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Kohti kyselylomakkeen laatimisen kultaisia 
sääntöjä: Esityksen lähtökohtia I

• Monet nyt suositeltavista toimintatavoista ovat melko yleispäteviä

• Silti paljon tieteenala- / tutkimusalakohtaisia käytäntöjä (oma ala ja ohjaajien 
neuvot!)

• Surveytutkimuksessa (lomaketutkimuksessa) on erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, 
joita voidaan yhdistellä

• Myös kyselytutkimuksen toteuttamisen tyypilliset kontekstit vaihtelevat 
tutkimusaloittain (vrt. väestökysely satunnaisotokselta tai esim. kontrolloidut 
kyselyt, joissa tutkija voi itse ohjeistaa tai noutaa kyselyjä) 

• Esitys ei käsittele haastateltavien satunnaista valikointia (sampling), 
tavoittamistapoja eikä vastaaja- ja vastauskatoa (non-response) tai 
vastaamispalkkioita

• Otantatutkimus tai kokonaistutkimus eivät välttämättä eroa toisistaan paljonkaan 
kyselylomakkeen laatimissuositusten suhteen 



Kohti kyselylomakkeen laatimisen kultaisia 
sääntöjä: Esityksen lähtökohtia II

• Miten kyselytutkimus soveltuu kulloistenkin tutkimusongelmien 
ratkaisuun?  Tätä määrittävät tutkimuskohde, tutkittavien joukon 
ominaisuudet, tutkimuskysymykset ja käytettävissä olevat resurssit

• Nyt esimerkkitilanteena itse tai ryhmän kanssa suunnitellun 
akateemisen tutkimuskyselyn toteuttaminen siten, että vastaajat 
vastaavat kyselyyn itsenäisesti ilman haastattelijan apua

• Oma ja tutkimusryhmän osuus suunnittelussa / mitä voidaan 
ulkoistaa? 

• Tutkimukseen mahdollisesti tarvittavat luvat ja suostumukset?



Kyselylomakkeen laatimisprosessin osia 

• Aiempaan tutkimukseen ja tutkimusaineistoihin perehtyminen 

• Aineistonkeruun toteuttamisen yksityiskohdista päättäminen (esim. 
keruumenetelmä(t), kohdejoukko, haastattelukieli, saatteiden sisältö, 
vastaamiskontekstin vaatiman ohjeistuksen suunnittelu: mitä saatteisiin 
/muihin ohjeisiin ja mitä lomakkeeseen)

• Tutkimusongelman kypsyttely ja tutkimuskysymysten täsmentäminen

• Mittareiden/kysymysten valinta ja kehittely (aikaisempi tutkimus ja uudet 
kysymykset)

• Mittareiden/kysymysten kehittely suunnittelijoiden lomakekokouksissa 
tms.  

• Esitestaus ja pilotointi –> palaute+korjaukset+täydennykset

• Lomakkeen viimeistely ja tarkistukset

• Painatus ja/tai verkkolomakkeen ohjelmointi

• Tarkistukset



Lomakkeen laajuus ja ulkoasu

• Kohtuupituus? (On keskimäärin yhä lyhyempi) 

• Kohtuullinen pituus riippuu tiedonkeruutavasta ja vastaamispaikasta/-
kontekstista

• Laajuus/vastaamisaika-arvio kerrottava. Pitääkö näkyä? (verkkokysely) 

• Mahdolliset luvat, suostumukset ja saatteet (+näiden pituus?)

• Ulkoasun selkeys ja ensivaikutelman merkitys



Luottamuksen herättäminen ja vastaajien 
ominaisuuksien huomioon ottaminen

• Ei monimutkainen vaan helppotajuinen kysely (kysymykset, 
vastausvaihtoehdot, kysymysjärjestys)

• Vastaajan osattava ja jaksettava vastata (tunne vastaamisen 
jouhevasta etenemisestä!)

• Yhteismitalliset arviointiperusteet (vastaajat ymmärtävät kysymyksen 
laatijan tarkoittamalla tavalla)

• Kysymysten kohtuumittaisuus

• Vastaajan anonymiteetti ja tietosuojanäkökohdat

• Verkkokyselyjen erityiskysymykset: näkyykö koko 

kyselyn pituus; etenemisvauhdin osoittaminen vastaajalle

• Ei varmuuden vuoksi kysymistä



Lomakkeen kokonaisrakenne ja sisällön loogisuus

• Alussa/ennen vastaamista tiivis yleinen vastaamisohje (seuraavassa 
diassa tarkemmin vastaamisohjeista)

• Aloita helpoilla kysymyksillä (reipas eteneminen)

• Taustakysymykset ja arkaluontoiset kysymykset voi jättää 
loppupuolelle kyselyä

• Kysymykset loogiseen järjestykseen (myös aihealueet)

• Kysymysten kohtuumittaisuus, kysymysten ja vaihtoehtojen sopiva 
tarkkuustaso ja avointen kysymysten harkittu käyttö tukevat 
vastaamisen ripeää etenemistä



Vastaamisohjeet

• Tarpeellisia ilman haastattelijaa toteutettavissa kirjekyselyissä

• Tarvitaan myös verkkokyselyissä 

• Yleiset vastaamisohjeet saatteessa 

• Yleiset vastaamisohjeet lomakkeen alussa (vähintään vastaamisen yleinen 
merkitsemistapa)

