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Painotusmenetelmät survey-datalle
Helsingin yliopiston lyhytkurssi, kevät 2009
Seppo Laaksonen

Luennot ja harjoitukset kolmena peräkkäisenä keskiviikkona klo 16-19 alkaen
28.1.2009. Monina välipäivinä on tilaisuus tuettuun harjoitteluun nettisivulla
esitettyjen tehtävien puitteissa. Näitä on tarpeen mukaan niin paljon kuin halutaan.
Lisäksi on tilaisuus jossa käsitellään opiskelijoiden tekemiä harjoitteita, niiden
tuloksia annetulla datalla, ja tuodaan esiin täydentävää tietoa. Aika on 25.2. Klo
16-19.

Tämä kurssimateriaali on nettisivulla yhtenä palasena. Alkuosassa esitetään
taustatiedon kertauksen lisäksi asetelmapainot ja peruspainot. Lisäksi on mukana
kaikkiin otospainoihin liittyviä tilanteita. Sen jälkeen tulevat esille adjustoidut eli
parannetut painot apumuuttujien sallimin ehdoin. Lopuksi on paneli- ja muiden
pitkittäisaineistojen erityistapauksia painojen kannalta sekä keskustelua painojen
käytöstä. Esimerkkejä SAS-koodeineen on runsaasti, painottuen ESS:ään
(European Social Survey). Myös PISA on mukana. Lopputehtävässä käsitellään
yritysaineistoa vastaavilla tavoilla.
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Eipä kovin kirkkaalta näytä. Mahtaako kirkastua lopussa?
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Survey-aineiston peruskäsitteistö   1

Ennen varsinaista asiaa, on pakko osin kertauksena hahmottaa
survey-tutkimuksen peruskäsitteitä, jotta näkisimme missä
painottaminen tulee vastaan.
Aluksi lyhyt kertaus perusjoukoista. Näitä esitän yleensä viisi
kappaletta:
1.  Kiinnostusperusjoukko, joka on karkea hahmotus tutkijan mielessä
olevasta perusjoukosta. Kun tämä täsmentyy, voidaan määritellä jo
hyvin täsmällinen ja realistinen
2. Tavoiteperusjoukko mikä on tarkasti myös aikaan sidottu (vaikkapa
kuun tai vuoden loppu tai jokin aikaväli). Jotta tavoiteperusjoukko
saataisiin koottua, on oltava
3. Kehikkoperusjoukko, josta poimitaan kaikki tai vain osa haluttua
tiedustelua varten. Kehikkoperusjoukon yksikkö voi olla esimerkiksi
henkilö, yritys, kunta, kotitalous, eläin, aika tai alue. Se ei tavallisesti
ole saatavissa samalta ajankohdalta kuin miltä itse tiedustelu
halutaan tehdä (paitsi jos on aika kehikkona), vaan enemmän tai
vähemmän aikaisemmalta ajalta.
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Survey-aineiston peruskäsitteistö   2

Sen vuoksi kehikko usein muuttuu ja tarvitaan neljäs perusjoukko eli

4. Päivitetty kehikkoperusjoukko, jota käytetään estimoinnissa
hyväksi.

Lopulta keräämme itse aineiston, jonka pohjalta voimme muodostaa

5. Tutkimusperusjoukon

Perusjoukkojen tilastoyksiköt eivät välttämättä ole samoja. Kiinnostusperusjou-
kossa ei ehkä niitä ole aina edes määritelty, mutta tavoiteperusjoukossa pitäisi olla.
Tutkimusperusjoukon tilastoyksikköjen tulee olla samoja kuin tavoiteperusjou-
kossa. Kehikoissa sen sijaan voi olla käytetty hyvinkin erilaisia yksiköitä, jopa
aivan eriluonteisia. Kehikkoperusjoukko voi olla myös useamman joukon muo-
dostelma, yksi ollen vaikkapa hallinnollinen alue, toinen vaikka kadusto tai osoit-
teisto. Kehikkona käytetään myös aikayksiköitä, erityisesti virtatutkimuksissa.
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Survey-aineiston peruskäsitteistö   3

Tavoiteperusjoukon ja tutkimusperusjoukon yksiköitä kutsun
tutkimusyksiköiksi; huomaa että näitä voi olla useita samassakin
surveyssä. Kehikosta voimme erottaa kahdenlaisia yksiköitä, toisaalta
poimintayksiköitä joita käytetään tiedustelun otoksen poiminnassa, ja
toisaalta keruuyksiköitä (joiden sisältä voi vielä löytyä eri raportoijat
eli raportointiyksiköt) joilta tiedot kerätään. Keruuyksiköitä voi olla
useanlaisia samassa tiedustelussa.

Kaikkien neljän viimeisimmän perusjoukon ollessa samat ei mitään
kehikko- eikä vastauskato-ongelmia esiinny, mutta päinvastaisessa
tilanteessa me voimme vertailemalla näitä kaikkia eritellä erilaisia
virhetekijöitä, joista
- keskeisiä kehikkovirheitä ovat alipeittävyys (alipeitto), ylipeittävyys
(ylipeitto), ja luokitteluvirheet kehikkojen osalta; myös kehikon aito
muutos voidaan eritellä tätä kautta
- vastauskatoa löytyy toisaalta yksikkö- ja toisaalta erä- eli
muuttujatasolta (yksikkövastauskato ja erävastauskato).
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Survey-aineiston peruskäsitteistö   4

Alipeittoa eli syntyneitä tai muuten uusia tapauksia tai
luokitteluvirheellisiä tapauksia ei normaalitilanteessa voida
yksikkötasolla havaita tiedustelun kehikkoa muodostettaessa,
muutenhan nämä yksiköt sisällytettäisiin kehikkoperusjoukkoon.

Ylipeitto voidaan havaita tiedusteluun valittujen yksiköiden osalta jos
nämä tapaukset tavoitetaan tai tieto niistä saadaan muuta kautta,
vaikkapa rekistereistä. Kyseessä ovat siis kuolleet tai toimintansa
lopettaneet yksiköt, toiseen perusjoukkoon muuttaneet tai luokit-
teluvirheelliset kehikkoperusjoukon tapaukset. Otokseen sisällytet-
tyjen osalta ylipeitto pitäisi voida aina saada selville (havaittu ylipeitto).
Sen sijaan kehikkotason tai tiedustelussa tavoittamattomien osalta
ylipeitto voi jäädä havaitsemattomaksi. Tässäkin tapauksessa sen
laajuus pitäisi jälkikäteen voida arvioida ja vastaavasti sen
vaikutukset itse tuloksiin. Jos kaikkia tiedusteluun valittuja ei tavoiteta,
eikä muuta ulkopuolista tietoa ole käytettävissä, jääkin epäselväksi
ovatko nämä tapaukset ylipeittoa vai vastauskatoa.
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Survey-aineiston peruskäsitteistö   5

Tavoite-
perusjoukko

Kehikko-
perusjoukko

Ali-
peitto

Yli-
peitto

Kehikko- ja tavoiteperusjoukko sekä otos

Otos
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Survey-aineiston peruskäsitteistö  6
Edellä survey oli yksitasoinen. Jos tiedustelu on useampitasoinen eli
tutkimusyksiköitä on hierarkkisesti useampia, voi hyvinkin olla niin, että
vastaus saadaan ylemmältä tasolta, esimerkiksi perheen tai palvelu-
syksikön tasolta, mutta yksi tai useampi vastaus jää puuttumaan
seuraavaksi alemmalta tasolta, esimerkiksi koskien perheen jäseniä tai
palveluyksikön työntekijöitä tai asiakkaita. Vastaavasti voidaan puhua
ensimmäisen ja toisen asteen tai tason vastauskadosta.
     Vielä erityisempi on tilanne jos vastauskadon tarkemmaksi tutkimiseksi
on päätetty ottaa (osa)otos vastaamattomista ja tiedustella näiltä joitakin
avainkysymyksiä tai kenties koko lomakkeisto mutta käyttäen parempaa
tiedustelumenetelmää kuin aikaisemmassa vaiheessa (esim. jos
perustiedustelu on postitiedustelu, tämä erityistiedustelu voidaan hoitaa
käyntihaastatteluin). Tällöin on kyseessä kaksivaiheinen surveytutkimus.
     Kaksivaiheinen tutkimus voidaan tehdä myös muista syistä, esimerkiksi
tekemällä suppea tiedustelu isolle joukolle ja samalla kartoittaa ilmiötä
karkeasti, ja toisessa vaiheessa laajempi tiedustelu suppealle joukolle,
jonka otos voi olla kohdennettu tutkimuksen päätavoitteiden mukaan.
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 1
Yksinkertaisimmasta mahdollinen tiedostotyyppi on sellainen, jossa on
onnistuttu keräämään koko perusjoukon tiedot kaikille muuttujille.
Mahdollisesti on myös muista lähteistä kerätty lisämuuttujia X. ja
puutteelliset yksiköt.  Tässä tilanteessa painotusta ei tarvita.

Tilasto-
yk-
köt

1

i

N

Tunnistimet
- poikittainen
- pitkittäinen
- suojattu

 X -Muuttujat
Muualta
kerätyt
muuttujat

Y -Muuttujat (tulosmuuttujat)
 Monia tyyppejä ml.
- erot skaalauksessa
- avainmuuttujat ja muut

Tilastollisen poikkileikkausmikrotiedoston yleinen hahmo

Symbolit:  N = perusjoukon koko
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 3

Jos kuitenkin on toteutettu otossurvey (joistakin osista voi olla
otettu kaikkikin mukaan) ja vastausten saamisen jälkeen on
vastanneet ja ylipeitto määritelty. Tähän on luotu käytettyyn otanta-
asetelmaan perustuva ns. asetelmapaino.

Tämän jälkeen aineistoa tutkitaan lisää ja muun muassa
määritellään erävastauskato sekä pyritään löytämään tilastollisella
editoinnilla virheet. Lisäksi vastaajille lasketaan ns. peruspaino,
jossa on otanta-asetelman lisäksi huomioitu puuttuvuus eli ylipeitto,
vastauskato ja muu puuttuvuus.

Huomaa, että asetelmapaino voidaan laskea koko kehikkoperus-
joukolle, siis myös ylipeitolle. Koska itse aineistossa ylipeitto ei ole
kiinnostava eikä toisaalta meillä ole y-arvoja myöskään vastaamat-
tomille, tarvitaan siis vastaajille oma paino, jota käytetään estimoin-
nissa. Ensi vaiheessa paino on perusluonteeltaan asetelmapainon
näköinen.
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 4

Tilasto-
yk-
köt

-n(D)

-N(D)

1

i

r

n

N

Tunnistimet
- poikittainen
- pitkittäinen
- suojattu

 X -Muuttujat
-otoksen 
poimintaan

- muut
ulkoiset
apu-
muuttujat

Y -Muuttujat (tulosmuuttujat)
 Monia tyyppejä ml. 
- erot skaalauksessa
- avainmuuttujat ja muut

 Otos- ja 
 muut
 Painot
- asetelmapaino
- peruspaino

Kehikko-
Ylipeitto Otosylipeitto

Erä-

Yksikkövastauskato

Ei sisällytetty otossurveyhin

Tilastollisen poikkileikkausmikrotiedoston yleinen hahmo

Symbolit:
r = vastaajien määrä; N(D) ja n(D) = ylipeiton suuruus kehikossa ja poimitussa otoksessa
n = lopullinen hyväksytty otoskoko (ilman ylipeittoa), N = perusjoukon koko 

vastauskato

Virheitä löydetty
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 5

Myöhemmin kehikkoperusjoukko päivitetään ja joitakin tietojakin
alipeitosta voidaan saada. Tämä ei ole ehkä kovin realistinen mutta
ainakin on syytä arvioida alipeiton suuruutta ja vaikutusta. Samaan
aikaan on tehty kaikki voitava virheiden poistamiseksi sekä
erävastauskadon ja muun puuttuvuuden imputoimiseksi ja lisäksi
on luotu aikaisempaa paremmat otospainot, joita kutsun
adjustoiduiksi painoiksi tai parannetuiksi painoiksi tai yleisemmin
uuspainoiksi.

Huomaa myös, että aineistoon voidaan muodostaa vertailupainoja.
Tyypillinen esimerkki tällaisesta on monikansallisissa surveyssä
käytetty maan kokoa (tavoiteperusjoukon tasolla) kuvaava paino.
Eräissä tilanteissa estimoinnissa käytettävä paino ei ole mikään
yksittäinen paino, vaan kahden painon kooste, joka yleisimmin
saadaan yksittäisten painojen �sopivana� tulona.
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 6

Tilasto-
yk-
köt

-n(D)

-N(D)

1

i

r

n

N(real)
N(true)

Tunnistimet
- poikittainen
- pitkittäinen
- suojattu

 X -Muuttujat
-otoksen 
poimintaan

- muut
ulkoiset
apu-
muuttujat

Y -Muuttujat (tulosmuuttujat)
 Monia tyyppejä ml. 
- erot skaalauksessa
- avainmuuttujat ja muut
- lippumuuttujat (luonne, imputoitu,
tietosuojattu, alustava, lopullinen,...)

 Otos- ja 
 muut
 Painot
- asetelmapaino
- peruspaino
- adjustoitu paino
- vertailupainoKehikko-

Ylipeitto Otosylipeitto

Impu-

Yksikkövastauskato

Alipeitto

Ei sisällytetty otossurveyhin

Tilastollisen poikkileikkausmikrotiedoston yleinen hahmo

Symbolit:
r = vastaajien määrä; N(D) ja n(D) = ylipeiton suuruus kehikossa ja poimitussa otoksessa
n = lopullinen hyväksytty otoskoko (ilman ylipeittoa), N = perusjoukon koko (true = tavoiteperusjoukolle, 
real = kehikkoperusjoukolle);

     toituja



9.2.2009 Painotusmenetelmät 2009, Seppo 14

Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 7

Joissakin tilanteissa on mahdollista toteuttaa lisäsurvey,
esimerkiksi ottamalla otos vastaamattomista, ja saada hyödyllistä
lisätietoa, jota voi käyttää myös uusien adjustoitujen otospainojen
tuottamiseen sekä yleiseen laatutarkasteluun. Näin meillä on
tietynlainen ideaaliaineisto valmiina. Lisäsurveyn käyttö on
valitettavan harvinaista. Sitä suositellaan jos vastauskato on suuri.
Tässä toisen vaiheen kyselyssä parasta olisi kysyä vain
muutamista avainaiheista siksi että saataisiin arvioitua ovatko
vastaajat erilaisia vastaamattomiin verrattuna. Kuten kuviostakin
näet, voidaan tälle joukolle muodostaa oma painonsa, ja edelleen
tämän surveyn tieto voidaan sisällyttää uusiin adjustoituihin
painoihin. Ongelma lisäsurveyssä on, jos siinä vastauskato on
edelleen suuri. Tämä vaikeuttaa uusien painojen laadun
parantamista.
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 8

Tilasto-
yk-
köt

-n(D)

-N(D)

1

i

r

n

N(real)
N(true)

Tunnistimet
- poikittainen
- pitkittäinen
- suojattu

 X -Muuttujat
-otoksen 
poimintaan

- muut
ulkoiset
apu-
muuttujat

Y -Muuttujat (tulosmuuttujat)
 Monia tyyppejä ml. 
- erot skaalauksessa
- avainmuuttujat ja muut
- lippumuuttujat (luonne, imputoitu,
tietosuojattu, alustava, lopullinen,...)

