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1 Johdanto 
 

Surveytutkimuksessa saadaan harvoin kerättyä täydellisen edustavaa aineistoa tavoitellulta 

vastaajajoukolta. Lähes aina osa vastauksista tai vastaajista jää puuttumaan. 

Puuttuneisuudella voi olla suuri merkitys aineiston tilastollisen analyysin kannalta. Jos 

puuttuvat havainnot poistetaan analyysistä, pienenee aineiston määrä ja estimoinnin 

tarkkuus voi kärsiä. Ongelma on vielä vakavampi, jos puuttuvat havainnot eivät ole 

jakautuneet satunnaisesti vastaajien kesken, vaan jotkin vastaajaryhmät ovat selvästi 

aliedustettuja. Tällöin aineisto ei enää välttämättä enää vastaa tarkasteltavaa perusjoukkoa 

tutkittavan ilmiön osalta. 

 

Puuttuneisuuden lisäksi aineiston laatuun vaikuttaa käytetty otanta-asetelma. Survey 

toteutetaan tavallisesti otantatutkimuksena, jossa otos poimitaan todennäköisyysotannalla 

tutkittavasta perusjoukosta. Tällöin otoksesta saatavissa tuloksissa on satunnaisvaihtelua eri 

otosten välillä. Sekä otannan että puuttuneisuuden vaikutuksia voidaan kompensoida 

kerätyn aineiston uudelleenpainotuksella. Uudelleenpainotus on osa estimointimenetelmää, 

joka tuottaa mahdollisimman luotettavia estimaatteja tutkimuksen tavoiteperusjoukon 

tasolle. Tavallisimpia uudelleenpainotusmenetelmiä ovat erilaiset kalibrointimenetelmät ja 

vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvat menetelmät.  

 

Kalibroinnissa vastaajille etsitään sellaiset painot, että painotetusta otosaineistosta tuotetut 

tunnettujen apumuuttujien jakaumat täsmäävät perusjoukon jakaumatietojen kanssa. 

Lisäksi kalibroitujen painojen tulee pysyä mahdollisimman lähellä alkuperäisiä otospainoja. 

Vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvassa menetelmässä yksilön (tai yksilöiden) 

vastaamistodennäköisyyttä ennustetaan sopivalla mallilla ja painokertoimet muodostetaan 

mallista saatujen ennusteiden pohjalta siten, että painojen summa vastaa perusjoukon 

reunajakauman tunnettuja arvoja.  

 

Tässä työssä tarkasteltiin kalibrointiin perustuvan menetelmän ja vastaustaipumuksen 

mallinnukseen perustuvan menetelmän käyttöä tutkimusaineiston uudelleenpainotuksessa, 

sekä käytetyn uudelleenpainotusmenetelmän vaikutusta estimoinnin laatuun, kun 
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otosaineistosta estimoidaan tavoiteperusjoukon tunnuslukuja. Lisäksi haluttiin tutkia, voisiko 

vastaustaipumusmallilla tuotettuja painoja parantaa kalibroinnilla. 

 

Uudelleenpainotusmenetelmien vertailuun valittiin mukaan kolme puhtaasti kalibrointiin 

perustuvaa menetelmää, yksi puhtaasti vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuva 

menetelmä ja kolme vastaustaipumuksen ja kalibroinnin yhdistävää menetelmää. 

Yhdistelmämenetelmissä muodostettiin painot ensin vastaustaipumusmalliin perustuen, ja 

sen jälkeen sovellettiin niihin kalibrointia. 

 

Käytössä oli synteettinen, oikeaan surveyaineistoon perustuva tutkimusaineisto, jota 

käytettiin tutkimuksessa tavoiteperusjoukkona. Perusjoukosta poimittiin satunnaisotoksia 

jäljitellen aitoa otantatutkimuksen tilannetta. Otokseen poimituille yksiköille muodostettiin 

painokertoimet vertailtavilla menetelmillä, ja painotetuista otoksista estimoitiin erilaisia 

tavoiteperusjoukon tunnuslukuja, lähinnä keskiarvoja. Eri menetelmillä painotetuista 

aineistoista saatuja estimaatteja verrattiin toisiinsa sekä tunnuslukujen oikeisiin arvoihin 

tavoiteperusjoukossa. Tutkimuksen tilanne poikkesi normaalista käytännön tilanteesta siinä, 

että tavoiteperusjoukko tunnettiin kokonaan, ja näin ollen tunnuslukujen oikeat arvot 

perusjoukossa tiedettiin. Tämä oli hyödyllistä, kun haluttiin tutkia, miten lähelle oikeita 

arvoja menetelmillä päästään. 

 

Tutkielma alkaa surveytutkimuksen peruskäsitteiden esittelyllä luvussa 2. Painopiste on 

surveyaineistossa esiintyvien virheiden ja puuttuneisuuden eri lajien, ja niiden taustalla 

olevien syiden tarkastelussa. Lisäksi tarkastellaan ns. puuttuneisuusmekanismeja, jotka 

ilmaisevat kuinka haitallisesta puuttuneisuudesta on kyse. 

 

Luvussa 3 siirrytään tarkastelemaan tunnuslukujen estimointia surveyaineistossa. Aluksi 

käsitellään estimointia (lähinnä teoreettisessa) tilanteessa, jossa kerätyssä aineistossa ei 

esiinny lainkaan puuttuneisuutta. Sen jälkeen siirrytään surveyssä tyypilliseen tilanteeseen, 

jossa aineistossa esiintyy puuttuneisuutta joko vastaajien tai kysymysten tasolla, tai 

molempia. Uudelleenpainotus esitellään yhtenä keinona korjata puuttuneisuuden 

aiheuttamaa harhaa estimoinnissa. 
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Luvuissa 4 ja 5 esitellään tässä työssä tutkitut painotusmenetelmät. Luvussa 4 tarkastellaan 

kalibrointiin perustuvaa uudelleenpainotusta, sen teoreettista perustaa ja sovelluksia. 

Luvussa 5 tarkastellaan yksilön vastaustaipumuksen mallintamista ja siihen perustuvaa 

uudelleenpainotusta.  

 

Luvussa 6 esitellään tutkimusaineisto ja sen taustalla oleva EU-rikosuhritutkimuksen 

pilottitutkimus. Sen jälkeen käydään läpi vertailtaviin painotusmenetelmiin liittyvät 

määrittelyt ja painojen muodostuksen laskennalliset vaiheet, ja tarkastellaan saatuja painoja. 

 

Luvussa 7 esitellään eri painotusmenetelmillä laskettuja estimointituloksia, ja vertaillaan 

tuloksia sekä menetelmien kesken että tavoiteperusjoukon oikeisiin arvoihin. 

 

Luvussa 8 vedetään yhteen saatuja tuloksia ja pohditaan syitä niihin, sekä mahdollisia 

parannusehdotuksia. 

 

Tässä työssä tehtyihin estimointeihin perustuen on myös julkaistu vuonna 2018 artikkeli 

(Laaksonen ja Hämäläinen 2018). Työn laskennallinen osuus on tehty pääosin jo vuonna 

2013. 
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2 Survey ja sen virheet 

 

2.1 Surveyn peruskäsitteet 

 

Surveytutkimus tai survey on kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen 

tutkimus, joka kohdistuu suurehkoon määrään todennäköisyysotannalla valittuja kohteita. 

Surveyssä tavoitteena on saada uutta tietoa tietyn kiinnostuksen kohteena olevan 

tavoiteperusjoukon ominaisuuksista. Tavoiteperusjoukko koostuu tutkimusyksiköistä, ja 

tutkimusyksikkö voi olla esimerkiksi ihminen, kotitalous tai yritys. Tavoiteperusjoukkoa 

yritetään lähestyä käyttämällä sopivaa kehikkoa eli etsimällä paras mahdollinen 

kehikkoperusjoukko, josta poimitaan kaikki tai osa haluttua tiedustelua varten. 

Kehikkoperusjoukko ja tavoiteperusjoukko eivät välttämättä ole identtisiä, minkä 

seurauksena aineistoon voi tulla virheitä (kuva 1).  Poimitun aineiston perusteella voidaan 

muodostaa ns. tutkimusperusjoukko (Laaksonen 2013), jota varsinaiset tutkimustulokset 

koskevat. Sen toivotaan vastaavan tavoiteperusjoukkoa. 

 

Surveyn aineiston keruussa hyödynnetään yleisesti otantaa.  Otantatutkimus on halvempi 

toteuttaa kuin kokonaistutkimus ja tulokset saadaan nopeammin.  Otantatutkimuksessa 

voidaan panostaa enemmän huolelliseen ja tarkkaan tiedonkeruuprosessiin sekä valitun 

otoksen tavoittamiseen. Otantaa käytetään myös tilanteissa, joissa perusjoukko on 

epätarkasti etukäteen hahmotettavissa (Laaksonen 2013).  

 

 

Kuva 1. Tavoiteperusjoukko, kehikkoperusjoukko ja otos (Lundström ja Särndal 2001). 
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Otanta-asetelma (sampling design) on niiden sääntöjen ja menetelmien kokonaisuus, jolla 

otos poimitaan perusjoukosta. Otanta-asetelman laadinta voidaan jakaa seuraaviin 

vaiheisiin: 

a) Perusjoukkojen määrittely  

- alkiotason perusjoukko 

- ryvästason perusjoukko  

b) Otanta-asteiden määrittely 

- alkiotason otanta 

- ryväsotanta (yksiasteinen otanta, kaksiasteinen otanta, moniasteinen otanta)  

c) Otantamenetelmien kiinnittäminen eri otanta-asteille 

- osittaminen 

- otoksen kiintiöinti ositteisiin (ositekohtaiset otoskoot) 

- alkioiden poimintamenetelmän valinta kullakin otanta-asteella ja ositteessa 

(yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, pps-otanta) 

 

Otanta-asetelman laadinnan vaiheita kuvaa yksityiskohtaisemmin esimerkiksi (Laaksonen 

2013). 

 

Otanta-asetelman keskeinen tavoite on määrätä todennäköisyys sille, että tietty 

kehikkoperusjoukon yksikkö sisältyy otokseen, eli tutkimusyksikön ensimmäisen kertaluvun 

sisältymistodennäköisyys (first-order inclusion probability). Ensimmäisen kertaluvun 

sisältymistodennäköisyys saa enintään arvon yksi. Tämä todennäköisyys voi muodostua 

useampiasteisissa otannoissa useammista sisältymistodennäköisyyksistä. Toisen kertaluvun 

sisältymistodennäköisyys (second-order inclusion probability) tarkoittaa todennäköisyyttä, 

että tietyt kaksi tutkimusyksikköä sisältyvät otokseen yhtäaikaisesti.  

 

Tutkimusyksikön asetelmapaino (design weight) on sen sisältymistodennäköisyyden 

käänteisluku, ja saa siis aina vähintään arvon yksi. Asetelmapaino kuvaa kuinka montaa 

yksikköä kyseinen otokseen poimittu tutkimusyksikkö edustaa tutkimusperusjoukossa. 

Asetelmapainojen summa on tutkimus- ja siis yleensä tavoiteperusjoukon koko (eli sen 

tutkimusyksiköiden määrä). 
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Surveyssä kerätystä aineistosta halutaan yleensä tuottaa tutkittavien muuttujien piste- ja 

väliestimaatteja perusjoukon tasolla. Estimointi pyritään tekemään mahdollisimman 

harhattomasti. Estimaatteihin syntyy harhaa kahta kautta. Käytetty estimaattori voi olla 

harhainen, mikä ei ole suuri ongelma, jos tutkija tiedostaa asian ja ottaa sen huomioon. On 

kuitenkin myös mahdollista, että tutkija käyttää harhaisia estimointitapoja tietämättään 

(Laaksonen 2013). Toinen harhaa aiheuttava tekijä on itse aineistossa. Surveyssä ei 

tavallisesti saada kerättyä koko vastaajajoukolta täydellistä aineistoa, vaan osa halutuista 

tiedoista jää aina puuttumaan. Tätä kutsutaan puuttuneisuudeksi (missingness). 

Puuttuneisuus johtaa useimmiten selvään harhaan sekä piste- että väliestimaateissa 

(Laaksonen 2013). 

 

2.2 Surveyn virhelähteet 

 

Surveyssä tavoitteena on hankkia tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa tietoa, joka on 

todenmukaista ja mahdollisimman virheetöntä.  Surveyn eri vaiheisiin liittyy useita 

virhemahdollisuuksia. Keskeiset virhelähteet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: 

otantavirheisiin (sampling error) ja muihin virheisiin (non-sampling error). Otantavirheillä 

tarkoitetaan virheitä, jotka liittyvät suoraan otanta-asetelmaan ja käytettyihin 

estimointimenetelmiin. Muut virheet kattavat kaikki otannan ulkopuolisista syistä johtuvat 

virheet. Muita kuin otantavirheitä esiintyy myös kokonaistutkimuksissa, joissa otantavirhettä 

ei ole. Otantavirheen suuruus voidaan arvioida tilastollisin menetelmin, kun käytetty otos on 

poimittu todennäköisyysotannalla.  Sen sijaan muita virheitä ja erityisesti niihin liittyvän 

harhan suuruutta voi olla vaikea arvioida. 

 

Muut kuin otantavirheet voidaan jaotella mittausvirheisiin (measurement error), 

vastauskatoon (nonresponse) ja kehikkovirheisiin (coverage error) (Lundström ja Särndal 

2001). Mittausvirhe tarkoittaa väärän tai epätarkan vastauksen aiheuttamaa virhettä. 

Mittausvirheisiin on monia syitä, jotka voivat liittyä vastaajaan, haastattelijaan, 

kyselylomakkeeseen tai tiedonkeruumenetelmään. Mittausvirheitä ei tässä työssä käsitellä 

enempää. 
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2.2.1Vastauskato 

 

Vastauskato jaetaan perinteisesti kahteen pääryhmään: erävastauskatoon (item non-

response) ja yksikkövastauskatoon (unit non-response). Erävastauskato tarkoittaa, että 

tutkimusyksiköltä saadaan osa kysytyistä tiedoista, mutta yksi tai useampi tieto jää 

puuttumaan joko koska vastausta ei saada, tai koska vastaus joudutaan myöhemmin 

hylkäämään virheellisenä. Yksikkövastauskadon tapauksessa kaikki tutkimusyksikköä 

koskevat tiedot puuttuvat tai joudutaan hylkäämään. 

 

Yksikkövastauskato voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin sen mukaan, mistä 

vastaamattomuus johtuu: 

1) Vastaajakandidaattia ei tavoiteta (esim. vanhentuneiden yhteystietojen takia, tai 

henkilö on väliaikaisesti tavoittamattomissa) 

2) Vastaajakandidaatti kieltäytyy osallistumasta kyselyyn (esimerkiksi aran aihealueen 

vuoksi, tai kyselyyn vastaamisen aiheuttaman vaivan vuoksi) 

3) Vastaaja ei kykene osallistumaan kyselyyn (esim. kieliongelmien tai terveydellisiin 

tekijöihin liittyvien rajoitusten vuoksi). 

 

Yksikkövastauskatoon voidaan puuttua erilaisilla keinoilla riippuen siitä, minkä tyyppisestä 

vastauskadosta on kyse. Esimerkiksi kerätty tiedonkeruumenetelmä vaikuttaa ihmisten 

vastaushalukkuuteen (Laaksonen ja Heiskanen 2014). Yksityiskohtaisemmin 

yksikkövastauskadon eri tyyppejä ja niihin vaikuttamista käsittelee esimerkiksi (Groves ym. 

2004).  

 

Erävastauskato johtuu usein eri syistä kuin yksikkövastauskato. Yksikkövastauskadon 

tapauksessa vastaajakandidaatti yleensä tutustuu koko kyselyyn vain pikaisesti (tai ei 

lainkaan) ennen kuin päätös vastaamatta jättämisestä syntyy. Erävastauskadon tapauksessa 

vastaaja on tavallisesti ehtinyt jo tutustua kyselyyn tarkemmin ennen kuin päättää jättää 

johonkin kohtaan vastaamatta. Erävastauskatoa syntyy myös silloin, kun vastaaja lopettaa 

jossain vaiheessa kyselyä vastaamisen kokonaan, eli tietyn kohdan jälkeen kaikki loput 

vastaukset jäävät puuttumaan. Vastauksia voi jäädä puuttumaan myös vahingossa. 
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Erävastauskatoon voidaan vaikuttaa esimerkiksi valitulla tiedonkeruumenetelmällä. Eri 

menetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa datan laadun ja vastauskadon 

näkökulmasta. Tiedonkeruun lisäksi kyselylomakkeen suunnittelu on olennaisessa osassa, 

kun erävastauskato halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Haastattelututkimuksissa 

haastattelijalla on tärkeä rooli erävastauskadon ehkäisyssä (De Leeuw 2003). 

 

Yksi tapa ratkaista vastauskadon aiheuttama ongelma on jättää puuttuvat tiedot kokonaan 

pois aineiston jatkoanalyysistä. Mikäli kyseessä on kategorinen muuttuja, puuttuvaa tietoa 

on tapana merkitä omalla koodilla tai koodeilla. Tällöin puuttuvia vastauksia on mahdollista 

analysoida muiden kategorioiden ohessa. Vastauskadon käsittelyyn on myös kehitetty 

erilaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa puuttuvia havaintoja ei poisteta aineistosta 

(Laaksonen 2013). 

 

2.2.2 Kehikkovirheet 

 

Vastauskadon lisäksi aineistossa voi esiintyä myös kehikkovirheistä johtuvaa 

puuttuneisuutta. Kehikkovirhettä syntyy silloin, kun kehikkoperusjoukko ei ole sama kuin 

tutkimuksen tavoiteperusjoukko. Tämä johtuu tavallisesti siitä, että kehikkoperusjoukon ja 

tavoiteperusjoukon välillä on ajallinen viive. Kehikkovirheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

alipeitto (undercoverage), ylipeitto (overcoverage, in-eligibility) ja luokitteluvirheet 

(Lundström ja Särndal 2001). 

 

Alipeitto tarkoittaa, että kehikkotiedosta puuttuu tavoiteperusjoukkoon kuuluvia yksiköitä, 

jotka ovat joko uusia (ilmestyneet kehikon muodostamisen jälkeen) tai luokitteluvirheellisiä 

tapauksia (Lundström ja Särndal 2001). Alipeittoa ei normaalisti havaita kehikkoa 

muodostettaessa. Ylipeiton tapauksessa kehikosta löytyy yksiköitä, jotka eivät kuulu 

tavoiteperusjoukkoon. Kyse on siis yksiköistä jotka ovat poistuneet tavoiteperusjoukosta sen 

jälkeen, kun kehikko on muodostettu (Lundström ja Särndal 2001). Ylipeittävyys on 

mahdollista saada selville otokseen sisällytettyjen yksiköiden osalta, mutta kehikkotason tai 

tiedustelussa tavoittamattomien osalta ylipeittävyys voi jäädä havaitsemattomaksi 

(Laaksonen 2013). 
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Luokitteluvirhe tarkoittaa, että yksikkö on jonkin muuttujan väärän koodauksen vuoksi joko 

sisällytetty virheellisesti kehikkoperusjoukkoon mukaan, vaikkei oikeasti siihen kuuluisi, tai 

jätetty virheellisesti kehikkoperusjoukon ulkopuolelle, vaikka oikeasti kuuluisi kehikkoon. 

Luokitteluvirheet voivat siis aiheuttaa joko ali- tai ylipeittoa. 

 

2.2.3 Otantavirhe ja puuttuneisuus 

 

Otantavirhe seuraa siitä, että tutkittavasta perusjoukosta tehdään päätelmiä satunnaisesti 

valitun osajoukon eli otoksen perusteella, ja otos ei täysin pysty kuvaamaan perusjoukkoa. 

Todennäköisyysotannalla poimitun otoksen kokoonpano riippuu sattumasta, ja näin ollen 

otoksesta lasketut tulokset vaihtelevat satunnaisesti otoksesta toiseen. Otantavirhe kuvaa 

otoksesta laskettuun estimaattiin liittyvän epävarmuuden määrää.  

 

Otoksesta laskettujen estimaattien tarkkuutta voidaan parantaa muun muassa otoskokoa 

kasvattamalla. Kokonaistutkimuksessa otantavirhe on nolla. Otoskoko ei kuitenkaan ole 

ainoa tekijä, joka vaikuttaa otosaineiston laatuun. Otoksella poimittu aineisto voi olla 

vinoutunut myös vastauskadon ja kehikkovirheiden vuoksi. 

 

Saadun aineiston vinoutta pyritään tavallisesti kompensoimaan otosaineiston painotuksen 

(weighting) avulla. Painotuksessa tavoitteena on saada aineisto kuvaamaan paremmin 

tavoiteperusjoukkoa. Aineiston havainnoille lasketaan yksilölliset painokertoimet, joilla 

havainnot painotetaan tilastollisissa analyyseissä. Yksinkertaisin paino on asetelmapaino, 

joka lasketaan tutkimusyksikön sisältymistodennäköisyyden perusteella. Mikäli aineistossa 

on puuttuneisuutta, ei asetelmapaino kuitenkaan riitä, vaan on muodostettava painot, joissa 

puuttuneisuus otetaan huomioon. 

 

 

2.3 Puuttuneisuuden mekanismit 

 

Puuttuvien havaintojen määrällä ja jakautumisella tutkimusaineistossa voi olla suuri merkitys 

aineiston analyysin kannalta. Jos puuttuvat havainnot jätetään kokonaan pois analyysista, 
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käytettävissä olevan tiedon määrä pienenee ja tulosten tarkkuus kärsii. Mikäli puuttuvat 

havainnot eivät ole jakautuneet aineistossa satunnaisesti vaan painottuvat tietyn tyyppisiin 

vastaajiin, jäljelle jääneiden vastaajien jakauma ei enää vastaa tavoiteperusjoukkoa, ja tällöin 

aineistosta saatavat tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä tavoiteperusjoukon tasolle. 

