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Eduskuntavaalitutkimusaineistojen painojen päivitys 

Uudet painot eduskuntavaalitutkimusaineistoille on laskettu hyödyntämällä samoja muuttujia 

aineistoille 2003–2019. Nämä muuttujat ovat vastaajan ikä-sukupuoli-yhdistelmä, vaalipiiri, 

puoluevalinta-äänestämättäjättäminen-yhdistelmä, äidinkieli ja koulutus. 

Ohessa kerrotaan tarkemmin jokaisen muuttujan keräämisestä ja operationalisoinnista.  Muuttujista 

pyrittiin keräämään tietoa kyselyn kohdepopulaation tasolla eli Manner-Suomessa asuvien 

äänioikeutettujen suhteen. Kaikkien muuttujien kohdalla tämä ei ollut mahdollista. Tällöin pyrittiin 

kohdepopulaatiota mahdollisimman läheiseen vastaavuuteen. 

Kohdepopulaatiosta kertovien taustamuuttujien avulla muodostettiin uudet painot 

eduskuntavaalitutkimusaineistoille hyödyntämällä anesrake R-tilasto-ohjelmointipakettia.  

Ikä-sukupuoli 

Kohdepopulaation ikä- ja sukupuoliryhmittäinen aineisto hankittiin Tilastokeskuksen maksuttomasta 

tilastokannasta 

(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rg.px/

table/tableViewLayout1/). Kohdepopulaatioksi rajatiin Manner-Suomen Suomen kansalaiset vaaleja 

edeltävän vuoden lopussa (esim. vuoden 2003 eduskuntavaaleille haettiin tieto vuodelta 2002, joka 

kertoo väkiluvun 31.12.2002). Koska aineistossa ei ole erillistä kategoriaa 18–19-vuotiaille, 

estimoitiin tämän ikäryhmän osuuden olevan 40 prosenttia 15–19-vuotiaiden ikäryhmästä. 

Tilastokeskuksen ikäkategorioita yhdisteltiin niin, että yksittäinen kategoria kattaa kymmenen 

vuoden välin.  

Lopulliset ikäkategoriat ovat täten 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–75, 75–. 

 

Vaalipiiri 

Aineisto kohdepopulaation, eli Suomessa asuvien suomalaisten, jakautumisesta eri vaalipiireihin 

haettiin oikeusministeriön vaalien tulospalvelusta (ei siis kerätty tietoa Ahvenanmaan vaalipiiristä). 

Tässä on listattu lähdeaineistojen verkko-osoitteet:  

2003 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2003/s/aanioikeutetut/kokomaa.htm 

2007 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2007/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm  

2011 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2011/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm  

2015 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/aoik_kokomaa.html  

2019 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/aoik_kokomaa.html  

 

Puoluevalinta-äänestämättäjättäminen 

Äänestäjien puoluevalintaa koskeva aineisto on kerätty oikeusministeriön vaalien tulospalvelusta. 

Puolueiden lopulliset äänimäärät jaettiin hyväksyttyjen äänien kokonaisosuudella 

prosenttiosuuksiksi sadasosan tarkkuudella. Sen jälkeen nämä ääniosuudet kerrottiin Suomessa 

asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuudella (tieto haettu tulospalvelun jokaisen vaalin 

äänestysaktiivisuutta koskevalta välilehdeltä).  

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rg.px/table/tableViewLayout1/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rg.px/table/tableViewLayout1/
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2003/s/aanioikeutetut/kokomaa.htm
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2007/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2011/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/aoik_kokomaa.html
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/aoik_kokomaa.html


   

Hylättyjä ääniä ei huomioitu laskelmissa. Syy tähän on se, että hylättyjä ääniä ei ole raportoitu 2003 

eikä kaikkina vuosina kyselyaineistoissa ole ainuttakaan vastaajaa, joka oli kertonut jättäneensä 

tyhjän äänen. 

Perussuomalaisten osuus on vuoden 2003 kyselyaineistossa niin pieni, että Perussuomalaisten 

ääniosuus on yhdistetty Muut-kategorian kanssa. 

Tässä on listattu lähdeaineistojen verkko-osoitteet:  

2003 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2003/s/tulos/tulos_kokomaa.html  

2007 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2007/s/tulos/tulos_kokomaa.html  

2011 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2011/s/tulos/tulos_kokomaa.html  

2015 https://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/tulos_kokomaa.html  

2019 https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/tulos_kokomaa.html  

 

Äidinkieli 

Kohdepopulaation tarkkoja äidinkielitietoja ei ollut saatavilla millekään vuodelle. Tilastokeskuksen 

aikasarjan aikaisin tieto Suomen kansalaisten äidinkielitiedoista on saatavilla vuoden 2004 lopusta 

lähtien. Tieto äänioikeutettujen äidinkieliosuuksista (suomi, ruotsi ja muu) on saatavilla vuoden 2015 

eduskuntavaaleista alkaen. 

Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen kyselyaineistossa on vain kahdeksan äidinkielenään muuta 

kuin suomea tai ruotsia puhuvia. Tämän takia hyödynnettiin vuoden 2011 aineiston painotuksessa 

vain suomea ja ruotsia puhuvien osuuksia. 

Tässä on listattu lähdeaineistojen verkko-osoitteet: 

2003 (31.12.2004) https://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2004/vaerak_2004_2005-03-

18_tie_001.html 

 

2007 (31.12.2006) 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19178/jamk_1199789501_4.pdf?sequence=2&isAl

lowed=y 

 

2011 (31.12.2010) https://www.stat.fi/til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_fi.pdf 

 

2015 (2015 äänioikeutetut huom. suomi ja saame yhdistetty) 

https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_kat_001_fi.html 

 

2019 (2019 äänioikeutetut huom. suomi ja saame yhdistetty) 

https://www.stat.fi/til/evaa/2019/02/evaa_2019_02_2019-04-29_kat_001_fi.html  

 

Koulutus 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2003/s/tulos/tulos_kokomaa.html
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2007/s/tulos/tulos_kokomaa.html
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E2011/s/tulos/tulos_kokomaa.html
https://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/tulos_kokomaa.html
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/tulos_kokomaa.html
https://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2004/vaerak_2004_2005-03-18_tie_001.html
https://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2004/vaerak_2004_2005-03-18_tie_001.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19178/jamk_1199789501_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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https://www.stat.fi/til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_fi.pdf
https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/evaa/2019/02/evaa_2019_02_2019-04-29_kat_001_fi.html


   

Äänioikeutettujen koulutusta koskevat tiedot on haettu Tilastokeskuksen ehdokkaita koskevista 

tausta-analyyseistä. Tilastokeskus käyttää koulutuksesta viisiportaista asteikkoa: perusaste, 

keskiaste, alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, ylempikorkeakouluaste ja tutkijakoulutus.  

Eduskuntavaalitutkimuskyselyistä ei ole mahdollista erotella alempaa korkeakouluastetta 

suorittaneita ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista. Täten nämä ylimmät koulutuskategoriat 

yhdistettiin painojen muodostusta varten. 

2003 https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_kat_002.html  

2007 https://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-22_kat_001.html  

2011 https://www.stat.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_kat_001_fi.html  

2015 https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_kat_001_fi.html  

2019 https://www.stat.fi/til/evaa/2019/02/evaa_2019_02_2019-04-29_kat_001_fi.html 
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https://www.stat.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_kat_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_kat_001_fi.html
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