 Otos- ja 
 muut
 Painot
- asetelmapaino
- peruspaino
- adjustoitu paino
- vertailupainoKehikko-

Ylipeitto Otosylipeitto

Impu-

Yksikkövastauskato

Alipeitto

Ei sisällytetty otossurveyhin

Tilastollisen poikkileikkausmikrotiedoston yleinen hahmo

Symbolit:
r = vastaajien määrä; N(D) ja n(D) = ylipeiton suuruus kehikossa ja poimitussa otoksessa
n = lopullinen hyväksytty otoskoko (ilman ylipeittoa), N = perusjoukon koko (true = tavoiteperusjoukolle, 
real = kehikkoperusjoukolle);

Osaotos vastaamattomista

     toituja
Impu-
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Surveyaineiston kuvaus  ja painotus 9
Käytännössä on hankala toimia tuolla tiedostolla, joka siis kattaa
koko perusjoukon. Onkin parempi supistaa se poimitun otoksen
tasolle, tai tätä vielä pienemmäksi eli sellaiselle tasolle, joka kattaa
yksikkötason vastaajat.

Tilasto-
yk-
köt 1

i

r

Tunnistimet

- poikittainen
- pitkittäinen
- suojattu

 X -Muuttujat

-otoksen 
poimintaan

- muut
ulkoiset
apu-
muuttujat

Y -Muuttujat (tulosmuuttujat)

 Monia tyyppejä ml. 
- erot skaalauksessa
- avainmuuttujat ja muut
- lippumuuttujat (luonne, imputoitu,
tietosuojattu, alustava, lopullinen,...)

 Otos- ja 
 muut
 Painot
- asetelmapaino
- peruspaino
- adjustoitu paino
- vertailupaino

Impu-

Tilastollisen poikkileikkausmikrotiedoston yleinen hahmo
Tavallinen käyttötiedosto

     toituja
Impu-

Tieto X-muuttujista hyväksikäytetty painoissa
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Kommentteja 1

Tarkastelu koskee edellä poikkileikkaustilannetta. Palaan
myöhemmin pitkittäistilanteeseen.

Varsinaisia muuttujia tilastoaineistossa on kahta tyyppiä, ns. X-
muuttujia eli apu- tai lisämuuttujia ja Y-muuttujia eli tulos- tai
tutkimusmuuttujia. Toki X-muuttujiakin voi käyttää tulosmuuttujina.

Painotuksen onnistumisen kannalta olennaista on luonnollisesti se
kuinka hyviä ovat käytettävissä olevat apumuuttujat. Ne on oltava
olemassa myös vastaamattomille tai muille puuttuville yksiköille,
muuten uuspainotukselle ei löydy eväitä. Huomaa, että näitä on
kahdenlaisia: (i) kullekin yksikölle �ikioma� (esim. verotettu tulo) ja (ii)
yksikön edustamalle ryhmälle eli aggregaatti (esim. kunnan tai
sosioekonomisen ryhmän keskimääräinen verotettu tulo). Edellisen
tason tieto on tehokkaampi, mikäli se on luotettava. Aggregaattitieto
on usein kuitenkin luotettavampi.
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Kommentteja 2
Kuten havaitset, apumuuttujia on kahdelta tasolta
poikkileikkaustilanteessa:
- Koko tavoite- tai käytännössä kehikkoperusjoukon tasolta
ja
- Poimitun otoksen tasolta eli siis vastanneista ja vastaamattomista.

Edellinen tieto on luonnollisesti vankempaa koska siihen ei sisälly
otantavirhettä. Muuta virhettä siinä toki voi olla paljonkin. Hyvää täl-
laista aputietoa ei ole helposti kovin paljoa käytettävissä, mutta esi-
merkiksi väestökyselyissä Suomessa saadaan melko luotettavat
väestötiedot halutusta ikäryhmästä sukupuolittain ja alueittain. Yri-
tystiedusteluja varten on käytettävissä Tilastokeskuksen ylläpitämä
yritysrekisteri. Tämän ajantasaisuus on suurempi ongelma kuin
väestörekisterin.
Otostason tiedon laatu on usein saatavissa paremmaksi ja laajempi
valikoima muuttujia on käytettävissä. Otantavirhe ei häiritse
merkittävästi jos otos on poimittu asianmukaisesti. Tämän tiedon
etu on se, että se on mikrotasoinen.
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Kommentteja 3
Hyvien apumuuttujien hankkimiseksi on syytä panostaa surveyn
suunnitteluvaiheesta alkaen. Valitettavasti tämä usein laiminlyödään.
Esimerkkejä:
- Otantakehikossa (vaikkapa väestörekisterissä) on usein saatavana
muitakin muuttujia kuin vain otantaan tarvittavat. Niitä ei kuitenkaan
pyydetä vaikka saataisiin samaan hintaan. Monet jopa kadottavat
aineistoistaan otanta-asetelman muuttujat.
- Tunnistetieto (vaikkapa henkilötunnus) hävitetään otoksen
poiminnan jälkeen. Tällöin ei ole mahdollista kerätä yksikkötason
tietoa mahdollisista muista lähteistä, vaikka tietosuojaviranomaisten
lupa saataisiinkin. Tällöinkin olisi mahdollista kerätä aggregaattitason
aputietoa sellaisella tasolla josta on vastaamattomista tietoa (vaikkapa
postinumero- tai seutukuntataso).
- Idea pitkittäistutkimuksen tekemiseen herää jonkin aikaa edellisen
tutkimuksen jälkeen, mutta edellisen tiedustelun yhteystietoja ei ole
tallennettu eikä lupaa tällaisen tekoon kysytty. Koko homma kariutuu.
Muuten käytettävissä olisi kiintoisaa apu- ja myös aitoa tutkimustietoa.
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Kommentteja 4

Painotusmenetelmät ovat pääosin tarkoitetut käytettäväksi
yksikkövastaamis- vs. vastaamattomuustasolla, ei siis muuttuja- eli
erätasolla. Periaatteessa ei ole esteitä rakentaa painoja
muuttujatasolle ja niin on myös tilastotyössä tehty esimerkiksi
Kanadassa. Ongelma tällöin on muuttujien välinen analyysi sekä
myös eri estimaattien konsistenssi. Jos kauttaaltaan on samat
painot, tätä ongelmaa ei esiinny. Mieti miksi näin?

Kuvioissa näet myös termin imputointi eli puuttuvan tiedon
paikkaus. Imputoinninkin tarkoitus on osin sama kuin painotuksen,
siis kompensoida puuttuvaa tietoa. Ääriharvoin imputointia
käytetään täyttämään otokseen sisältymättömien arvoja (eli siis
asetelmapainojen korvikkeena), sen sijaan imputointi voi olla
painottamisen kilpailija vastaamattomuudesta johtuvan harhan
vähentämisessä. On ihan hyvä tietyissä hankalissa tilanteissa
kokeilla molempia menetelmiä ja päättää kumpaa lopulta käyttää
saatujen tulosten perusteella tai esittää molemmat tulokset.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt ja painotus

Puuttuneisuuden syitä en tässä yksityiskohtaisesti tarkastele (ks.
Survey-metodiikan kurssista). On olennaista joka tapauksessa
hahmottaa sen syy, koska syy voi vaikuttaa olennaisesti siihen
mitä strategiaa sen korvaamisessa käytetään. Perusidea on
kuitenkin (vrt. edellisen sivun kommentti poikkeuksena), että jos
puuttuneisuuden syy on sellainen, että tutkimusyksikön kaikki
olennaiset tiedot jäävät puuttumaan, niin painotus on selkeästi
perusratkaisu, jos taas puuttuneisuus on eräkohtaista, imputointi
on perusratkaisu.
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Puuttuneisuuden mekanismit 1

Surveyhin osallistuminen, mieluiten korkealla tasolla tai ainakin
siten että osallistumattomuus olisi mahdollisimman harmitonta on
luonnollisesti tavoitteena. Tästä ilmiöstä käytetään nimeä
mekanismi.  Se voidaan käsitellä joko positiivisesta suunnasta tai
negatiivisesta suunnasta, mitkä kumpikin johtavat käytännössä
samaan tulokseen. Positiivisesti ajatellen puhutaan
vastausmekanismista, kun taas toisin päin ajatellen joko
puuttuneisuusmekanismista tai vastaamattomuusmekanismista.

Mekanismin luonteen hahmottaminen on hyvin tärkeä tietää kun
lähdetään imputointiin ja uuspainotukseen. Jos ja kun sitä ei hyvin
tiedetä, joudutaan tekemään mahdollisimman hyvät oletukset sen
luonteesta.
Seuraavassa esitetään tärkeimmät käsitteet tältä alueelta. Esitän ne
ilman kaavoja. Jos kiinnostaa, löydät useimmat kaavoina.
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Puuttuneisuuden mekanismit 2
• Puuttuneisuus on täysin satunnaista, MCAR (Missing Completely At
Random): Tällöin puuttuneisuus on täysin satunnaista tai painotuksessa tai
imputoinnissa oletetaan sellaiseksi. Jollei apumuuttujia ole käytettävissä,
tämä on ainoa vaihtoehto. Tutkija on tällöin kuitenkin kiusallisessa
välikädessä, koska on erittäin helppo moittia aineiston ja tulosten laatua.

• Puuttuneisuus satunnaista otanta-asetelman puitteissa, MARS (Missing At
Random Under Sampling Design): Tällöin puuttuneisuus riipuu vain otanta-
asetelman muuttujista. Tyypillisin tilanne lienee se, että oletetaan ositetun
otannan tapauksessa että ositteiden sisällä puuttuneisuus on satunnaista
muttei ositteiden välillä. Tämä on edellistä paljon järkevämpi oletus. Jos
otannassa on hyvä ositus sekä myös riittävän laaja ja ottaa huomioon
odotettavissa olevan puuttuneisuuden, niin tämä strategia voi olla oikeinkin
hyvä. Jos otanta-asetelma on yksinkertainen satunnaisotanta (yso) eikä
apumuuttujia saada, tämä tilanne vastaa MCAR:ia eli ollaan kiusallisessa
tilanteessa. Tästä syystä en pidä yso:sta, koska silloin usein myös
apumuuttujien hankinta unohtuu.
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Puuttuneisuuden mekanismit 3

• Puuttuneisuus on satunnaista ehdollisesti MAR (Missing At Random)
Huomaat että en ole kääntänyt MAR:ia suoraan vaan laittanut
ehdollisuuden mukaan. Tämä on edellisen täydennys. Nyt oletetaan että
puuttuneisuus riippuu (tai voi riippua) sekä otanta-asetelman muuttujista
että muista mahdollisista saatavissa olevista apumuuttujista X. Tämä
strategia tarkoittaa käytännössä sitä, että puuttuneisuus mallitetaan ja
mallin tulosta käytetään hyväksi imputoinnissa ja uuspainotuksessa. Tähän
strategiaan perustuvat tärkeimmät vaativimmat kurssin menetelmät.

• Puuttuneisuus ei ole satunnaista MNAR (Missing Not At Random)
Käytännön elämässä ei voida kuvitella että kaikki puuttuneisuus voidaan
selittää eli jäljelle jää epäsatunnaista puuttuneisuutta. Toki tämän osuuden
soisi olevan mahdollisimman vähäistä ja näin onkin jos riittävä valikoima
apumuuttujia löytyy puuttuneisuutta mallittamaan. Faktamuuttujien osalta
mallittaminen on yleensä helpompaa kuin asennemuuttujien osalta.



9.2.2009 Painotusmenetelmät 2009, Seppo 25

Puuttuneisuuden mekanismit 4

Yleisimmin oletetaan että MAR ml MARS pätee. Mitä tämä sitten
käytännössä merkitsee? Puuttuneisuus siis selitetään x-muuttujilla. Jos
jäljelle jäävä puuttuneisuus on puhtaasti satunnaista, niin tilanne on hieno.
Tähän ideaan paljolti perustuvat monet uuspainotuksen periaatteet.
Kaikesta huolimatta jäädään käytännössä yleensä vielä puolitiehen, eli
jos x-muuttujat eivät pureudu riittävän hyvin puuttuneisuuteen, jää jäljelle
enemmän tai vähemmän MNAR-tilanne. Tässähän on kyse siitä, että
puuttuneisuus riippuu surveyn y-muuttujasta. Tämän minimoiminen on
keskeinen osa taistelussa puuttuneisuutta vastaan. Tutkimusraportissa
on syytä tuoda esiin potentiaalisia apumuuttujia, jotka voisivat vaikuttaa
puuttuneisuuteen ja sitä kautta tulosten laatuun. Hyvä tutkija myös kertoo
muuttujista jotka olisi voitu hankkia mutta surveyssä tehdyn virheen takia
ei hankinta onnistunut. Lisäksi on syytä pohdiskella mitkä tekijät voisivat
vaikuttaa vaikka sopivien apumuuttujien hankinta ei ehkä olisi mahdollista.
Esimerkiksi olen julkaisuissani maininnut, että köyhyysluvut ovat
aliestimoituja ja onnellisuusluvut yliestimoituja, koska köyhät ja
epäonnelliset vastaavat huonosti. Suomessa edellisen pohjaksi saisi
rekisteritietoa mutta onnellisuuden osalta olen epävarma mitä voisi
käyttää; ainakin muuttujia jotka selittävät onnellisuutta.
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Painotuksen tavoitteiden oltava kirkkaat 1

Painotus on siis tarpeen aineistossa, joka ei kata koko tavoiteperus-
joukkoa, mutta tuloksia halutaan esittää tavoiteperusjoukon tasolla.
Sen avulla rakennetaan estimointimenetelmä, joka tuottaa mahdolli-
simman luotettavia estimaatteja tuon tavoiteperusjoukon ja sen
konkretisoinnin eli tutkimusperusjoukon tasolle; estimointi sisältää
sekä piste- että väliestimoinnin. Siis tavoiteperusjoukko on oltava
kirkkaana mielessä tai jos aineistolla ei oikein kyetä hyvään
estimointiin sillä tasolla, olisi hyvä olla rehellinen, ja supistaa
tavoitettaan puhuen jostakin suppeammasta tutkimusperusjoukosta
kuin siitä mikä oli alun perin tavoiteperusjoukkona. Tällaisista
rehellisistä tutkijoista olen harvoin kuullut.

Esiintyy myös paljon raportteja joissa mitään tavoiteperusjoukkoa ei
ole määritelty vaan tulokset lasketaan suoraviivaisesti vastaajista
ilman painotuksia. Tosin julkistuksessa näkyy karkeasti määritelty
kohdejoukko. Tällöin ei ole kyse estimoinnista.
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Painotuksen tavoitteiden oltava kirkkaat 2

Painotus voidaan toteuttaa siis myös aineistossa johon on otettu
100%:nen otos eli kaikki tavoiteperusjoukosta, mutta kaikista ei ole
saatu tietoa. Tällöin painotuksella kompensoidaan vain
puuttuneisuutta (vastauskatoa ja alipeittoa). Jos, kuten yleensä,
painotus tehdään aidolle otosaineistolle (vaikka joistakin ositteista voi
olla poimittu kaikki), niin painotus tähtää kompensoimaan sekä
otannan että puuttuneisuuden vaikutuksia. On huomattava että
alipeiton kompensointi on usein hankalaa puuttuvan aputiedon takia.
Päivitetty kehikko auttaa asiaa. Ylipeittoa ei sinänsä tarvitse
kompensoida, koska se ei kuulu tavoiteperusjoukkoon, mutta se voi
silti harhaistaa tulosta. Siksi painotus on myös sen vaikutuksen
vähentämiseen.
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Painotuksen tavoitteiden oltava kirkkaat 3

On tärkeä korostaa sitä, että samassakin tutkimuksessa
tavoiteperusjoukkoja voi olla useita. Paneli- ja muun
pitkittäistutkimuksen tilanteessa tämä on helppo havaita, koska
tavoiteperusjoukkoja on yleensä eri aikaväleille tai ajankohdille. Myös
poikkileikkaustilanteissa voi olla useita tavoiteperusjoukkoja. Nämä
ovat tyypillisesti eri tasoilta, kuten vaikkapa koskien ylemmältä tasolta
kouluja, yrityksiä tai kotitalouksia ja alemmalta tasolta oppilaita,
toimipaikkoja ja kotitalouden jäseniä. Kummankin tason estimointia
varten tarvitaan sopivat painot.