 

Puuttuvien havaintojen jakautumisen aineistossa voidaan ajatella olevan seurausta taustalla 

vaikuttavasta puuttuneisuusmekanismista (missingness mechanism). 

Puuttuneisuusmekanismin luonteen hahmottaminen on hyvin tärkeää ennen kuin lähdetään 

varsinaiseen aineiston analyysiin. Alla on esitelty eräs puuttuneisuusmekanismista yleisesti 

käytetty luokittelu (Laaksonen 2013):   

 

- Täysin satunnainen puuttuneisuus, MCAR (missing completely at random)  

Tietoja puuttuu vastaajilta täysin satunnaisesti eli puuttuneisuutta ei voi selittää 

millään apumuuttujilla (tilastollisesti merkitsevästi). 

 

- Otanta-asetelman puitteissa satunnainen puuttuneisuus, MARS (missing at random 

under sampling design) 

Puuttuneisuus riippuu vain otanta-asetelman muuttujista, mutta on muuten 

satunnaista. Esimerkiksi ositetun otannan tapauksessa oletetaan, että puuttuneisuus 

riippuu ositteesta, mutta on ositteiden sisällä satunnaista.  

 

- Ehdollisesti satunnainen puuttuneisuus, MAR (missing at random) 

Puuttuneisuus riippuu sekä otanta-asetelman muuttujista että lisäksi muista 

saatavissa olevista apumuuttujista. Tällöin puuttuneisuus voidaan mallintaa 

apumuuttujien avulla ja mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi otoksen 

harhan oikaisussa. 

 

-  Ei-satunnainen puuttuneisuus, MNAR (missing not at random) 

Puuttuneisuus riippuu tutkittavista muuttujista. 
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Mikäli puuttuneisuusmekanismin voidaan olettaa olevan MCAR, MAR tai MARS, sanotaan 

että puuttuneisuusmekanismi on harmiton (ignorable) (Little ja Rubin 2002). Tällaisen 

puuttuneisuuden käsittelyyn on kehitetty hyviä malliperusteisia menetelmiä. 

 

Mikäli kuitenkin tilanne on MNAR, sanotaan että puuttuneisuusmekanismi on harmillinen 

(non-ignorable) (Little ja Rubin 2002). Kun puuttuneisuus liittyy tutkittavaan ilmiöön, voivat 

aineistosta saatavat tulokset olla huomattavan harhaisia. Tilanne on ongelmallinen, koska ei-

satunnaisen puuttuneisuuden käsittelemiseen ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. 

Harhan vähentämiseksi tulee puuttuneisuuden taustalla oleva mekanismi mallintaa 

mahdollisimman hyvin, ja sisällyttää malli aineiston analyysiin (Laaksonen 2013). Tavoitteena 

on saada selittämättömän ei-satunnaisen puuttuneisuuden osuus mahdollisimman pieneksi. 
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3 Estimointi ja puuttuneisuuden käsittely 

 

3.1 Estimointi aineistossa, jossa ei ole puuttuneisuutta 

 

Surveyaineiston pohjalta halutaan tavallisesti estimoida koko perusjoukkoa ja sen 

osajoukkoja kuvaavia tunnuslukuja.  Tyypillisiä kiinnostuksen kohteita ovat 

tutkimusmuuttujien totaalit eli kokonaissummat, keskiarvot ja suhteelliset frekvenssit, sekä 

mediaanit ja muut kvantiilipisteet. Kun kyseessä on otantatutkimus, estimoinnissa on oltava 

mukana yksikkökohtaiset painokertoimet.  

 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin estimointia teoreettisessa tilanteessa, jossa kaikilta 

otokseen kuuluvilta tutkimusyksiköiltä on saatu kerättyä kaikki kysytyt tiedot. Sen jälkeen 

tarkastelu laajennetaan koskemaan tilannetta, jossa aineistossa esiintyy puuttuneisuutta. 

Estimaattoreista esitellään totaalin ja keskiarvon estimaattoreita ja niiden varianssin 

estimointia; muita tunnuslukuja ei tässä työssä tarkastella. 

 

3.1.1 Käsitteitä 
 

Olkoon U äärellinen tavoiteperusjoukko, joka koostuu N:stä erillisestä tutkimusyksiköstä, ja 

olkoon perusjoukon yksiköt k= 1, 2, …, N. Halutaan tutkia perusjoukon yksiköiden 

ominaisuutta y, jonka arvoja merkitään yk. Oletetaan, että meillä on käytössä perusjoukosta 

todennäköisyysotannalla poimittu n:n yksikön kokoinen otos s={1, …, k, …, n}. Olkoon πk 

perusjoukon yksikön k ensimmäisen kertaluvun sisältymistodennäköisyys eli todennäköisyys, 

että yksikkö k sisältyy otokseen s. Jokaiselle perusjoukon yksikölle k tulisi olla πk > 0 

(Lundström ja Särndal 2001). 

 

Varianssiestimointia varten tarvitaan myös toisen kertaluvun sisältymistodennäköisyyttä πkl, 

joka tarkoittaa todennäköisyyttä, että kaksi yksikkö k ja l tulevat sisältyvät yhtä aikaa 

otokseen s. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun sisältymistodennäköisyydet lasketaan käytetyn 

poimintamenetelmän (tai menetelmien) ja otoksen koon perusteella (Lundström ja Särndal 
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2001).  Tavallisimmin poiminnassa käytetään yksinkertaista satunnaisotantaa tai ositettua 

yksinkertaista satunnaisotantaa. 

 

Yksikön k asetelmapaino on sen sisältymistodennäköisyyden käänteisluku dk=1/ πk. 

Asetelmapainojen summana saadaan tavoiteperusjoukon tutkimusyksiköiden määrä. 

 

Tarkasteltavan muuttujan y arvot yk tunnetaan otokseen valikoituneiden tutkimusyksiköiden 

osalta. Estimoitavia tunnuslukuja ovat y:n totaali  𝑡 = ∑ 𝑦  ja keskiarvo  𝑦 = ∑ 𝑦 . 

 

3.1.2 Horvitz-Thompson-estimaattori 
 

Yksiasteisessa otannassa ilman takaisinpanoa voidaan totaalin ty harhaton estimaattori 

muodostaa seuraavasti (Lundström ja Särndal 2001) (Horvitz ja Thompson 1952): 

 

�̂� = ∑ 𝑦 = ∑ 𝑑  𝑦     (1) 

 

Kyseinen estimaattori eli Horvitz-Thompson-estimaattori (HT-estimaattori) on harhaton 

otanta-asetelmasta riippumatta, kun πk > 0 kaikilla k. HT-estimaattorin varianssi saadaan  

 

𝑉 �̂� = ∑ 𝑦 + ∑ ∑ 𝑦 𝑦 .   (2) 

 

Koska varianssia ei yleensä tunneta, se pitää estimoida aineistosta. Varianssin 𝑉(�̂� ) 

estimaattori on 

 

𝑉 �̂� = ∑ 𝑦 + ∑ ∑ 𝑦 𝑦 .  (3) 

 

Estimaattori 𝑉(�̂� ) on harhaton, jos πkl>0 kaikilla k ja l perusjoukossa. Varianssin 

estimoinnissa tarvitaan tutkimusyksiköiden toisen asteen sisältymistodennäköisyyksiä, 

joiden laskeminen on monissa otanta-asetelmissa työlästä. HT-estimaattorin varianssin 

estimointiin on kehitetty myös muita menetelmiä. 
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Vastaavasti kuin (1) voidaan määritellä HT-estimaattori keskiarvolle: 

 

𝑦 =
∑  

∑  
     (4) 

 

ja sen varianssi 

 

𝑉(𝑦 ) = 𝑉 �̂� .     (5) 

 

HT-estimaattori kuuluu ns. asetelmaperusteisiin (design-based) estimaattoreihin, joissa 

varianssin suuruuteen vaikuttaa pelkästään käytetty otanta-asetelma. Asetelmaperusteiset 

estimaattorit sopivat estimointiin tilanteissa, joissa tarkasteltavat perusjoukon osajoukot 

ovat suuria. Pienissä osajoukoissa asetelmaperusteisen estimaattorin varianssi voi kasvaa 

liian suureksi (Lehtonen ja Pahkinen 2004). 

 

3.1.3 Yleistetty regressioestimaattori (GREG) 
 

Pienien osajoukkojen tarkastelussa tehokkaampia ovat malliavusteiset (model-assisted) 

estimaattorit (Särndal ym. 1992). Malliavusteisissa menetelmissä estimointia tehostetaan 

hyödyntämällä koko perusjoukosta saatavilla olevaa lisäinformaatiota (auxiliary information) 

tilastollisen mallin avulla. Lisäinformaatio voi olla yksikkö- tai aggregaattitason tietoa. 

Lisäinformaatiota sisältäviä muuttujia kutsutaan apumuuttujiksi (auxiliary variables).  

 

Yleistetty regressioestimaattori eli GREG-estimaattori (generalized regression estimator) on 

tyypillinen malliavusteinen estimaattori. GREG-menetelmässä aineistoon sovitetaan 

lineaarinen regressiomalli, jossa selitettävä muuttuja on y ja selittäjinä J kappaletta 

apumuuttujia x1, …, xJ. Regressiomalli on muotoa  

 

𝒀 = 𝒙 𝑩 + 𝑒 ,     (6) 

 

missä xk= (1, x1k, ..., xJk)’ sisältää apumuuttujien arvot, 𝑩=(β0, β1, …, βJ)’ on 

regressiokerroinvektori ja 𝑒 = 𝑦 − 𝑦  on residuaali.  
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GREG-estimaattori y:n totaalille perusjoukossa on (Särndal ym. 1992) 

 

�̂� = �̂� + (∑ 𝒙 − ∑ 𝑑 𝒙 )′𝑩 ,    (7) 

 

missä  

 

𝑩 = (∑ 𝑑 𝑐 𝒙 𝒙 ′) (∑ 𝑑 𝑐 𝒙 𝑦 ).    (8) 

 

𝑩 saadaan sovittamalla malli (6) otoksesta kerättyyn dataan (yk, xk). Tiedot painotetaan 

kertoimella dkck, missä dk on asetelmapaino ja ck on analysoijan valitsema kerroin. 

Yksinkertainen tapa on valita ck=1 kaikilla k (Särndal ym. 1992). 

 

GREG-estimaattori y:n keskiarvolle perusjoukossa on 

 

𝑦 = �̂� / ∑ 𝑑  .     (9) 

 

GREG-estimaattori on ”likimain harhaton”. Harha lähestyy nollaa, kun otoskoko kasvaa. 

Vaikka otoskoko ei olisi kovin suurikaan, harha on yleensä niin pieni, että sen voi jättää 

huomiotta (Lundström ja Särndal 2001). 

 

GREG-estimaattorin varianssi lasketaan residuaalien 𝑒  avulla 

 

𝑉 �̂� = ∑ ∑ (𝑑 𝑑 − 𝑑 )𝑒 𝑒  .    (10) 

 

Toinen tapa on käyttää osajoukkokohtaisia g-painoja gk , jolloin  

 

𝑉 �̂� = ∑ ∑ (𝑑 𝑑 − 𝑑 )(𝑔 𝑒 )(𝑔 𝑒 ),   (11) 

 

missä  
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𝑔 = 1 + 𝑐 (∑ 𝒙 − ∑ 𝑑 𝒙 )′(∑ 𝑑 𝑐 𝒙 𝒙 ′) 𝒙  .  (12) 

 

GREG-estimaattorin varianssin estimointia käsittelee tarkemmin esimerkiksi (Särndal ym. 

1992).  

 

Malliavusteisen menetelmän käyttö vaatii, että käytettävissä on riittävän hyvää 

lisäinformaatiota, joka kattaa koko perusjoukon. Apumuuttujien tulisi korreloida selitettävän 

muuttujan kanssa mahdollisimman voimakkaasti, jotta malliavusteinen estimaattori olisi 

tehokas (Lehtonen ja Pahkinen 2004).  

 

3.2 Estimointi aineistossa, jossa on puuttuneisuutta 

 

Hyvinkin suunnitellussa ja toteutetussa surveyssä esiintyy aina jonkin verran 

puuttuneisuutta. Tavallisesti aineistossa esiintyy sekä erä- että yksikkövastauskatoa. 

Perinteinen tapa käsitellä puuttuneisuutta on jättää puuttuvat tiedot kokonaan pois 

analyysistä. Tällöin kuitenkin estimoinnin tarkkuus huononee, ja mikäli puuttuneisuus ei ole 

täysin satunnaista (MCAR), ovat estimaatit lisäksi harhaisia.  MCAR-tilanne on käytännössä 

harvinainen, joten puuttuvien tietojen pois jättäminen tyypillisesti huonontaa estimaattien 

laatua. 

 

Mikäli puuttuvien arvojen poistaminen analyysistä ei ole mahdollista, eikä puuttuvia tietoja 

ei ole mahdollista selvittää esimerkiksi uusintakyselyn tai muiden olemassa olevien 

tietolähteiden avulla, tulee puuttuneisuus ottaa oikealla tavalla huomioon aineiston 

analyysissa, jotta saadaan luotettavia tuloksia. Puuttuneisuuden käsittelyyn on kaksi 

pääasiallista lähestymistapaa: imputointi (imputation) ja uudelleenpainotus (reweighting). 

 

Imputointia käytetään tavallisesti erävastauskadosta johtuvan puuttuneisuuden 

korjaamiseen. Imputoinnissa puuttuvat tai muuten epäkelvot havaintoarvot paikataan 

korvikearvoilla siten, että korvikearvot ovat mahdollisimman lähellä muuttujan oikeita arvoja 

tai sen todellista jakaumaa. Imputointimenetelmiä on suuri määrä erilaisia, ja sopiva 

menetelmä riippuu aineiston laajuudesta ja korvattavien muuttujien tyypistä. Menetelmät 
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voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen perusteella, miten imputoidut arvot muodostetaan: 

loogiseen imputointiin, malliluovuttajaimputointiin (model-donor imputation) ja 

vastaajaluovuttajaimputointiin (real-donor imputation) (Tilastokeskus 2007). Kaikkia 

imputointimenetelmiä voidaan soveltaa sekä deterministisesti että stokastisesti. Imputointi 

voidaan toteuttaa samalle havaintoarvolle yhden tai useamman kerran (single imputation, 

multiple imputation) (Laaksonen 2013).  

 

Yksikkövastauskadosta ja kehikkovirheistä johtuvaa harhaa pyritään yleensä korjaamaan 

aineiston uudelleenpainotuksen (reweighting) avulla. Uudelleenpainotuksessa aineistossa 

olevia alkuperäisiä asetelmapainoja muokataan käyttämällä hyödyksi lisäinformaatiota joko 

perusjoukosta, otoksesta tai molemmista (Tilastokeskus 2007). 

 

 

3.3 Painotus ja uudelleenpainotus 

 

Painotus on tarpeen aineistossa, joka käsittää vain osan tavoiteperusjoukosta, mutta jonka 

pohjalta halutaan esittää tuloksia tavoiteperusjoukon tasolla. Painotuksella pyritään 

parantamaan aineistosta tuotettavien estimaattien tilastollista luotettavuutta. On myös 

tilanteita, joissa painotusta ei tarvita, esimerkiksi jos kyse on kokonaistutkimuksesta, jossa 

kerätty aineisto kattaa täydellisesti tavoiteperusjoukon. Otantatutkimuksessa kuitenkin 

painotusta yleensä tarvitaan. Tällöin painotuksella pyritään yleensä kompensoimaan sekä 

otannan että puuttuneisuuden vaikutuksia (Laaksonen 2013). 

 

Yksinkertaisin paino on asetelmapaino, joka muodostetaan otanta-asetelman pohjalta.  

Asetelmapaino ilmaisee, kuinka montaa yksikköä kyseinen tutkimusyksikkö edustaa 

tavoiteperusjoukossa, ja se saa aina vähintään arvon yksi. Asetelmapaino ei kuitenkaan 

useinkaan käytännön tilanteissa riitä, koska kaikilta otokseen poimituilta ei saada tietoja. 

Tällöin täytyy muodostaa uudet painot, joissa puuttuneisuus on otettu huomioon. Netto-

otoksen painot eli peruspainot (basic weights) saadaan asetelmapainoista korvaamalla 

painokertoimen kaavassa suunniteltu otoskoko todellisella vastanneiden määrällä 

(Laaksonen 2013). 
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Peruspainojen laskenta pohjautuu oletukseen, että puuttuvuus aineistossa on satunnaista 

otanta-asetelman puitteissa (MARS). Joskus tämä riittää, ja peruspainojen avulla pystytään 

tuottamaan riittävän luotettavia estimaatteja aineistosta. Käytännössä MARS-oletus ei 

kuitenkaan yleensä toteudu vaan puuttuvuus riippuu myös sellaisista muuttujista, joita 

otanta-asetelma ei ota huomioon. Tällöin painoja voidaan yrittää parantaa hyödyntämällä 

sopivaa lisäinformaatiota painojen muodostuksessa. Tätä kutsutaan uudelleenpainotukseksi 

(Laaksonen 2013). 

 

Jälkiositus (post-stratification) on yksinkertainen uudelleenpainotusmenetelmä. Jälkiositus 

muistuttaa otoksen poiminnassa käytettävää (esi)ositusta, mutta se toteutetaan vasta 

estimointivaiheessa. Jälkiosituksessa vastaajat jaetaan mahdollisimman homogeenisiin 

ryhmiin (jälkiositteisiin) sopivien apumuuttujien avulla. Mikäli on käytetty ositettua otantaa, 

jälkiositteet luodaan alkuperäisten ositteiden sisälle.  

 

Vastaajille muodostetaan jälkiosituspainot seuraavasti: olkoon h alkuperäinen osite, hg 

jälkiosite (ositteen h sisällä), rhg jälkiositteeseen kuuluvien vastaajien määrä otoksessa ja Nhg 

jälkiositteeseen kuuluvien määrä perusjoukossa. Tällöin jälkiosituspaino jälkiositteeseen hg 

kuuluvalle vastaajalle k on 

 

𝑤 = .     (13) 

 

Jälkiositus sopii erityisesti kehikkovirheistä johtuvan harhan oikaisumenetelmäksi, mutta sillä 

voidaan oikaista myös vastauskadosta johtuvaa harhaa. Jälkiosituksessa käytetyn 

lisäinformaation tulisi olla laadukasta, koska muuten menetelmä voi heikentää estimoinnin 

tarkkuutta (Laaksonen 2013). Tavallisesti jälkiosituksessa käytetään sellaisia apumuuttujia, 

joista on helposti saatavissa perusjoukkotason jakaumatietoja esimerkiksi rekistereistä tai 

väestölaskennan tuloksista. 

 

Monimutkaisemmat uudelleenpainotusmenetelmät perustuvat joko eksplisiittisten tai 

implisiittisten tilastollisten mallien käyttöön. Niissä asetelmapainoa muokataan mallittamalla 

sitä erilaisen lisäinformaation avulla (Tilastokeskus 2007). Yleisimpiä 
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uudelleenpainotusmenetelmiä ovat erilaiset kalibrointimenetelmät sekä 

vastaustaipumuksen mallintamiseen perustuvat menetelmät. Seuraavissa luvuissa 

tutustutaan tarkemmin näihin kahteen lähestymistapaan. 
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4 Kalibrointiin perustuvat painotusmenetelmät 

 

4.1 Periaate 

 

Kalibroinnissa on tavoitteena parantaa otosaineistosta laskettujen estimaattien laatua 

käyttämällä estimoinnissa systemaattisesti hyödyksi kehikkoperusjoukosta saatavilla olevaa 

lisäinformaatiota. Kalibroinnissa etsitään vastaajille painot siten, että painotetusta 

aineistosta lasketut apumuuttujien reunajakaumat täsmäävät tunnettujen perusjoukon 

jakaumien kanssa.  Menetelmän kannalta keskeistä on, että käytettävissä on hyviä 

apumuuttujia, joiden jakaumat perusjoukossa tunnetaan. Jakaumat ovat muodoltaan 

muuttujien käytettävissä olevien kategorioiden tilastoja, tavallisesti lukumääriä. Samat 

kategoriat on oltava myös otosaineistossa. 

 

Kalibrointi kehitettiin alun perin otantavirheen oikaisumenetelmäksi, mutta sitä voidaan 

käyttää myös yksikkövastauskadosta ja kehikkovirheistä johtuvan harhan oikaisemiseen. 

Ensimmäinen kalibrointia estimointimenetelmänä käsittelevä tieteellinen julkaisu ilmestyi 

vuonna 1992 (Deville ja Särndal 1992), vaikkakin kalibroinnin perusideaa hyödyntäviä 

malliperusteisia ja malliavusteisia painotusmenetelmiä oli kehitetty jo 1970-luvulta lähtien 

(Chambers ym. 1999). Devillen ja Särndalin esittämä keskeinen tulos oli, että tietyin yleisin 

oletuksin kalibrointiestimaattori on asymptoottisesti sama kuin yleistetty 

regressioestimaattori (GREG).  

 

Seuraavassa esitetään kalibrointiin perustuvan estimoinnin vaiheet perustuen Devillen ja 

Särndalin (1992) esittelemään tekniikkaan.  Olkoon U äärellinen perusjoukko, joka koostuu 

N:stä erillisestä yksiköstä, k= 1, 2, …, N. Kiinnostuksen kohteena on muuttuja y, jonka arvo 

tutkimusyksikölle k on yk. Perusjoukosta on todennäköisyysotannalla poimittu n:n yksikön 

kokoinen otos s={1, …, k, …, n}. Tutkimusyksiköiden asetelmapainot ovat dk. 

