yleisissä vaaleissa. Nämä 
vaalit olivat esimerkissä vuoden 2008 kunnallisvaalit, koska niissä 
äänestäminen uskotaan muistettavan paremmin kuin edellisissä 
eduskuntavaaleissa. Menetelmä tässä painokorjauksessa on selkeä: (i) 
Lasketaan peruspainoilla kannatusosuudet kunnallisvaaleissa 
puolueittain, (ii) Katsotaan todelliset tulokset samoista vaaleista, (iii) 
Verrataan tulosten suhteita ja lasketaan parannetut painot, (iv) 
Tuotetaan uudet tulokset näillä painoilla, ja samalla luottamusvälit 
(virhemarginaalit). 
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TNS-Gallupin aineiston parannetut painot 2011

Tuo on periaatteessa helppoa mutta ei ihan: 
1. Kaikki eivät äänestäneet edellisissä vaaleissa, myös siksi etteivät olleet 
äänioikeutettuja. Siis tälle joukolle ei voida laskea tuota oikaisusuhdetta. 
2. Kaikki äänestäneet eivät halua kertoa mitä puoluetta äänestivät. Tällekään 
joukolle ei siis saada oikaisusuhdetta. 
3. On myös joukko ihmisiä jotka eivät halua kertoa mitä äänestivät edellisellä 
kerralla eivätkä myöskään sitä mitä äänestäisivät nyt. 
4. Monet ihmiset eivät myöskään osaa sanoa mitä äänestävät tai edes sitä 
mitä äänestivät edellisissä vaaleissa. 
5. Onko ihmisten antama tieto luotettava? Eri aikoina on havaittavissa erilaisia 
asenteita siitä, kuinka helposti ihmiset ’rohkenevat’ kertoa 
puoluekannatuksensa. Joidenkin puolueiden kannattamisesta taas saattaa olla 
vaikeampi avoimesti kertoa. Haastattelutilanne on toki periaatteessa 
luottamuksellinen mutta silti kannatuksen kertominen voi olla monelle herkkä 
kysymys (haastattelija sen kuulee kuitenkin). 
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TNS-Gallupin aineiston parannetut painot 2011

Kuten sanottu aikaisemmin, hyvä puoli galluppien 
puoluekannatusmittauksissa on se, ettemme olekaan kiinnostuneet heistä 
jotka eivät aio äänestää. He ovat myös useammin sellaisia joita ei saa 
vastaamaan survey-kyselyihin. Harha siis ei pääse pahaksi puoluegallupeissa 
tässä mielessä, mutta muissa se voi olla paha koska nämä äänestämättömät 
ja vastaamattomat ryhmät ovat enemmistöltään jotain marginaalia, painotus 
köyhissä, työttömissä ja syrjäytyneissä mutta mukana voi olla myös hieman 
rikkaita joita vaalit eivät hetkauta mihinkään suuntaan.
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TNS-Gallupin aineiston muuttujia 2011

Alphabetic List of Variables and Attributes
# Variable Type Len Label
10 asuu Num 8 <ASUU> Asutteko...
12 elvaihe Num 8 <ELVAIHE> Mihin elämänvaiheeseen kuulutte?
15 fika Num 8 Jos 18 v täyttänyt
17 fp4 Num 8 Jos (p4:1-9)
4 ika Num 8 <IKA> Aluksi kysyisin ikäänne?
22 ika3 Num 8 Painotus2
11 kunta Num 8 <KUNTA> Missä kunnassa asutte?
21 kuntaryhma2 Num 8 kuntaryhma
2 lomake Char 5
20 maakunta Num 8 Maakunta
16 p4 Num 8 <P4> Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai 

muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestäisitte?
19 p5 Num 8 <P5> Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te 

äänestitte viimeksi käydyissä kuntavaaleissa?
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Punaisella merkityt avainkysymyksiä pääasian kannalta.
Näillä tehdään todennäköisesti jälkiositus. 



TNS-Gallupin aineiston muuttujia 2011
Alphabetic List of Variables and Attributes
18 p6 Num 8 <P6> Kuinka varma mielipide Teillä on, jos ajattelette juuri 

kannattamaanne puoluetta; onko se erittäin varma, melko 
varma, ei juurikaan varma vai ei lainkaan varma?

14 perheenem Num 8 <PERHEENEM> Kuka taloudessanne päättää 
päivittäistavaraostoista; Te itse, joku muu, vai Te yhdessä 
jonkun muun kanssa?

6 phlo Num 8 <PHLO> Oletteko taloutenne päähenkilö eli eniten 
ansaitseva?

7 phlo_amm Num 8 <PHLO_AMM> Mihin näistä ammattiryhmistä perheenne 
päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu?

3 suku Num 8 SUKUPUOLI
1 survey Char 6
5 t1 Num 8 <T1> Mikä on koulutuksenne?
8 t2 Num 8 <T2> Mihin seuraavista ammattiryhmistä Te itse kuulutte?

9 t3 Num 8 <T3> Oletteko tällä hetkellä...
13 tulo Num 8 <TULO> Mihin luettelemistani tuloluokista perheenne kuuluu, 

kun kaikkien perheenjäsenten vuositulot lasketaan yhteen 
veroja vähentämättä?