Jatkossa etenemme niin, että ensin harjoittelemme asetelmapainojen
tuottamista ja tästä etenemme peruspainoihin ja tätä parempiin
painoihin ensin poikkileikkausaineistossa. Peruspainojen jälkeen
tarkastellaan painotuksen keskeisiä erityistilanteita; nämä sopivat
myös adjustoituihin painotuksiin.
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Asetelmapainot 1

Tämän osan käsittely tällä kurssilla on hieman ongelmallista, koska
asetelmapainot muodostetaan otanta-asetelman pohjalta mutta kurssi
ei varsinaisesti koske otanta-asetelmia.

Perusidea on yksinkertainen:
Asetelmapaino ak = 1/ ηk  on sisältymistodennäköisyyden käänteisluku.
Tämä on myös otospaino. Se ilmaisee kuinka monta yksikköä painon
omaava tutkimusyksikkö vastaa tavoiteperusjoukossa. Jos paino on
yksi, se edustaa siis vain itseään, mutta jos paino = 1000, se ikään
kuin edustaa 1000 yksikköä. Sama periaate pätee muille myöhemmin
esitettäville otospainoille. On hyvä todeta, että jos otospaino on alle 1,
jotain on pielessä, koska tämä tutkimusyksikkö ei edusta edes
itseään kokonaan. Tekniset ratkaisut voivat tuottaa jopa negatiivisia
painoja.
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Asetelmapainot 2

Sisältymistodennäköisyys siis riippuu otannasta. Jos otannassa on
vain yksi aste eli suoraan yhdellä otannalla löydetään tutkimusyksiköt,
koko tutkimusyksikön sisältymistodennäköisyys muodostuu yhdestä
sisältymistodennäköisyydestä, mutta jos asteita on useita, niin koko
sisältymistodennäköisyys on usean sisältymistodennäköisyyden tulo,
edellyttäen että eri otospoiminnat ovat toisistaan riippumattomia.
Tällaiseen ratkaisuun kannattaa pyrkiä. Ainoa tyypillinen poikkeava
tilanne on osittaminen, sillä kunkin ositteen sisällä toimitaan erillisesti,
ikään kuin erillisissä perusjoukoissa.

Tekniikan osalta esitän muutamalla seuraavalla sivulla periaatteessa
samat asiat kuin Survey-metodiikan kurssilla.



9.2.2009 Painotusmenetelmät 2009, Seppo 31

Otantamenetelmät tiivistetysti - Tekniikkaa  1
Tyypillisiä esimerkkejä ensimmäisen kertaluvun sisältymistodennäköi-
syyksistä eri poimintamenetelmillä:

1. Satunnaispoiminta  

N
n

N
nk == 1π

lk
1=π

2. Yksinkertainen tasavälipoiminta  
                            
                              

Jolloin l = poimintaväli, mikä johtaa samannäköiseen laskulausekkeeseen 
kuin satunnaispoiminnalla, mutta symboli on eri.

N

mn
k

k
=π

3. Satunnaispoiminta siten että tutkimusyksikkö on ryväs ja poimintayksikkö 
(kehikkoyksikkö) ryppään jäsen.  

                                                                                                               

Nyt mk tarkoittaa otoksen k ympärille muodostuneen ryppään kokoa sillä tavalla 
kuin tämä informaatio löytyy kehikosta. 
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Otantamenetelmät tiivistetysti - Tekniikkaa  2

Nm
n

k
k

=π

4. Satunnaispoiminta siten että poimintayksikkö on ryväs ja tutkimusyksikkö 
on ryppään jäsen.  

Tämä on päinvastainen edelliseen nähden. Pienemmän ryppään jäsen 
tulee suuremmalla todennäköisyydellä tutkimusyksiköksi kuin suuremman 
ryppään jäsen. 

∑
=

U k

k
k x

nxπ5. Pps takaisinpanolla

Tässä xk viittaa kokomuuttujaan (voi koostua useiden muuttujien 
koonnelmasta). Sen olisi hyvä olla korreloitunut tärkeimpien y-muuttujien 
kanssa. Summa nimittäjässä lasketaan koko perusjoukon U yli. 
Käytännössä perusjoukkona on luonnollisestikin viimeisin kehikko 
yksilötasolla. 
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Otantamenetelmät tiivistetysti - Tekniikkaa  3

Kuten todettu, kaikkiin kaavoihin voidaan lisätä osite h = 1,�, H jossa
H on ositteiden määrä. 

Toisaalta useampiasteisessa ja �vaiheisessa otannassa sisältymistoden-
näköisyyksiä on peräkkäin useampi, ja nämä riippumattomassa tilan-
teessa siis kerrotaan keskenään jotta saataisiin ensimmäisen kertaluvun
kokonaissisältymistodennäköisyys. Esimerkki:

1. aste pps takaisinpanolla, jolloin valitaan ensisijaisia poiminta-
yksiköitä psu riittävä määrä n1  . Jos merkitään j:llä psu:ita, niin 
saadaan (summa nimittäjässä yli kaikkien kehikon psu:uiden):

∑
=

U j

j

x

xn
1

1
π
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2. aste Satunnaispoiminta siten että poimintayksikkö on ryväs

2

2
2 N

n
=π

Tässä n2 on tässä vaiheessa sopivaksi määritelty otoskoko. 

Otantamenetelmät tiivistetysti - Tekniikkaa  4

3. aste Satunnaispoiminta edellisen asteen yksikön sisällä. Jos valitaan
vain yksi, niin saadaan (mk= tavoiteperusjoukkoon kuuluvien määrä 
2. asteen yksikössä)

k
m
1

3
=π

Huomaa, että tätä todennäköisyyttä ei voida laskea (yleensä)
vastaamattomille, koska haastattelija ei tällaista arvontaa kykene tekemään.
Siis asetelmapaino ei sisällä silloin tätä komponenttia mutta peruspaino
sisältää.
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321
ππππ =

k

Otantamenetelmät tiivistetysti - Tekniikkaa  5

Nyt siis ositteen sisällä on tutkimusyksikön k sisältymistodennäköisyys,
koska jokaisen asteen poiminta oli edellisestä riippumaton:

Tästä siis pääset helposti asetelmapainoon ottamalla käänteisluvun
(paitsi jos viimeisin termi puuttuu). On helppo (ehkei aina) nähdä ovatko
sisältymistodennäköisyydet ja niiden takana olevat tiedot oikeita
esimerkiksi siten että laskee asetelmapainot yhteen ensin ositteittain ja
sitten ositteiden yli. Ositesummat kertovat paljonko ositetason
tavoiteperusjoukossa on jäseniä ja vastaavasti koko summa, montako on
koko tavoiteperusjoukossa. Tällainen summaus kannattaa aina tehdä, ja
samalla myös tuottaa muita tunnuslukuja painojen jakaumasta.
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Otantamenetelmät  - Tekniikkaesimerkki  1

Konkreettinen esimerkki European Social Surveystä (ESS): Saksan
asetelmapainot kierroksella 3.
1. asteessa kuntatyyppisten ensisijaisten poimintayksiköiden (psu)
poiminta pps:llä: katso kaava edellä ja aseta x:ksi 15+-ikäinen väki
(käytännössä Saksassa tulee kaksi väkeä koska on kaksi ositetta eli
Itäinen ja Läntinen Saksa).
2. asteessa kunkin edellisessä asteessa poimitun psu-alueen sisältä
poimittiin vakiomäärä brutto-otosyksiköitä (eli 34). Tässä asteessa
sisältymistodennäköisyys ei ole edellä esitetty, vaan tuon bruttokoon
suhde psu:n 15+ -ikäiseen väkeen.
Jos suoritat näiden kahden kertolaskun, havaitset että otospsu:n
väkimäärä supistuu pois (mutta kaikkien summa toki säilyy). Mitä jää
jäljelle? Tämä on tyypillinen tapa kaksiasteisissa otannoissa.
Ratkaisu johtaa käytännössä ositteiden sisällä itsepainottuvuuteen
mikä helpottaa analyysiä. Seuraavalla sivulla on kummankin
todennäköisyyden jakaumat ja sen jälkeen asetelmapainon jakauma.
Tulkitse tuloksia. Eräs kohta varmaan ihmetyttää.
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Otantamenetelmät  - Tekniikkaesimerkki  2
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data Germany2; set Germany;
if outcome=1 then resp=1; else resp=0;
w_sample=1/(prob1*prob2);
proc means sum mean cv min max; var w_sample; run;
proc freq; tables resp; run;

 Analysis Variable : w_sample
                                             Coeff of
                  Sum            Mean       Variation         Minimum         Maximum
         ����������������������������������������������������������������������������
          69960463.00        12247.98      32.4963575         6694.24        15099.90

Alla oleva tulos on tehty tällä SAS-koodilla; jälkimmäistä tulostetta ei
vielä tutkita tarkemmin.

 The FREQ Procedure
                                                    Cumulative    Cumulative
                   resp    Frequency     Percent     Frequency      Percent
                   ���������������������������������������������������������
                      0        2796       48.95          2796        48.95
                      1        2916       51.05          5712       100.00

Otantamenetelmät  - Tekniikkaesimerkki  3
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Asetelmapainoista peruspainoihin 1

Kuten edeltä pitäisi ainakin implisiittisesti ilmetä, peruspainot koskevat
vastaajia mutta muodostamismekanismi on sama kuin asetelmapainoilla.
Jos siis kaavoissa korvataan otoskoko n vastaavalla vastanneiden määrällä
jota olen kaavioissa merkinnyt r:llä, niin päästään peruspainoihin. Kuten
vastausmekanismiosiossa on selostettu tällöin on puuttuneisuusmekanismi
MARS laskennan taustalla. Harjoitellaan asia Saksan ESS-datalla eli jatkan
siitä mihin päästiin edellä.

Kyseessähän oli kaksiasteinen otanta. Molemmissa asteissa voi periaat-
teessa tapahtua vastauskatoa, mutta ei tässä tapauksessa 1. asteessa, koska
on tapana yrittää saada vastauksia jokaisesta alueellisesta psu:sta. PISA-
tyyppisessä koulututkimuksessa ei näin onnellisesti kaikissa maissa käy eli
osa otoskouluista kieltäytyy osallistumasta. Siten sisältymistodennäköi-
syyksiä ja painoja täytyy �justeerata� myös tältä osin. ESS-Saksan datassa
sen sijaan puuttuneisuutta on vain psu:eiden sisältä poimituissa (maan 15+
-vuotiaissa asukkaissa) ja puuttuneisuus on erilainen myös ositteissa.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 2

Tein tarkastelun psu:aittain ohjelmalla:
proc summary data=germany2; class psu; var resp;
output out=gap mean(resp)=mean_resp; run;
data gap2; set gap;
if _type_=1;
proc means mean min max cv; var mean_resp;
title ’Saksan vastausaste psu:ttain’; run;

Tulos oli seuraava:
                             �Saksan vastausaste psu:ttain�
                                      The MEANS Procedure

                                Analysis Variable : mean_resp
                                                                    Coeff of
                         Mean         Minimum         Maximum       Variation
                 ������������������������������������������������������������
                    0.5105042       0.1176471       0.7647059      27.5783601
                 ������������������������������������������������������������

Huomaa etten ota tätä psu-tasolla käyttöön peruspainoja muodostettaessa,
vain ositetasolla. Voitaisiin tehdä mutta ongelmana on psu:eiden pieni
koko, josta seuraa epävarmuutta.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 3

Tulos siis näyttää aika suurta puuttuneisuutta ja vaihtelut PSU:eiden
välillä ovat isot. Jatkoin sitten kohti peruspainoja, vaikka en käytä tätä
nimeä kuten havaitset (muuttuja stratex1 on osite):
proc summary data=germany2; class stratex1; var resp;
output out=size sum(resp)=n_r;
data size2; set size;
if _type_=1;
n_n=_freq_;
keep stratex1 n_r n_n;
run;
proc sort; by stratex1;
data germany4; merge germany2 size2; by stratex1;
if outcome=1 then w_resp=w_sample*n_n/n_r;
run;
proc means n mean cv min max sum;
var w_sample w_resp ;
title 'Asetelmapaino ja peruspaino Saksalle';run;

Tuloste on seuraavalla sivulla.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 4

Havaitset, että cv kasvaa ositetason vastauskadosta johtuen; toki
voisi pienetäkin. Mieti mistä se riippuu.

Lasketut otospainot siis summautuvat tavoiteperusjoukon kokoon,
jonka myös näet tulosteesta.  Tämäntyyppiset painot tarvitaan
kokonaissummien tai vastaavien parametrien estimointiin.
Esimerkiksi totaalin τ estimaatti tulosmuuttujalle y on yksinkertaisesti
asetelmapainoilla painotettu summa yli otoksen s

                           Asetelmapaino ja peruspaino Saksalle
                                      The MEANS Procedure

                                Coeff of
  Variable     N     Mean      Variation    Minimum   Maximum       Sum

������������������������������������������������������������������������������������������
  w_sample   5712   12247.98   32.4963575    6694.24  15099.90    69960463.00
  w_resp     2916   23991.93   34.1479757   12781.72  29977.39    69960463.00

������������������������������������������������������������������������������������������
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Asetelmapainoista peruspainoihin 5

Samaa otospainoa voidaan käyttää myös vaikkapa keskiarvon
laskennassa. Laskentatapa on sama kaikille painoille vaikka ohessa
onkin asetelmapaino a symbolina

Monissa tilanteissa on toisenlainen otospaino kätevämpi, erityisesti
jos estimoitavat parametrit ovat suhteellisia frekvenssejä eli ei olla
määristä kiinnostuneita. Tämä strategia on yleisin surveyssä, mutta
tilastotuotannossa määrät ovat usein kiinnostavampia.
Toisenlaisella tarkoitan painoa joka skaalataan siten että keskiarvo
tavoiteperusjoukossa = 1. Tämä operaatio on helppo toteuttaa kuten
seuraavan sivun esimerkistä käy ilmi. Tällaisia painoja kutsun
esimerkissä skaalatuksi painoksi, tarkoittaen em. skaalausta. Usein
niitä nimitetään analyysipainoiksi. Näitä siis voi olla erilaisia.