 

Otoksen s perusteella halutaan estimoida muuttujan y totaali perusjoukossa 𝑡 = ∑ 𝑦 . 

Muuttujan yk arvot oletetaan tunnetuiksi otokseen poimittujen tutkimusyksiköiden osalta. 

Oletetaan, että meillä on käytettävissä J kappaletta apumuuttujia xj, ja vektori  
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xk=(xk1, ..., xkj, ..., xkJ)’ sisältää apumuuttujien arvot yksikölle k. Oletetaan, että xk:t tunnetaan 

otosyksikköjen osalta ja lisäksi apumuuttujien totaalit perusjoukossa tx= ∑ 𝒙  tunnetaan.  

 

Kalibroinnissa päämääränä on löytää sellaiset uudet painomuuttujat wkCAL, k=1, …, n, jotka  

 

1) ovat mahdollisimman lähellä alkuperäisiä otanta-asetelman mukaisia 

asetelmapainoja dk (joiden avulla lasketut estimaatit ovat harhattomia) ja 

2) joilla saadaan estimoitua otoksesta apumuuttujien oikeat totaalit, eli painomuuttujat 

toteuttavat kalibrointiyhtälöt  

 

∑ 𝑤 𝒙 =  𝒕  .    (14) 

  

 

Yhtälöille (14) löytyy yleensä useita ratkaisuja. Ratkaisut pitää rajata sellaisiin, joilla saadaan 

estimoinnin kannalta järkeviä painomuuttujan arvoja.  Klassinen lähestymistapa on käyttää 

etäisyysmittaa (distance function). Asetelmapainojen ja uusien painojen välille 

muodostetaan etäisyysmitta ja minimoidaan se niin, että yhtälöt (14) pysyvät voimassa 

(Laaksonen 2013). 

 

Merkitään etäisyysmittaa D(wk,dk). Etäisyysmitan tulee toteuttaa seuraavat ehdot (Deville ja 

Särndal 1992): 

 

1) 𝐷(𝑤 , 𝑑 ) ≥ 0 kaikilla k; D on differentioituva wk:n suhteen; D on aidosti konveksi; ja 

𝐷(𝑑 , 𝑑 ) = 0 kaikilla k, ja 

2) = 𝑔(𝑤 , 𝑑 ) on jatkuva ja injektiivinen. 

 

Keskimääräinen etäisyys asetelmapainojen ja kalibroitujen painojen välillä on 

 

∑ 𝑑 𝐷(𝑤 , 𝑑 ).     (15) 

 

Tavoitteena on minimoida (15) siten, että ehdot (14) täyttyvät eli 
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min ∑ 𝑑 𝐷(𝑤 , 𝑑 )   siten, että  ∑ 𝑤 𝒙 =  𝒕  .  (16) 

 

Optimointiongelma (12) voidaan ratkaista Lagrangen menetelmällä ja sen ratkaisu on 

muotoa 

 

𝑤 = 𝑑 𝐹(𝒙 𝝀) ,     (17) 

 

missä 𝝀 on vektori, joka sisältää J kappaletta Lagrangen kertoimia liittyen yhtälöihin (14). F 

on funktio, jonka termit riippuvat käytetystä etäisyysmitasta D (Deville ja Särndal 1992). 

 

Kalibrointiestimaattori y:n totaalille on kalibrointipainoilla painotettujen havaintoarvojen 

summa 

 

�̂� = ∑ 𝑤 𝑦 .     (18) 

 

Keskiarvon estimaattori saadaan jakamalla (17) populaation koolla N tai kalibrointipainojen 

summalla ∑ 𝑤 .  

 

Kalibrointipainot voidaan tuottaa myös muiden painomuuttujien kuin asetelmapainojen 

pohjalta. Mikäli aineistossa on puuttuneisuutta vastaajatasolla (yksikkövastauskadon tai 

kehikkovirheiden seurauksena), on kalibroinnin aloituspainoina käytettävä asetelmapainojen 

sijaan peruspainoja tai muita painoja, joissa puuttuneisuus on otettu huomioon. 

 

 

4.2 Etäisyysmitat 

 

Riippuen valitusta etäisyysmitasta (tai -funktiosta) 𝐷(𝑤 , 𝑑 ) saadaan erilaisia 

kalibrointiestimaattoreita. Taulukossa 1 on esitetty Devillen ja Särndalin alkuperäisessä 

julkaisussa (1992) mukana olleet etäisyysmitat. Etäisyysmittojen ominaisuuksia ovat 
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vertailleet esimerkiksi Deville ym. (1993). Lisää erilaisia etäisyysfunktioita ovat esitelleet 

esimerkiksi Plikusas ja Pumputis (2010) ja Plikusas (2013).  

 

Taulukko 1. Esimerkkejä etäisyysmitoista (Deville ja Särndal 1992).  

 𝑫(𝒘𝒌, 𝒅𝒌)  𝑭𝒌(𝒖) = 𝑭(𝒒𝒌𝒖)  

1. Chi-squared distance (𝑤 − 𝑑 ) /2𝑞 𝑑   1 + 𝑞 𝑢  

2. Modified minimum entropy 
distance 

𝑤 log − 𝑤 + 𝑑 /𝑞   𝑒𝑥𝑝(𝑞 𝑢)  

3. Hellinger distance 2 𝑤 − 𝑑 /𝑞   (1 + 𝑞 𝑢 /2)   

4. Minimum entropy distance −𝑑 log + 𝑤 − 𝑑 /𝑞   (1 + 𝑞 𝑢)   

5. Modified chi-squared 
distance 

(𝑤 − 𝑑 ) /2𝑞 𝑤   (1 + 2𝑞 𝑢) /   

 

 

Taulukon 1 kaavoissa 𝑞 on sopivasti valittu positiivinen skaalauskerroin (𝑞 > 0 kaikilla k). 

Tyypillisesti valitaan 𝑞 = 1 kaikilla k, mutta joissain tilanteissa on olemassa parempiakin 

vaihtoehtoja (Särndal 2007). 

 

Käyttämällä etäisyysmittaa 1 päädytään kalibrointiestimaattoriin, joka vastaa muodoltaan 

täysin yleistettyä regressioestimaattoria (7). GREG-estimaattori onkin 

kalibrointiestimaattorin erityistapaus (Deville ja Särndal 1992). Myös aiemmin esitelty 

jälkiositus on yksi kalibrointimenetelmä. 

 

Riippuu valitusta etäisyysmitasta, onko ongelmaan (16) olemassa analyyttistä ratkaisua vai 

joudutaanko painomuuttujien wkCAL likiarvot hakemaan jotakin numeerista menetelmää 

käyttäen (esim. Newton-Raphson). On syytä kiinnittää huomiota myös siihen, millaisia arvoja 

wkCAL voi saada, kun käytetään tiettyä etäisyysmittaa. Esimerkiksi taulukon etäisyysmitta 1 on 

sellainen, jolla on mahdollista saada tulokseksi sekä positiivisia että negatiivisia painoja. 

Taulukon etäisyysmitat 2-5 tuottavat aina positiivisia painoja. Yleensä surveyaineiston 

painotuksessa on toivottavaa, että painokertoimet eivät voi saada negatiivisia tai 

epärealistisen suuria arvoja. Onkin kehitetty menetelmiä, joissa painomuuttujan arvo 

voidaan rajoittaa käyttäjän etukäteen määrittämälle arvovälille (Deville ja Särndal 1992). 
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Deville ja Särndal (1992) osoittivat, että tietyin yleisin oletuksin kalibrointiestimaattori on 

asymptoottisesti sama kuin GREG-estimaattori riippumatta valitusta etäisyysmitasta. Tällöin 

kalibrointiestimaattorin varianssi voidaan estimoida käyttämällä GREG-estimaattorin 

varianssiestimaattorin kaavaa (sen erästä muotoa) (Deville ja Särndal 1992): 

 

𝑉 �̂� = ∑ ∑ 1 − (𝑤 𝑒 )(𝑤 𝑒 ),   (19) 

 

missä 𝜋  on alkion k sisältymistodennäköisyys ja 𝜋  alkioiden k ja l yhtäaikainen 

sisältymistodennäköisyys (kuten kohdassa 3.1.1.). Tässä työssä keskitytään 

tutkimusmuuttujien piste-estimaatteihin, joten väliestimointia ei käsitellä laajemmin. 

 

 

4.3 Apumuuttujat 

 

Kalibroinnissa estimoinnin tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyviä apumuuttujia on 

käytettävissä. Täydellinen apumuuttujavektori xk olisi sellainen, jonka avulla 

yksikkövastauskadon ja kehikkovirheiden aiheuttama harha estimoinnissa saataisiin 

kokonaan eliminoitua. Käytännössä joudutaan kuitenkin tyytymään siihen, että 

kalibrointiestimaattoriin jää aina jonkin verran harhaa, mutta harhan määrä pyritään 

pitämään mahdollisimman pienenä. 

 

Apumuuttujiksi sopivaa lisäinformaatiota saadaan esimerkiksi erilaisista hallinnollisista 

rekistereistä, muista hallinnollisista lähteistä ja aiemmista (tai samanaikaisista) surveystä. 

Tyypillisesti käytettyjä apumuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, tuloluokka, 

asuinalue, koulutustaso, perhekoko, jne. Kun käytettävissä on monenlaista tietoa eri 

lähteistä, on mahdollista muodostaa erilaisia vaihtoehtoisia vektoreita xk. Haasteena on 

valita niistä kalibrointiestimaattorin harhan eliminoinnin kannalta paras vaihtoehto.  Särndal 

ja Lundström (2007) ovat tiivistäneet apumuuttujavektorilta xk toivotut ominaisuudet 

seuraavasti:  

1. xk selittää yksikkövastauskadon jakaumaa  

2. xk selittää tutkimusmuuttujan y vaihtelua 
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3. xk sisältää kiinnostuksen kohteena olevien osajoukkojen identifikaattorit.  

 

 

Särndal ja Lundström (2007, 2009) ovat tarkastelleet kalibrointiestimaattoriin jäävää harhaa 

(joka riippuu valitusta xk:sta), ja johtaneet siitä erilaisia xk:n hyvyyttä kuvaavia 

indikaattoreita. Tyypillisessä surveyssä on useita tutkittavia y-muuttujia, joita kaikkia 

haluttaisiin estimoida. Käytännön syistä yleensä halutaan käyttää vain yhtä xk:ta kaikkiin 

estimointeihin, joten xk:n tulisi olla sellainen, jolla pystytään vähentämään estimaattorin 

harhaa kaikkien y-muuttujien suhteen. Tämä ei yleensä onnistu ilman kompromisseja 

(Särndal ja Lundström 2007). 

 

Kalibrointimenetelmän teoreettisessa tarkastelussa on oletettu, että käytettävä 

lisäinformaatio on virheetöntä eli apumuuttujien arvot xkj ja totaalit tx vastaavat tarkkaan 

tavoiteperusjoukon arvoja. Käytännössä data voi aina sisältää virheitä, joten sen käytössä on 

syytä olla varovainen. Virheellisen lisäinformaation käyttö voi johtaa pahasti harhaisiin 

kalibrointipainoihin (McCormack 2006). 

 

 

4.4 Muita lähestymistapoja kalibrointiin 

 

Aloituspainojen ja tavoitepainojen välisen etäisyyden minimointi käyttäen sopivan 

etäisyysmittaa on perinteinen ratkaisu kalibrointipainojen muodostuksessa, mutta myös 

vaihtoehtoisia lähestymistapoja on kehitetty. Estevao ja Särndal (2000, 2006) esittelivät 

kalibrointimenetelmän, jossa etäisyysmitasta on luovuttu kokonaan. Ainoaksi rajoitukseksi 

menetelmässä jää, että kalibrointipainot toteuttavat kalibrointiyhtälöt (10) ja ovat 

”funktionaalista muotoa” (functional form) 

 

𝑤 = 𝑑 (1 + 𝒉 𝒈),     (20) 

 

missä hk on rivivektori, jolla on sama dimensio kuin xk:lla, ja ∑ 𝑑 𝒉 ′𝒙  on kääntyvä; g on 

sarakevektori, jolla on sama dimensio (Kott 2006) ja joka saadaan 
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𝒈 = (∑ 𝑑 𝒉 ′𝒙 ) (∑ 𝒙 − ∑ 𝑑𝒌𝒙 )′ .    (21) 

 

 

Functional form-menetelmän tuottama kalibrointiestimaattori totaalille on 

 

�̂� = ∑ 𝑤 𝑦 .     (22) 

 

Kalibroitu paino (20) saadaan siis kertomalla aloituspaino (asetelmapaino) kertoimella (1 +

𝒉 𝒈). Riippuen valitusta vektorista hk saadaan erilaisia ratkaisuja painomuuttujiksi. 

Yksinkertainen (vaikkakaan ei välttämättä optimaalinen) ratkaisu on 𝒉 = 𝑐 𝒙  . Silloin 

saadaan �̂� , joka on muodoltaan GREG-estimaattorin (7) erityistapaus (Kott 2006).  

 

Estevaon ja Särndalin esittämässä ratkaisussa kalibrointipainot saadaan muuttujavektorin  

𝒉  lineaarisena funktiona (20). Estevao ja Särndal kutsuivat lähestymistapaa myös 

instrumenttivektorimenetelmäksi (instrument vector approach) ja vektoria 𝒉  

instrumenttivektoriksi (Estevao ja Särndal 2006).  Kott (2006) esitti yleisemmän määritelmän 

kalibrointipainoille kalibrointiestimaattorin konsistenssiin perustuen: kalibrointipainot ovat 

joukko painoja {𝑤 |𝑘 ∈ 𝑆}, joille pätee 

i. 𝑤  toteuttavat kalibrointiyhtälöt kaikille {𝒙 |𝑘 ∈ 𝑈}  ja 

ii. estimaattori �̂� = ∑ 𝑤 𝑦 on tarkentuva asetelman suhteen aina kun ∑ 𝑑 𝑦  

on tarkentuva asetelman suhteen (tietyin yleisin ehdoin). 

 

Laajennettu määritelmä on hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa kalibroinnilla pyritään 

korjaamaan vastauskadon tai kehikkovirheiden aiheuttamaa harhaa estimoinnissa (Kott 

2006).  

 

Kalibrointipainojen lineaarisesta muodosta (20) voidaan yleistää muotoon 

 

𝑤 = 𝑑 (1 + 𝑓(𝒉 𝒈 ∗)),    (23) 
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missä f on monotoninen, kahdesti differentioituva funktio, jolle f(0)=0, f’(0)=1 ja g* valitaan 

niin, että kalibrointiyhtälöt toteutuvat. Yhtälön (23) ratkaisu g* saadaan iteroimalla (Kott 

2003). Funktio f voi olla lineaarinen tai epälineaarinen. Tyypillisin esimerkki epälineaarisesta 

kalibroinnista on 𝑓(𝒉 𝒈 ∗) = 𝑒𝑥𝑝(𝒙 𝒈) − 1, missä xk:n komponenttien x1k, …, xlk arvot ovat 

joko 0 tai 1.  

 

Wun ja Sitter (2001) esittelevät malliavusteisen lähestymistavan kalibrointiin (model-

calibration). Perinteisissä kalibrointimenetelmissä tutkimusmuuttujan ja apumuuttujien 

välistä riippuvuutta ei mallinneta eksplisiittisesti, ellei sitten apumuuttujien xk valintaa 

käsitetä mallintamiseksi.  Kalibrointiestimaattori (18) itsessään on lineaarinen.  

Malliavusteisessa kalibroinnissa tarkastellaan tilannetta, jossa on käytettävissä koko 

populaation kattavaa yksikkötason lisäinformaatiota. Tällöin apumuuttujia voidaan 

hyödyntää tehokkaammin kuin tilanteessa, jossa tunnetaan vain apumuuttujien 

reunajakaumat. Apumuuttujien avulla muodostetaan tilastollinen malli, josta lasketaan 

sovitteet tutkimusmuuttujan arvoille. Kalibrointipainot haetaan siten, että niiden tulee 

täyttää kalibrointiyhtälöt, joissa käytetään sovitteiden perusteella laskettuja populaation 

reunajakaumia (sen sijaan että olisi käytetty apumuuttujien reunajakaumia, kuten 

perinteisessä lähestymistavassa) (Wu ja Sitter 2001). 

 

 

4.5 Calmar 2 

 

Calmar 2 on kalibrointiestimointiin kehitetty SAS-makro-ohjelma, joka laskee aineistoon 

kalibroidut painot Devillen ja Särndalin menetelmään (luku 4.1) pohjautuen. Ohjelman 

vanhempi versio Calmar (CALibration on MARgins) julkaistiin Ranskan kansallisessa tilasto- ja 

taloustutkimuslaitoksessa Inseessä (Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques) vuonna 1990 ja uusi laajennettu versio Calmar 2 vuonna 2003 (Sautory 2003). 

Calmaria ja Calmar 2:ta on käytetty surveyaineistojen painotuksessa Inseessä ja monissa 

muissa kansallisissa tilastolaitoksissa ympäri maailmaa. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi 

INSEE:n verkkosivuilta (www.insee.fr). 

 

Calmarissa 2:ssa käyttäjä määrittää ohjelmalle seuraavat optiot painojen laskentaa varten: 
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1. alkupainot, joille kalibrointi tehdään 

2. perusjoukon reunajakaumat, joiden kanssa painotetun otosaineiston totaalien on 

täsmättävä ja 

3. käytettävän etäisyysfunktion. 

 

Calmar 2 sisältää viisi eri kalibrointimenetelmää, jotka eroavat toisistaan käytetyn 

etäisyysmitan (etäisyysfunktion) suhteen (Sautory ja Le Guennec 2005): 

 

 Lineaarinen menetelmä 

Etäisyysfunktio on taulukon 1 tapauksen 1 muotoa (chi-squared distance). 

Lineaarisuus viittaa funktion 𝐹 (𝑢) muotoon. 

 Eksponentiaalinen menetelmä 

Etäisyysfunktio on taulukon 1 tapauksen 2 muotoa. Eksponentiaalisuus viittaa 

funktion 𝐹 (𝑢) muotoon. 

 Logistinen menetelmä 

Etäisyysfunktio on taulukon 1 tapauksen 4 muotoa. Painomuuttujan arvot on lisäksi 

rajoitettu niin, että käyttäjä määrittelee ylä- ja alarajat, joiden väliltä aloituspainon ja 

kalibroidun painon suhde 𝑤 /𝑑  voi saada arvoja. 

 Typistetty lineaarinen menetelmä 

Etäisyysfunktio on sama kuin lineaarisessa menetelmässä, mutta painomuuttujan 

arvot on rajoitettu käyttämän määräämälle välille kuten logistisessa menetelmässä. 

 Sinus hyperbolicus -menetelmä 

Etäisyysfunktio on muotoa 

 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑠𝑖𝑛ℎ ∝ 𝑡 −
∝

𝑑𝑡 ,     (24) 

 

missä α on positiivinen kerroin. 

 

Menetelmän valinta riippuu tilanteesta. Edellä on todettu, että kaikki kalibrointiestimaattorit 

ovat asymptoottisesti yhtä suuria GREG-estimaattorin kanssa eli niillä on sama harha ja 
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varianssi. Mutta vaikka eri etäisyysfunktiot ovatkin keskimäärin yhtä hyviä, ne eivät tuota 

samoja tuloksia, kun tarkastellaan jotain tiettyä otosta (McCormack 2006). 

 

Esimerkiksi lineaarinen menetelmä voi tuottaa negatiivisia tai epänormaalin suuria arvoja. 

Estimaatit jotka perustuvat vinoihin painojakaumiin voivat saada odottamattomia arvoja, 

erityisesti jos kyse on pienestä osajoukosta (McCormack 2006). Yleensä turvallisinta on valita 

menetelmä, jolle estimaatit ovat vähiten herkkiä. ”Rajoitetut” menetelmät eli logit- ja 

typistetty lineaarinen menetelmä ovat hyviä vaihtoehtoja siinä mielessä, että niitä 

käyttämällä voidaan välttää äärimmäisen suuret ja äärimmäisen pienet painokertoimen 

arvot. Toisaalta raja-arvojen valinta voi olla vaikeaa ja melko umpimähkäistä ilman jotakin 

järkevää perustetta. On kuitenkin kannattavaa kokeilla kaikkia menetelmiä ja katsoa millaisia 

painojen jakaumia niillä saadaan. 

 

 

  



30 
 

5 Vastaustaipumusmalliin perustuvat painotusmenetelmät  

 

5.1 Vastaustaipumuksen mallintaminen 

 

Yksikkövastauskatoon vaikuttaa suurelta osin yksilön päätös osallistua tai olla osallistumatta 

surveyhin. Mikäli osallistumispäätöksen taustalla oleva mekanismi tunnettaisiin, tietoa 

voitaisiin käyttää hyödyksi yksikkövastauskadon aiheuttaman harhan korjaamisessa. Usein 

käytetty lähestymistapa tässä on yksilön vastaustodennäköisyyden (response probability) tai 

vastaustaipumuksen (response propensity) mallintaminen, joka perustuu Rosenbaumin ja 

Rubinin (1983) propensity score -teoriaan. Vastaustaipumuksen mallintamisessa pohjana on 

oletus, että kullakin perusjoukon yksiköllä on tietty kiinteä vastaustodennäköisyys eli 

todennäköisyys vastata surveyhin, mikäli se tulee poimituksi mukaan otokseen.  

