
 

Tulkitse ja käytä tilastoja oikein
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 “Statistics are no substitute for judgment,” Henry Clay 
 “I can prove anything by statistics except the truth,” 

George Canning 
 “Facts are stubborn things, but statistics are more 

pliable,” Mark Twain
 ”Lies, damn lies and statistics” Benjamin Disraeli?



 

Tiedon portaat

DATA: tallennettuja ja muokattuja merkkejä

INFORMAATIO: tulkittu data

TIETO: perusteltu tosi uskomus, tilasto

YMMÄRTÄMINEN: tiedon yhdistämistä merkitykselliseksi 
kokonaisuudeksi

VIISAUS:  tiedon vastuullista käyttöä hyvän elämän 
edistämiseksi

Lähde: Ilkka Niiniluoto



 

Tietoa on monenlaista ja tiedon eri lajit 
kietoutuvat yhteen

I 

Tilastotieto

Faktatieto

Ymmärrys 2

Intuitio

Näppituntuma

Lisälukemista: Daniel Kahnemann

Ymmärrys 1

Ymmärrys 3



 

Hyvä tilastojen lukutaito on ajattelun 
taitoa

 Tilastokielen tuntemus (taulukot, grafiikka)
 Tilastojen teorian tuntemus 

(tilastomatematiikka)
 Tilastojen sisällön tuntemus (käsitteet)
 Tilastojen tuotantoprosessin tuntemus 

(aineiston hankinta, muokkaus)
 Tilastolähteiden tuntemus
 Tulkintataito, mielikuvitus
 Kritiikin taito, epäily



 

Tilastojen 5 käyttötapaa
 Etsitään vastausta kysymykseen Paljonko? Korjataan ja 

täsmennetään käsitystä siitä, millainen maailma on

 Kuntien palveluverkko pohjautuu väestötilastoon ja -ennusteisiin 
 Vertaillaan historiaa (aikasarjoilla) ja arvataan niiden pohjalta 

tulevaisuutta (esim. väestöennusteet): Mikä muuttuu?

 Tilastollisten mallien avulla automatisoidaan päätöksentekoa

 Vertaillaan objekteja (maat, luokat): Kuka paras, kuka huonoin?

  Missä on hyvinvointia, missä ei?  

 Luodaan kuva vaikeasti hahmotettavasta ilmiöstä: Mikä se on? 

 esim. inflaatio

 Yhdistetään satunnaisuudet mielekkääksi kokonaisuudeksi 
(esim. kausaalimalliksi, tieteellinen tutkimus): Mistä johtuu?

http://www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu/palveluverkot
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/algoritmi_ostaa_ja_myy_porssissa
http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/WHR15.pdf
http://www.tilastokeskus.fi/til/khi/index.html


 

Todellisuuden ilmiöiden ja tilastojen suhde, 
esimerkkinä selvitys koulukiusaamisesta

ILMIÖ 

KÄSITTEIDEN 
MÄÄRITTELY: 
Mikä kiinnos-
taa? Mitä on 
kiusaaminen? 

 AINEISTON 
HANKKIMINEN: 
haastattelu, kysely, 
havainnointi, 
rekisteritieto

MUOKKAUS: 
korjaukset, tietojen 
yhdistely, luokittelu

ANALYYSI: 
Paljonko kiusataan, 
millä tavoin, ketä 
kiusataan, kuka 
kiusaa?  

TULOSTEN 
KUVAAMINEN
Taulukoita, kuvioita, 
tekstiä  

TILASTON 
KÄYTTÖ
Mietitään mitä 
voidaan tehdä: 
opettajat, 
oppilaat, 
vanhemmat

Jokainen vaihe rajaa näkökulmaa ja muovaa kuvaa 



 

Huomaa tiedon rajaukset ja 
näkökulmat

 Mitä joukkoa (perusjoukko) tieto kuvaa

 perusjoukkoa on käytännön syistä rajattava: lapset, 
kielitaidottomat, ns. laitosväestö jne.

 Mihin kysymykseen tieto todella vastaa 
(tutkimuskysymys)

– Millaista väkivaltaa kuvataan?