∑
∑

=

s
k

s
k
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ya
y
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Asetelmapainoista peruspainoihin 6

data germany4; merge germany2 size2; by stratex1 ;
if outcome=1 then w_resp=w_sample*n_n/n_r;
i=1;run;
proc sort; by i;
proc summary; var w_sample w_resp; output out=apu
mean( w_sample w_resp)= mean_w_sample mean_w_resp;run;
data apu; set apu; i=1;
keep i mean_w_sample mean_w_resp;
proc sort; by i;
data germany5; merge germany4 apu; by i;
drop i;
w_sample_scaled=w_sample/mean_w_sample;
w_resp_scaled=w_resp/mean_w_resp;
proc means data=germany5 mean cv min max;
var w_sample w_sample_scaled w_resp
w_resp_scaled;
title 'Määrä- ja analyysipainot';
run;
Tuloste seuraavalla sivulla

Muuttuja i on tekninen
jolla saadaan yhden 
rivin tiedosto laajen-
nettua yhdistettävän
laajan tiedoston kanssa,
sen joka riville. Voidaan
poistaa kun ei tarvita.
Vaihtoehto: keskiarvon
manuaalinen kopiointi
data-käskyssä. Ikävä 
pidemmän päälle.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 7

                                    Määrä- ja analyysipainot

                                      The MEANS Procedure

                             Coeff of
Variable            Mean     Variation    Minimum    Maximum         Sum
������������������������������������������������������������������������������������������
w_sample          12247.98   32.4963575    6694.24   15099.90     69960463.00
w_sample_scaled  1.0000000   32.4963575   0.5465591  1.2328480     5712.00
w_resp            23991.93   34.1479757   12781.72   29977.39     69960463.00
w_resp_scaled    1.0000000   34.1479757   0.5327508  1.2494781     2916.00
������������������������������������������������������������������������������������������

Tutki tulostetta ja havainnoi olennaiset kohdat siitä.
Havainnoi siis mm. painon vaihtelun muutos sekä
summien tulkinta. 
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Asetelmapainoista peruspainoihin 8

Otan tähän perusesimerkin myös estimoinnista käyttäen SAS:n
keskiarvoestimoinnin proseduuria. Huomaat, että aineisto on
eri kuin edellä. Edellä oleva sisälsi ns. otantatiedoston
(sampling file) jossa ei siis ole vastauksia eli tulosmuuttujia.

Tulosten tuottamiseksi täytyy otantatiedosto yhdistää
kenttätyön jälkeen saatuun varsinaiseen tiedostoon joka löytyy
ESS:n verkkosivulta. Tämän tein käyttämällä yhteistä tunnusta.
Kiinnostavaa on, että virallisessa tiedostossa on myös
skaalattu analyysipaino. Itse laskemani vastaava paino
w_resp_scaled ei ole ihan sama. Ero ei ole suuri.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 8

Otan tähän perusesimerkin myös estimoinnista käyttäen SAS:n
keskiarvoestimoinnin proseduuria. Mukana on kolme eri tapaa.
Tulokset taas seuraavilla sivuilla tulkittaviksi.
proc surveymeans data=germanyde mean stderr; 
var  happy stfdem stfgov stfeco minority stfhlth  tradition; 
title 'Yso -oletus';
run;
proc surveymeans data=germanyde mean stderr; 
var  happy stfdem stfgov stfeco minority stfhlth  tradition; 
strata stratex1; cluster psu; weight w_resp;
title 'Asetelmamuuttujat mukana, määräpaino';
run;
proc surveymeans data=germanyde mean stderr; 
var  happy stfdem stfgov stfeco minority stfhlth  tradition; 
strata stratex1; cluster psu; weight w_resp_scaled;
title 'Asetelmamuuttujat mukana, analyysipaino';
run;
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Asetelmapainoista peruspainoihin 9

                                                                                        Yso -oletus
                                   The SURVEYMEANS Procedure
                                           Data Summary
                             Number of Observations          5712
                                          Statistics

                                                                                     Std Error
 Variable   Label                                                           Mean       of Mean
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
 HAPPY      How happy are you                                           7.012732      0.036177
 STFDEM     How satisfied with the way democracy works in country       5.010154      0.046148
 STFGOV     How satisfied with the national government                  3.601990      0.041462
 STFECO     How satisfied with present state of economy in country      4.248694      0.042022
 minority                                                               0.043210      0.003766
 STFHLTH    State of health services in country nowadays                5.349108      0.170016
 tradition                                                             -0.188342      0.018822
 ���������������������������������������������������������������������������������������������

Vertaile keskiarvojen lisäksi myös keskivirheen muutosta. Se kasvaa kun
otanta-asetelman kaikki kolme tekijää otetaan huomioon. Kokeile lisätä
osaryhmätuloste tyyliin domain gndr;jolloin siis saadaan tulokset
sukupuolittain.
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Asetelmapainoista peruspainoihin 10

                             Asetelmamuuttujat mukana, määräpaino
                                   The SURVEYMEANS Procedure
                                         Data Summary
                     Number of Strata                                   2
                     Number of Clusters                               168
                     Number of Observations                          5712
                     Number of Observations Used                     2916
                     Number of Obs with Nonpositive Weights          2796
                     Sum of Weights                              69960463
                                           Statistics
                                                                                     Std Error
 Variable   Label                                                           Mean       of Mean
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
 HAPPY      How happy are you                                           7.070143      0.052119
 STFDEM     How satisfied with the way democracy works in country       5.252850      0.070111
 STFGOV     How satisfied with the national government                  3.684229      0.080453
 STFECO     How satisfied with present state of economy in country      4.381545      0.074591
 minority                                                               0.046616      0.004943
 STFHLTH    State of health services in country nowadays                5.397122      0.194182
 tradition                                                             -0.205925      0.033542
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
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Asetelmapainoista peruspainoihin 11

       Asetelmamuuttujat mukana, analyysipaino
                                   The SURVEYMEANS Procedure
                                         Data Summary
                     Number of Strata                                   2
                     Number of Clusters                               168
                     Number of Observations                          5712
                     Number of Observations Used                     2916
                     Number of Obs with Nonpositive Weights          2796
                     Sum of Weights                                  2916

                                          Statistics
                                                                                     Std Error
 Variable   Label                                                           Mean       of Mean
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
 HAPPY      How happy are you                                           7.070143      0.052119
 STFDEM     How satisfied with the way democracy works in country       5.252850      0.070111
 STFGOV     How satisfied with the national government                  3.684229      0.080453
 STFECO     How satisfied with present state of economy in country      4.381545      0.074591
 minority                                                               0.046616      0.004943
 STFHLTH    State of health services in country nowadays                5.397122      0.194182
 tradition                                                             -0.205925      0.033542
 ���������������������������������������������������������������������������������������������

Älä ihmettele kahden viimeisen tuloksen yhtäläisyyttä. Mutta milloin
ne ovat erilaisia eli millaisille estimaateille?
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Asetelmapainoista peruspainoihin 12 - Kommentteja

Edellä olen lähtenyt peruspainoissa vastauskadon huomioon
ottamisesta ositetasolla eli sellaisella tasolla josta on kehikkotieto
olemassa. Saksan esimerkissä ositteita oli vain kaksi, mistä
syystä vastauskato ei kovin monipuolisesti tullut huomioon
otetuksi. Aineistossa ei ole tämän tarkempaa tasoa perusjouk-
komielessä, mutta toki otostasolla on erityisesti psu josta esitin
tulosteenkin. Tällaisen tarkemman tason painotus sisältyy
seuraavaan osastoon, jolloin puhun siis adjustoiduista painoista.

Edellä tulosteissa oli esillä myös varianssiestimointi joka
tuloksissa näkyy keskivirheiden muodossa. En tarkastele näihin
liittyvää teoriaa tällä kurssilla enempää, koska niiden estimointi
on samanlainen esillä olleiden painojen yhteydessä. Siis
perinteiset kaavat pätevät. Varianssi ei ole yhtä automaattista
adjustointien yhteydessä. Tähän palataan.
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ PISA esimerkki  1

Edellä oli keskustelua siitä että painoja eli sisältymistodennäköisyyk-
sien käänteislukuja voidaan muodostaa useiltakin tasoilta. Aina niille
ei löydy järkevää estimointitehtävää, kuten esimerkiksi Saksan 1.
asteen painojen osalta (vai olisiko kuntamaisten alueiden datakoko-
naisuudesta sellaiseksi?). Usein painoja voidaan käyttää eri tasoilta.
PISA:ssa on kaksi keräystasoakin eli koulut ja oppilaat ja molemmille
on datassa valmiina painotkin.
Tein seuraavan ohjelmapätkän Suomen datalle katsoakseni mitä
painot ovat (a_weight on itse tekemäni):
 proc means data=pisa.finlandstu n mean cv sum; var
w_fstuwt W_FSCHWT a_weight; run;
proc summary data=pisa.finlandstu; class schoolid; var
W_FSCHWT a_weight; output out=schools mean(W_FSCHWT
a_weight)=W_FSCHWT a_weight;
data schools; set schools; if _type_=1;
proc means data=schools n mean cv sum; var W_FSCHWT
a_weight; run;
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ PISA esimerkki  2

Tulokset ovat tässä tulkittaviksi:

Tein vielä yksinkertaisia analyysejä. Mitä tulokset tarkoittavat?

                                      The MEANS Procedure

                                                                   Coeff of
   Variable    Label                      N            Mean       Variation             Sum
   ����������������������������������������������������������������������������������������
   W_FSTUWT    FINAL STUDENT WEIGHT    4714      13.0222707      16.6021870        61386.98
   W_FSCHWT    Final school weight     4714       4.4329742      56.5297606        20897.04
   a_weight                            4714       1.0000000      16.6021870         4714.00
   ����������������������������������������������������������������������������������������

                                      The MEANS Procedure

                                                                  Coeff of
    Variable    Label                    N            Mean       Variation             Sum
    ��������������������������������������������������������������������������������������
    W_FSCHWT    Final school weight    155       4.6092923      59.2216979     714.4403000
    a_weight                           155       0.9972791      16.3732660     154.5782538
    ��������������������������������������������������������������������������������������
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ PISA esimerkki  3

Huomaa että kaksi jälkimmäistä muuttujaa ovat koulutasolta,
meanscie sen sijaan oppilastasolta.

proc surveymeans data=pisa.finlandstu mean cv; var
meanscie SC13Q01 PCGIRLS;
cluster schoolid; strata stratum; weight w_fstuwt;
run;
proc summary data=pisa.finlandstu; class schoolid;
var W_FSCHWT meanscie SC13Q01 PCGIRLS;
output out=schools mean(W_FSCHWT meanscie SC13Q01
PCGIRLS)=
W_FSCHWT meanscie SC13Q01 PCGIRLS ;
data schools; set schools; if _type_=1;
proc means data=schools n mean cv sum; var meanscie
SC13Q01 PCGIRLS;
weight W_FSCHWT; run;
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ PISA esimerkki  4
                                   The SURVEYMEANS Procedure

                                         Data Summary

                             Number of Strata                  12
                             Number of Clusters               155
                             Number of Observations          4714
                             Sum of Weights            61386.9841

                                          Statistics

                                                                   Std Error        Coeff of
   Variable    Label                                    Mean         of Mean       Variation
   �����������������������������������������������������������������������������������������
   meanscie                                       563.322834        2.012347        0.003572
   SC13Q01     Computers altogether Q13a           72.367655        3.695652        0.051068
   PCGIRLS     Proportion of girls at school        0.501151        0.003425        0.006835
   �����������������������������������������������������������������������������������������

                                      The MEANS Procedure

                                                                      Coeff of
  Variable   Label                             N           Mean      Variation            Sum
  �������������������������������������������������������������������������������������������
  meanscie                                   155    559.8378691     11.4797018      399970.74
  SC13Q01    Computers altogether Q13a       153     63.4956700    157.3876607       44994.49
  PCGIRLS    Proportion of girls at school   152      0.4983858     20.3359755    346.3746904
  �������������������������������������������������������������������������������������������
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ ESS esimerkki  1

Tässä jatkan Saksan datalla mutta periaatteessa saman voi tehdä millä muulla
tahansa, jos vastaavat tiedot ovat käytettävissä. ESS:ssä vastaaja on jokin
kotitalouden 15 vuotta täyttänyt jäsen ja tavoiteperusjoukko on vastaava.
Estimoinnit käyttäen käytettävissä olevia painoja hoituvat tähän
perusjoukkoon ilman erityisiä ongelmia. Tiedustelussa on myös tietoja
kotitalouden sisältä, kuten sen jäsenten lukumäärä tai sama sukupuolen ja iän
mukaan. Kysymys seuraavassa kuuluu miten tulisi painotus tehdä, jos haluaa
laskea kotitalouden keskikoon tai sen jakauman?

Annan seuraavilla kahdella sivulla SAS-koodin jolla olen tehnyt useita
vaihtoehtoja ja sitä seuraavilla sivuilla tulokset. Valitse oikea tulos.
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ ESS esimerkki  2

data ess13_de; set ess13; if cntry='DE';
proc sort data=ess13_de; by essround;
proc summary; class essround; output out=n_r;
data n_r; set n_r; if _type_=1;
n_r=_freq_; drop _type_ _freq_;
proc sort; by essround;
data test; merge ess13_de n_r; by essround;
Basic_dweight=dweight*(69960463/n_r);
Dweight_hh=dweight*household_size_15;
HH_dweight=dweight/household_size;
HH_15_dweight=dweight/household_size_15;

Havaitset että olen tehnyt neljä lisäpainoa, joista peruspaino summautuu 15+
-ikäiseen väestöön. Lisäksi olen tehnyt painot joissa on otettu huomioon
kotitalouden koko ja kotitalouden 15 vuotta täyttäneiden jäsenten määrä.
Seuraavalla sivulla on tavallisia keskiarvoja ml cv myös kahdella muulla
vaihtoehdolla.
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ ESS esimerkki  3

proc means mean cv max sum; class essround; var household_size ;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa _ Ei painoa';
proc means mean cv max sum; class essround; var household_size;
weight dweight;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Analyysipaino';
proc means mean cv max sum; class essround; var household_size;
weight basic_dweight;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Peruspaino';
proc means mean cv max sum; class essround; var household_size;
weight dweight_hh;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa_ 15+ koolla kerrottu
analyysipaino'; run;
proc means mean cv max sum; class essround; var household_size;
weight hh_dweight;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Koolla jaettu
analyysipaino'; run;
proc means mean cv max sum; class essround; var household_size;
weight hh_15_dweight;
title 'Kotitalouden keskikoko Saksassa_ 15+ koolla jaettu
analyysipaino'; run;



9.2.2009 Painotusmenetelmät 2009, Seppo 59

Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ ESS esimerkki  4
TULOKSIA

                            Kotitalouden keskikoko Saksassa _ Ei painoa                       132
                                      The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       2.6238438      51.5330443      11.0000000         7659.00
             2    2870       2.5735704      49.2478627       8.0000000         7381.00
             3    2916       2.4941500      50.1798283      12.0000000         7248.00
         �����������������������������������������������������������������������������

                        Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Analyysipaino                      133
                                       The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       2.6486026      51.6903723      11.0000000         7731.39
             2    2870       2.6000760      49.6878500       8.0000000         7455.64
             3    2916       2.5160213      50.3602104      12.0000000         7314.09
         �����������������������������������������������������������������������������

                          Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Peruspaino                       134
                                      The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       2.6486026         8002.38      11.0000000       185300432
             2    2870       2.6000760         7757.75       8.0000000       181742184
             3    2916       2.5160213         7800.46      12.0000000       175479209

         �����������������������������������������������������������������������������
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ ESS esimerkki  5
TULOKSIA