Vastaustodennäköisyyttä ei tunneta, mutta oletetaan, että se on otosyksiköiden osalta 

mahdollista estimoida saatavilla olevan lisäinformaation avulla käyttämällä sopivaa 

tilastollista mallia (Bethlehem 2012). 

 

Käytetään samoja notaatioita kuin edellisissä luvuissa, eli U on äärellinen tavoiteperusjoukko 

joka koostuu N:stä erillisestä yksiköstä, ja olkoon perusjoukon yksiköt k=1, …, k, …,N. 

Tutkittavaa  perusjoukon yksiköiden ominaisuutta mittaa muuttuja y, jonka arvoja merkitään 

yk. Perusjoukosta on todennäköisyysotannalla poimittu n:n yksikön kokoinen otos s={1, 2, …, 

n}.  Lisäksi oletetaan, että surveyssä esiintyy yksikkövastauskatoa.  Kullakin perusjoukon 

yksiköllä k on tietty tuntematon todennäköisyys ρk, että hän vastaa surveyhin, ja 

todennäköisyys 1- ρk, että hän jättää vastaamatta.  Määritellään vastausindikaattorit R1, …, 

Rk , ..., RN siten, että Rk=1, jos yksikkö k vastaa, ja muuten Rk=0. Tällöin P(Rk=1)=ρk ja 

P(Rk=0)=1- ρk.  

 

Oletetaan lisäksi, että otokseen poimituista yksiköistä on käytettävissä lisätietoa, jota 

edustaa J kpl apumuuttujia. Apumuuttujien arvot yksikölle k ovat xk = (xk1, ..., xkj, ..., xkJ)’. 

Yksikön k vastaustaipumus (response propensity) määritellään seuraavasti (Little 1986): 

 

𝜌 (𝑋) = 𝑃(𝑅 = 1|𝒙 ),     (25) 
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Vastaustaipumus 𝜌  on siis yksikön k vastaustodennäköisyys ehdolla, että apumuuttujat 

saavat arvot xk. Oletetaan, että 𝜌 (𝑋) > 0 kaikille havaituille 𝒙  , ja että eri otosyksiköiden 

vastaustaipumukset ovat toisistaan riippumattomia. Jälkimmäinen oletus ei aina käytännön 

tilanteissa toteudu (Ekholm ja Laaksonen 1991). Vastaamistaipumus voidaan estimoida, 

mikäli apumuuttujien arvot tunnetaan sekä vastanneilta että vastaamatta jättäneiltä 

otosyksiköiltä (Bethlehem 2012).  

 

Vastaustaipumuksen estimoinnissa keskeistä on sopivan mallin valinta. Yleisimmin käytetty 

malli on logistinen regressiomalli: 

 

 logit 𝜌 (𝒙 ) = log
𝒙

(𝒙 )
= 𝒙 𝑩 ,   (26) 

 

missä 𝑩=(β0, β1, …, βJ)’ on vektori, joka sisältää J regressiokerrointa. Logit-muunnoksesta 

seuraa, että estimoidut todennäköisyydet saavat arvoja väliltä [0,1]. 

 

Toinen käytetty malli on probit-malli:  

 

probit 𝜌 (𝒙 ) = Φ 𝜌 (𝒙 ) = 𝒙 𝑩,   (27) 

 

missä Φ  on standardoidun normaalijakaumafunktion käänteisfunktio. Estimaatit saavat 

arvoja väliltä [0,1].  

 

Sekä (10) että (11) ovat erityistapauksia yleistetystä lineaarisesta mallista (generalized linear 

model, GLM), joka on muotoa 

 

𝑔 𝜌 (𝒙 ) = 𝒙 𝑩,     (28) 

 

missä g on linkkifunktio (link function), joka voi siis olla logit-, probit- tai jokin muu sopiva 

funktio (Bethlehem 2012).  
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Linkkifunktioksi voidaan valita myös identiteettifunktio, jolloin vastaustaipumuksen ja 

apumuuttujien välinen suhde on lineaarinen: 

 

𝜌 (𝒙 ) = 𝒙 𝑩.     (29) 

 

Lineaarinen malli on helpommin tulkittava kuin monimutkaisemmat mallit, ja se on myös 

laskennallisesti yksinkertaisempi. Lineaarisen mallin kertoimet saadaan tavallisella 

pienimmän neliösumman menetelmällä, kun esimerkiksi logit- ja probit-mallien 

estimoinnissa tarvitaan suurimman uskottavuuden estimointia.  Lineaarisen mallin heikkous 

on, että siinä ei estimoitujen todennäköisyyksien arvoja ole rajoitettu välille [0,1], vaan 

estimaatit voivat saada myös negatiivisia tai ykkösen ylittäviä arvoja (Bethlehem 2012). 

Kuitenkin jos vastaustodennäköisyydet ovat välillä [0.25, 0.75], antaa lineaarinen malli hyvin 

samanlaisia tuloksia kuin logit ja probit (kuva 4). 

 

 

 

Kuva 2. Tavallisimpia linkkifunktioita, x-akselilla vastaustaipumus 𝜌 (Laaksonen 2006). 

 

 

Logit-funktio on yleisimmin käytetty linkkifunktio, mutta se ei välttämättä kaikissa tilanteissa 

ole parhain (Laaksonen 2006).  Logit- ja probit-funktioiden lisäksi käytettyjä linkkifunktioita 

ovat esimerkiksi loglog-funktio 𝑔 = −log (−log(𝜌 )) ja cloglog-funktio 𝑔 = log (−log(1 −

𝜌 ))  (kuva 4). Kuvassa 4 on esitetty nämä probit-, logit- ja cloglog-funktiot 
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vastaustaipumuksen suhteen (loglog on jätetty kuvan luettavuuden vuoksi pois, mutta se on 

peilikuva cloglog-funtiosta logit-käyrän suhteen). Kuvasta nähdään, että funktioiden väliset 

erot ovat suurimmillaan pienillä ja suurilla vastaustaipumuksen arvoilla. 

 

Laaksonen (2006) on vertaillut logit-, probit-, loglog- ja cloglog-linkkifunktioiden antamia 

estimointituloksia erilaisissa aineistoissa. Tutkimuksessa probit- ja logit-linkkifunktiot 

antoivat hyvin samankaltaisia tuloksia useimmissa tapauksissa. Joissain aineistoissa 

vertailtavien neljän funktion välillä ei ollut suuria eroja. Menetelmien välille syntyi eniten 

eroja silloin, kun vastauskäyttäytyminen oli monimutkaista, eli vastaustodennäköisyyksissä 

oli eniten vaihtelua. Silloinkaan erot eivät olleet dramaattisia. Tutkimustulosten perusteella 

ei voitu yksikäsitteisesti määritellä parasta linkkifunktiota, koska parhain ratkaisu riippui 

kulloinkin tutkittavasta aineistosta.  Linkkifunktion valinnalla todettiin kuitenkin olevan 

merkitystä tulosten kannalta.  Mallia valittaessa kannattaakin testata erilaisia linkkifunktioita 

ennen valinnan tekemistä (Laaksonen 2006). 

 

 

5.2 Painotus vastaustaipumuksen perusteella 

 

Vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvissa painotusmenetelmissä (response 

propensity weighting) perusajatuksena on matemaattisen mallin avulla ennustaa kunkin 

yksilön vastaamistodennäköisyyttä ja muodostaa ennustettujen todennäköisyyksien pohjalta 

painot yksilöille. Vastaustaipumuksen mallintamiseen perustuvaa painotusta on esitellyt 

esimerkiksi Little (1986). Ekholm ja Laaksonen (1991) sovelsivat menetelmää ensimmäisiä 

kertoja surveystä kerätyn aineiston painotuksessa. Menetelmää on sen jälkeen kehitetty ja 

sovellettu useissa yhteyksissä, esimerkiksi Laaksonen ja Chambers (2006), Laaksonen (2007) 

sekä Laaksonen ja Heiskanen (2014). 

 

Vastaustaipumusmallissa oletuksena on, että vastausmekanismi on MAR, eli puuttuneisuus 

voidaan selittää tunnetuilla apumuuttujilla. Vastaustaipumusmalliin perustuva menetelmä 

toimii sitä paremmin mitä parempaa lisätietoa vastaamattomista on käytössä 

vastausmekanismin näkökulmasta. Kohdassa 4.3 käsiteltiin lisäinformaation lähteitä; 
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tyypillisesti käytetään erilaisia rekisteriaineistoja. Käytettävien apumuuttujien on oltava 

sellaisia, että ne tunnetaan sekä vastaajien että vastaamatta jättäneiden otosyksiköiden 

osalta. Mikäli käytettävissä ei ole sellaista lisätietoja, jota ei olisi jo käytetty mahdollisten 

peruspainojen tai muiden jo olemassa olevien painojen luomisessa, ei 

vastaustaipumusmenetelmän käytöllä voida saavuttaa parannusta vanhoihin painoihin 

verrattuna (Laaksonen 2013). 

 

Vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvan painotusmenetelmän vaiheet ovat 

seuraavat (Laaksonen 2013, 2018): 

 

1. Valitaan aloituspaino wk, jota halutaan parantaa uuden aputiedon avulla. 

Aloituspainon tulee olla vastaajien tasolta (esim. peruspaino, kalibroitu paino). 

2. Luodaan binäärinen vastausindikaattori Rk, joka saa arvon Rk=1 vastanneille ja Rk=0 ei 

vastanneille (k=1, …, n). Painot luodaan niille otosyksiköille, joilla Rk=1. 

3. Etsitään hyviä apumuuttujia, joiden arvot tunnetaan sekä vastanneiden että ei 

vastanneiden kohdalta. Muuttujien tulisi olla sellaisia, joilla voidaan mahdollisimman 

hyvin selittää vastauskadon taustalla olevaa puuttuneisuusmekanismia. Ne voivat olla 

jatkuvia tai kategorisia. 

4. Rakennetaan binäärinen malli sopivalla linkkifunktiolla (logit, probit, log-log tai clog-

log). Mallissa selitettävänä on Rk ja selittäjinä valitut apumuuttujat (ja niiden 

yhdysvaikutukset), jotka on todettu riittävän merkitseviksi tilastollisella testillä. 

5. Valitaan paras kohdan 4 ennustemalleista ja tuotetaan sillä estimoidut 

vastaustodennäköisyydet ρk. Tarkistetaan vastaustodennäköisyyksien jakauma ja 

mahdolliset outlierit; jos löytyy pahoja ääriarvoja, kokeillaan jotain muuta mallia. 

6. Lasketaan uudet vastaustaipumukseen perustuvat painot seuraavasti: 

 

𝑤 = 𝑞  ,     (30) 

 

missä qc on skaalaus- tai kalibrointitekijä, jonka avulla alustavat painot wk/𝜌  

muunnetaan sellaisiksi, että painojen summa vastaa perusjoukon reunajakauman 
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väestömäärää. Näiden väestömäärien on oltava tiedossa esimerkiksi rekisteritietojen 

perusteella.  

7. Tehdään tarkistuksia painojen 𝑤  suhteen esimerkiksi tutkimalla niiden 

jakaumaa ja summaa sekä vertaamalla niitä muihin aineistossa oleviin painoihin. 

Lisäksi voidaan katsoa, millaisia estimointituloksia painojen avulla saadaan. 

 

Kohdan 6 kalibrointitekijä saadaan osituksen tai jälkiosituksen tapauksessa (missä h on osite) 

seuraavasti (Laaksonen 2013): 

 

𝑞 =
∑

∑ /
 .     (31) 

 

 

Estimaattori tutkimusmuuttujan y totaalille on samaa muotoa kuin kohdassa (18) eli  

 

�̂� = ∑ 𝑤 𝑦 .     (32) 

 

Keskiarvon estimaattori saadaan jakamalla (32) populaation koolla N tai kalibrointipainojen 

summalla ∑ 𝑤 .  

 

Varianssiestimointia vastaustaipumusmallin tapauksessa ovat käsitelleet esimerkiksi 

Laaksonen (1988) ja Ekholm ja Laaksonen (1991). Totaalin (ja keskiarvon) 

varianssiestimaattori koostuu kahdesta komponentista, joista toinen vastaa otannasta 

johtuvaa varianssin kaavaa, ja toinen komponentti ottaa huomioon puuttuneisuuden. 

Painojen varianssin kasvaessa myös estimaattorin varianssi kasvaa. Tässä työssä ei käsitellä 

varianssin estimointia enempää. 

 

Vastaustaipumusmalliin perustuvaa lähestymistapaa on käytetty laajasti erilaisten 

surveyaineistojen painotuksessa. Menetelmällä on kuitenkin tiettyjä rajoitteita. Mikäli mallin 

(28) määrittelyssä tehdään virheitä eli vastaustaipumusta ei kyetä mallintamaan riittävän 

hyvin, saadaan painotetusta otosaineistosta hyvin todennäköisesti harhaisia estimaatteja 

perusjoukon tunnusluvuille. Ongelmallista on myös, jos malli antaa osalle vastaajista erittäin 
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pieniä vastaustaipumuksen arvoja, jolloin vastaavat painokertoimet ovat erittäin suuria. 

Tällöin perusjoukkotason estimaattien varianssi kasvaa suureksi. Suurien painojen 

ongelmaan on olemassa ratkaisuja, joissa tietyn raja-arvon ylittävät painot ”katkaistaan” ja 

niiden painoarvo aineistossa kompensoidaan muulla tavoin (Chen ym. 2015). 

 

Vastaustaipumuksen mallinnusta on käsitelty tässä yksilötasolla, mutta sitä käytetään jopa 

yleisemmin aggregaattitasolla. Tällöin puhutaan homogeenisista vastaajaryhmistä (response 

homogeneity groups), tai adjustointisoluista (adjustment cells), joiden sisällä 

vastaustaipumuksen oletetaan olevan vakio. Vastaustaipumusennuste tuotetaan siis yksilön 

sijaan koko ryhmän jäsenille. Vastaajaryhmien painotuksessa etuna on se, että 

aggregaattitason tietoa on usein helpommin saatavilla kuin yksilötason tietoa (Laaksonen 

2018).  
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6 Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät 

 

6.1 Tutkimusaineisto 

 

Käytetty aineisto on peräisin Suomessa vuonna 2009 toteutetusta EU-rikosuhritutkimuksen 

pilottitutkimuksesta. Eurostatin/Euroopan komission rahoittamassa hankkeessa testattiin 

eurooppalaisten asiantuntijoiden suunnittelemaa uhritutkimuksen haastattelulomaketta 

seitsemässätoista Euroopan maassa. Suomessa hankkeesta vastasivat Euroopan 

kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja 

Tilastokeskus. Eri maiden pilottitutkimusten tuloksia oli tarkoitus käyttää apuna 

suunniteltaessa koko Euroopan kattavaa uhritutkimusta. Tutkimusta suunniteltiin 

toteutettavaksi vuonna 2013. 

 

EU-rikosuhritutkimuksessa kerätään tietoa erilaisten rikosten kohteeksi joutumisesta sekä 

muista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kuten turvallisuuden tunteesta erilaisissa 

oloissa. Tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa myös niistä rikoksista, jotka eivät tule 

viranomaisten tietoon. Tutkimus sisältää kysymyksiä koskien ns. perinteisiä rikoksia kuten 

varkauksia, vahingontekoja ja väkivaltaa (ml. seksuaaliväkivalta) sekä myös uudempia 

ongelmia kuten henkilöllisyyden kalastelua internetissä ja identiteettivarkauksia (Laaksonen 

2013). 

 

Tutkimuksen tavoiteperusjoukkona olivat Suomessa asuvat 15-74-vuotiaat henkilöt, joiden 

äidinkieli oli suomi. Tavoiteperusjoukon koko oli noin 3.8 miljoonaa ihmistä. Otos poimittiin 

kehikkoperusjoukosta eli viimeisimmästä väestörekisteristä kaksiasteista ositettua 

ryväsotantaa käyttäen. Kehikkoperusjoukko ositettiin suuralueen (neljä aluetta), iän (neljä 

ikäluokkaa) ja sukupuolen mukaan, joten ositteita oli 32 kappaletta (Nikula 2010). Rypäät 

olivat postinumeron ja kuntakoodin avulla muodostettuja pienalueita, joissa 

tavoiteperusjoukkoon kuuluvia oli välillä 900-35000 henkilöä (yhteensä 449 ryvästä). 

Ensimmäisen asteen poiminnassa poimittiin rypäät pps-otannalla palauttaen, ositus oli 

suuralueen mukaan. Toisen asteen poiminnassa poimittiin otokseen tulevat henkilöt rypäistä 

yksinkertaisella satunnaisotannalla ikä- ja sukupuoliosoitusta käyttäen (Nikula 2010). 

Poiminnassa painotettiin miesten ja nuorten ikäryhmien osuutta, koska odotettiin kyseisten 
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ryhmien vastaavan heikommin. Lisäksi haluttiin kerätä uutta tietoa miesten uhriksi 

joutumisesta, erityisesti miesten kokemasta väkivallasta (Laaksonen ja Heiskanen 2014).  

Lopullinen otoskoko oli yhteensä 7828 henkilöä.  

 

EU-rikosuhritutkimuksen pilottivaiheessa tavoitteena oli mm. testata kyselylomakkeen ja eri 

tiedonkeruumenetelmien toimivuutta käytännössä. Suomessa aineistonkeruussa käytettiin 

kolmea eri menetelmää: käyntihaastatteluita, puhelinhaastatteluita ja internetkyselyä. Koska 

uhritutkimus sisältää vastaajan (ja myös haastattelijan) kannalta arkaluonteisia kysymyksiä, 

oli odotettavissa, että keruutapa voisi vaikuttaa tuloksiin. Käynti- ja puhelinhaastatteluissa 

molemmissa vastausaste oli 65 % ja internetkyselyssä 25 %. Kokonaisvastausaste oli 44 % 

(Laaksonen ja Heiskanen 2014). 

 

Väestörekisteristä kerättiin myös muita taustatietoja otokseen poimituista henkilöistä 

(ositusmuuttujien lisäksi) kuten siviilisääty, koulutus, perhekoko ym. sosioekonomisia 

muuttujia, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää analysoitaessa vastauskatoa, sekä otoksen 

uudelleenpainotuksessa.  

 

Tätä tutkimusta varten muodostettiin pilottitutkimuksessa kerätyn otosaineiston pohjalta 

uusi, synteettinen tavoiteperusjoukko. Tavoiteperusjoukon koon ei tarvinnut olla 

tutkimuksessa yhtä suuri kuin todellisuudessa, koska tavoitteena oli saada kuva harhasta eri 

mittareilla. Tavoiteperusjoukko muodostettiin monistamalla kaikkien kolmen 

pilottitutkimuksen osaotoksen (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu ja nettikysely) 

yhdistetty vastaajajoukko (noin 3000 henkilöä) melko suoraviivaisesti noin 180 000 henkilön 

suuruiseksi siten, että vastausaste oli samaa luokkaa kuin oikeassa aineistossa. Samalla 

yksilötason vastausindikaattori (ks. kohta 5.1) kyettiin pitämään melko samana kuin 

alkuperäisessä aineistossa (Laaksonen ja Hämäläinen 2018).  Synteettisessä 

tavoiteperusjoukossa jokaiselle henkilölle tuli siis vastausindikaattorin arvoksi joko 1 (vastaa) 

tai 0 (ei vastaa) sen mukaan, oliko pohjana oleva otosyksikkö vastannut alkuperäiseen 

kyselyyn.  

 

Aineistossa pidettiin mukana suurin osa alkuperäisen tutkimusaineiston muuttujista, joihin 

kuului siis sekä väestörekisteristä kerättyjä taustatietoja että varsinaisia uhritutkimuksessa 
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kerättyjä tutkimusmuuttujia ja lisäksi yksilökohtainen vastausindikaattori. Synteettisen 

aineiston muodostamisesta vastasi professori Seppo Laaksonen, joka oli ollut mukana 

toteuttamassa alkuperäistä pilottitutkimusta. 

 

6.1.1 Otosten poiminta 
 

Tutkimuksessa haluttiin jäljitellä aitoa otantatutkimuksen tilannetta ja tutkia, miten käytetty 

painotusmenetelmä vaikuttaa estimoinnin laatuun, kun otosaineistossa esiintyy 

vastauskatoa. Synteettisestä tavoiteperusjoukosta poimittiin 150 satunnaisotosta käyttäen 

ositettua yksinkertaista satunnaisotantaa. Otoskoko oli 2000 henkilöä ja ositus tehtiin 

suuralueen perusteella, ositteiden koot olivat kiinteät. Otosten poiminta tehtiin SAS-

ohjelmassa käyttäen SURVEYSELECT-proseduuria.  

 

6.1.2. Puuttuneisuus aineistossa 
 

Synteettisestä tavoiteperusjoukosta poimituissa otoksissa esiintyvä puuttuneisuus 

vastaajatasolla oli yksikkövastauskadosta johtuvaa. Yksikkövastauskadon määrä vaihteli 

otoksesta toiseen sen mukaan, mikä oli vastausindikaattorin jakauma otoksessa. Mitä 

enemmän mukana oli vastaajia, joilla vastausindikaattori Rk = 0, sitä enemmän otoksessa oli 

yksikkövastauskatoa. Aineistossa oli myös muuttujatason erävastauskatoa, johon ei tässä 

tarkastelussa puututtu. Se kuitenkin saattoi osaltaan lisätä estimoinnin harhaa. 