– onko BKT = hyvinvointi?

 Millainen on mittauksen konteksti 

 henkilökohtainen haastattelu, verkkokysely

 tutkimuksen yleisaihe esim. terveys, säästäminen

 aikakausi, ajankohtaiset tapahtumat



 



 

Perusjoukko on se joukko, jota tieto koskee

 Erityisesti avoimissa verkkokyselyissä ei usein voi lainkaan 
tietää, keitä vastausjakaumat edustavat

 Sama ongelma on verkkoadresseilla, verkkokeskusteluilla ja  
ns. joukkoistamisella: edustavatko saadut havainnot koko 
”kansaa” vai vain jotakin sen aktiivista osaa 

 kun etsitään uusia ideoita tällä ei ehkä ole merkitystä

 Alipeitto: perusjoukon jäseniä puuttuu otantakehikosta – esim. 
vastamuuttaneet, vastasyntyneet puuttuvat väestörekisteristä

 Ylipeitto: otannassa on mukana henkilöitä, jotka eivät kuulu 
perusjoukkoon – esim. muuttaneet, kuolleet väestörekisterissä



 

Ole tarkkana käsitteiden ja 
mittareiden kanssa

 Minkälaiseen käsitteeseen käsillä oleva mittari liittyy

 esim. työtön on vailla työtä, etsii sitä ja on nopeasti valmis 
ryhtymään sen tekemiseen

 Kuvaako tutkittava mittari sitä, mitä luulemme

 nuorten työttömyysaste ei kerro työttömien osuutta nuorista

 esim. googlen flunssamittari

 Vaikuttaako mittariin joitakin ulkoisia tekijöitä

 aiemmat kysymykset (muistiin palauttaminen, tunnetilan 
muovautuminen), tarjotun skaalan vaikutus 

 kysymyksen asenteellinen muotoilu: kannatatteko sitä, että 
ihmisten turvallisuus taataan järjestelyllä x / tuotteella z

 hypoteettiset tilanteet, esim. muuttoaikeet   



 

Käsite ymmärretään väärin

”Yli neljännes nuorista miehistä vailla työtä”
Helsingin Sanomat helmikuussa 2013

Uutinen perustui tuoreimpaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen
“15–25-vuotiaiden miesten työttömyysaste oli vuoden 2013 tammikuussa 26,4 
prosenttia”

Työttömyysaste kertoo työttömien työnhakijoiden osuuden työvoimasta
yli puolet 15 – 25-vuotiaista miehistä oli työvoiman ulkopuolella, esimerkiksi 
opiskelemassa ja armeijassa

Ikäluokkaan kuului 337 000 miestä, joista 36 000 luokiteltiin työttömiksi 
=> vain 11 prosenttia ikäluokasta oli työttömänä

Samantyyppistä uutisointia esiintyy jatkuvasti eri maiden työttömyysasteista, 
jopa nimekkäät taloustieteilijät käyttävät käsitettä väärin
Lisää työvoimatilastojen  käsitteitä

http://tietotrenditblogi.stat.fi/piilotyottomia-ja-alityollisia/


 

Julkiset menot ja BKT

 Julkiset menot ovat 58 % verrattuna BKT:een
 BKT ei ole menolaskelma, vaan kuvaa vuotuista 

arvonlisäystä sekä julkisessa (noin 20 % BKT:sta) 
että yksityisessä toiminnassa

 Yksityiset menot ovat moninkertaiset verrattuna 
BKT:hen, ks. Bruun 2014

 Lisäksi eläkkeissä ja kuntien menoissa on 
kaksinkertaisia kirjauksia, suhdeluku todellisuudessa 
lähellä 50 %:ia, ks. Savela 2014

http://tietotrenditblogi.stat.fi/mag/article/51/
http://tietotrenditblogi.stat.fi//kahteen-kertaan-laskeminen-paisuttaa-julkisia-menoja/
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Poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset ja uhrit 
(1980=100)
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Lähteet: Suomen tilastollinen vuosikirja 2005, Siren & al. Suomalaisten kokema väkivalta 1980-2006, 2007



 