              Kotitalouden keskikoko Saksassa_ 15+ koolla kerrottu analyysipaino            135

                                      The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       3.2212793      76.4084272      11.0000000        21810.45
             2    2870       3.0645622      64.8164108       8.0000000        19486.06
             3    2916       2.9670741      66.8000170      12.0000000        18311.64
         �����������������������������������������������������������������������������

                 Kotitalouden keskikoko Saksassa_ Koolla jaettu analyysipaino               136
                                      The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       2.0277994      38.8624230      11.0000000         2919.05
             2    2870       1.9907143      39.2160870       8.0000000         2867.47
             3    2916       1.9329216      39.5191168      12.0000000         2907.01
         �����������������������������������������������������������������������������

               Kotitalouden keskikoko Saksassa_ 15+ koolla jaettu analyysipaino             137
                                            The MEANS Procedure
                              Analysis Variable : household_size
           ESS       N                        Coeff of
         round     Obs            Mean       Variation         Maximum             Sum
         �����������������������������������������������������������������������������
             1    2919       2.1570788      40.7958386      11.0000000         3363.55
             2    2870       2.1480084      41.7426326       8.0000000         3396.75
             3    2916       2.0915845      42.2409274      12.0000000         3466.28
        �����������������������������������������������������������������������������
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Painoja kahdelta tasolta (asteelta) _ Jatkoesimerkki 1
Otan vielä toisen kotitalousdatan esimerkin mutta päinvastaisen kuin edellinen.
Nyt kaikkien jäsenten tiedot ovat olemassa, ainakin periaatteessa, ja siis
vastaavasti koko kotitalouden tiedot jäsenten summana. Havainnollistan
tilannetta klassisen tulotutkimuksen näkökulmasta. Tuloja ei voida, paitsi
tuloeriä kuten palkkatuloja, laskea jäsentasolla muuten kuin olettamalla että
kukin jäsen nauttii jollain tasavertaisella tavalla koko kotitalouden tuloista.
Siten tulovertailut perustuvat kotitaloustason tuloihin.
Mutta: suora kotitalouksien tulojen jakauma ei ole järkevä, koska tuloihin ja
kulutukseen vaikuttaa kotitalouden koko olennaisesti. Nykyään ei liene
sellaista tutkijaa jonka mielestä tulot pitäisi jakaa jäsentä kohti tasan eli
muodostaa uusi tulokäsite: hh_income/hh_size. Jos näin tehtäisiin, pitäisi
kotitalouspainot vastaavasti kertoa hh_size:llä. Tällöin tavoiteperusjoukon
koko olisi väestömäärä.  Sen sijaan nykykäytäntö on sellainen, että hh_size
korvataan kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Näitä muodostetaan
hieman eri tavoilla siten että ensimmäinen kotitalouden aikuinen saa yhden
kulutusyksikön, muut vähemmän, lapset vielä vähemmän. Painojen
muodostaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä. Eli miten?  Näin
saadusta jakaumasta lasketaan mm. tuloeromittoja ja köyhyysmittoja.



9.2.2009 Painotusmenetelmät 2009, Seppo 62

Adjustoidut painot

Painojen adjustoinnilla eli parantamisella siis tähdätään ottamaan
hyötyä apumuuttujista enemmän kuin peruspainoissa.

Tässä osastossa esitän tavallisimmat ratkaisut. Monilta osin on
olemassa hyvinkin laajaa kirjallisuutta ehkä noin 20 vuodelta, joissa
on esitetty runsaasti kilpailevia vaihtoehtoja, jotka tavallisimmissa
käytännön tilanteissa eivät välttämättä tuota huomattavan erilaisia
tuloksia. En pyri tyhjentävään esittelyyn, vaan painotan omia
suosikkejani.

Aloitusvaihtoehto on jälkiositus joka on esiosituksen eli otannan
poiminnassa käytetyn osituksen kaltainen menetelmä
estimointivaiheessa.
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Jälkiosituspainot  1

Jälkiositukseen perustuvassa painotuksessa (post-stratification, post-stratified
weights) uusinta kehikkoa hyväksikäyttäen muodostetaan uusi ositus (jos on
jo esiositus niin sen päälle), jossa tavoitellaan löytää mahdollisimman
homogeenisia osajoukkoja koko kehikkoperusjoukosta.

Siis päivitettyä kehikkoa jos sellainen on olemassa mutta toimintaa voi
toki toteuttaa myös alkuperäiselle kehikolle, jolloin harhan oikaiseminen
on rajoitetumpaa.

Jälkiositustason tiedon kehikosta tulisi olla laadukasta, muutoin menetelmä
voi heikentää estimaattien tarkkuutta. Tavallisimmin jälkiositus perustuu
helposti saatavissa oleviin taustamuuttujiin kuten kotitaloussurveyssä
alueeseen, ikään, sukupuoleen ja ehkä sosio-ekonomisen aseman karkean
muotoon. Yrityssurveyssä voidaan mennä esimerkiksi esiositusta tarkemmalle
toimialatasolle. Jälkiositus on erityisesti kehikkovirheestä johtuvan harhan
oikaisumenetelmä, mutta se myös oikaisee vastauskadosta johtuvaa harhaa
jos vastauskato vaihtelee jälkiositteittain. Sen avulla voidaan myös tarkentaa
estimaatteja mutta taattua se ei ole.
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Jälkiosituspainot  2

Teknisesti jälkiosituspaino toimii seuraavasti tilanteessa jossa on jo esiositteet
h (h=1,..,H). Merkitään jälkiositteita vaikkapa g:llä (g=1,�,G). Jälkiositus
voidaan tehdä vain esiositteiden sisälle(*) , eli jälkiositteita on maksimissaan
HG kappaletta. Jos tätä otospainoa merkitään wk(post), niin se saadaan
vastaavalla tavalla kuin esiosituspohjainen paino eli
                     wk(post)= Nhg/rhg
(*) Tai sellaisiin ositeryhmiin joissa on samat poimintasuhteet. Siten jos
käytetään implisiittistä esiositusta, voidaan jälkiositus toteuttaa varsin jousta-
vasti. Tietysti myös yksinkertaisen satunnaisotannan pohjalle voidaan toteut-
taa jälkiositus ilman vaivaa jos vastaajien aineistossa on jälkiositusmuuttujat
käytettävissä.  Huomaat siis, että jälkiositus voi perustua useammankin
muuttujan pohjalle.

Oheinen yksinkertainen taulukko kuvaa tilannetta tapauksessa jossa g=2.

Esiosite 1 Esiosite 2 Esiosite h Esiosite H
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osite
11
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Jälkiosituspainot  3

Käytännössä harvoin jälkiositus voidaan pienotosongelmista johtuen toteuttaa
siten, että kaikki HG ositetta lopulta tulee käyttöön. Siis osaan esiositteista ei
toteuteta jälkiositusta.

Jälkiositus on siis jälkikäteinen tekniikka kehikko- ja vastauskatoharhan
oikaisuun. Esiosituksessa jo kannattaa ottaa molemmista syistä johtuvia
ongelmia huomioon myös siten että otoskoko allokoidaan ositteisiin ottaen
huomioon puuttuneisuuden odotukset. Jos ennakko-odotukset eivät toimikaan
itse käytännössä, on jälkiositus seuraava keino. Etuna on, että nyt tiedetään
miten todella kävi puuttuneisuuden kannalta ja tätä tietoa voidaan hyödyntää
välittömästi.

Kuten esiositteiden osalta niin myös jälkiositteiden osalta tärkeätä on että
ositteet ovat tutkittavan tekijän kannalta homogeenisia. On varottava liian
isoja jälkiosituspainoja, niitä syntyy jos vastaajia on suhteellisesti vähän.
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Jälkiosituspainot  4

Erityisesimerkki: Yritysaineistoissa esiositus toteutetaan usein siten että
toisena luokittelijana on toimiala ja toisena yrityskoko (esim. alle 5 henkilöä, 5-
9 henkilöä, 10-19 henkilöä, 20-49 henkilöä, 50-99 henkilöä, 100-249 henkilöä,
250-499 henkilöä ja 500+ henkilöä). Poimintasuhteet kasvavat koon
kasvaessa ja usein jostakin kokoluokasta lähtien, esimerkiksi 250+,
poimintasuhde on 100 prosenttia. Itse surveyn tiedonkeruussa voidaan
havaita, että jokin pieni yritys onkin huomattavan iso tai päinvastoin, josta
syystä alkuperäinen osite ei ole enää kovin homogeeninen mikä on ollut
tavoitteena. Päädytään jälkiositukseen vain näiden erityistapausten osalta.
Siten esimerkiksi suureksi osoittautunut yritys voidaan sijoittaa omaan
jälkiositteeseensa ja antaa tälle otospainoksi =1. Vastaavasti on tarkistettava
esiosite josta yritys on lähtenyt ja poistettava Nh :sta tämä yritys ja yritettävä
myös poistaa vastaavien muiden yritysten vaikutus, niiden jotka eivät ole
osuneet otokseen, tästä joukosta. Jälkimmäinen on usein hankala tehtävä,
paitsi jos kehikon päivitys on tehty.
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Kalibrointi  1
Kalibrointi (calibration, calibrated weights) on jälkiosituksen laajennus sikäli
että jälkiositus on myös kalibrointimenetelmä.

Kehikkoperusjoukkotason muuttujia voi olla useita eikä niitä tarvitse soveltaa
ristiinluokittelemalla kuten jälkiosituksessa. Ristiinluokittelun ongelmanahan
ovat usein liian pienet solut, mitattuna vastaajien määrillä. Vastaavasti painot
voivat olla liian epäluotettavia. Kalibroinnin mukavin puoli on siinä, että sen
avulla voidaan tietyt reunajakaumat (sellaiset jotka käyttäjä valitsee)
määritellä juuri halutuiksi, mieluiten oikeiksi, jos sellaiset ovat tiedossa.
Tavallisimmin tätä sovelletaan siten että surveystä saadaan väestön karkeat
ikäjakaumat isohkoilla aluejaoilla sukupuolittain viimeisimmän väestötilaston
(eli benchmarking-aineiston) mukaiseksi. Tämä luo luottamusta tilastoon
käyttäjissä. Muilla tasoilla ei yhteensopivuutta kuitenkaan voida taata kuin
sellaisilla jotka on kalibrointimalliin sijoitettu.
Kalibrointi on viime vuosina ollut suuren kiinnostuksen kohteena ja hyvin
monenlaisia sovelluksia on tehty. Myös on ohjelmistoja jotka hoitavat
tekniikan, vanhimman ranskalaisen Calmarin ensi version näin 1993. Ilmainen
tuote. Uudempi löytyy lähdemateriaalista. Mukava puoli on siinä, että käytöllä
voi elvyttää ranskankielen hallintaansa.
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Kalibrointi 2

Kalibrointi voidaan toteuttaa minkä tahansa muun painotuksen pohjalle, jos ja
kun toiminto toteutetaan riippumattomasti niistä. Olkoot seuraavassa nämä
painot wk. Jos vastaavasti kalibroituja otospainoja merkitään wk(cal):lla, niin
seuraava kalibrointiyhtälö täytyy päteä:

∑∑ =
U kk xx

kr
w(cal)

Siis käyttämällä tuntemattomia kalibrointipainoja vastanneiden aineistossaon
saatava samat �estimointitulokset� benchmark-totuuden kanssa eli käyttäjän
valitsemien reunajakaumien mukaiset estimointitulokset. On varsin helppo
päätellä, että löytyy useita vaihtoehtoja yhtälön toteutumiselle. Siksi täytyy
löytää lisäehtoja ja mielellään sellaisia joista on hyötyä varsinaiseen
estimointiin eli y-muuttujista tuotettuihin vaihtoehtoihin alkaen
kokonaissummista ja keskiarvoista ja edeten vaikkapa malliestimaatteihin.
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Kalibrointi 3

Klassinen lähestymistapa on käyttää etäisyysmittaa. Tässä muodostetaan
etäisyysmitta aloituspainojen ja haluttujen painojen välille ja minimoidaan se
siten että edellä mainittu ehto pätee.  Siten siis painot ovat sellaiset että erot
aloituspainojen ja kalibroitujen painojen välillä ovat tietyssä mielessä
mahdollisimman pienet eli alkutila ei muutu liikaa mutta benchmark-etu
saavutetaan eli tietyt estimaatit ovat sellaisia kuin käyttäjä on halunnut.

Kuten on myös helppo nähdä, etäisyysmittoja voi olla useita. Calmar 2 tarjoaa
niitä viisi:
- linear method: the calibrated estimator is the generalized regression
estimator
- exponential method: where all the calibration variables are qualitative
(categorical), this is the raking ratio method
- logit method: this method provides lower limits L and upper limits U
- truncated linear method, very similar to the logit method
- generalized hyperbolic sine
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Kalibrointi 4

Uudemmassa kalibrointikirjallisuudessa (esim. Estevao&Särndal 2006) on
otettu käyttöön yleisempi, ns. instrumenttivektorilähestymistapa. En esitä tätä
tässä tarkemmin. Sinänsä tulokset eivät perustilanteissa muutu. Edellä
Sautoryn esitelmistä lainattujen etäisyysmittojen yhteydessä mainittiin
muutamia lisätekijöitä, joista muutama huomio:
- Lineaarinen funktio siis tuottaa saman kuin yleistetty regressioestimaattori,
jossa myös käytetään benchmark-tietoa x-muuttujien kautta. Tämä
menetelmä on joskus kiusallinen, koska tuottaa negatiivisia painoja. Näiden
välttämiseksi käytetään muita funktioita tai joskus katkaistuja ratkaisuja joista
en itse pidä jolleivät perustu objektiivisiin ratkaisuihin; yleensä huonot painot
vain kylmästi rajoitetaan tietylle sopivalle välille winsorointimaisella
subjektiivisella tavalla.
- Edellä esiintyy myös vanha jo Demingin 40-luvulla kehittämä menetelmä, ns.
raking ratio. Tässäkin tietysti reunajakaumat pidetään haluttuina. Lisäksi
käytetään otoksesta havaittuja x-muuttujien yhdysvaikutuksia ja painot
muodostetaan siten että nämä suhteellisina pätevät myös perusjoukossa. Jos
näitä on paljon, tehtävä ei ole helppo.
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Kalibrointi 5

Varsinainen kalibrointi vaatii käytännössä ohjelman kuten Calmar koska harva
osaa ohjelmoida minimointia asiallisesti. Kuten sanottu jälkiositus on
kalibrointia ja voidaan toteuttaa helpolla ohjelmoinnilla kunkin tilanteen
mukaisesti ja myös kokeilla eri vaihtoehtoja.

Eräässä kokouksessa britti Elliot esitti helpohkon ratkaisun, jossa ensin
kalibroitiin yhdellä taustamuuttujalla reunajakaumat oikeiksi. Sitten samat
operaatiot tehtiin toisella muuttujalla, ja edelleen kolmannella ja neljännellä.
Hän palasi kierroksen jälkeen ensimmäiseen ja teki uuden kierroksen. Tulos
ei ollut täydellinen kaikkien osalta mutta kohtuullinen. Metodin nimi oli
CASCAD. Kokeile jos innostut.
**
Wiki sanoo joka kuvaa asiaa itse asiassa:
  Kaskadi eli jännitteenkertaaja on Cockcroft-Walton generaattorista
muunneltu yksinkertainen sähköinen piiri jolla vaihtovirran jännitettä voidaan
nostaa kondensaattoreista ja diodeista rakennetun virtapiirin avulla virran
muuttuessa samalla piirin ensimmäisen diodin jälkeen tasavirraksi.
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Kalibrointi 6
Kalibrointimenetelmät voidaan toteuttaa nykyään kahdellakin tasolla, kuten
kotitalouksien ja sen jäsenten. Siis reunajakaumat voidaan saada �oikeiksi�
molemmilla tasoilla samanaikaisesti. Tämä ei sinänsä ole teknisesti hankalaa,
koska reunajakaumien välille saadaan yhteys.

