
VALE, 
EMÄVALE, 
TILASTO

Tilastotieteen opiskelijalle selitetään 
opintojen alkuvaiheessa, miten hyvä 
tilasto rakennetaan tai tilastollinen 
tunnusluku, kuten keskiarvo tai 
-hajonta, lasketaan. Voidaan antaa 

tarkoin määriteltyjä kriteerejä sille, kuinka esti-
maattorin eli tilastollisen arviointisäännön tulisi ku-
vata tilastoaineistoa, jotta se olisi mahdollisimman 
tarkka kuvaus siitä teoreettisesta käsitteestä, jonka 
takia aineistoa alun perin ruvettiin keräämään. Esi-
merkiksi aritmeettinen keskiarvo on odotusarvon 
harhaton estimaattori. Tarkka kuvaus maailmasta 
tarvitaan teorioiden rakentamiseen ja testaamiseen 
ja siten ymmärryksemme kehittämiseen. Havainnot 
ja teoria tarvitsevat täten toinen toisiaan.

Maailma vaikuttaa vielä opintojen alkuvaihees-
sa melko yksinkertaiselta. Varmistetaan vain, että 
estimaattorilta vaadittavat ominaisuudet täyttyvät, 
niin tilastot ja tunnusluvut eivät valehtele. Vanha sa-
nonta ”vale, emävale, tilasto” tuntuu naurettavalta. 

Ikävä kyllä tilastojen teon ja käytön todellisuus on 
huomattavasti monisyisempi kuin nuori opiskelija 
uskaltaa arvatakaan. Todellisuuden ja mallien sekä 
tilastojen tuottamisen, tulkinnan ja sovellusten vä-
lille mahtuu niin monta askelta, että lähes jokaiseen 
tilastoon tuntuu sisältyvän ainakin hieman emäva-
letta tai harhaa. Lisäksi tilastoista tehdään vielä 
johonkin valittuun malliin tai teoriaan perustuen 
ennusteita tulevaisuudesta. Koska tulevaisuuden 
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ennustaminen tunnetusti on vaikeaa, ennusteet 
sisältävät välttämättä huomattavan määrän ennus-
tevirhettä, mutta usein myös harhaa, ts. ne ovat sys-
temaattisesti väärässä johonkin suuntaan. 

Tilastokeskuksen väestöennusteet toimivat oi-
vana esimerkkinä harhaisesta tilastosta. Tai kuten 
nimikin kertoo, kyseessä on tilastoennuste, mutta 
harhainen se on yhtä kaikki, jos ajatellaan sen ole-
van Tilastokeskuksen paras arvaus Suomen väes-
tökehityksestä. Tilastokeskuksen jokainen ennuste 
on 70-luvulta lähtien ennustanut Suomen väestö-
kehityksen alakanttiin. Harha on ollut niin suuri, 
että 70-luvun alun ennusteessa arvioitiin Suomen 
väestön vähenevän vuoteen 2000 mennessä 4,5 
miljoonaan. Todellisuudessa väestö kasvoi noin 5,2 
miljoonaan. Ero oli valtava. Ero myös selittänee, 
miksi Suomessa niin usein veikkaillaan työvoiman 
saatavuuden vaikeutuvan. Seuraamme harhaista 
ennustetta. 

Tilastokeskus itse esittää varauksia ennusteen 
käytön suhteen ennusteen luonteen takia: ”Päätök-
sentekijöiden on arvioitava … voidaanko ennusteita 
käyttää toimintojen mitoituspäätösten ja investoin-
tipäätösten perustana.” Tämä vaihe jää yliopiston 
penkillä vähälle huomiolle, vaikka juuri siinä syntyy 
paljon väärinkäsityksiä. Kun tilastollinen tunnus-
luku tai malli on määritetty ja estimoitu, sen oikea 
esittäminen, tulkinta ja käyttö ovat keskeisessä 
roolissa. Turhan usein näkee lehtien sivuilta dia-
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grammeja, joiden akseleita ei oikeastaan ole selitetty 
lainkaan tai ainakaan tyhjentävästi. Turhan usein 
itsekin tulkitsen kaavioita haluamallani tavalla en-
nen kuin olen oikeastaan ottanut selvää, mitä niiden 
esittämät muuttujat sisältävät. 

Aivan oman kategoriansa tilastollisten emävalei-
den listassa ansaitsevat tahallisesti virheellisesti 
tehdyt tilastot. Argentiinassa inflaatio vaikuttaisi 
olevan enemmän hallituksen kuin paikallisen ti-
lastokeskuksen arvioima. Kreikassa julkisen sek-
torin alijäämä tuli hyvin todennäköisesti aliarvi-
oitua Kreikan liittyessä euroalueeseen. Uutisten 
mukaan Kreikan tilastokeskuksen entinen johtaja 
on tällä hetkellä joutumassa oikeuteen, koska hä-
nen aikanaan tilastot olivat liian totuudenmukaisia. 
Totuudenmukaisesti kuvattuina julkisen sektorin 
alijäämät näyttivätkin kovin rumilta. 

Yksinkertaista ratkaisua harhojen ja virheiden 
poistamiselle ei ole. Tarkkuutta vaaditaan tilastojen 
käytön joka askeleella. Suuri vastuu lankeaa tilasto-
jen esittäjälle. Tilastojen tulee olla yksiselitteisesti 
ja läpikotaisesti esitetty, sillä lukijalta ei voi eikä tule 
odottaa samaa aihepiirin ymmärrystä kuin kirjoitta-
jalta. Tilastojen tulkitsijan eli lukijan kannattaa aina 
käyttää tervettä skeptisyyttä. Koska tilastoja tullaan 
aina esittämään kovin monesta syystä väärin, niin 
sanonta ”vale, emävale, tilasto” sisältää yllättävän 
paljon viisautta. Â