24 uusinuts2 Num 8 NUTS 2 (Suuralueet)
23 vaalipiirit2010 Num 8 Vaalipiirit 2010
25 wt2011_18v Num 8 WT2011 18V

Tässä datassa on useita sellaisia joita voi käyttää apumuuttujana, sekä 
painotuksessa että sen yhdessä kokeilemassani oheistoiminnossa, 
imputoinnissa. 
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TNS-Gallupin aineiston käsittelyä 2011

En esitä kaikkea mitä viime vuonna tein kun yritin ratkaista 
puoluekannatuksen estimointiongelmaa tilanteessa jossa:
- Aina on eräänlainen ennustetilanne mukana ja tilanne voi 

nopeastikin muuttua
- Oli yksi puolue joka oli nousussa mutta eri mittauksissa noususta 

esitettiin erilaisia ’ennusteita’. 
- Tilanne oli siis turbulentimpi kuin aikoihin.

Itse jouduin osallistumaan keskusteluun, en pakosta vaan siksi että 
tilanne oli haastava. Tästä olen kirjoittanut Kanava-lehteen 12.8.2011 
pidemmän jutun jota en tässä siteeraa. Tiettyihin sen käsitteisiin kuten 
’epävarmuushaarukka’ (olen käyttänyt myös termiä 
’epävarmuusmarginaali’) oli vaikuttamassa myös lehden päätoimittaja 
Ville Pernaa, joka on tunnettu mediapersoona.  
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TNS-Gallupin aineiston käsittelyä 2011

Joka tapauksessa kehitin tuossa yhteydessä mainitsemia käsitteitä joita 
on myös tämän tarinan lopun lehtileikkeissä. Olennaista oli saada 
asiantuntijatkin ymmärtämään, ettei epävarmuus ole vain satunnaista, 
vaan tilastotermein ’systemaattista’ joka viittaa samalla ’harhaan’ jota 
kaikissa estimaateissa väistämättä on. Näissä 
puoluekannatusmittauksissa harhaa syntyy tietysti monista syistä mutta 
niihin vaikea päästä kiinni. Itse kykenin pääsemään siihen osin kiinni 
mittaamalla kannatuksen eri periaatteilla eli siis laskin oikaisukertoimen 
muillakin ehdoilla kuin, että se perustuu vain heidän tietoihinsa jotka 
kertovat kuntavaalien äänestyskäyttäytymisensä ja nykyisen vastaavasti. 
Kuten on helppoa uskoa ja aineistosta nähdä, tämä ei ole yleinen 
’totuus.’ Itse esimerkiksi imputoin kuntavaalien äänestämisen heille 
jotka kertoivat kannatuksensa tulevia vaaleja koskien mutta eivät siis 
kertoneet mitä äänestivät kuntavaaleissa. Kokeilin myös paria muuta 
vaihtoehtoa. 
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TNS-Gallupin aineiston käsittelyä 2011

SIIS sain kannatukselle useampia estimaatteja ja näille virhemarginaalit 
laskin SAS SURVEYFREQ:llä. Usean estimaatin ja usean virhemarginaalin 
oppi ymmärtämään myös HS-toimittaja Juha-Pekka Raeste mutta usean 
kuvan esitystapaa hän ei uskonut kenenkään ymmärtävän eikä sellaista 
pitäisi kansalle tarjota lehteen. Kansalle kun piti kertoa vain yhdet luvut, 
virhemarginaali sen päällekin oli melkein liikaa. SIIS: kukin mittauslaitos 
lopulta valitsee yhden oikaisukertoimen (en tiedä kuinka kauan sen 
valintaa miettivät) ja antavat siis yhdet luvut, vaikka hyvin tietävät 
mahdollisen systemaattisen tekijän olemassa olon. Nyt ratkaisuni, joka 
on yleensä keskiarvo kolmesta eri tavoin lasketusta estimaatista ja siis 
eri oikaisukertoimilla lasketuista, on ymmärrettävä kun se esitetään 
kuviona, josta varmasti saa jonkin käsityksen, ja oikeanlaisen.   
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TNS-Gallupin aineiston käsittelyä 2011-2012

SIIS: Loppusivuilla olevista lehtikopioista näet mitä tästä 
seurasi. Näet että kehitin kuvion josta ’sokea Reetakin’ saa 
jonkin ymmärryksen, ainakin verrattuna siihen että 
kerrotaan virhemarginaalin olevan p %-yksikköä suuntaansa. 
Yksi vaihe tarinassa oli myös se, että lehteen tuli 19.3.2011 
väärä asteikko, jonka lehti suostui korjaamaan onneksi. 
Tuskin sitä moni havaitsi mutta se olisi ollut kiusallinen 
minulle.

Tästä opista olen tehnyt oikeankin artikkelin jonka esimerkit 
eivät ole vain puoluegallupeista vaan kahden eri surveyn
(myös mixed-mode) aineistosta. Jos intoa riittää, löydät sen 
täältä:
http://www.pphmj.com/journals/articles/982.htm
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Tässä on Helsingin Sanomien kirjoituksia maali-huhtikuussa 
2011. Tutki termien käyttöä ja selvitä mitä on muuttunut?

HS 18.2.2011

Kaikki alkoi
tästä aivan 
pielessä 
olevasta 
lauseesta.

Gallupit _ Seppo 2012 14



HS 18.3.2011
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HS 19.3.2011
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HS 19.3.2011
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HS 20.3.2011

KORJAUS 19.3. jutun kuvaan; suurin piirtein oikein 
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HS 12.4.2011

Viimeinen julkistus ennen vaaleja
TNS Gallupilta
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Yle-uutisten Taloustutkimuksen julkistuksen yhteydessä tehty
HS 15.4.2011 
J.K. Nykyisin on HS:ssäkin palattu entiseen esitystapaan. Juha-Pekka 
siirtyi pian vaalien jälkeen toisiin tehtäviin HS:ssä. 
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Ilmestyi 10.10.2012
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Kuntavaaligalluppien Wikipedia-yhteenveto 17.10.2012