Jälkiositus tai laaja esiositus tuottavat jokaisella tasollaan yhtä oikeat
estimaatit x-aggregaateille kuin data on. Jos ositus perustuu vaikkapa
kategorisiin muuttujiin x1, x2 ja x3, niin täydellisessä osituksessa taustalla on
malli  jossa selittäjänä on näiden kaikkien yhdysvaikutus. Perinteisessä
kalibroinnissa sen sijaan selittäjät ovat �suorina selittäjinä.�
Aputietovaatimukset jälkimmäisessä ovat vähäisemmät, koska oikeat tiedot
tarvitaan kunkin erillisen selittäjän jakaumasta, ei yhdysluokista (-soluista).
Toki kalibroinnissa voi olla myös yhdysvaikutuksia. Käytännössä kalibrointi on
mahdollisempi useammille muuttujille koska reunatietoa on olemassa
enemmän kuin yhdystietoa. Mutta on hyvä myös huomata, että kalibrointi ei
takaa mitenkään että varsinaiset y-muuttujista tuotetut estimaatit olisivat hyviä,
ne voivat jopa olla huonompia kuin alkuperäisillä painoilla. Jos erityisiä
estimointitarpeita on, on syytä etsiä sille sopiva painotus. Kalibrointi ei
myöskään suoraan pureudu vastauskatoon.
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Homogeeniset vastaajaryhmät
Varsin pitkään on sovellettu ratkaisuja joissa vastaajat ja ei-vastaajat ryhmitellään
mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin (response homogeneity groups,
adjustment cells). Ositus ja jälkiositus tähtäävät samaan päämäärään mutta ne
toteutetaan perusjoukon aggregaattitasolla. Sama voidaan toteuttaa myös
alemmalla tasolla, siis hyödyntäen otostason (ilman ylipeittoa) x-muuttujia. Sopivat
ryhmät voidaan muodostaa kokeilemalla ja päättelemällä, mutta myös vaikkapa
puumalleilla jolloin siis puun loppulehdet sopisivat näiksi ryhmiksi. Alun perin
tähtäsimme tähän Anders Ekholminkin kanssa kun kehi-timme TK:n
kotitaloustutkimuksiin vastauskadon adjustointeja (1986-89). Meidän ratkaisumme
perustui lopulta logistiseen regressioon käyttäen vain kategorisia tai
kategorisoituja muuttujia selittäjinä. Tällöin rakensimme 128 adjustoitua solua
mallin ehdoilla. Kullekin solulle estimoimme vastaustodennäköisyyden jota
käytimme alkuperäisten painojen muuntamiseksi paremmiksi.
Yleisin ratkaisu tätä ennen ja vieläkin lienee se, että kullekin solulle ja
homogeeniselle ryhmälle c lasketaan empiirinen vastausaste =
Tämä on samannäköinen kuin jälkiositus mutta tässä nyt ei toimita
perusjoukon tasolla kuten siinä, vaan poimitun otoksen tasolla.

c

c

n
r

Jatko-operaatiot tapahtuvat periaatteessa samalla tavalla kuin seuraavassa
osastossa, jossa ratkaisu lisäksi yleistetään siten ettei solua tai homogeenistä
ryhmää tarvita.
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Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 1
Lähtökohtana on muodostaa ensin puuttuneisuuden indikaattori (1=ei puutu
tai kelpo ja 0=puuttuu tai epäkelpo). Ja sitten tehdä ennustemalli tälle. Mallin
selittäjien tulee olla ei-puuttuvia sekä vastaajille että ei-vastaajille.
Tietysti tarpeelliset muunnokset on syytä tehdä. On mahdollista käyttää sekä
jatkuvia että kategorisia muuttujia selittäjinä, ja tarpeelliset muunnokset on
syytä tehdä; interaktiot voivat myös olla hyödyllisiä. On mahdollista käyttää
myös sellaista kategorista muuttujaa selittäjänä, jossa puuttuvat arvot on
koodattu omalla koodillaan, jolloin muuttujalla ei ole mallintamisen mielessä
puuttuvia arvoja. Tätä voi sisällöllisesti perustella sillä, että puuttuva joukko on
usein omanlaisensa ja voi tästä syystä antaa mallille lisää tehoa.

Mallitus toteutetaan binäärisellä regressiolla valitsemalla joko logit, probit, log-
log tai complementary log-log-linkkifunktio. Yleisin on logit jolloin puhutaan
logistisesta regressiosta. Vertasin lähdeaineistossa mainitussa tutkimuksessa
näitä painotustilanteessa. Erot eivät olleet suuria, mutta logit ei ollut paras,
vaan log-log. Syyksi tulkitsin logitin liiallisen konservatiivisuuden. On hyvä
huomauttaa että lineaarinen regressio voisi tuottaa hassuja tuloksia, kuten
negatiivisia tai ykköstä pienempiä painoja. Sitä ei ole siis syytä käyttää.
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Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 2

Mallilla tuotetaan ennustearvot kullekin vastaajalle ja näiden käänteisluvuilla
kerrotaan edeltävät painot sekä suoritetaan sopiva skaalaus. Oletuksena on
muun muassa että vastausmekanismi on MAR. Menetelmä toimii sitä
paremmin mitä parempaa tietoa vastaamattomista on käytössä
vastausmekanismin kannalta. Yleensä aputietoa tähän on enemmän
käytettävissä kuin esimerkiksi jälkiositukseen, joka edellyttää
perusjoukkotason aggregoitua aputietoa. Tämä on menetelmän selkeä etu.
Etuna on myös, että se suoraan pureutuu vastauskatoon.

Itse käyttäisin tätä ainakin isoissa otoksissa, sehän voi sisältää parhaim-
millaan myös jälkiosituksen ja/tai kalibroinnin. Usein ihmettelen, että tätä
käytetään maailmalla vähän. Huomaa, että pieniin aineistoihin, erityisesti isoja
yrityksiä koskeviin, ei oikein mikään painotusmenetelmä sovi hyvin. Imputointi
olisi parempi.
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Teknisesti vastaustodennäköisyysmallia hyödyntävä painotus toteutetaan
seuraavasti. Koska tämä on riippumaton muista uudelleenpainotuksista,
menetelmä voidaan toteuttaa mihin aikaisempaan painoon tahansa kytkettynä.
Olkoon seuraavassa meillä aloituspaino wk ja binäärinen regressio sopivalla
linkkifunktiolla antoi kullekin vastaajalle k estimoidut vastaustodennäköisyydet
pk. Tällöin uudet painot saadaan seuraavasti:

 wk(res)= (wk/pk)qc ,

jossa qc = skaalaustekijä, jonka avulla painot täsmäytetään halutun
benchmarking-ryhmän c tasolle. Luonnollisesti tämä ryhmä c voilla olla
koostettu useista kategorisista x-muuttujista miten tahansa. Ehto on tietysti
että asianmukainen �oikea� tieto on kullekin osaryhmälle käytettävissä.

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 3
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Huomaa, että logistisessa tai muussa regressiossa tulos on parempi jos
mukana ovat pätevät otospainot sekä vastaajista että ei-vastaajista. Tämän
sain vakuutettua myös epäilijöille JOS-julkaisussa 2006, jossa esimerkki koski
yritysten innovatiivisuuden estimointia kiusallisen vastauskadon tilanteessa eli
ei-innovatiiviset vastasivat huonommin. Itsekään en ennen tätä vuosituhatta
käyttänyt painoja. Monissa tilanteissa painotus ei vaikuta merkitsevästi
tuloksiin, onneksi. Menetelmäähän voidaan soveltaa eri tilanteisiin ja
otospainot ja x-muuttujat on siis oltava �edeltävältä� tasolta tyyliin:

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 4
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Skaalaustekijän laskeminen tai estimointi voidaan toteuttaa tietystikin
vain niissä puitteissa kuin tietoa on olemassa. Vaihtoehtoja on useita.
Perusvaihtoehtona olen ehdottanut otanta-asetelman huomioon
ottavaa ratkaisua. Tämä voi olla monimutkaisessa tilanteessa hankala,
mutta tavallisin ja ihan hyvä vaihtoehto on perustaa ratkaisu
ositukseen. Tällöin en erota esi- enkä jälkiositusta koska molemmissa
on taustalla �oikea� tieto. Jos merkitään h:lla tätä ositusta eli
edellisessä kaavassa c korvautuu h:lla, niin skaalaustekijä on
yksinkertaisesti kumpienkin painojen summien (tai keskiarvojen)
suhde (summa lasketaan yli vastaajien).

Tällöin saadaan tasan �oikeat� lukumääräestimaatit kussakin
ositteessa. Tämä on helppo toteuttaa itsekin ohjelmoimalla. Siksi sitä
harjoitellaan kurssin harjoituksissa.

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 5
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Skaalaustekijä voidaan tuottaa myös muilla kalibroinneilla, jolloin voi
otanta-asetelma häipyä ratkaisuista. Siis skaalaus voi perustua
vaikkapa Calmarilla tehtyyn kalibrointiin jossa on eri tasotkin mukana.
Olen hieman kuitenkin epäileväinen eli vastauskatomallin hyvät
vaikutukset voivat osin kadota. Olisi mielenkiintoista tutkia tätä.

Esitetyllä suhdepohjaisella skaalaustekijällä saa myös täsmäytettyä
tulokset johonkin muuhun kuin lukumäärään eli siis johonkin x-
muuttujien kombinaatioon. Jos ja kun tämä halutaan tehdä samoille
osituksille kuin edellä, suhdeluku on yksinkertaisesti tämä

Tämä on periaatteessa sama kuin edellä kuvattu CASCAD-
menetelmä jossa kuitenkin täsmäytystä jatketaan uusille x-muuttujille.

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 6
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On hyvä vielä huomauttaa, että kalibrointi siis tehdään x-
muuttujatasolle. Se ei takaa että kaikki y-muuttujia koskevat estimaatit
olisivat erinomaisia. Kun mukana on ennen tätä myös
vastauskatomalli jossa on otostason selittäjiä, informaatio tulee
laajemmin käytetyksi ja tulosten paraneminen on todennäköisempää.
Tulosten huononeminenkin on aina mahdollista. Oman kokemukseni
mukaan se on harvinaista. Lähinnä näin voi tapahtua, jos malli
toteutetaan huonosti. Kannattaa aina katsoa esimerkiksi, miten
estimoidut vastaustodennäköisyydet jakautuvat. Määritelmän mukaan
kaikki ovat välillä (0, 1) eli mahdottomia painoja ei saada kuten on
mahdollista lineaarisessa kalibroinnissa. Erittäin pienet
vastaustodennäköisyydet voivat olla hälytysmerkki, koska ne
merkitsevät sekä skaalaamattomien että skaalattujen painojen
huomattavaa kasvua. Kannattaa katsoa keille nämä ovat tulleet. Jos
syyt eivät kestä päivänvaloa (esim. x:n outlier on syynä), niin mallia on
syytä muuttaa.

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 7
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Alkuesimerkissä havainnollistan binäärisen regression tuottamien
ennustearvojen jakaumaa. Ne eivät ole soluttaisia empiirisiä
keskiarvoja kuten homogeenisten ryhmien tapauksessa; tietysti jos
selittäjiä on huonosti, tilanne voi olla toinen. Seuraava havainnollistus
on Tanskan otanta-aineistosta jossa malli on ollut seuraava:

proc logistic data=Denmark descending;
class gender agegrsample region citizen maritalsample;
model resp= gender agegrsample* region
gender*maritalsample citizen maritalsample;
output out=Denmark2 p=pred;
data Denmark2; set Denmark2;
w_preadj=w_basic/pred; run;

Arvaat melko hyvin mitä muuttujat ovat. Muuttuja citizen on tässä vain
kaksiarvoinen, taustaltaan �tanskalainen vs ei� vaikka aineistossa oli
paljon enemmän luokkia; useissa oli valitettavasti varsin vähän
havaintoja.

Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 1
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Palaan painojen muodostamistekniikkaan myöhemmin mutta näet jo miten
eräänlaiset esipainot w_preadj aikaisemmista painoista w_basic saadaan (en
tässä enää selosta miten tämä on muodostettu sisältymistodennäköisyydestä;
Tanskan tapauksessa tehtävä oli yhtä helppo kuin Suomelle koska
perusratkaisu oli valitettavasti yso). Nehän pitää vielä skaalata seuraavassa
vaiheessa. Voit myös päätellä että mallin voi muodostaa muillakin tavoilla ml.
että kansalaisuusmuuttujasta muodostetaan useampia kategorioita. En nyt
tehnyt sitä, koska en oikein tunne hyvin tanskalaista systeemiä enkä halunnut
nähdä paljoa vaivaa.

Seuraavalla sivulla on kuvio josta ilmenevät neljän mutuvalitun väestöryhmän
ennustetut vastaustodennäköisyydet yksilötasolla laskettuna. Ryhmät ovat
melkoisen eri suuria, tanskalaistaustaisten ollessa suurin. Jakaumat ovat
varsin laajoja, pienimpien arvojen ollessa lähellä 0,1:tä. Tämä merkitsee sitä
että alkuperäinen paino tällä vastaajalla kerrotaan noin 10:llä esipainovai-
heessa. Myöhemmin skaalauksessa arvo muuttuu luonnollisesti. Suurimmat
arvot ovat lähellä 0,9:ää mutta ulkomaalaistaustaisilla alle 0,7. Havaitset heti
että esipainot heillä kasvavat yleisesti enemmän kuin muiden kuvan ryhmien.
Syy on siis ennustettu matala vastausaste.

Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 2
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Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 4

Jatkan Tanska-esimerkillä katsomalla logistisen regression tuloksesta osia. 

              Data Set                      WORK.DENMARK
              Response Variable             resp
              Number of Response Levels     2
              Model                         binary logit
              Optimization Technique        Fisher's scoring

                  Number of Observations Read        3000
                  Number of Observations Used        2640 YLIPEITTO POISTETTUYLIPEITTO POISTETTUYLIPEITTO POISTETTUYLIPEITTO POISTETTU

                              Response Profile
                     Ordered                      Total
                       Value         resp     Frequency
                           1            1          1505   LASKE VASTAUSASTELASKE VASTAUSASTELASKE VASTAUSASTELASKE VASTAUSASTE
                           2            0          1135
                         Model Convergence Status
              Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.