 

Koska tavoiteperusjoukko tunnettiin kokonaan, oli yksikkövastauskatoa tai vastausastetta 

mahdollista tarkastella perusjoukon tasolla (toisin kuin yleensä käytännön tilanteissa). Lisäksi 

tarkasteltiin keskimääräistä vastausastetta ja vastausasteen vaihtelua 150 poimitussa 

otoksessa. Vastanneita oli perusjoukossa 51,2 % henkilöistä, yksittäisessä otoksessa vastasi 

keskimäärin 51,89 % otokseen poimituista keskihajonnan ollessa 1,14 % (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Vastausaste ja vastauskato (%). 
 

Tavoiteperusjoukko 150 otosta, keskiarvo 150 otosta, keskihajonta 
Vastauskato 48,80 48,11 1,14 
Vastausaste 51,20 51,89 1,14 
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Alla on taulukoitu vastausasteita oleellisimpien taustamuuttujien suhteen. Suuralueen ja 

vastaushalukkuuden välillä näyttäisi mahdollisesti olevan yhteys (taulukko 3), koska eri 

alueiden välillä on suurimmillaan yli kymmenen prosenttiyksikön ero vastausasteessa. Eniten 

vastattiin pääkaupunkiseudulla, kun taas vähiten suuralueella ”muut kunnat”, joka käsittää 

maaseudun kunnat. 

 

Taulukko 3. Vastausaste suuralueittain (%). 

Suuralue Tavoiteperusjoukko 150 otosta, keskiarvo 150 otosta, keskihajonta 

Eteläiset kaupungit 50,65 50,56 2,47 
Pohjoiset kaupungit 51,17 51,24 2,18 
Muut kunnat 47,49 47,43 2,17 
Pääkaupunkiseutu 58,95 58,96 2,03 

 

 

Vastaushalukkuudessa näyttää myös olevan eroa naisten ja miesten välillä (taulukko 4): 

miehet olivat selvästi haluttomampia osallistumaan kyselyyn kuin naiset. Tässä voi myös 

miettiä, kuinka paljon kyselyn aihepiiri on vaikuttanut, eli vastaavatko naiset helpommin kuin 

miehet kun kysytään herkistä aiheista, kuten uhriksi joutumisesta. 

 

Taulukko 4. Vastausaste sukupuolittain (%). 

Sukupuoli Tavoiteperusjoukko 150 otosta, keskiarvo 150 otosta, keskihajonta 
Mies 46,71 47,56 1,53 
Nainen 55,54 56,04 1,46 

 

 

Tarkasteltaessa vastausastetta ikäluokittain (taulukko 5) erottuu selkeimmin vanhin 

ikäluokka eli 68-75-vuotiaat, joissa on vastattu selvästi vähemmän kuin muissa ikäluokissa. 

Eniten ovat vastanneet 23-37-vuotiaat. Tämä vaikuttaa vähän yllättävältä, jos mietitään siitä 

näkökulmasta, kenellä olisi ”aikaa” vastata. Toisaalta tässä tarkasteltu ikäluokkajako on aika 

karkea, 23-37-vuotiaiden joukossa on monessa elämänvaiheessa olevia ihmisiä opiskelijoista 

ruuhkavuosia eläviin perheellisiin. 
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Taulukko 5. Vastausaste ikäluokittain (%). 

Ikäluokka Tavoiteperusjoukko 150 otosta, keskiarvo 150 otosta, keskihajonta 
15-22 50,73 51,73 3,34 
23-37 60,75 62,10 1,99 
38-52 53,05 53,20 1,91 
53-67 45,13 44,97 1,93 
68-75 35,82 36,11 4,04 

 

 

Koulutus ja vastaushalukkuus näyttäisivät myös olevan linkittyneet keskenään (taulukko 6). 

Mitä koulutetumpia ihmiset ovat, sitä korkeampi on vastausaste.  Alimman ja ylimmän 

koulutusluokan välillä on yli kahdenkymmenen prosenttiyksikön ero vastaushalukkuudessa. 

 

Taulukko 6. Vastausaste koulutuksen mukaan (%). 

Koulutus Tavoiteperusjoukko 150 otosta, keskiarvo 150 otosta, 
keskihajonta 

Toisen asteen koulutus 43,50 43,78 2,10 
Kolmannen asteen koulutus 49,76 50,61 1,94 
Alempi korkeakoulututkinto 55,37 54,90 2,74 
Ylempi korkeakoulututkinto 56,55 57,64 3,46 
Tohtori 65,18 65,54 2,98 

 

 

Usein on hyödyllistä tarkastella myös eri taustamuuttujien yhdysvaikutuksia 

vastaamishalukkuuden taustalla. Kuvassa 3 on esitetty vastausaste vastaajan iän mukaan 

sukupuolittain ja koko tavoiteperusjoukossa (vastausaste on laskettu viiden vuoden välein 

ikäryhmittäin). Vastaushalukkuus näyttäisi noudattelevan melko samansuuntaista käyrää 

sukupuolesta riippumatta, tosin naisten vastausaste on kautta linjan korkeampi kuin 

miehillä. Vastausaste on korkeimmillaan noin 35 vuoden kohdalla, ja laskee jatkuvasti 50 

vuodesta vanhempiin ikäryhmiin mentäessä. Naisilla tapahtuu hyppäys ylöspäin 75-

vuotiaiden kohdalla. 
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Kuva 3. Vastausaste iän mukaan sukupuolittain tavoiteperusjoukossa. 

 

 

Toinen tarkastelu on tehty vastaajan iän ja suuralueen mukaan (kuva 4), missä vastausaste 

on jälleen laskettu viiden vuoden välein ikäryhmittäin. Suuralueiden välillä on jonkin verran 

eroa siinä, miten vastausaste vaihtelee. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla eri ikäluokkien 

välillä on vähemmän vaihtelua vastaushalukkuudessa kuin pohjoisissa kaupungeissa. 

 

 

Kuva 4. Vastausaste iän mukaan suuralueittain tavoiteperusjoukossa. 
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Yllä esitettyjä ja muita taustamuuttujia tarkastelemalla voidaan tehdä ainakin karkeita 

päätelmiä taustalla vaikuttavasta puuttuneisuusmekanismista. Puuttuneisuus eli tässä 

tapauksessa yksikkövastauskato näyttäisi vaihtelevan alkuperäisen tutkimuksen otanta-

asetelman muuttujien suuralueen, iän ja sukupuolen mukaan (tässä tutkimuksessa ositus oli 

pelkästään suuralueen perusteella). Tällöin puuttuneisuusmekanismi voi olla MARS (ks. luku 

2.3). Mikäli vastauskato ei selity pelkästään otanta-asetelman muuttujilla, tilanne on MAR 

(tai MNAR), eli selittäjiksi tarvitaan muitakin muuttujia. Seuraavassa kohdassa käsitellään 

tarkemmin puuttuneisuusmekanismin mallinnusta ja merkitsevien selittäjien valintaa 

aineiston painotusta varten.  

 

 

 

6.2 Painotusmenetelmät 

 

Työssä haluttiin vertailla kalibrointiin ja vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvia 

lähestymistapoja tutkimusaineiston painotuksessa. Lisäksi haluttiin kokeilla menetelmien 

yhdistämistä siten, että ensin muodostettaisiin painokertoimet vastaustaipumusmallin avulla 

ja näihin painoihin sovellettaisiin kalibrointia.  

 

Puhtaassa kalibroinnissa ja vastaustaipumuksen estimointiin perustuvassa menetelmässä 

aloituspainoina käytettiin peruspainoja, joten ne muodostettiin aineistoon ensin. Painojen 

laskennassa ja tavoiteperusjoukon tunnuslukujen estimoinnissa käytettiin SAS-ohjelmistoa. 

Kalibrointipainot muodostettiin käyttämällä Calmar 2 -makroa (esittely luvussa 4.5). 

Vastaustaipumusmalliin pohjautuvat painot laskettiin itse tehdyn SAS-koodin avulla, samoin 

kahden menetelmän yhdistelmäpainot. 

 

Calmar 2 sisältää viisi vaihtoehtoista kalibrointimenetelmää. Aluksi kalibrointipainojen 

muodostuksessa käytettiin niitä kaikkia, mutta vertailussa huomattiin, että kaikki 

menetelmät antavat hyvin samanlaisia tuloksia tutkimusaineistossa. Niinpä lopullisessa 

vertailussa kalibrointimenetelmien määrää karsittiin kolmeen, ja valittiin keskenään 

mahdollisimman eri tyyppisiä etäisyysfunktioita hyödyntävät menetelmät: lineaarinen 

menetelmä, logistinen menetelmä ja sinus hyperbolicus -menetelmä (ks. luku 4.5).  
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Vastaustaipumusmalliin perustuvan menetelmän tapauksessa katsottiin, että riittää 

muodostaa vertailua varten yksi, riittävän hyvä malli.  Linkkifunktioksi valittiin tavallisimmin 

käytetty vaihtoehto eli logit-funktio (26). Myös probit-vaihtoehtoa testattiin, mutta näytti 

siltä, että tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin logitilla. Toki tiedossa olikin, että 

linkkifunktion valinnalla ei välttämättä ole tuloksiin kovin suurta vaikutusta (Laaksonen 

2006). Logistisen regressiomallin selittäjiksi valikoituivat tausta-aineistosta muuttujat, jotka 

selittivät vastaustaipumusta tilastollisesti merkitsevästi ja/tai olivat otanta-asetelman 

kannalta olennaisia.  

 

Menetelmien yhdistämisessä oli loogisin tapa muodostaa ensin 

vastaustaipumusmallinnuksen avulla yhdet painot, ja sen jälkeen käyttää niitä kalibroinnissa 

aloituspainoina. Kalibroinnissahan aloituspainoja muokataan niin, että niiden avulla saadaan 

otoksesta lasketut benchmark-muuttujien jakaumat täsmäämään tunnettujen 

tavoiteperusjoukon jakaumien kanssa. Siksi kalibrointi sopii luonteeltaan toisen 

painotusmenetelmän jälkeen tulevaksi ”oikaisumenetelmäksi”. 

 

Yhdistelmäpainojen muodostuksessa käytettiin samaa logistista regressiomallia kuin 

puhtaassa vastaustaipumuspainotuksessa, ja mallilla saadut painot kalibroitiin samoilla 

kolmella menetelmällä (lineaarinen, logistinen ja sinus hyperbolicus) kuin puhtaan 

kalibroinnin tapauksessa. Yhteensä saatiin siis kolmet erilaiset yhdistelmäpainot, joiden 

erona oli valittu kalibroinnin etäisyysfunktio. 

 

Työssä siis muodostettiin yhteensä kahdeksat eri painomuuttujat, jotka ovat yhteenvetona 

tässä: 

 

1) peruspainot 

2) kalibroidut painot lineaarisella menetelmällä 

3) kalibroidut painot logistisella menetelmällä 

4) kalibroidut painot sinus hyperbolicus -menetelmällä 

5) vastaustaipumusmalliin perustuvat painot 

6) yhdistelmäpainot, joissa vastaustaipumusmalliin perustuvat painot on kalibroitu 

lineaarisella menetelmällä 
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7) yhdistelmäpainot, joissa vastaustaipumusmalliin perustuvat painot on kalibroitu 

logistisella menetelmällä 

8) yhdistelmäpainot, joissa vastaustaipumusmalliin perustuvat painot on kalibroitu 

sinus hyperbolicus-menetelmällä 

 

 

6.2.1 Peruspainot 
 

Peruspaino (luku 3.3) lasketaan ositetussa satunnaisotannassa yksikölle k seuraavasti: 

 

𝑤 = ,     (32) 

 

missä h on osite, Nh on ositteeseen kuuluvien yksiköiden määrä perusjoukossa ja rh 

ositteeseen h kuuluvien yksiköiden määrä otoksessa. Taulukossa 7 on esitetty poimittujen 

150 otoksen peruspainojen jakaumatietoja. 

 

Taulukko 7. Peruspainojen jakaumatietoja. 

N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe CV* Minimi Maksimi 
155736 167,63 63,44 0,16 37,85 92,69 296,27 

*variaatiokerroin 

 

6.2.2 Kalibroidut painot 
 

Kalibrointipainot laskettiin Calmar 2-makron avulla. Makron ajamista varten tarvittiin kaksi 

aineistoa: 1) otosaineisto, joka sisältää otosyksiköt ja kalibroinnissa tarvittavien 

apumuuttujien arvot, ja 2) reunajakauma-aineisto, joka sisältää apumuuttujien 

reunajakaumat.  Lisäksi oli valittava käytettävä etäisyysmitta. 

 

Kalibroinnissa käytettiin apumuuttujina vastaajan sukupuolta (kaksi luokkaa), ikäluokkaa 

(viisi luokkaa) ja suuraluetta (neljä luokkaa).  Ne olivat luonteva valinta, koska niitä oli 

käytetty alkuperäisessä tutkimuksessa ositusmuuttujina. Valitut muuttujat myös edustavat 
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tyypillisiä painotuksessa käytettäviä apumuuttujia, koska niiden arvot koko väestön tasolla 

ovat yleensä helposti saatavilla. Kalibroinnissa käytettävien reunajakaumien määrä oli hyvä 

pitää maltillisena, koska jos reunajakaumia on kovin monta yhtä aikaa, osa Calmarin 

menetelmistä voi antaa käyttökelvottomia painomuuttujien arvoja, tai ratkaisua ei löydy 

lainkaan. 

 

Synteettisen aineiston tapauksessa voitiin käyttää reunajakaumina muuttujien täsmälleen 

oikeita jakaumia tavoiteperusjoukossa, koska koko perusjoukko tunnettiin. Reunajakaumista 

ei siis aiheutunut harhaa estimaatteihin. Kalibroinnin aloituspainona käytettiin peruspainoa.  

 

Kalibrointipainot muodostettiin lineaarisella, logistisella ja sinus hyperbolicus -menetelmällä. 

Logistisen menetelmän tapauksessa tuli määritellä ylä- ja alarajat, jotka määräävät millä 

välillä aloituspainon ja kalibrointipainon suhde voi vaihdella. Ala- ja ylärajaksi valittiin 

LO=0.25, UP=4 (tässä sopivat arvot etsittiin kokeilemalla, koska ei ollut mitään teoreettista 

pohjaa, millä perustella tiettyjen arvojen valinta). Kun edellä mainitut tarvittavat aineistot ja 

parametrit antoi ohjelmalle oikein, ohjelma tuotti valmiit painokertoimet otosyksiköille. 

Esimerkki Calmar 2:n tuottamasta tulosteesta yhdellä kalibrointimenetelmällä (lineaarinen) 

on liitteessä 3. 

 

Taulukossa 8 on esitetty kalibrointimenetelmillä laskettujen painojen jakaumatietoja 150 

otoksessa. Eri menetelmät antoivat keskenään hyvin samanlaisia tuloksia, vaikka käytetyt 

etäisyysfunktiot olivatkin niissä toisistaan poikkeavat; hienoisia eroja on huomattavissa vain 

painojen jakaumien reunoilla. Luultavasti logistinen menetelmän antamat tulokset olisivat 

olleet vielä lähempänä muita, jos siinä olisi määritetty tiukemmat ylä- ja alarajat. 

Verrattaessa peruspainoihin huomataan, että varianssi kalibroiduissa painoissa on suurempi, 

ja erityisesti suurempien painojen arvojen suuntaan. 

 

Taulukko 8. Kalibroitujen painojen jakaumatietoja. 
 

N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe CV Minimi Maksimi 

Lineaarinen 155736 167,63 71,57 0,18 42,70 71,03 738,82 
Logistinen 155736 167,63 71,56 0,18 42,69 72,45 756,40 
Sinus hyperbolicus 155736 167,63 71,57 0,18 42,70 72,52 718,01 
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6.2.3 Vastaustaipumusmalliin perustuvat painot 
 

Vastaamistaipumuksen ennustamisessa käytettävä logistinen regressiomalli (26) estimoitiin 

SAS:issa SURVEYLOGISTIC-proseduurilla, joka ottaa huomioon aineiston otanta-asetelman. 

SURVEYLOGISTIC laskee mallin regressiokertoimille suurimman uskottavuuden estimaatit, 

niiden varianssiestimaatit, sekä selittäjien tilastollisen merkitsevyyden. Mallissa selittäjinä 

voi olla jatkuvia tai diskreettejä muuttujia, luokkamuuttujia tai muuttujien yhdysvaikutuksia. 

 

Logistisessa regressiomallissa selitettävänä muuttujana oli yksilön vastaamistaipumus (tai -

todennäköisyys) ja selittäjiksi valikoituivat tilastollisen merkitsevyyden perusteella vastaajan 

sukupuoli (spuoli), ikäluokka (ikalk), koulutustaso (koulutus), suuralue (alue), siviilisääty 

(married), perheellisyys (lapsia), työttömyys (unempl), äidinkieli (tongue) sekä muuttujien 

sukupuoli ja ikäluokka yhdysvaikutus (spuoli*ikalk). Alla on SAS-koodista kohta, jossa malli 

määritellään. Siinä on edellä mainittujen muuttujien lisäksi määritelty otannassa käytetty 

osite suuralue ja ennustettavat vastaustodennäköisyyden arvot pred. 

 

proc surveylogistic data=otos1; 
strata alue; 

 class spuoli ikalk koulutus alue married lapsia unempl tongue; 
model resp (descending)=spuoli ikalk koulutus alue married 
lapsia unempl tongue spuoli*ikalk; 

 output out=ennusteet p=pred; 
run; 
 
 

 

Taulukossa 9 on esitelty esimerkkinä yhdestä otoksesta estimoidut regressiokertoimet, 

niiden keskihajonnat ja p-arvot. Regressiokertoimien estimaatit riippuvat luonnollisesti 

kulloinkin poimitusta otoksesta. 

 

Taulukko 9. Vastaustaipumuksen mallinnus, regressiokerronestimaatit yhdestä otoksesta. 

Muuttuja Luokka1  Luokka2 Estimaatti Keskihajonta p-arvo 

Vakiotermi     0,0835 0,2034 0,6813 

Sukupuoli (vs. nainen) Mies   -0,1394 0,0548 0,0111 

Ikäluokka (vs. 68-75 v) 15-22 v   0,2716 0,1555 0,0809 

23-37 v   0,7780 0,1219 <,0001 
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38-52 v   0,2691 0,1083 0,0130 

53-67 v   -0,6603 0,1208 <,0001 

Koulutus (vs. tohtori) Toisen asteen   -0,4077 0,1037 <,0001 

Kolmannen asteen   -0,4155 0,0848 <,0001 

Alempi 

korkeakoulu 

  0,1190 0,1139 0,2965 

Ylempi korkeakoulu   0,0675 0,1358 0,6192 

Suuralue (vs. pk-seutu) Eteläiset kaupungit   -0,0589 0,0909 0,5165 

Pohjoiset kaupungit   -0,1246 0,0805 0,1217 

Muut kunnat   -0,0284 0,0790 0,7195 

Siviilisääty (vs. 

naimisissa yli 19 v.) 

Leski   -0,2484 0,2653 0,3494 

Naimisissa alle 10 v.   -0,3840 0,1652 0,0202 

Naimisissa, useita 

avioliittoja 

  0,5577 0,1769 0,0016 

Naimisissa 10-19 v.   0,00931 0,1312 0,9434 

Ei naimisissa   -0,3775 0,1454 0,0095 

Lapsia (vs. lapsia yksi 

tai enemmän) 

Ei lapsia   0,3452 0,0748 <,0001 

Työttömyys (vs. 

työvoiman 

ulkopuolella) 

Ei työtön   -0,0641 0,1107 0,5626 

Lyhytaikaistyötön   0,2034 0,2011 0,3120 

Pitkäaikaistyötön   -0,4045 0,2174 0,0629 

Kieli (vs. venäjä) suomi   0,1834 0,1756 0,2964 

muu   -0,2022 0,2721 0,4575 

Sukupuoli*ikäluokka mies 15-22 v 0,1415 0,1141 0,2151 

mies 23-37 v -0,1266 0,0920 0,1689 

mies 38-52 v -0,0497 0,0878 0,5713 

mies 53-67 v -0,00737 0,0907 0,9352 

 

 

Kuvassa 5 on esitetty estimoidun vastaustaipumuksen jakauma ensimmäisessä kymmenessä 

otoksessa (datamäärää jouduttiin rajaamaan käsiteltävyyssyistä). Jakauma muistuttaa 

normaalia, mutta näyttää siltä, että se painottuu kuitenkin suurempiin 

vastaustodennäköisyyksiin. Kymmenessä otoksessa estimoidun vastaustodennäköisyyden 
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keskiarvo on 0.55 ja keskihajonta 0.12. Mediaani on lähes sama kuin keskiarvo, kahden 

desimaalin tarkkuudella sekin on 0.55. 

 

 

Kuva 5. Estimoidun vastaustaipumuksen jakauma (kymmenessä otoksessa). 

 

Estimoitu vastaustaipumus jakautuu eri tavoin naisilla ja miehillä (kuva 6). Naisten 

ennustetaan vastaavan keskimäärin todennäköisemmin (keskiarvo 0.58, mediaani 0.58) kuin 

miesten (keskiarvo 0.51, mediaani 0.50) ja jakaumat ovat selvästi eri muotoiset. 

Keskihajonnat ovat suunnilleen samat (naiset 0.11 ja miehet 0.12). 

 

 

Kuva 6. Estimoidun vastaustaipumuksen jakauma vastaajan sukupuolen mukaan 
(kymmenessä otoksessa). 
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Vastaustaipumus eroaa myös eri ikäluokissa (kuva 7). Ikäluokasta riippuen jakaumat 

keskittyvät eri kohtiin ja ovat hyvinkin eri muotoisia. 

 

 

Kuva 7. Estimoidun vastaustaipumuksen jakauma vastaajan ikäluokan mukaan (kymmenessä 
otoksessa). 
 