• Kysymyksiin sisällytetyt tekniset ja sisällölliset vastausohjeet (muista myös 
erilaiset tekstin korostuskeinot)

• Itseään toistavia vastaamisohjeita voi jättää pois

• Filtterit ja siirtymiset merkittävä näkyvästi (oikean vastaamispaikan selkeä 
osoittaminen)

• Sisällölliset täsmennykset / esimerkit? Nämä on harkittava tarkoin 
(täsmennystarve voi viitata kysymysrakenteen ontumiseen ja/tai 
kysymyksen sisällön epätäsmällisyyksiin) 



Esimerkkejä…

”Ellei toisin mainita, vastaa kysymyksiin rengastamalla valitsemaasi 
vaihtoehtoa vastaava numero.”

””



Kysymysten rakennevaihtoehtoja 

• Avoin vai strukturoitu kysymys?

• Yksittäin vai sarjoissa?

• Kysymysformaatiltaan ja vastausvaihtoehdoiltaan yhteneviä 
kysymyksiä --> kysymyssarjat

• Asiakokonaisuuksiin arvioitavaksi luetteloita olennaisimmista asioista 
– esim. listan kaikkien kohtien arviointi halutulla arviointiskaalalla 

• Listoissa mahdollisuus monivastauskysymyksiin: tärkeimpien valikointi 
samanarvoisina, tärkeimpien kohtien valikointi priorisoiden (1., 2. ja 
3. tärkein) kaikkien kohtien asettaminen tärkeysjärjestykseen, tärkein 
ja vähiten tärkein jne. 

• Tyypillistä myös, että samaa kohtaa arvioidaan useilla eri 
ulottuvuuksilla



Näkökulmia kysymysten sisältöön ja tyyliin

• Kysy yhtä asiaa (tai kysymyssarjassa asiakokonaisuutta) kerrallaan

• On helpompaa vastata omakohtaisiksi koettuihin kysymyksiin

• Ei johdattelevia kysymyksiä

• Kysymysten ja vastausskaalojen tasapainoisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus

• Madalla kynnystä aidon oman mielipiteen esille tuontiin (sosiaalisesti 
hyväksytyn vastauksen välttäminen)

• Jakaminen osiin tai kysymyssarja vähentävät usein "tasapaino-
ongelmia"



” Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman 
tarvetta kompromisseille.” Ylen kuntavaalikone 2017, 
vastausskaala 5-portainen Likert

Lähde: Kansallinen eduskuntavaalitutkimus (lisäksi 

vastausvaihtoehtoina EOS, EHS ja ei äänioikeutta)





Vastausvaihtoehdot I

• Hienojakoisin järkevä mittaustarkkuus…rasittamatta vastaajaa liikaa 

• Mielipidekyselyissä usein korkeintaan järjestyslukuasteikollista 
mittaamista 

• Toisistaan selvästi erottuvat vastausvaihtoehdot (esillepano)

• Vastausvaihtoehdot kattavia ja toisensa poissulkevia 



Vastausvaihtoehdot II

• Sanalliset skaalat ja niitä vastaavat vastausvaihtoehtojen numerot 
(esim. Likert)

• Sanallisten vaihtoehtojen erottuminen toisistaan tasapainoisesti  

• Tai sanallisia vaihtoehtoja ja numeroskaalaa yhdistävät skaalat (esim. 
semanttinen differentiaali, vasemmisto /oikeisto –ulottuvuus 0-10 
jne.)

• Pelkkä numeroskaala

• Graafiset vastausskaalat (esim. hymyasteikko)

• Liian laveiden vastausskaalojen välttäminen (esim. 0-100, käyttävätkö 
vastaajat skaalaa yhtenevästi?)

• Silti muistettava, että tarkkaan mitattua voi aina jälkikäteen karkeistaa 
(mutta ei toisin päin!) 



Vastausvaihtoehdot III

• Dikotomia-dilemma (kyllä-ei selkeä, mutta pelkistää usein liikaa) 

• Vältä omintakeisia skaaloja, perehdy olemassa oleviin tutkimuksiin ja 
harkitse huolella omien kysymysten käyttötarkoitus)

• Samojen kohtien eri puolien arviointi eri asteikoilla

• Milloin neutraali vaihtoehto, en osaa sanoa (EOS) ja en halua sanoa 
(EHS) ?

• Kokonaisuuden eri kohtien arvioinnissa viimeisenä toimii usein ’jokin 
muu, mikä’



Entä ne 10 kultaista sääntöä? Yksi mahdollinen listaus…

• Suunnittele ja kehittele ryhmässä, kiireettä

• Tunne aiempi tutkimus ja aineistot ja hyödynnä niitä 

• Luo hyvä ensivaikutelma

• Vähennä vastaustaakkaa

• Rakenna ja ylläpidä luottamusta

• Tunne kohdejoukkosi: käytä sen kieltä ja ole ymmärrettävä

• Taida ohjeistus (oikea määrä oikeassa paikassa)

• Kysy tiiviisti, täsmällisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tasapainoisesti

• Mahdollisuus olla ottamatta kantaa, kun se on tarpeen (EOS, EHS, 
vaikea sanoa/ei mielipidettä)

• Pidä lupauksesi vastaajalle  ja varmista oma meriittisi suunnittelussa
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