                                     Model Fit Statistics
                                                         Intercept
                                          Intercept            and
                            Criterion          Only     Covariates
                            AIC            3609.790       3619.737
                            SC             3615.668       4248.740
                            -2 Log L       3607.790       3405.737
                            Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
                    Test                 Chi-Square       DF     Pr > ChiSq
                    Likelihood Ratio       202.0531      106         <.0001
                    Score                  194.1702      106         <.0001
                    Wald                   176.6483      106         <.0001

                                  Type 3 Analysis of Effects
                                                         Wald
                   Effect                    DF    Chi-Square    Pr > ChiSq
                   gender                     1        0.0024        0.9606
                   agegrsample*region        98      106.3407        0.2653
                   gender*maritalsample       3        0.3158        0.9570
                   citizen                    1       34.3637        <.0001
                   maritalsample              3       29.1862        <.0001

                 Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
                      Percent Concordant       65.2    Somers' D    0.310
                      Percent Discordant       34.2    Gamma        0.312
                      Percent Tied              0.7    Tau-a        0.152
                      Pairs                 1708175    c            0.655

Yritä ymmärtää tämä
ja mieti voisiko tehdä jonkin
muun mallin!
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Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 5

Seuraavalla ohjelmalla tuotin adjustoidut painot. Huomaa että laitoin sinne
teknisen ositemuuttujan vaikka Tanskassa ei sellaista ole. Esimerkiksi
Espanjassa ositteita on paljon eli toisessa harjoitusdatassa.

data Denmark2; set Denmark2;
w_preadj=w_basic/pred; strata=1;
proc sort; by strata;run;
Proc summary data=denmark2; class strata; 
var w_preadj w_basic;output out= DK_scale 
sum(w_preadj w_basic)=sum_w_preadj sum_w_basic;
run;
proc sort data=DK_scale; by strata;
data denmark3; merge denmark2 DK_scale; by strata;
w_adj=w_preadj/(sum_w_preadj/sum_w_basic);
proc means data=denmark3 n sum mean cv min max; 
var w_design w_preadj w_adj;run;

Seuraavalla sivulla perustulosteet kaikista kolmesta painosta.
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Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 6

Tulkitse taas nämä tulokset. Huomaa, että tämän jälkeen voi tehdä
analyysipainot eli skaalata painojen keskiarvoksi=1.

                                  Tanskan kolme painoa ESS_kierros 3                             52

                                      The MEANS Procedure
                                                      Coeff of
  Variable      N            Sum           Mean      Variation        Minimum        Maximum
  ������������������������������������������������������������������������������������������
  w_design   2640     3900980.12        1477.64              0        1477.64        1477.64
  w_preadj   1505     6871437.62        4565.74     31.9899620        2742.66       31558.61
  w_adj      1505     3900980.12        2592.01     31.9899620        1557.03       17916.12
  ������������������������������������������������������������������������������������������
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proc sort data=denmark; by agegrsample gender;

proc freq data=denmark; tables
agegrsample*gender/noprint out=samplestrata;

run;

data samplestrata; set samplestrata (drop=count);
proc sort data=samplestrata; by agegrsample gender;

data denmark_2; merge denmark samplestrata; by
agegrsample gender;

popustrata=percent*3900980.12/100;
run;

Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 7

Teen tässä vielä uuden harjoitelman Tanskan datalla, samanlaisen voisi
tehdä Suomelle. Koska aineistossa ei ole ositteita, teen otospohjalta ositteita.
Tässä tapauksessa käyttäen kahta muuttujaa ikäryhmää agegrsample ja
sukupuolta gender. Tehtävä toimii mikäli otos on edustava näiden osalta.
Kaukana se tuskin on.
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Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 8

Edellisen sivun ohjelma siis tuottaa ositteille väestömäärät. Käytän näitä
ositteina samalla tavalla kuin edellä.

proc logistic data=Denmark_2 descending;
class gender agegrsample region citizen maritalsample;
model resp= gender agegrsample* region  gender*maritalsample
citizen maritalsample; output out=Denmark2 p=pred;
data Denmark2; set Denmark2; w_preadj=w_basic/pred;
proc sort; by popustrata;run;
Proc summary data=denmark2; class popustrata; var w_preadj w_basic;
output out= DK_scale sum(w_preadj w_basic)=sum_w_preadj sum_w_basic;
run;
proc sort data=DK_scale; by popustrata;
data denmark3; merge denmark2 DK_scale; by popustrata;
w_adj=w_preadj/(sum_w_preadj/sum_w_basic);
proc means data=denmark3 n sum mean cv min max;
var w_design w_preadj w_adj;
title 'Tanskan kolme painoa ESS_kierros 3: Otosositteilla'; run;
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Vastauskatomalliin perustuvia esimerkkejä 9

Tulos on nyt tällainen, vertaa sitä aikaisempaan:
            Tanskan kolme painoa ESS_kierros 3: Otosositteilla                     58

                                      The MEANS Procedure
                                                      Coeff of
  Variable      N            Sum           Mean      Variation        Minimum        Maximum
  ������������������������������������������������������������������������������������������
  w_design   2640     3900980.12        1477.64              0        1477.64        1477.64
  w_preadj   1505     6871437.62        4565.74     31.9899620        2742.66       31558.61
  w_adj      1505     3900980.12        2592.01     28.4026791        1240.44       13976.14

Voit myös tehdä pelkän otososituksen ilman vastauskatomallitusta. Tällöin
painot muuttuvat luonnollisesti paljon vähemmän. Tätä menetelmää on
kutsuttu otostason jälkiositukseksi. Se on luonteeltaan myös melko sama kuin
homogeenisten vastaajaryhmien menetelmä.
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Estimaatin tarkkuus: Kalibroinnilla tehdyille totaalin ja keskiarvon estimaateille
on kehitetty myös varianssit ja siis keskivirheet. En ole varma ottavatko ne
kaikki epävarmuustekijät huomioon koska aihe ei ole loppuun asti �kaluttu.�
Vastaustodennäköisyystilanteelle on kehitetty seuraava kaava (Ekholm and
Laaksonen 1991):

Vastauskatomalliin perustuva painotus ja kalibrointi 8
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Kaavassa ave tarkoittaa sulkeen keskiarvoa,        on tavallinen otosvarianssi
sulkeissa olevalle lausekkeelle eli painon ja y-arvon tulolle.
Summan ensiosa vastaa otannasta johtuvan varianssin kaavaa, kun taas
jälkimmäinen osa tuo mukaan puuttuneisuudesta johtuvan lisäkomponentin.
Jälkimmäisestä nähdään, että jos rh=nh, niin komponentti on nolla. Jos
perusjoukon koko N tunnetaan, vastaava keskiarvon estimaatin varianssi
saadaan jakamalla edellinen kaava koon neliöllä. Harvoin käytännössä tätä on
käytetty eli on jätetty pois jälkimmäinen tekijä mistä syystä keskivirheet
ilmoitetaan liian pieninä.
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Yleistys eritasoisten datojen painoista
Muistutan vielä aikaisemmin esillä olleista esimerkeistä, joissa paino ei ole
itsestään selvyys vaikka olisi kuinka hyvä. Jos data on eri tasolta kuin mitä
estimaatit koskevat, on oltava tarkkana. Mitään ongelmaa ei ole, jos painot
ovat tietyltä tasolta ja estimoinnit tehdään samalle tasolle. Silloin siis
painotetaan normaalisti.
* Jos painot ovat alemmalta tasolta (vrt. ESS:n 15+ -vuotiaiden aineisto)
mutta tietoja on estimoidaan korkeammalla tasolla (vrt. 15+-vuotiaiden
edustamat kotitaloudet ja niiden koot, niin me jaoimme hyvät 15+ -
vuotiaiden painot 15+ -vuotiaiden määrällä kussakin yksikössä (yksilöillä).
* Jos painot ovat korkeammalta tasolta (vrt. kotitalous, yritys, koulu), ja
tuloksia halutaan samasta aineistosta estimoida yksilötasolla (jäsenet,
työntekijät, oppilaat), niin jatko riippuu siitä, ovatko yksiköt samassa datassa.
   - Jos eivät, niin korkeamman tason paino on kerrottava alemman tason
yksiköiden määrällä.
   - Jos ovat, niin samat korkeamman tason painot sijoitetaan kullekin
alemman tason yksikölle, ja piste-estimointi on automaattista. Mutta
väliestimoinnissa syntyy ryväsefekti, joka yleensä nostaa keskivirhettä.
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Määrä- ja analyysipanot - huomautus 1

Esimerkeissä on tullut jo esille aihe, jonka haluan tässä vielä kirjoittaa tarkemmin
näkyville.
Määräpainoilla painot ovat tavoiteperusjoukon lukumääriä sillä tavoin kuin
vaikkapa ne on kalibroitu. Analyysipainot taas summautuvat havaintomääriin. Jos
näillä lasketaan keskiarvoja tai vastaavia suureita, tulokset ovat samoja. Jos
lasketaan tavoiteperusjoukon määriä, eivät analyysipainot toimi alkuunkaan. Mutta
jos sen sijaan lasketaan hajontoja (ml. keskihajonta ja keskivirhe), on mahdollista
että käytettävissäsi oleva ohjelma ymmärtää määräpainot eri tavalla kuin olet
ajatellut. Tein oheen esimerkistön käyttäen means-ohjelmaa. Punaisella merkityt
tulosteessa ovat oikeita tai oikeimpia estimaatteja. Tuloksissa jäi aprikoittamaan
miksi analyysipainoilla tuli eri keskihajonta tässä tekoesimerkissä kuin käyttäen
frekvenssipainoja freq. Jos haluat, kokeile vastaavaa muilla SAS:n tai muiden
softien ohjelmilla. Itse kokeilin SPSS:ää joka antoi vastaavat osin virheelliset luvut
kuin SAS. Toiseksi jäin ihmettelemään, miksi surveymeans tuotti hieman
pienemmät keskivirheet kuin ohessa. On selvää, että tekodatani on aika
kummallinen ja pieni jolloin tulokset ovat herkkiä.
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Määrä- ja analyysipanot - huomautus 2

data koe;
input y w;
cards;
6 6
8 7
13 5
12 8
6 12
4 6
1 8
15 4
;
run;

data koe; set koe;
i=1; proc sort; by i;
proc summary; var w; output out=apu
mean(w)=mean_w;
data apu; set apu; i=1;proc sort; by i;
data koe2; merge koe apu; by i;
drop i;
w_a=w/mean_w;
proc means mean std stderr; var y; title
'Ei painoja'; run;
proc means mean std stderr; var y; weight
w; title 'Peruspaino weight'; run;
proc means mean std stderr; var y; freq w;
title 'Peruspaino freq'; run;
proc means mean std stderr; var y; weight
w; title 'Analyysipaino'; run;

Tekodatani
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Määrä- ja analyysipanot - huomautus 3

                                        Ei painoja       1
                         Mean         Std Dev       Std Error             Sum
                 ������������������������������������������������������������
                    8.1250000       4.8236767       1.7054273      65.0000000
                 ������������������������������������������������������������
                                       Peruspaino weight
                         Mean         Std Dev       Std Error             Sum
                 ������������������������������������������������������������
                    7.4464286      11.9034166       1.5906610     417.0000000
                 ������������������������������������������������������������
                                        Peruspaino freq
                         Mean         Std Dev       Std Error             Sum
                 ������������������������������������������������������������
                    7.4464286       4.2465800       0.5674731     417.0000000
                 ������������������������������������������������������������
                                       Analyysipaino
                         Mean         Std Dev       Std Error             Sum
                 ������������������������������������������������������������
                    7.4464286       4.4990686       1.5906610      59.5714286
                 ������������������������������������������������������������

Tässä siis tulokset edellisen sivun ohjelmista. 
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Uudelleenpainotus - Keskustelua 1

ESS:ssä on tällä hetkellä käytössä asetelmapaino-nimellä kulkeva
�standardoitu� paino eli analyysipaino. Se ei vastaa minun asetelmapaino-
käsitettäni täysin, vaan kysymys on osin perusotospainosta tai sen
keskiarvoistetusta versiosta.

Vastaustodennäköisyyksiä olisi myös mahdollista hyväksi käyttää, muttei
kaikissa maissa, koska ne eivät kykene antamaan vastaamattomista
hyödyllistä aputietoa. Suomesta, Tanskasta, Ruotsista, ym. sellaista löytyy
aika paljon rekistereistä, kysymys on vain pienestä vaivannäöstä että se
linkattaisiin brutto-otokseen. Yksilötasoisten apumuuttujien lisäksi hyödyllistä
olisi tietää jotain vastaamattomienkin kotitaloudesta, koosta ja rakenteesta.
Kuten Suomen datalla tehty kotitalouskokoanalyysi osoittaa, näyttävät
Suomessa yksinäiset (tai pienemmän koon kotitalouksien miehet) miehet
vastaavan huonosti verrattuna naisiin. Espanjan datalla sama ei näy selkeästi.
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Uudelleenpainotus 9  - Keskustelua 2
Edellä esitetyt näkökohdat sopivat melkoisen moniin muihinkin surveyhin.
Apumuuttujia pitäisi hankkia tarkoituksella aineistoihin, jotta puuttuvuutta
ensin analysoitaisiin ja sitten siitä saatava informaatio liitettäisiin uuspainoihin.

Käyttäjän kannalta hyvien ja huonojen painojen kanssa toimitaan pääosin
samalla lailla, ainakin piste-estimoinnissa. Siten käyttäjän tulisi vaatia kunnon
painoja, vaikkei osaisi sanoakaan miten ne on paras milloinkin tuottaa. Ilman
vaativia käyttäjiä ei parannusta muutoinkaan synny. Ole siis tiukkana
vastaanottamasi datan kanssa.

PISA:ssa on opiskelijapaino ilman keskiarvoistusta. Uskon, että se on
asiantuntijoiden toimesta tehty hyvin. Niiden summa siis on
tutkimusperusjoukon (ja tavoiteperusjoukonkin melko lailla) koko.
Joihinkin tarkoituksiin se on hyvä keskiarvoistaa, ei ole valmiina, kuten
ei yleensäkään aineistoissa. PISA:n paino ymmärtääkseni vastaa
perusotospainoa (huomaa, että vastaamattomuus on aineistossa
pientä).
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Painotus pitkittäis- tai paneliaineistoissa 1

Tähän mennessä ovat tarkastelut koskeneet lähinnä poikkileikkausaineistoja.
Jos kuitenkin on kyseessä pitkittäisaineisto, eivät esitetyt tarkastelut ihan
sellaisenaan sovellu. Pitkittäisyys on hyvin monitahoinen ilmiö. Otankin esille
vain muutamia tavallisia tilanteita.

•  Olkoon itse survey-aineisto kerätty rotatoivalla panelilla siten, että noin puolet
aineistosta vaihtuu vuosittain. Tällöin siis vuodelle t muodostettu
poikkileikkausaineisto koostuu kahdesta osasta:
(i) rotaatioryhmästä A joka on alkanut jo edellisenä vuonna t-1, ja
(ii) vuonna t alkaneesta rotaatioryhmästä B.
Vuodelle t-1 on edellisen rotaatioryhmän otospaino voitu muodostaa parhaita
mahdollisia tietoja, ja adjustointeja, hyväksi käyttäen, ja on saatu paino wA(t-1).
Kun samaa ryhmää seurataan vuoteen t, on ilmeistä, että uutta vastauskatoa ja
ylipeittoa syntyy, ja aineiston koko pienenee vastaavasti. Kuitenkin voidaan
tietyin oletuksin muodostaa samalle ryhmälle poikkileikkauspainot wA(t) jotka
eivät useimmissa tapauksissa ole samoja kuin vuodelle t-1, koska kehikko on
muuttunut ja myös vastaajajoukko on erilainen.
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Painotus pitkittäis- tai paneliaineistoissa 2

Jos vuoden t-1 aineisto oli rajattu tutkimuksen tavoiteperusjoukkoon (esim. jos
tutkimus koski 15 vuotta täyttäneitä, niin vain näihin), niin vuoden t otospainoja
voida kohdentaa samaan joukkoon (siis ikäesimerkissä kyseessä ovatkin nyt 16
vuotta täyttäneet). Jos haluttaisiin harhattomia tuloksia tältä osin, olisi
ensimmäiseen poimintaan otettava ylimääräinen ryhmä (siis 14-vuotiaat), tai
toisena vaihtoehtona supistettava tutkimusperusjoukkoa (koskemaan 16+ -
vuotiaita vuonna t). Vuoden t otospainot rotaatioryhmästä B voidaan
muodostaa vastaavasti wB(t), nämä ovat ongelmattomia
poikkileikkaustutkimuksen kannalta.