 

Varsinaiset vastaustaipumusmalliin perustuvat painokertoimet saatiin jakamalla kunkin 

otosyksikön peruspaino kyseisen yksikön estimoidulla vastaustaipumuksella. Tämän jälkeen 

painokertoimet oli vielä skaalattava siten, että painotettu otosyksiköiden määrä kussakin 

ositteessa vastaa tavoiteperusjoukon yksiköiden määrää kyseisessä ositteessa (ks. luku 5.2).  

Tähän päästiin valitsemalla skaalauskertoimeksi (31). 

 

Taulukossa 10 on tunnuslukuja vastaustaipumukseen perustuvien painojen jakaumasta 150 

otoksessa. Verrattuna kalibrointipainoihin keskihajonta kasvaa vähän. Painot saavat 

maksimissaan huomattavasti suurempia arvoja kuin kalibrointipainot. 

 

Taulukko 10. Vastaustaipumusmalliin pohjautuvien painojen jakaumatietoja. 

N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe CV Minimi Maksimi 

155736 167,62 80,92 0,21 48,27 60,40 1696,50 
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6.2.4 Yhdistelmäpainot 
 

Yhdistelmäpainojen pohjana olivat kohdan 6.2.3 mukaisesti muodostetut 

vastaustaipumukseen perustuvat painokertoimet. Ne kalibroitiin kohdan 6.2.2 mukaisesti 

kolmella eri etäisyysfunktioon perustuvalla menetelmällä (lineaarinen, logistinen ja sinus 

hyperbolicus). 

 

Yhdistelmäpainojen varianssi ja vaihteluväli ovat suurempia kuin yksittäisillä menetelmillä, 

tosin ero vastaustaipumuspainoihin ei ole kovin suuri. Käytetty etäisyysfunktio ei näytä juuri 

vaikuttavan painojen suuruuteen, vaan kaikilla kolmella menetelmällä saadaan hyvin 

samanlaisia tuloksia. 

 

Taulukko 11. Yhdistelmäpainojen jakaumatietoja. 

 N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe CV Minimi Maksimi 

Yhdistelmäpainot,lin. 155736 167,58 81,57 0,21 48,68 57,27 1778,03 
Yhdistelmäpainot,log. 155736 167,58 81,57 0,21 48,67 57,59 1778,68 
Yhdistelmäpainot,sin. 155736 167,58 81,57 0,21 48,67 57,59 1778,64 
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7 Tulokset 

 

7.1 Perusjoukon tunnuslukujen estimointi 

 

Otosaineistoihin (150 kpl) muodostettiin painokertoimet vertailtavilla menetelmillä (luku 

6.2). Painotetuista otoksista estimoitiin perusjoukon tunnuslukuja, tämän tarkastelun 

puitteissa vain muuttujien keskiarvoja. Estimoitaviksi muuttujiksi valittiin yksi 

taustatietomuuttuja (vuositulot) ja seitsemän uhritutkimuksessa kerätystä aineistosta 

muodostettua tutkimusmuuttujaa: huoli rikollisuudesta, ahdistelu (äskettäin koettu), 

ahdistelu (koko elämän aikana koettu), tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin koettu), 

tuntemattoman tekemä väkivalta (koko elämän aikana koettu), parisuhdeväkivalta (nykyisen 

kumppanin taholta koettu) ja parisuhdeväkivalta (entisen kumppanin taholta koettu). 

Tarkasteltavien muuttujien valinnassa oli tärkeää, että mukaan tuli estimoinnin kannalta 

erilaisia muuttujia. Lisäksi haluttiin välttää turhaa toistoa, eli valitsemasta liikaa 

samantyyppisiä muuttujia tarkasteluun. 

 

Vuositulo on rekisteristä saatu tieto, ja sen yksikkö on euro. Loput muuttujat ovat 0-100-

asteikollisiksi skaalattuja eli ”prosentteja”. Huoli rikollisuudesta -muuttuja sai arvon väliltä 

nollasta sataan riippuen siitä, kuinka huolissaan vastaaja oli katsonut olevansa. 

Uhrikokemuksiin liittyvät muuttujat eli ahdistelu, tuntemattoman tekemä väkivalta ja 

parisuhdeväkivalta ovat useiden alakysymyksien vastauksista muodostettuja 

yhdistelmämuuttujia. Mikäli vastaaja ei ollut joutunut minkään 

ahdistelun/väkivallan/parisuhdeväkivallan alle luokitellun rikostyypin kohteeksi, 

yhdistelmämuuttuja sai arvon nolla. Mikäli hän oli joutunut yhden tai useamman kyseiseen 

ryhmään luokitellun teon kohteeksi, muuttuja sai arvon sata. Huoleen liittyvä muuttuja on 

siis useampiarvoinen, ja uhrikokemuksiin liittyvät muuttujat kaksiarvoisia. 

 

Keskiarvojen estimointi tehtiin SAS:in SURVEYMEANS-proseduurilla, joka ottaa estimoinnissa 

huomioon aineistossa olevat painot sekä otanta-asetelman muuttujat (suuralueositteen). 

Ohjelma laski annetuilla painoilla keskiarvoestimaatit ja niiden keskivirheet (Taylorin sarjaan 

perustuvalla menetelmällä), sekä muita jakaumatietoja.  
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Taulukossa 12 on esitetty estimoitavien muuttujien keskiarvot tavoiteperusjoukossa. Lisäksi 

taulukossa on ilmoitettu vastanneiden osuus perusjoukossa. Vuositulon tapauksessa kyse on 

rekisteritiedosta, joka oli saatavilla kaikkien osalta, joten ”vastausaste” on sata.  Muiden 

muuttujien kohdalla vastaajien määrään on voinut vaikuttaa moni asia. Kyselyn aihepiiri oli 

ymmärrettävistä syistä arka, eivätkä kaikki välttämättä halunneet kaikkiin kohtiin, erityisesti 

niihin, jotka koskivat rikosten uhriksi joutumista. Lisäksi osa kysymyksistä oli sellaisia, jotka 

eivät kosketa kaikkia vastaajia (esimerkiksi jos henkilö ei ole/ole ollut parisuhteessa). Myös 

tiedonkeruutavan on todettu vaikuttaneen uhrikokemusten esiintyvyyteen aineistossa 

(Laaksonen ja Heiskanen 2014). 

 

Taulukko 12. Tutkimusmuuttujien keskiarvot ja vastanneiden osuus (ne joita kysymys koski) 
tavoiteperusjoukossa.  

Muuttuja Keskiarvo Vastanneet 

Vuositulot 44 919,77 100,00 % 
Huoli rikollisuudesta 27,53 100,00 % 
Ahdistelu (äskettäin koettu) 43,16 98,57 % 
Ahdistelu (koskaan koettu) 73,83 23,98 % 
Tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin koettu) 32,92 24,14 % 
Tuntemattoman tekemä väkivalta (koskaan koettu) 86,53 41,08 % 
Parisuhdeväkivalta (nykyinen kumppani) 16,40 73,83 % 
Parisuhdeväkivalta (entinen kumppani) 29,59 45,14 % 

 

 

7.1.1 Vuositulot 
 
Keskimääräinen vuositulo tavoiteperusjoukossa oli noin 44 900 euroa. Kuvassa 8 on 

tarkasteltu, miten estimaattien keskiarvo käyttäytyy, kun otosten määrä kasvaa. Kuvaajaan 

on laskettu kymmenen otoksen välein vuositulon keskiarvoestimaattien keskiarvo 

siihenastisista otoksista. Kuvassa turkoosi viiva (mean_POP) on vuositulon keskiarvo 

tavoiteperusjoukossa eli oikea arvo, jota lähelle estimoinnilla on tavoitteena päästä. 

Kuvaajassa eri painotusmenetelmät on merkitty selitteillä seuraavasti: 

 

mean_basic = peruspainot 

mean_cal1 = kalibrointi, lineaarinen 

mean_cal3 = kalibrointi, logistinen 
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mean_cal5 = kalibrointi, sinus hyperbolicus 

Vastaustaipumusmalli = mean_rp 

Yhdistelmäpainot, lin. = mean_rp_cal1 

Yhdistelmäpainot, log. = mean_rp_cal1 

Yhdistelmäpainot, sin. = mean_rp_cal1 

 

Estimaattien keskiarvon toivottiin stabiloituvan tasolle, joka on mahdollisimman lähellä 

oikeaa arvoa, kun otosten määrä kasvaa. Heilunta arvoissa näyttääkin vähenevän mitä 

pidemmälle mennään. Painotusmenetelmien välillä näyttää olevan selkeitä eroja siinä, miten 

lähelle perusjoukon keskiarvoa (keskimäärin) päästään. Peruspainoilla muodostetut 

estimaatit ovat (keskimäärin) kauimpana oikeasta keskiarvosta. Puhdas kalibrointi on 

hieman peruspainoja parempi, mutta jää silti kauas tavoitteesta. Tarkasteltavat kolme 

etäisyysfunktiota antavat niin lähekkäisiä tuloksia, ettei niitä oikein erota toisistaan. 

Puhtaaseen vastaustaipumusmallinnukseen perustuvilla painoilla päästään jo selvästi 

lähemmäs oikeaa arvoa kuin kalibroinnilla.  Yhdistelmäpainot näyttävät olevan hieman 

puhtaita vastaustaipumuspainoja paremmat, vaikkakaan kalibrointi ei pysty enää 

parantamaan niitä kovin paljon. Etäisyysfunktio ei aiheuta nähtävää eroa 

yhdistelmäpainoissakaan. 

 

 
Kuva 8. Vuositulot. Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri otosmäärillä. 
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7.1.2 Huoli rikollisuudesta 
 

Huoli rikollisuudesta -muuttujan keskiarvoestimaattien keskiarvo eri otosmäärillä on esitetty 

kuvassa 9. Nytkin keskiarvo tasoittuu alun heilunnan jälkeen tietylle tasolle, toisilla 

menetelmillä kauemmas ja toisilla lähemmäs oikeaa arvoa. Tässä puhdas kalibrointi näyttäisi 

antavan yhtä huonoja tai jopa huonompia estimointituloksia kuin peruspainot, tosin 

päinvastaiseen suuntaan (peruspainoilla saadaan liian suuria ja puhtailla kalibrointipainoilla 

liian pieniä keskiarvoja). Lähimpänä oikeaa olevia tuloksia saadaan nytkin 

yhdistelmäpainoilla; otosmäärän kasvaessa estimaattien keskiarvo on hyvin lähellä oikeaa 

populaation keskiarvoa. Vaikka puhtaasti vastaustaipumusmallin perustuvat painot ovat jo 

melko hyvät, niiden kalibrointi tuottaa vielä paremmat painot. 

 

 

Kuva 9. Huoli rikollisuudesta. Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri otosmäärillä. 

 
 

7.1.3 Ahdistelu 
 

Ahdistelukokemukset on jaettu kahteen eri muuttujaan, äskettäin ja koko elämän aikana 

koettuun ahdisteluun. Jälkimmäisessä on tietysti todennäköisempää, että muuttuja saa 

arvon 100, koska kyse on pidemmästä tarkasteluaikavälistä.  
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Äskettäin koetun ahdistelun tapauksessa (kuva 10) peruspainoilla jäädään kauas oikeasta 

keskiarvosta. Sen sijaan kaikilla uudelleenpainotusmenetelmillä päästään varsin lähelle 

tavoitetta. Menetelmien välillä ei näytä olevan kovin suurta eroa, kun otoskoko kasvaa. 

Yhdistelmämenetelmä näyttäisi kuitenkin olevan lähimpänä oikeaa arvoa. 

 

 

Kuva 10. Ahdistelu (äskettäin koettu). Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri otosmäärillä. 

 

Tarkasteltaessa koko elämän aikana koettua ahdistelua (kuva 11) eri tyyppiset 

painotusmenetelmät eroavat selvästi toisistaan. Kaikilla menetelmillä saadaan todellisuutta 

pienempiä keskiarvoja. Yllättäen tässä puhdas kalibrointi toimii jopa huonommin kuin 

peruspainot. Vastaustaipumukseen perustuva menetelmä toimii paremmin, ja kalibroidut 

vastaustaipumuspainot eli yhdistelmäpainot menevät vielä vähän lähemmäs oikeaa tasoa.  

Tämä on jännä tapaus siinä, että kalibrointi siis parantaa vastaustaipumusmallin painoja, 

mutta huonontaa peruspainoja. 
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Kuva 11. Ahdistelu (koskaan koettu). Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri otosmäärillä. 

 

7.1.4 Tuntemattoman tekemä väkivalta 
 

Kokemukset tuntemattoman tekemästä väkivallasta on jaettu kahteen tarkasteltavaan 

muuttujaan, äskettäin koettuun ja koko elämän aikana koettuun väkivaltaan.  Äskettäin 

koetun väkivallan tapauksessa (kuva 12) nähdään, että estimaattien keskiarvot lähestyvät 

taas tiettyä tasoa kaikilla menetelmillä, tosin keskiarvoissa esiintyy vielä jonkinlaista 

heilahtelua isoillakin otosmäärillä. Peruspainoilla jäädään kauimmas oikeasta keskiarvosta. 

Nyt puhdas kalibrointi näyttää antavan parhaita tuloksia. Puhdas vastaustaipumuspainotus 

ei toimi tässä yhtä hyvin, ja kalibroitu vastaustaipumuspainotus toimii vielä huonommin. Siis 

kalibrointi huonontaa vastaustaipumusmallin painoja entisestään. 
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Kuva 12. Tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin koettu). Keskiarvoestimaattien 
keskiarvo eri otosmäärillä. 
 

Koko elämän aikana koetun väkivallan tapauksessa (kuva 13) peruspainoilla saadaan 

huonoimmat estimaatit, kun taas puhdas vastaustaipumusmenetelmä, puhdas kalibrointi ja 

yhdistelmämenetelmä näyttävän toimivan kaikki suunnilleen yhtä hyvin. 

 

 
 
Kuva 13. Tuntemattoman tekemä väkivalta (koskaan koettu). Keskiarvoestimaattien 
keskiarvo eri otosmäärillä. 
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7.1.5 Parisuhdeväkivalta 
 
Parisuhdeväkivaltaan liittyvät muuttujat kuvaavat kokemuksia nykyisen kumppanin ja 

entisen kumppanin tekemää väkivallasta. Nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa 

kokeneiden keskimääräisen osuuden estimaattien keskiarvoja on kuvassa 14. Estimaattien 

keskiarvot tasoittuvat taas tietyille tasoille otosten määrän kasvaessa. Peruspainoilla lasketut 

estimaatit jäävät kauimmaksi tavoiteperusjoukon keskiarvosta. Muilla menetelmissä lasketut 

estimaatit ovat hyvin lähellä toisiaan. Nekin jäävät kuitenkin suhteellisen kauas oikeasta 

arvosta. 

 

 

Kuva 14. Parisuhdeväkivalta (nykyinen kumppani). Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri 
otosmäärillä. 
 

 

Entisen kumppanin tekemää väkivaltaa kokeneiden keskimääräisen osuuden estimaattien 

keskiarvoa on kuvattu kuvassa 15. Tämä muuttuja on siitä poikkeava, että peruspainoilla 

päästään parhaisiin estimointituloksiin. Puhdas kalibrointi tuottaa kaikkein huonoimmat 

estimaatit. Puhdas vastaustaipumuksen perusteella painotus toimii 

uudelleenpainotusmenetelmistä parhaiten. Vastaustaipumuspainojen kalibrointi huonontaa 

estimaattien laatua.  Kalibrointi ei jostain syystä toimi tässä ollenkaan hyvin. 
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Kuva 15. Parisuhdeväkivalta (entinen kumppani). Keskiarvoestimaattien keskiarvo eri 
otosmäärillä. 
 

 

7.2 Estimoinnin laatu 

 

Edellä on tarkasteltu eri muuttujien estimoinnin tuloksia vertaamalla kuvaajien perusteella 

eri menetelmien suoriutumista toisiinsa. Tarkempaa vertailua voidaan tehdä laskemalla 150 

otoksen keskimääräisistä keskiarvoestimaateista niiden suhteellinen virhe verrattuna 

estimoitavan tunnusluvun oikeaan arvoon tavoiteperusjoukossa. 

 

Taulukossa 13 on esitetty muuttujakohtaisesti kunkin painotusmenetelmän osalta 150 

otoksen keskiarvoestimaattien keskiarvo, muuttujan keskiarvo tavoiteperusjoukossa ja 

estimaattien keskiarvon suhteellinen virhe. Suhteellisen virheen avulla voidaan paitsi 

vertailla eri menetelmiä toisiinsa, myös katsoa minkä muuttujien kohdalla estimointi on 

onnistunut paremmin ja minkä kohdalla huonommin. 

 

Suhteellisen virheen suuruuden perusteella hankalimmin estimoitava muuttuja oli nykyisen 

kumppanin tekemä parisuhdeväkivalta, jonka kohdalla parhaatkin keskiarvon estimaatit 

poikkeavat keskimäärin yli 4 % tavoiteperusjoukon keskiarvosta. Toinen hankala muuttuja oli 
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tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin), jossa estimointi onnistui melko huonosti muilla 

menetelmillä (suhteellinen virhe yli 4 %), paitsi puhtaalla kalibroinnilla (suhteellinen virhe n. 

2.4 %). Näiden muuttujien kohdalla voitaneen hakea syytä esimerkiksi katsomalla taulukon 

12 lukuja: nykyisen kumppanin tekemä parisuhdeväkivalta on muihin estimoituihin 

muuttujiin verrattuna harvinaisempi ilmiö (muuttujan keskiarvo perusjoukossa 16.4 %, 

vastanneita 73.8 %), kun taas äskettäin koettua tuntemattoman tekemää väkivaltaa koskevia 

vastauksia on saatu melko vähän (vastanneita 24.14 %, muuttujan keskiarvo perusjoukossa 

32.92 %). 

 

Yleisesti ottaen peruspainot näyttivät olevan huonoin vertailtavista painotusmenetelmistä, 

kuten oli odotettavissakin, koska niissä huomioidaan vain puuttuvuuden määrä, mutta ei sen 

jakaumaa. Joidenkin muuttujien tapauksessa peruspainot kuitenkin toimivat melko hyvin, 

jopa paremmin kuin osa uudelleenpainotusmenetelmistä. Tuolloin tosin myös muut 

menetelmät yleensä toimivat suhteellisen hyvin. Oma poikkeustapauksensa oli entisen 

kumppanin tekemä parisuhdeväkivalta, missä peruspainoihin perustuvat estimaatit ovat 

lähempänä oikeaa keskiarvoa kuin mihinkään uudelleenpainotusmenetelmään perustuvat 

estimaatit.  

 

Yhdistelmäpainoilla saatiin parhaat estimointitulokset neljässä esimerkkikohdassa (vuositulo, 

huoli rikollisuudesta, ahdistelu (äskettäin) ja ahdistelu (koskaan)).  Puhdas kalibrointi oli 

paras kahdessa esimerkissä (tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin) ja 

parisuhdeväkivalta (nykyinen kumppani)). (On huomattava, että tapauksissa, joissa 

kalibrointi toimii parhaiten, ei millään menetelmällä päästy kovin lähelle tavoitetasoa.) 

Yhdessä esimerkkitapauksessa (tuntemattoman tekemä väkivalta koko elämän aikana) kaikki 

uudelleenpainotusmenetelmät toimivat hyvin, eikä niiden välillä voinut sanoa olevan 

mainittavaa eroa. Puhdas vastaustaipumusmalliin perustuva painotus ei tuottanut missään 

esimerkkitapauksessa parhaita painoja, mutta se on yleensä lähellä parasta tulosta.  
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Taulukko 13. Eri menetelmillä estimoitujen keskiarvojen suhteellinen poikkeama 
tavoiteperusjoukon keskiarvosta. 