Rikollisuus

 Poliisin tietoon tullut rikollisuus on noin 10 % 
rikollisuudesta, joka on selvitetty ns. 
uhritutkimuksilla

 Poliisin tietoon tullut rikollisuus vaihtelee
 Ilmoitushalukkuuden mukaan

 Poliisin kirjauskäytäntöjen mukaan

 Poliisipalvelujen tarjonnan mukaan
 Uhritutkimuksiin vaikuttaa kato ja vastausten 

luotettavuus

http://www.tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html


 

Otoksissa sattuma luo 
säännönmukaisuutta

 Satunnaisotos: kaikilla perusjoukon jäsenillä on 
yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi otokseen 
– vain silloin sattumat kumoavat toisensa 

 Otoksesta laskettavien estimaattien tarkkuus 
riippuu otoksen koosta

 tilastollinen luottamusväli määrää 
virhemarginaalin ks. Talouselämä

 1 000 yksikön otoksessa virhemarginaali 

maksimissaan muutaman %-yksikön, kun 

luottamusväli on 95 % 

http://www.talouselama.fi/uutiset/keskustan+gallupjohtoa+ei+selita+virhemarginaali++monet+ymmartavat+virhemarginaalin+vaarin/a2278202


 

Virhemarginaali on vain yksi 
näkökulma sattuman vaikutuksiin

 Otoskoon lisäksi kannattaa muistaa, että

– Elämä on usein ainutkertaista: eri 
mittauskerroilla saadaan melko varmasti eri 
tulos

– Tilastollisesti merkitseviä satunnaisia tuloksia 
esiintyy



 

Prosenttilaskua prosenttiluvuista, esimerkki

 Todennäköisyys ilmaistaan  %-lukuna (0 - 100 %) tai 
suhdelukuna (esim. 1/100 000)

 Yksittäisen ihmisen todennäköisyys sairastua tietyn 
tyyppiseen syöpään ennen 75. ikävuottaan, on 0,6 
prosenttia = 6 henkeä tuhannesta sairastuu.

 Jos riski kasvaa 50 prosentilla jonkun ruoka-aineen, vaikkapa 
savukinkun syönnin takia, riski nousisi 0,9 prosenttiin = 9 
henkeä tuhannesta sairastuu.

 Aiemmin laskettujen lisäksi 3 henkeä tuhannesta saisi ko. 
syövän.

 Vaikka riskitason nousu vaikuttaa huomattavalta (peräti 50 
%), sen vaikutus on itse asiassa varsin vähäinen.



 

Mikromortti (= 1/1 000 000:n riski kuolla) 
auttaa vertaamaan toimintojen riskejä

1 mikromortti <= 

 1,4 savuketta  

 0,5 litraa viiniä

 tunti hiilikaivoksessa  

 2 päivää  New Yorkissa  

 tupakoijan kanssa 2 
kuukautta 

 ydinvoimalan suoja-alueen 
reunalla 5 vuotta 

 100 pihviä

 1 000 banaania 

 moottoripyörällä 10 km 

 30 km kävelyä 

 16 km pyöräilyä 

 autolla 370 km

 junalla 9 600 km 

 keuhkokuvaus 

 ekstaasitabletti



 

Aineisto on aina ainakin vähän 
harhainen

 Näkökulmaa on tiedostamatta rajattu

 menetelmä, kohdejoukko, kysymykset, 
kysymysten esittäjä 

 Näytteet valikoituvat

 esim. nuoret miehet ovat yleensä menossa
 Harhaa kannattaa yrittää tunnistaa ja korjata

 vastaaja-aineiston painotus perusjoukon 
ominaisuuksien perusteella

 kaikkea harhaa ei saa pois, mutta sitä voi pohtia



 

Aineistoja on yhä vaikeampi saada 
edustaviksi, esimerkki

 Postikyselyn brutto-otoskoko 6 000

 1. kierros tuotti 909 analyysikelpoista lomaketta, karhu 62 
vastausta = 971 vastausta

 Näytettä tarkasteltiin taustamuuttujittain ja se vastasi 
perusjoukon (15-75 vuotiaat) ominaisuuksia paitsi 
koulutuksen ja kaupunkimaisuuden osalta