Jos painojen wA(t) ongelmat on hoidettu (tai unohdettu eli ajateltu niiden olevan
kokonaisuuden kannalta pieni ongelma), voidaan yhdistettyä aineistoa käyttää
vuoden t poikkileikkaustuloksia estimoitaessa. Tällöin siis jos painot wA(t) ja
wB(t) on molemmat kalibroitu vastaamaan samaa kehikkoperusjoukkoa, on
yhdistetyn aineiston painojen summa kaksinkertainen, mistä syystä
yhdistetyssä aineistossa kaikki painot on jaettava kahdella.
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Painotus pitkittäis- tai paneliaineistoissa 3

Muodostetut aineistot antavat mahdollisuuksia myös muutosmittauksiin, sehän
on juuri yksi rotatoivan panelin etu. Nyt aineistoksi käy kuitenkin vain A (tai se
osa A:sta josta on tiedot molemmilta vuosilta t-1 ja t), joka sisältää molempien
vuosien tietoja. Tämän aineiston painotuksessa on kolme vaihtoehtoa:
(i) vuoden t-1 painot wA(t-1) jolloin siis ajatuksena on seurata vuoden t-1
perusjoukkoa,
(ii) vuoden t painot wA(t) jolloin siis ajatuksena on seurata vuoden t
perusjoukkoa taaksepäin, tai
(iii) molempien painojen keskiarvo (aritmeettinen tai geometrinen) jolloin
mitataan molempien ajankohtien keskiperusjoukon muutoksia.

Painot (i) vastaavat Laspeyresin indeksiä,
painot (ii) Paaschen indeksiä ja
painot (iii) Irwin Fisherin ideaali-indeksiä.

Vaihtoehtoa (ii) on ehkä vaikea perustella, mutta voi olla silti kiinnostava katsoa
sen vaikutus vertailumielessä.
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Painotus pitkittäis- tai paneliaineistoissa 4

Testasin aikoinaan kun toimin tulotilastojen kanssa tulonjakotutkimuksen
panelin painoja, jonka periaatteet olivat samat kuin kuvasin edellä. Käytössä
olivat sekä painot (i) että painot (ii) kahden vuoden panelissa. Tulojen
keskimääräinen muutos käytettäessä painoja (i) oli noin 19 prosenttia, mutta
käytettäessä painoja (ii) vain noin 11 prosenttia. Painot (iii) antavat sen sijaan
likimain saman tuloksen eli noin 16 prosenttia kuin saadaan jos tulokset
lasketaan poikkileikkaustyyppisesti eli kummallekin vuodelle käytetään sen
omia painoja ja näistä lasketaan erotus suhteellisesti. Tehtävänäsi on miettiä
miksi tulokset poikkeavat tuolla tavalla?

Kahden ajankohdan paneli on aika yleinen mutta pidemmät panelit eivät ole
harvinaisia. Esimerkiksi ECHP (European Community Household Panel),
maksimissaan vuosille 1994-2001 mutta Suomessa 1996-2001, paneli oli
kohorttimainen eli samaa alkukohorttia seurattiin yli vuosien. Voit kuvitella että
painoja tarvittiin edellistä enemmän ja vastaavasti aineiston käsittelyssä oli
useampia vaihtoehtoja. En tässä esitä tätä aihetta tarkemmin. Uusi EU tutkimus
EU-SILC on tehty vähemmän vaativaksi, paneli on maksimissaan 4 vuotta.
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Netti- ja käyntihaastattelutiedon yhdistäminen

Tämä on fiktiivinen esimerkki. Tehtiin kaksiosainen survey, syynä muun
muassa menetelmävertailu. Toisessa osassa, hyvän otanta-asetelman
puitteissa, toteutettiin käyntihaastattelu. Otoskoko oli perinteinen muttei
erityisen suuri (sanotaan vaikkapa 2000). Toinen osa, samalla
tavoiteperusjoukolla, toteutettiin netitse. Otettiin silti kunnon otos ja
vastauspyyntö lähetettiin kirjeitse otokseen sisällytetyille, ja vastaukset
pyydettiin antamaan netissä. Tämä otos oli iso, sanotaan 20000, koska keruun
katsottiin olevan halpaa.
Odotukset vastausprosenteiksi olivat 70 ja 25 ja ne toteutuivat melko hyvin.
Aineistoja tutkittiin erillisesti ja tuloksia verrattiin. Tätä varten luotiin
mahdollisimman hyvät painot käyttäen aputietoja laajasti ja hyviä
adjustointimenetelmiä.
Mutta ruokahalu kasvoi syödessä, ja haluttiin muodostaa yhteisaineisto
(1400+5000=6400) ja saada siis vain yksiä estimaatteja ja yhdet painot. Miten
teet painotuksen?
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Painoja vai ei 1

Edelleenkin esiintyy ajoittain tiukkaakin keskustelua siitä, tulisiko painoja
käyttää survey-datan analyysissä. Tuskin löytyy erimielisyyttä siitä, etteivätkö
määräpainot (siis tavoiteperusjoukon kokoon summautuvat) olisi tarpeen
kokonaissummien (totaalien) estimoinnissa, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.
Sen sijaan monimuuttuja-analyysin osalta esiintyy erilaisia näkemyksiä. Tällöin
kysymys on usein siitä, onko tällaisen analyysin teon tarkoituksena yleistys
johonkin tavoiteperusjoukkoon vai ei. Jollei sellainen ole tarkoitus, painot
voidaan sivuuttaa; eli siis tutkitaan aineistossa olevia rakenteita fiksulla tavalla.
Epäselvää on myös, vaatiiko mallilla ennustaminen painoja vai ei. En itsekään
ota selkeätä kantaa vaikkapa imputointimallin rakentamisessa jossa on
ennustaminen tärkeätä. Eli en mene sanotaan että painot auttavat, ne voivat
tehdä. Asia on tutkittava kussakin tilanteessa.

Toinen kysymys on se, että painoihin sisältyvä tietoa, siis otanta-asetelman ym
tieto, on tarpeellinen, koska niillä on �vakioiva merkitys.� Otan pienen
esimerkiksi jossa on yksinkertainen yleinen lineaarinen malli, jossa painotieto
on kahdella eri tavalla mukana.
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Painoja vai ei  2

Edelleenkin esiintyy ajoittain tiukkaakin keskustelua siitä, tulisiko painoja
käyttää survey-datan analyysissä. Tuskin löytyy erimielisyyttä siitä, etteivätkö
määräpainot (siis tavoiteperusjoukon kokoon summautuvat) olisi tarpeen
kokonaissummien (totaalien) estimoinnissa, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.
Sen sijaan monimuuttuja-analyysin osalta esiintyy erilaisia näkemyksiä. Tällöin
kysymys on usein siitä, onko tällaisen analyysin teon tarkoituksena yleistys
johonkin tavoiteperusjoukkoon vai ei. Jollei sellainen ole tarkoitus, painot
voidaan sivuuttaa; eli siis tutkitaan aineistossa olevia rakenteita fiksulla tavalla.
Epäselvää on myös, vaatiiko mallilla ennustaminen painoja vai ei. En itsekään
ota selkeätä kantaa vaikkapa imputointimallin rakentamisessa jossa on
ennustaminen tärkeätä. Eli en mene sanotaan että painot auttavat, ne voivat
tehdä. Asia on tutkittava kussakin tilanteessa.

Toinen kysymys on se, että painoihin sisältyvä tietoa, siis otanta-asetelman ym
tieto, on tarpeellinen, koska niillä on �vakioiva merkitys.� Otan pienen
esimerkiksi jossa on yksinkertainen yleinen lineaarinen malli, jossa painotieto
on kahdella eri tavalla mukana.
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Painoja vai ei  3

Tässä on kolme mallia Saksan datalla joilla selitetään onnellisuutta. Vertaa
tuloksia seuraavilla kolmella sivulla.

proc surveyreg data=germany2 ;
class gndr  marital HINCTNT health activity;
model  happy =age age2 gndr marital activity stfhlth
/solution ; cluster psu; strata stratex1; weight w;
title 'Adjusted weight'; quit;
proc surveyreg data=germany2 ;
class gndr  marital HINCTNT health activity;
model  happy =age age2 gndr marital activity
stfhlth/solution ; title 'No weight'; quit;
proc surveyreg data=germany2 ;
class gndr  marital HINCTNT health activity psu stratex1;
model  happy =age age2 gndr marital activity stfhlth psu
w/solution ;
title 'Sampling variables as explanatory '; quit;
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Painoja vai ei  4  _ Saksan datan fit statistics
                       Adjusted weight

                       Fit Statistics

                 R-square           0.08000

                   Tests of Model Effects

          Effect       Num DF    F Value    Pr > F

          Model            20      11.69    <.0001
          Intercept         1     276.03    <.0001
          AGE               1       2.57    0.1109
          age2              1       2.32    0.1297
          GNDR              1       1.13    0.2887
          MARITAL           8      13.75    <.0001
          activity          8       5.89    <.0001
          STFHLTH           1       4.50    0.0354

                                           No weight
                                  R-square           0.08688

                                    Tests of Model Effects

                           Effect       Num DF    F Value    Pr > F

                           Model            20      12.31    <.0001
                           Intercept         1     327.65    <.0001
                           AGE               1       5.01    0.0253
                           age2              1       3.55    0.0598
                           GNDR              1       2.85    0.0914
                           MARITAL           8      15.26    <.0001
                           activity          8       9.78    <.0001
                           STFHLTH           1       3.13    0.0769

                              Sampling variables as explanatory                             202

                                   R-square            0.1839

                           Effect       Num DF    F Value    Pr > F
                           Model           188       4.01    <.0001
                           Intercept         1     161.32    <.0001
                           AGE               1       3.19    0.0744
                           age2              1       2.35    0.1253
                           GNDR              1       4.16    0.0415
                           MARITAL           8      15.86    <.0001
                           activity          8       8.91    <.0001
                           STFHLTH           1       3.70    0.0546
                           psu             167       2.58    <.0001
                           w                 1       0.00    0.9571
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Painoja vai ei  5  _ Saksan datan estimaatteja

           Parameter                  Estimate         Error    t Value    Pr > |t|
           Intercept                 6.5053855    0.40862947      15.92      <.0001
           AGE                      -0.0326597    0.01458944      -2.24      0.0253
           age2                      0.0002733    0.00014514       1.88      0.0598
           GNDR 1                   -0.1251538    0.07411272      -1.69      0.0914
           GNDR 2                    0.0000000    0.00000000        .         .
           activity disabled        -0.3682119    0.56702009      -0.65      0.5161
           activity education        1.5120146    0.29263939       5.17      <.0001
           activity employed         1.2823599    0.25455965       5.04      <.0001
           activity housework        1.2224263    0.28670022       4.26      <.0001
           activity missing          0.9312965    0.83478776       1.12      0.2647
           activity retired          1.2153589    0.27750560       4.38      <.0001
           activity unemployed1      0.1424178    0.30305668       0.47      0.6384
           activity unemployed2      0.0000000    0.00000000        .         .
           STFHLTH                   0.0073219    0.00413741       1.77      0.0769

 No weight

 Adjusted weight 

                                                  Standard
           Parameter                  Estimate         Error    t Value    Pr > |t|
           Intercept                 6.6032632    0.44441213      14.86      <.0001
           AGE                      -0.0260537    0.01625513      -1.60      0.1109
           age2                      0.0002582    0.00016957       1.52      0.1297
           GNDR 1                   -0.0931067    0.08748346      -1.06      0.2887
           GNDR 2                    0.0000000    0.00000000        .         .
           activity disabled        -0.8757160    0.73252068      -1.20      0.2336
           activity education        1.3734159    0.32784663       4.19      <.0001
           activity employed         0.9715268    0.28089616       3.46      0.0007
           activity housework        0.8657130    0.32308820       2.68      0.0081
           activity missing         -0.2832695    1.04416379      -0.27      0.7865
           activity retired          0.7868321    0.28436282       2.77      0.0063
           activity unemployed1      0.0745692    0.34363714       0.22      0.8285
           activity unemployed2      0.0000000    0.00000000        .         .
           STFHLTH                   0.0088829    0.00418877       2.12      0.0354
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Painoja vai ei  6  _ Saksan datan estimaatteja

                                         Standard
           Parameter                  Estimate         Error    t Value    Pr > |t|
           Intercept                 6.7950436    0.70445116       9.65      <.0001
           AGE                      -0.0261065    0.01462745      -1.78      0.0744
           age2                      0.0002224    0.00014506       1.53      0.1253
           GNDR 1                   -0.1533479    0.07518155      -2.04      0.0415
           GNDR 2                    0.0000000    0.00000000        .         .
           activity disabled        -0.5569591    0.55792158      -1.00      0.3182
           activity education        1.5042397    0.28716436       5.24      <.0001
           activity employed         1.2356412    0.24286967       5.09      <.0001
           activity housework        1.1299592    0.27681513       4.08      <.0001
           activity missing          0.9486209    0.96451632       0.98      0.3254
           activity retired          1.1293736    0.26613579       4.24      <.0001
           activity unemployed1      0.2283732    0.28876061       0.79      0.4291
           activity unemployed2      0.0000000    0.00000000        .         .
           STFHLTH                   0.0083002    0.00431616       1.92      0.0546
           w                        -0.0091418    0.16974484      -0.05      0.9571

 Sampling variables as explanatory 
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Painoja vai ei  7

Minulle jää hieman epäselväksi miten menettelen noiden kolmen
tuloksen tulkinnassa paitsi että painoton vaihtoehto ei ole hyväksyttävä.
Kaikkea ei tarvitsekaan ratkoa. Kiintoisa kysymys myös
tutkimushankkeeksi.
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Loppusanat

Painojen luonti on keskeinen osa survey-datan puhdistamista.
Puhdistaminen alkaa varsinaisesti silloin kun dataa tulee sisään mutta
sitä ennen on jo kerätty aputietoa ja varauduttu sen lisäkeräämiseen
sekä hiottu järjestelmät sellaiseksi että puhdistaminen sujuu.
Puhdistamisessa vienee eniten aikaa tilastollinen editointi ja siihen
kytkeytyvä imputointi mutta painojen muodostaminen voi olla myös iso
tehtävä. Siihenhän liittyy myös aineiston heikkouksien arviointi sekä
sisäisten että ulkopuolisten tietojen avulla. Puhdistamisen täydentää
hyvän meta- ja paratiedon luonti mahdollisimman hyvää tietotekniikkaa
hyväksi käyttäen ja lopulta varsinainen käyttötiedosto on valmis
analysointiin. Tiedoston tulee olla myös niin hyvä että se voidaan
tarvittaessa yhdistää olemassa olevien ja tulevaisuudessa syntyvien
tiedostojen kanssa.
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Mutta helpompaa ja tylsempää  on tasaisten painojen mailla

Painot valmiina haastavaankin menoon