Muuttuja Painotusmenetelmä Otoskeskiarvojen (150) 
keskiarvo 

Suhteellinen 
virhe 

Vuositulo Peruspainot 45 847,05 2,06 % 
Kalibrointi, lineaarinen 45 722,04 1,79 % 
Kalibrointi, logistinen 45 730,44 1,80 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 45 731,92 1,81 % 
Vastaustaipumusmalli 45 093,95 0,39 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 45 067,49 0,33 % 
Yhdistelmäpainot, log. 45 067,46 0,33 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 45 067,47 0,33 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 44 919,77 

 

Huoli rikollisuudesta Peruspainot 27,74 0,76 % 
Kalibrointi, lineaarinen 27,30 -0,84 % 
Kalibrointi, logistinen 27,31 -0,80 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 27,31 -0,81 % 
Vastaustaipumusmalli 27,57 0,16 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 27,53 -0,02 % 
Yhdistelmäpainot, log. 27,53 -0,01 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 27,53 -0,01 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 27,53 

 

Ahdistelu (äskettäin) Peruspainot 46,15 6,91 % 
Kalibrointi, lineaarinen 43,40 0,55 % 
Kalibrointi, logistinen 43,42 0,59 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 43,41 0,57 % 
Vastaustaipumusmalli 43,43 0,62 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 43,30 0,32 % 
Yhdistelmäpainot, log. 43,30 0,32 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 43,30 0,32 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 43,16 

 

Ahdistelu (koskaan) Peruspainot 72,82 -1,36 % 
Kalibrointi, lineaarinen 72,18 -2,22 % 
Kalibrointi, logistinen 72,24 -2,15 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 72,22 -2,18 % 
Vastaustaipumusmalli 73,43 -0,53 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 73,51 -0,42 % 
Yhdistelmäpainot, log. 73,51 -0,42 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 73,51 -0,42 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 73,83 

 

Tuntemattoman 
tekemä väkivalta 
(äskettäin) 

Peruspainot 35,06 6,50 % 
Kalibrointi, lineaarinen 33,70 2,39 % 
Kalibrointi, logistinen 33,69 2,34 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 33,68 2,33 % 
Vastaustaipumusmalli 34,52 4,86 % 



63 
 

mean_rp_cal1 34,65 5,27 % 
mean_rp_cal3 34,65 5,27 % 
mean_rp_cal5 34,65 5,27 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 32,92 

 

Tuntemattoman 
tekemä väkivalta 
(koskaan) 

Peruspainot 85,64 -1,03 % 
Kalibrointi, lineaarinen 86,44 -0,10 % 
Kalibrointi, logistinen 86,43 -0,12 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 86,42 -0,13 % 
Vastaustaipumusmalli 86,64 0,12 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 86,66 0,15 % 
Yhdistelmäpainot, log. 86,66 0,15 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 86,66 0,15 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 86,53 

 

Parisuhdeväkivalta 
(nykyinen kumppani) 

Peruspainot 17,59 7,24 % 
Kalibrointi, lineaarinen 17,10 4,22 % 
Kalibrointi, logistinen 17,10 4,22 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 17,10 4,23 % 
Vastaustaipumusmalli 17,17 4,68 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 17,14 4,52 % 
Yhdistelmäpainot, log. 17,14 4,52 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 17,14 4,52 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 16,40 

 

Parisuhdeväkivalta 
(entinen kumppani) 

Peruspainot 29,77 0,60 % 
Kalibrointi, lineaarinen 28,78 -2,72 % 
Kalibrointi, logistinen 28,78 -2,72 % 
Kalibrointi, sinus hyperbolicus 28,78 -2,75 % 
Vastaustaipumusmalli 29,34 -0,83 % 
Yhdistelmäpainot, lin. 29,23 -1,21 % 
Yhdistelmäpainot, log. 29,23 -1,20 % 
Yhdistelmäpainot, sin. 29,23 -1,20 % 
Keskiarvo tavoiteperusjoukossa 29,59 
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8 Johtopäätökset 
 

Työssä tutkittiin kalibrointiin ja vastaustaipumuksen mallinnukseen perustuvien 

uudelleenpainotusmenetelmien vaikutusta estimoinnin laatuun, kun otosaineistosta 

estimoitiin eri muuttujien perusjoukkotason keskiarvoja.  Näiden lisäksi vertailussa oli 

mukana yhdistelmämenetelmä, jossa painot muodostettiin vastaustaipumusmallinnukseen 

perustuen, ja sen jälkeen kalibroitiin. Yhteensä vertailtiin kahdeksaa eri 

painotusmenetelmää: peruspainoja, kolmea puhtaaseen kalibrointiin perustuvaa 

menetelmää, puhtaaseen vastaustaipumusmallinnukseen perustuvaa menetelmää ja kolmea 

yhdistelmämenetelmää.  

 

Aineistossa esiintyi yksikkövastauskadosta johtuvaa puuttuneisuutta, jonka osuus oli noin 51 

%. Näytti siltä, että yksikkövastauskato riippui paitsi alkuperäisen otanta-asetelman 

muuttujista (suuralue, ikäluokka, sukupuoli), mutta myös muista apumuuttujista kuten 

henkilön koulutuksesta. Vastaustaipumusmallinnuksen yhteydessä testattiin apumuuttujien 

tilastollista merkitsevyyttä vastaustaipumuksen selittäjinä, ja mallin selittäjiksi valikoituivat 

edellisten lisäksi henkilön siviilisäätyä, perheellisyyttä ja työllisyystilannetta kuvaavat 

indikaattorit sekä äidinkieli. Kalibroinnissa käytettäviksi reunajakaumiksi valittiin suuralue, 

ikäluokka ja sukupuoli. 

 

Estimoitavia muuttujia oli kahdeksan. Oli odotettavissa, että osa niistä olisi luultavasti 

helpompia estimoitavia ts. estimoinnin tulokset olisivat parempia. Tällaisia muuttujia olivat 

esimerkiksi vuositulomuuttuja ja huoli rikollisuudesta -muuttuja, joiden arvot oli saatu 

kaikilta vastanneilta. Niiden lisäksi mukana oli sellaisia tutkimusmuuttujia, joihin oli 

vastannut vain osa tutkimukseen osallistuneista, joko siksi että kysymys ei koskenut heitä, tai 

jostakin muusta syystä. Mikäli vastausten määrä oli kovin alhainen, se saattoi osaltaan 

vaikuttaa estimoinnin onnistumiseen. Näin oletettavasti kävi ainakin estimoitaessa äskettäin 

koetun tuntemattoman tekemän väkivallan yleisyyttä (vastanneita tavoiteperusjoukossa 

24.1 %, keskiarvo 32.9 %). Hankalia estimoitavia ovat myös yleensä sellaiset ilmiöt, joissa 

esiintyvyys on pieni. Tässä tarkastelussa sellainen muuttuja oli esimerkiksi nykyisen 

kumppanin harjoittama väkivalta (keskiarvo tavoiteperusjoukossa 16.4 %).  
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Estimointituloksissa oli eroja vertailtavien menetelmien välillä. Luvussa 7.1 tarkasteltiin, 

miten keskiarvoestimaattien keskiarvo käyttäytyy otosten määrän kasvaessa. Toivottavaa 

tietysti oli, että kun lähestyttäisiin 150 otosta, keskiarvo olisi alkanut stabiloitua lähelle 

tavoitearvoa (eli populaation aitoa keskiarvoa). Useimmissa esimerkkitapauksissa 

stabiloituminen tapahtui, mutta estimaatit jäivät keskimäärin tietyn virhemarginaalin 

päähän oikeasta arvosta. Taulukossa 13 oli laskettuna kunkin muuttujan kohdalla kaikilla 

painotusmenetelmillä laskettujen 150 otoksen keskiarvoestimaattien keskiarvot ja niiden 

suhteellinen virhe verrattuna muuttujan keskiarvoon tavoiteperusjoukossa. Tämä 

mahdollisti menetelmien ja myös muuttujien välisen vertailun.  

 

Yleisesti ottaen peruspainot näyttivät olevan huonoin vertailtavista painotusmenetelmistä, 

kuten oli odotettavissakin. Uudelleenpainotuksellahan on tarkoitus parantaa peruspainojen 

tai muiden aineistossa olevien painojen laatua. Yhden muuttujan, entisen kumppanin 

tekemän parisuhdeväkivallan, tapauksessa peruspainot kuitenkin tuottivat parhaat 

estimointitulokset. Ehkä tuon muuttujan kohdalla yksikkövastauskato oli jakautunut 

ositteiden sisällä satunnaisesti, jolloin peruspainotkin riittivät hyvän estimointituloksen 

saavuttamiseen. 

 

Yhdistelmäpainoilla saatiin parhaat estimointitulokset useammin kuin muilla vertailluilla 

menetelmillä. Ne myös näyttivät toimivat keskenään melko erilaisten muuttujien (vuositulot, 

huoli rikollisuudesta, ahdistelu äskettäin ja koko elämän aikana) keskiarvojen estimoinnissa. 

Kahden muuttujan tapauksessa yhdistelmäpainot kuitenkaan eivät toimineet hyvin, 

tuntemattoman äskettäin tekemän väkivallan ja nykyisen kumppanin tekemän 

parisuhdeväkivallan estimoinnissa. Nämä muuttujat tosin olivat edellä mainittuja 

potentiaalisesti hankalasti estimoitavia muuttujia. 

 

Yhdistelmäpainojen etuna on, että niissä käytetään ensin yksilötason lisäinformaatiota 

vastaajista vastaustaipumusmallin muodostamisessa. Sen jälkeen kalibroinnissa 

hyödynnetään makrotason lisäinformaatiota. Näin siis käytettävissä oleva lisäinformaatiota 

on mahdollista hyödyntää tehokkaasti estimointitulosten parantamiseksi.  
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Puhtaalla kalibroinnilla saatiin vähiten harhaisia estimaatteja kahden muuttujan 

tapauksessa. Nämä muuttujat olivat juuri nuo hankalasti estimoitavat tapaukset, joissa 

yhdistelmäpainot (tai puhtaat vastaustaipumuspainot) eivät toimineet hyvin. Muiden 

muuttujien kohdalla yhdistelmäpainot toimivat paremmin kuin puhtaat kalibrointipainot. 

Mielenkiintoisesti yhden muuttujan (entisen kumppanin tekemä parisuhdeväkivalta) 

kohdalla kalibrointi näytti huonontavan estimoinnin laatua sekä peruspainoihin että 

vastaustaipumuspainoihin käytettynä.  Kalibroinnissahan on huomattava, että siinä pyritään 

saamaan apumuuttujien jakaumat oikeiksi, mutta siinä ei mitenkään taata, että tietyn y-

muuttujan estimaatit olisivat hyviä. Kalibroinnin voidaan kuitenkin yleensä odottaa 

pienentävän estimaattien harhaa.  

 

Kalibroinnissa on tärkeää, että käytettävä reunajakaumatieto on hyvää, muuten estimointi 

voi mennä pahastikin pieleen. Tässä käytetyt jakaumat olivat täsmälleen oikeita, koska koko 

tavoiteperusjoukko tunnettiin. Käytännössä tilanne voi kuitenkin olla toisenlainen. 

 

Etäisyysfunktion valinnalla ei näissä estimoinneissa näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta 

puhtaiden kalibrointien eikä yhdistelmäpainojen tapauksessa. Koska kuitenkin lineaarinen 

etäisyysfunktio voi joissain tilanteissa johtaa epähaluttaviin painojen arvoihin, sen käyttöä 

kannattaisi välttää. 

 

Puhdas vastaustaipumusmalliin perustuva painotus ei tuottanut missään 

esimerkkitapauksessa parhaita painoja, mutta se oli yleensä lähellä parasta tulosta. 

Yhdistelmäpainojen ja puhtaiden vastaustaipumuspainojen välillä ei ollut yleensä kovin 

paljon eroa, joten käytännössä ei välttämättä olisi kovin suurta merkitystä, kalibroiko 

vastaustaipumuspainot vai käyttääkö niitä suoraan. Edellä mainittu esimerkki tosin kertoo, 

että kalibroinnilla voidaan pahimmassa tapauksessa huonontaa vastaustaipumuspainoja. 

 

Vastaustaipumuksen mallinnuksen kohdalla voi pohtia, olisiko vielä ollut jotain selittäviä 

muuttujia, joilla vastaustaipumusmallia olisi saanut paremmin selittäväksi, jotta se olisi 

toiminut paremmin mainittujen hankalien muuttujien kohdalla. Toisaalta se kuitenkin tuotti 

hyviä estimointituloksia sellaisten muuttujien kohdalla, joista oli riittävästi havaintoja. 
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Sekä kalibrointiin että vastaustaipumusmallinnuksen perustuvissa menetelmissä oletettiin, 

että puuttuneisuus aineistossa oli MAR eli se johtui vain otanta-asetelman muuttujista ja 

muista apumuuttujista. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitäkään vaihtoehtoa, että joidenkin 

tutkimusmuuttujien kohdalla puuttuneisuus riippuisi itse muuttujasta. 

 

Yleisesti ottaen uudelleenpainotuksella pystyttiin parantamaan estimaattien laatua 

suurimmassa osassa muuttujista, vaikkakaan kaikki menetelmät eivät toimineet kaikissa 

tilanteissa yhtä hyvin. Lähes kaikkien muuttujien kohdalla estimaatteihin jäi 

uudelleenpainotuksenkin jälkeen vielä jonkin verran harhaa. Menetelmistä parhaiten 

useimmissa tapauksessa toimivat yhdistelmäpainot, jotka mahdollistavat sekä yksilö- että 

makrotason lisäinformaation hyödyntämisen estimoinnin harhan korjaamisessa.  
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Liite 1. Käytetyt apumuuttujat. 
 

Sukupuoli Mies 
Nainen 

Ikäluokka 15-22 vuotta 
23-37 vuotta 
38-52 vuotta 
53-67 vuotta 
68-75 vuotta 

Suuralue Pääkaupunkiseutu 
Eteläiset kaupungit 
Pohjoiset kaupungit 
Muut kunnat 

Koulutus Peruskoulu tai vähemmän 
Toisen asteen koulutus 
Kolmannen asteen koulutus 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Tohtori 

Siviilisääty Ei naimisissa 
Naimisissa alle 10 v. 
Naimisissa 10-19 v. 
Naimisissa yli 19 v. 
Naimisissa, ollut useita avioliittoja 
Leski 

Lapsia Ei lapsia 
Lapsia yksi tai enemmän 

Työttömyys  Ei työtön 
Lyhytaikaistyötön 
Pitkäaikaistyötön 
Työvoiman ulkopuolella 

Äidinkieli Suomi 
Venäjä 
Muu 
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Liite 2. Estimoidut tutkimusmuuttujat. 
 

Vuositulot Jatkuva muuttuja 
Huoli rikollisuudesta Jatkuva muuttuja väliltä [0, 100] 
Ahdistelu (äskettäin) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
Ahdistelu (koskaan) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
Tuntemattoman tekemä väkivalta (äskettäin) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
Tuntemattoman tekemä väkivalta (koskaan) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
Parisuhdeväkivalta (nykyinen kumppani) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
Parisuhdeväkivalta (entinen kumppani) Binäärinen muuttuja, arvo 0 tai 100 
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Liite 3. Calmar 2-ohjelman tuloste.  
Esimerkki yhdestä otoksesta, lineaarinen kalibrointimenetelmä. 

 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                   
                           **********************************                                                              
                           ***   PARAMÈTRES DE LA MACRO   ***                                                                             
                           **********************************                                        
                                                                                                                             
                                                                               
 TABLE(S) EN ENTRÉE :                                                                                                         
  TABLE DE DONNÉES DE NIVEAU 1              DATAMEN   =  OTOS1                                                                            
     IDENTIFIANT DU NIVEAU 1                IDENT     =  IDENTITY                                                                 
  TABLE DE DONNÉES DE NIVEAU 2              DATAIND   =                                                                                   
     IDENTIFIANT DU NIVEAU 2                IDENT2    =                                                                           
  TABLE DES INDIVIDUS KISH                  DATAKISH  =                                                                                   
  PONDÉRATION INITIALE                      POIDS     =  W_RESP                                                                
  FACTEUR D'ÉCHELLE                         ECHELLE   =  1                                                                     
  PONDÉRATION QK                            PONDQK    =  __UN                                               
  PONDÉRATION KISH                          POIDKISH  =                                                                        
  ÉGALITÉ DES POIDS DANS UN MÉNAGE          EGALPOI   =  NON                          
                                                                                                                             
 TABLE(S) DES MARGES :                                                                                                                    
  DE NIVEAU 1                               MARMEN    =  KKK                                                                   
  DE NIVEAU 2                               MARIND    =                                                                                   
  DE NIVEAU KISH                            MARKISH   =                                                                        
  MARGES EN POURCENTAGES                    PCT       =  NON                                                                              
  EFFECTIF DANS LA POPULATION :                                                                                                
   DES ÉLÉMENTS DE NIVEAU 1                 POPMEN    =                                                                         
   DES ÉLÉMENTS DE NIVEAU 2                 POPIND    =                                                            
   DES ÉLÉMENTS KISH                        POPKISH   =                                                                         
                                                                                             
 MÉTHODE UTILISÉE                           M         =  1                                                                    
  BORNE INFÉRIEURE                          LO        =                
  BORNE SUPÉRIEURE                          UP        =                                                                        
  COEFFICIENT DU SINUS HYPERBOLIQUE         ALPHA     =  1                                                                                
  SEUIL D'ARRÊT                             SEUIL     =  0.0001                                                                
  NOMBRE MAXIMUM D'ITÉRATIONS               MAXITER   =  15                                                                               
  TRAITEMENT DES COLINÉARITÉS               COLIN     =  NON                                                                   
                                                                                                                                  
 TABLE(S) CONTENANT LA POND. FINALE                                                                                       
  DE NIVEAU 1                               DATAPOI       =  TESTI1                                                            
  DE NIVEAU 2                               DATAPOI2      =                                         
  DE NIVEAU KISH                            DATAPOI3      =                                                                    
  MISE À JOUR DE(S) TABLE(S) DATAPOI(2)(3)  MISAJOUR      =  OUI              
  PONDÉRATION FINALE                        POIDSFIN      =  WCAL1                                                             
  LABEL DE LA PONDÉRATION FINALE            LABELPOI      =                                                                               
  PONDÉRATION FINALE DES UNITES KISH        POIDSKISHFIN  =                                                                    
  LABEL DE LA PONDÉRATION KISH              LABELPOIKISH  =                                                                               

 

 

  CONTENUDE(S) TABLE(S) DATAPOI(2)(3)      CONTPOI       =  OUI                                                                       
                                                                                                                                       
 ÉDITION DES RÉSULTATS                      EDITION       =  3                                                                
  ÉDITION DES POIDS                         EDITPOI       =  NON                                                               
  STATISTIQUES SUR LES POIDS                STAT          =  OUI                                         
                                                                                                                             
 CONTRÔLES                                  CONT          =  OUI                   
 TABLE CONTENANT LES OBS. ÉLIMINÉES         OBSELI        =  NON                                                              
 NOTES SAS                                  NOTES         =  NON                                                                          
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COMPARAISON ENTRE LES MARGES TIRÉES DE L'ÉCHANTILLON (AVEC LA PONDÉRATION INITIALE) 

ET LES MARGES DANS LA POPULATION (MARGES DU CALAGE) 
 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

ALUE 1 32550.00 32550 18.71 18.71 

2 26880.00 26880 15.45 15.45 

3 75845.00 75845 43.59 43.59 

4 38710.00 38710 22.25 22.25 

 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

IKALK 1 21460.92 21595 12.33 12.41 

2 53993.00 42980 31.03 24.70 

3 53362.86 47565 30.67 27.34 

4 35662.63 49630 20.50 28.53 

5 9505.59 12215 5.46 7.02 

 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

SPUOLI 1 78040.78 85575 44.85 49.19 

2 95944.22 88410 55.15 50.81 

 

 

MÉTHODE : LINÉAIRE  

PREMIER TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ALGORITHME : 

LA VALEUR DU CRITÈRE D'ARRÊT ET LE NOMBRE DE POIDS NÉGATIFS APRÈS CHAQUE ITÉRATION 
 

ITÉRATION CRITÈRE 
D'ARRÊT 

POIDS 
NÉGATIFS 

1 0.52615 0 

2 0.00000 0 

 

MÉTHODE : LINÉAIRE  

DEUXIÈME TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ALGORITHME : 

LES COEFFICIENTS DU VECTEUR LAMBDA DE MULTIPLICATEURS DE LAGRANGE APRÈS CHAQUE ITÉRATION 
 

VARIABLE MODALITÉ LAMBDA1 LAMBDA2 

ALUE 1 0.16939 0.16939 

ALUE 2 0.23085 0.23085 

ALUE 3 0.19319 0.19319 

ALUE 4 0.22155 0.22155 

IKALK 1 -0.28042 -0.28042 

IKALK 2 -0.48156 -0.48156 

IKALK 3 -0.39277 -0.39277 
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VARIABLE MODALITÉ LAMBDA1 LAMBDA2 

IKALK 4 0.11834 0.11834 

IKALK 5 . . 

SPUOLI 1 0.17696 0.17696 

SPUOLI 2 . . 