 Edustavuutta mahdotonta taata, jos asiasta ei ole kyselystä 
riippumatonta tietoa (vrt. puolueiden kannatustutkimukset)

 Käyttömahdollisuus:  vertailu aiempaan vastaavaan 
tutkimukseen

 hyvä pohdinta ongelmasta

http://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2013_net.pdf


 

Tunnusluvut tiivistävät ja kätkevät

 Eri keskiluvut sopivat eri tilanteisiin

 laadullista asioista ei voi laskea keskiarvoa → moodi=suurin 
luokka

 vinoihin jakaumiin (esim. tulot) sopii parhaiten 
mediaani=aineiston keskimmäinen havainto

 Keskiarvon lisäksi on hyvä tuntea hajonta

 mitä suurempi hajonta sitä vähemmän keskiarvo kuvaa

 Muutosta kuvataan prosenttien ja indeksien avulla

  niiden laskutavan ymmärtäminen on kansalaisen perustaito

 Moniosaiset indeksit ovat kovin vaikeita tulkita

 eri osien valinta ja painottaminen on aina mielivaltaista 



 

Esimerkkejä summaindikaattoreista

 Human Development Index: BKT/capita, 
koulutustaso, elinajanodote

 Genuine Progress Index: BKT, tulonjako, palvelut 
markkinoiden ulkopuolella, haitat

 Happy Planet Index: koettu tyytyväisyys / 
ekologiset haitat

 Kuka päättää mitä otetaan mukaan ja millä painolla
 OECD:n Better Life indeksi 

http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
http://www.oecdbetterlifeindex.org/


 

Vertailu on vaikeaa mutta ei 
mahdotonta

 Voiko omenoita ja appelsiineja vertailla?
 voi jos käytössä on yhteinen mitta, esim. raha, mutta vertailu on 

rajattu vain mitattavaan

 Aika muuttaa maailmaa ja vertailu vaikeutuu
 1970-luvun kotitalous eri aivan toisenlaisissa oloissa kuin 

nykyiset, miten esimerkiksi 1970-luvun hintatasoa voi vertailla 
nykyiseen?

 Alueiden vertailu voi kompastua instituutioiden 
erilaisuuteen, kulttuurieroihin tai kieliongelmiin

 erilainen sosiaalilainsäädäntö

 sosiaaliset normit: itsemurhakuolleisuus

 kv. vertailun ongelma: lost in translation, generated in 
translation



 

Syy-seuraussuhde?

 Korrelaatio ei merkitse kausaliteettia
 Useimmiten kausaliteetti kuitenkin edellyttää 

korrelaatiota
 Satunnaistettuja koeasetelmia ei useinkaan 

voida tehdä, joten on luotettava muunlaiseen 
tietoon

 Aina yleisiä syitä ei vaan voi löytää
 kehitys on usein sattumien summa

 polkuriippuvuus rajaa vaihtoehtoja



 

Mitä muuta tilastoaineiston tulkinnassa ja 
raportoinnissa pitää varoa?
Kausivaihtelu
Kysymysten muotoilu ja kontekstointi vaikuttaa tuloksiin
Huomaa outliereiden vaikutus!
Asiansa ajaja poimii usein rusinat pullasta (cherry picking)
Publication bias
Isot ja hyvin pienet luvut ovat vaikeita ymmärtää, pilkun 
paikka kannattaa tarkistaa aina (150 on ehkä suurin luku joka 
oikeasti ymmärretään, Christopher G. Moore, San Fransisco 
Chronicle)
Luvut ovat merkitsevät jotain vain suhteessa johonkin 
muuhun
Lähdekritiikki: kuka tiedon tuottanut, onko laatua kuvattu



 

 Yksinkertaisia ja varmoja totuuksia 
on vähän

 todennäköisiä ja ehdollisia sitäkin 
enemmän

 → tutkimustieto vaatii tulkitsijaltaan 
valppautta ja ajattelua

 myös omat lähtökohdat kannattaa 
aika ajoin asettaa kyseenalaisiksi
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