 
 
 
 
 

MÉTHODE : LINÉAIRE  

COMPARAISON ENTRE LES MARGES FINALES DANS L'ÉCHANTILLON (AVEC LA PONDÉRATION FINALE) 

ET LES MARGES DANS LA POPULATION (MARGES DU CALAGE) 
 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

ALUE 1 32550 32550 18.71 18.71 

2 26880 26880 15.45 15.45 

3 75845 75845 43.59 43.59 

4 38710 38710 22.25 22.25 

 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

IKALK 1 21595 21595 12.41 12.41 

2 42980 42980 24.70 24.70 

3 47565 47565 27.34 27.34 

4 49630 49630 28.53 28.53 

5 12215 12215 7.02 7.02 

 

VARIABLE MODALITÉ MARGE 
ÉCHANTILLON 

MARGE 
POPULATION 

POURCENTAGE 
ÉCHANTILLON 

POURCENTAGE 
POPULATION 

SPUOLI 1 85575 85575 49.19 49.19 

2 88410 88410 50.81 50.81 
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MÉTHODE : LINÉAIRE  

STATISTIQUES SUR LES RAPPORTS DE POIDS (= PONDÉRATIONS FINALES / PONDÉRATIONS INITIALES) 

ET SUR LES PONDÉRATIONS FINALES 
 

The UNIVARIATE Procedure 
Variable: _F_ (RAPPORT DE POIDS) 

Moments 

N 984 Sum Weights 984 

Mean 1 Sum Observations 984 

Std Deviation 0.24644932 Variance 0.06073727 

Skewness 0.73443688 Kurtosis -0.6726619 

Uncorrected SS 1043.70473 Corrected SS 59.7047324 

Coeff Variation 24.6449317 Std Error Mean 0.00785652 

 

Basic Statistical Measures 

Location Variability 

Mean 1.000000 Std Deviation 0.24645 

Median 0.926247 Variance 0.06074 

Mode 0.749289 Range 0.83833 

    Interquartile Range 0.36896 

 

Tests for Location: Mu0=0 

Test Statistic p Value 

Student's t t 127.2829 Pr > |t| <.0001 

Sign M 492 Pr >= |M| <.0001 

Signed Rank S 242310 Pr >= |S| <.0001 

 

Tests for Normality 

Test Statistic p Value 

Shapiro-Wilk W 0.895178 Pr < W <0.0001 

Kolmogorov-Smirnov D 0.159603 Pr > D <0.0100 

Cramer-von Mises W-Sq 5.900456 Pr > W-Sq <0.0050 

Anderson-Darling A-Sq 35.48528 Pr > A-Sq <0.0050 

 

Quantiles (Definition 5) 

Level Quantile 

100% Max 1.526151 

99% 1.526151 

95% 1.488492 

90% 1.370151 

75% Q3 1.169387 

50% Median 0.926247 

25% Q1 0.800428 

10% 0.739987 

5% 0.711630 
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Quantiles (Definition 5) 

Level Quantile 

1% 0.687823 

0% Min 0.687823 

 

Extreme Observations 

Lowest Highest 

Value identity Obs Value identity Obs 

0.687823 172737 195 1.52615 147867 397 

0.687823 166759 192 1.52615 149043 399 

0.687823 161794 184 1.52615 159487 407 

0.687823 151813 169 1.52615 165195 414 

0.687823 145145 164 1.52615 172880 426 
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MÉTHODE : LINÉAIRE  

STATISTIQUES SUR LES RAPPORTS DE POIDS (= PONDÉRATIONS FINALES / PONDÉRATIONS INITIALES) 

ET SUR LES PONDÉRATIONS FINALES 
 

The UNIVARIATE Procedure 
Variable: __WFIN (PONDÉRATION FINALE) 

Moments 

N 984 Sum Weights 984 

Mean 176.814024 Sum Observations 173985 

Std Deviation 79.2443532 Variance 6279.66751 

Skewness 1.17737776 Kurtosis 0.87998002 

Uncorrected SS 36935901.2 Corrected SS 6172913.16 

Coeff Variation 44.8179116 Std Error Mean 2.52621771 

 

Basic Statistical Measures 

Location Variability 

Mean 176.8140 Std Deviation 79.24435 

Median 152.9378 Variance 6280 

Mode 86.8142 Range 325.21015 

    Interquartile Range 106.75013 

 

Tests for Location: Mu0=0 

Test Statistic p Value 

Student's t t 69.9916 Pr > |t| <.0001 

Sign M 492 Pr >= |M| <.0001 

Signed Rank S 242310 Pr >= |S| <.0001 

 

Tests for Normality 

Test Statistic p Value 

Shapiro-Wilk W 0.877315 Pr < W <0.0001 

Kolmogorov-Smirnov D 0.147019 Pr > D <0.0100 

Cramer-von Mises W-Sq 5.341985 Pr > W-Sq <0.0050 

Anderson-Darling A-Sq 34.44921 Pr > A-Sq <0.0050 

 

Quantiles (Definition 5) 

Level Quantile 

100% Max 412.0243 

99% 412.0243 

95% 363.0413 

90% 270.5468 

75% Q3 221.5637 

50% Median 152.9378 

25% Q1 114.8136 

10% 101.2187 

5% 86.8142 
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Quantiles (Definition 5) 

Level Quantile 

1% 86.8142 

0% Min 86.8142 

 

Extreme Observations 

Lowest Highest 

Value identity Obs Value identity Obs 

86.8142 170467 425 412.024 147227 655 

86.8142 170460 424 412.024 147798 656 

86.8142 169657 422 412.024 157742 673 

86.8142 167022 420 412.024 164052 683 

86.8142 163865 412 412.024 173971 701 
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MÉTHODE : LINÉAIRE  

RAPPORTS DE POIDS MOYENS (PONDÉRATIONS FINALES / PONDÉRATIONS INITIALES) 

POUR CHAQUE VALEUR DES VARIABLES 
 

VARIABLE MODALITE NOMBRE 
D'OBSERVATIONS 

DE NIVEAU 1 

RAPPORT 
DE POIDS 

ALUE 1 195 1.00000 

ALUE 2 232 1.00000 

ALUE 3 274 1.00000 

ALUE 4 283 1.00000 

IKALK 1 119 1.01553 

IKALK 2 328 0.79800 

IKALK 3 287 0.89919 

IKALK 4 198 1.39676 

IKALK 5 52 1.28425 

SPUOLI 1 443 1.09767 

SPUOLI 2 541 0.92002 

ENSEMBLE   984 1.00000 

 

 
 
 
 

MÉTHODE : LINÉAIRE  

CONTENU DE LA TABLE testi1 CONTENANT LA NOUVELLE PONDÉRATION wcal1 
 

The CONTENTS Procedure 

Data Set Name WORK.TESTI1 Observations 1094 

Member Type DATA Variables 2 

Engine V9 Indexes 0 

Created 12/30/2018 17:02:05 Observation Length 16 

Last Modified 12/30/2018 17:02:05 Deleted Observations 0 

Protection   Compressed NO 

Data Set Type   Sorted NO 

Label       

Data Representation WINDOWS_64     

Encoding wlatin1 Western (Windows)     

 

 

Alphabetic List of Variables and Attributes 

# Variable Type Len 

1 identity Num 8 

2 wcal1 Num 8 
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                   *********************                                                                                                  
                   ***     BILAN     ***                                                                                                  
                   *********************                                                                                                  
 *                                                                                                                                
 *   DATE : 30 DECEMBRE 2018           HEURE : 14:25                                                                      
 *                                                                                                                            
 *   ***********************************                                                            
 *   TABLE EN ENTRÉE : OTOS1                                                                                                  
 *   ***********************************                                      
 *                                                                                                                            
 *   NOMBRE D'OBSERVATIONS DANS LA TABLE EN ENTRÉE  :            2000                                                                     
 *   NOMBRE D'OBSERVATIONS ÉLIMINÉES                :            1016                                                         
 *   NOMBRE D'OBSERVATIONS CONSERVÉES               :            984                                                                      
 *                                                                                                                            
 *   VARIABLE DE PONDÉRATION : W_RESP                                                                                                    
 *                                                                                                                            
 *   NOMBRE DE VARIABLES CATÉGORIELLES : 3                                                                                    
 *   LISTE DES VARIABLES CATÉGORIELLES ET DE LEURS NOMBRES DE MODALITÉS :                                  
       alue (4) ikalk (5) spuoli (2)                                                                                                
 *                                                                                   
 *   SOMME DES POIDS INITIAUX                                  : 173985                                                       
 *   TAILLE DE LA POPULATION                                   : 173985                                                                   
 *                                                                                                                            
 *                                                                                                                                        
 *   MÉTHODE UTILISÉE : LINÉAIRE                                                                                              
 *   LE CALAGE A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2 ITÉRATIONS                                                                                              
 *   LES POIDS ONT ÉTÉ STOCKÉS DANS LA VARIABLE WCAL1 DE LA TABLE TESTI1                                                      

 

 
  



83 
 

Liite 4. SURVEYLOGISTIC-proseduurin tuloste.  
Esimerkki yhdestä otoksesta, vastaustaipumuksen mallinnus apumuuttujien avulla. 

 
The SURVEYLOGISTIC Procedure 

Model Information 

Data Set WORK.OTOS1 

Response Variable resp 

Number of Response Levels 2 

Stratum Variable alue 

Number of Strata 4 

Model Binary Logit 

Optimization Technique Fisher's Scoring 

Variance Adjustment Degrees of Freedom (DF) 

 

Variance Estimation 

Method Taylor Series 

Variance Adjustment Degrees of Freedom (DF) 

 

Number of Observations Read 2110 

Number of Observations Used 2045 

 

Response Profile 

Ordered 
Value 

resp Total 
Frequency 

1 1 1029 

2 0 1016 

 

Probability modeled is resp=1. 

 

Note: 65 observations were deleted due to missing values for the response or explanatory variables. 

Class Level Information 

Class Value Design Variables 

spuoli 1 1         

  2 -1         

ikalk 1 1 0 0 0   

  2 0 1 0 0   

  3 0 0 1 0   

  4 0 0 0 1   

  5 -1 -1 -1 -1   

koulutus 2 1 0 0 0   

  3 0 1 0 0   

  5 0 0 1 0   

  6 0 0 0 1   
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Class Level Information 

Class Value Design Variables 

  7 -1 -1 -1 -1   

alue KaupEt 1 0 0     

  KaupPo 0 1 0     

  Maas 0 0 1     

  PKT -1 -1 -1     

married Died 1 0 0 0 0 

  Fresh 0 1 0 0 0 

  Many 0 0 1 0 0 

  Mediu 0 0 0 1 0 

  No 0 0 0 0 1 

  Old -1 -1 -1 -1 -1 

lapsia 0 1         

  1 -1         

unempl 0 1 0 0     

  1 0 1 0     

  2 0 0 1     

  3 -1 -1 -1     

tongue fi 1 0       

  othe 0 1       

  ru -1 -1       

 

Model Convergence Status 

Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 

 

Model Fit Statistics 

Criterion Intercept Only Intercept and 
Covariates 

AIC 2836.889 2677.481 

SC 2842.512 2834.930 

-2 Log L 2834.889 2621.481 

 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test F Value Num DF Den DF Pr > F 

Likelihood Ratio 7.91 26.9990 55105 <.0001 

Score 8.17 27 2015 <.0001 

Wald 6.70 27 2015 <.0001 

NOTE: Second-order Rao-Scott design correction 0.0000 applied to the Likelihood Ratio test. 

 

Joint Tests 

Effect F Value Num DF Den DF Pr > F 

spuoli 6.47 1 2041 0.0111 

ikalk 13.44 4 2038 <.0001 
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Joint Tests 

Effect F Value Num DF Den DF Pr > F 

koulutus 11.72 4 2038 <.0001 

alue 2.33 3 2039 0.0727 

married 4.17 5 2037 0.0009 

lapsia 21.29 1 2041 <.0001 

unempl 1.75 3 2039 0.1553 

tongue 0.61 2 2040 0.5413 

spuoli*ikalk 0.77 4 2038 0.5476 

 

Note: Under full-rank parameterizations, Type 3 effect tests are replaced by joint tests. The joint test for an effect is a test that 
all the parameters associated with that effect are zero. Such joint tests might not be equivalent to Type 3 effect tests 
under GLM parameterization. 

 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter     Estimate Standard 
Error 

t Value Pr > |t| 

Intercept     0.0835 0.2034 0.41 0.6813 

spuoli 1   -0.1394 0.0548 -2.54 0.0111 

ikalk 1   0.2716 0.1555 1.75 0.0809 

ikalk 2   0.7780 0.1219 6.38 <.0001 

ikalk 3   0.2691 0.1083 2.49 0.0130 

ikalk 4   -0.6603 0.1208 -5.47 <.0001 

koulutus 2   -0.4077 0.1037 -3.93 <.0001 

koulutus 3   -0.4155 0.0848 -4.90 <.0001 

koulutus 5   0.1190 0.1139 1.04 0.2965 

koulutus 6   0.0675 0.1358 0.50 0.6192 

alue KaupEt   -0.0589 0.0909 -0.65 0.5165 

alue KaupPo   -0.1246 0.0805 -1.55 0.1217 

alue Maas   -0.0284 0.0790 -0.36 0.7195 

married Died   -0.2484 0.2653 -0.94 0.3494 

married Fresh   -0.3840 0.1652 -2.32 0.0202 

married Many   0.5577 0.1769 3.15 0.0016 

married Mediu   0.00931 0.1312 0.07 0.9434 

married No   -0.3775 0.1454 -2.60 0.0095 

lapsia 0   0.3452 0.0748 4.61 <.0001 

unempl 0   -0.0641 0.1107 -0.58 0.5626 

unempl 1   0.2034 0.2011 1.01 0.3120 

unempl 2   -0.4045 0.2174 -1.86 0.0629 

tongue fi   0.1834 0.1756 1.04 0.2964 

tongue othe   -0.2022 0.2721 -0.74 0.4575 

spuoli*ikalk 1 1 0.1415 0.1141 1.24 0.2151 

spuoli*ikalk 1 2 -0.1266 0.0920 -1.38 0.1689 

spuoli*ikalk 1 3 -0.0497 0.0878 -0.57 0.5713 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter     Estimate Standard 
Error 

t Value Pr > |t| 

spuoli*ikalk 1 4 -0.00737 0.0907 -0.08 0.9352 

NOTE: The degrees of freedom for the t tests is 2041. 

 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate 95% Confidence Limits 

koulutus 2 vs 7 0.352 0.243 0.510 

koulutus 3 vs 7 0.349 0.248 0.492 

koulutus 5 vs 7 0.596 0.405 0.876 

koulutus 6 vs 7 0.566 0.367 0.873 

alue KaupEt vs PKT 0.763 0.573 1.015 

alue KaupPo vs PKT 0.714 0.550 0.928 

alue Maas vs PKT 0.786 0.607 1.018 

married Died vs Old 0.501 0.267 0.940 

married Fresh vs Old 0.437 0.269 0.711 

married Many vs Old 1.122 0.733 1.717 

married Mediu vs Old 0.648 0.436 0.964 

married No vs Old 0.440 0.282 0.687 

lapsia 0 vs 1 1.994 1.487 2.675 

unempl 0 vs 3 0.719 0.473 1.093 

unempl 1 vs 3 0.940 0.503 1.757 

unempl 2 vs 3 0.512 0.263 0.994 

tongue fi vs ru 1.179 0.591 2.352 

tongue othe vs ru 0.802 0.299 2.153 

NOTE: The degrees of freedom in computing the confidence limits is 2041. 

 

Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 

Percent Concordant 67.7 Somers' D 0.359 

Percent Discordant 31.8 Gamma 0.361 

Percent Tied 0.6 Tau-a 0.180 

Pairs 1045464 c 0.679 
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Liite 5. Tutkimusmuuttujien keskiarvoestimaattien jakaumatietoja. 
 

Variable Name=harrassment1  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 43.1632653 0 0 0 43.1632653 43.1632653 

mean_basic 150 46.1452299 1.7274707 0.1410474 3.7435521 42.1872975 53.2758918 

mean_cal1 150 43.4023319 1.6852062 0.1375965 3.8827549 39.0864513 48.4536556 

mean_cal3 150 43.4199017 1.6826393 0.1373869 3.8752720 39.1528819 48.4450256 

mean_cal5 150 43.4099244 1.6827443 0.1373955 3.8764046 39.1317354 48.4483652 

mean_rp 150 43.4316201 1.8211227 0.1486940 4.1930803 38.5886634 49.9972389 

mean_rp_cal1 150 43.2997338 1.7256319 0.1408973 3.9853175 39.2385745 48.2255576 

mean_rp_cal3 150 43.2999634 1.7257807 0.1409094 3.9856402 39.2364413 48.2312977 

mean_rp_cal5 150 43.2998463 1.7257968 0.1409107 3.9856880 39.2360091 48.2320729 

 
 

Variable Name=harrassment2  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 73.8255034 0 0 0 73.8255034 73.8255034 

mean_basic 150 72.8182936 2.4872938 0.2030867 3.4157541 65.7601859 80.9673644 

mean_cal1 150 72.1844127 2.4633309 0.2011301 3.4125524 65.2995958 80.2947497 

mean_cal3 150 72.2415774 2.4651042 0.2012749 3.4123067 65.3010676 80.3277261 

mean_cal5 150 72.2184859 2.4697778 0.2016565 3.4198693 65.2994401 80.3178116 

mean_rp 150 73.4332792 2.4259642 0.1980792 3.3036306 66.5952645 82.1545274 

mean_rp_cal1 150 73.5142192 2.3830879 0.1945783 3.2416694 66.4097488 81.9484457 

mean_rp_cal3 150 73.5127641 2.3833525 0.1945999 3.2420934 66.4130747 81.9412393 

mean_rp_cal5 150 73.5125653 2.3833820 0.1946023 3.2421423 66.4158480 81.9409720 

 
 

Variable Name=partner1  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 16.4032698 0 0 0 16.4032698 16.4032698 

mean_basic 150 17.5906282 1.3577173 0.1108572 7.7184129 13.9496419 20.5759335 

mean_cal1 150 17.0951918 1.3336385 0.1088911 7.8012491 13.2526737 20.3264460 

mean_cal3 150 17.0961838 1.3346681 0.1089752 7.8068189 13.2705520 20.3322485 

mean_cal5 150 17.0977648 1.3352179 0.1090201 7.8093124 13.2728418 20.3334903 
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mean_rp 150 17.1705360 1.3860565 0.1131710 8.0722958 13.6568009 20.4380134 

mean_rp_cal1 150 17.1445666 1.3759675 0.1123473 8.0256768 13.6134149 20.5918370 

mean_rp_cal3 150 17.1445186 1.3760408 0.1123533 8.0261266 13.6146883 20.5966086 

mean_rp_cal5 150 17.1444145 1.3760304 0.1123524 8.0261147 13.6152780 20.5964511 

 
 

Variable Name=partner_1  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 29.5900178 0 0 0 29.5900178 29.5900178 

mean_basic 150 29.7689147 2.1494299 0.1755002 7.2203839 22.9099311 35.9121690 

mean_cal1 150 28.7841325 2.1646309 0.1767414 7.5202229 21.6243727 35.0478852 

mean_cal3 150 28.7836985 2.1638345 0.1766763 7.5175693 21.6414375 35.0376916 

mean_cal5 150 28.7768092 2.1654078 0.1768048 7.5248364 21.6330103 35.0323524 

mean_rp 150 29.3442214 2.1084717 0.1721560 7.1853048 23.0065784 34.3554420 

mean_rp_cal1 150 29.2332270 2.1164384 0.1728065 7.2398383 22.9558863 34.2000998 

mean_rp_cal3 150 29.2342438 2.1160040 0.1727710 7.2381007 22.9550549 34.1999441 

mean_rp_cal5 150 29.2341578 2.1160182 0.1727722 7.2381705 22.9550741 34.1999321 

 
 
 

Variable Name=stranger1  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 86.5328110 0 0 0 86.5328110 86.5328110 

mean_basic 150 85.6390720 1.8058738 0.1474490 2.1087031 80.7325959 91.1196419 

mean_cal1 150 86.4433174 1.7196236 0.1404067 1.9893078 82.3149701 91.7134733 

mean_cal3 150 86.4319052 1.7174402 0.1402284 1.9870442 82.2657408 91.6697083 

mean_cal5 150 86.4235846 1.7196636 0.1404099 1.9898082 82.3009835 91.6664131 

mean_rp 150 86.6400411 1.7207589 0.1404994 1.9861012 82.2951149 91.8468432 

mean_rp_cal1 150 86.6635529 1.7232621 0.1407038 1.9884508 82.5978455 91.8107729 

mean_rp_cal3 150 86.6634725 1.7231733 0.1406965 1.9883501 82.6056190 91.8118038 

mean_rp_cal5 150 86.6634127 1.7232722 0.1407046 1.9884656 82.6063213 91.8118982 

 
 

Variable Name=stranger2  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 32.9166667 0 0 0 32.9166667 32.9166667 
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mean_basic 150 35.0575594 3.2667904 0.2667323 9.3183624 27.4756833 43.7033516 

mean_cal1 150 33.7028763 3.0950588 0.2527105 9.1833671 25.8690747 41.3663776 

mean_cal3 150 33.6853035 3.0990176 0.2530337 9.1999101 25.8497034 41.3907978 

mean_cal5 150 33.6829555 3.0984991 0.2529914 9.1990119 25.8281778 41.3653320 

mean_rp 150 34.5175646 3.1759422 0.2593146 9.2009452 26.8247228 43.3334957 

mean_rp_cal1 150 34.6511859 3.0714365 0.2507817 8.8638713 27.0785366 42.4480353 

mean_rp_cal3 150 34.6511677 3.0711921 0.2507618 8.8631706 27.0792902 42.4430987 

mean_rp_cal5 150 34.6513082 3.0712313 0.2507650 8.8632479 27.0792752 42.4444777 

 
 

Variable Name=tulo_b  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 44919.77 0 0 0 44919.77 44919.77 

mean_basic 150 45847.05 1179.03 96.2672846 2.5716564 42993.72 48796.60 

mean_cal1 150 45722.04 1198.21 97.8330957 2.6206305 42850.11 48873.76 

mean_cal3 150 45730.44 1197.92 97.8097916 2.6195255 42867.02 48904.18 

mean_cal5 150 45731.92 1198.79 97.8810287 2.6213481 42850.39 48899.36 

mean_rp 150 45093.95 1130.65 92.3175690 2.5073315 42402.34 48118.36 

mean_rp_cal1 150 45067.49 1140.41 93.1141222 2.5304505 42111.69 48261.08 

mean_rp_cal3 150 45067.46 1140.57 93.1267538 2.5307953 42111.33 48272.02 

mean_rp_cal5 150 45067.47 1140.54 93.1245927 2.5307362 42111.47 48270.33 

 
 

Variable Name=worry  

Variable N Mean Std Dev Std Error 
Coeff of 
Variation 

Minimum Maximum 

mean_pop 150 27.5307897 0 0 0 27.5307897 27.5307897 

mean_basic 150 27.7390525 0.6413240 0.0523639 2.3119896 26.0241271 29.1975280 

mean_cal1 150 27.2992530 0.6637011 0.0541910 2.4312061 25.3584108 28.7325704 

mean_cal3 150 27.3106936 0.6627329 0.0541119 2.4266425 25.3679224 28.7497525 

mean_cal5 150 27.3069801 0.6631049 0.0541423 2.4283347 25.3594101 28.7497355 

mean_rp 150 27.5743927 0.6815173 0.0556457 2.4715587 25.5009764 28.9660555 

mean_rp_cal1 150 27.5266210 0.6755179 0.0551558 2.4540530 25.3926957 28.9255239 

mean_rp_cal3 150 27.5266813 0.6755231 0.0551562 2.4540666 25.3927177 28.9258643 

mean_rp_cal5 150 27.5266626 0.6755522 0.0551586 2.4541741 25.3927002 28.9258314 

 


