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Imputoinnin perusteet
Helsingin yliopisto, kevät 2009

Seppo Laaksonen

Luennot ja harjoitukset keskiviikkoisin klo 16-19: kaksi kertaa+ tauko+kaksi 

kertaa. Alussa pääosa ajasta luentoja, myöhemmin harjoitukset korostuvat. 

Tauon aikana mahdollisuus tuettuun harjoitteluun. 

Imputointi tarkoittaa puuttuvan tai puuttuvaksi määritellyn epäkelvon tiedon 

paikkaamista sellaisella korvikearvolla joka parantaa estimaatin laatua 

verrattuna siihen mikä saataisiin ilman imputointia eli jättämällä tuo tieto 

käsittelystä pois. Käytännössä yksi imputointi tähtää yleensä useamman 

paremman estimaatin tuottamiseen samanaikaisesti. Käyttäjän on hyvä 

kuitenkin heti alkuun miettiä asiaa edes yhden estimaatin kannalta. 

Imputoinnin siis toivotaan vähentävän estimaatin harhaa ja siten että tarkkuus 

on hyvä ja tuotettu mahdollisimman oikealla menetelmällä (siis tarkkuus 

voidaan laskea imputoidusta datasta erityisen helposti harhauttavasti). 

Tarkkuus tässä kuten muulloinkin mitataan keskivirheellä ja/tai luottamusvälillä, 

mutta on huomattava että sen laskeminen ei ole yhtä helppoa kuin tilanteessa 

jossa puuttuvuutta ei ole.
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Johdanto 2

Tällä kurssilla imputointia toteutetaan survey-aineiston näkökulmasta, mutta

tilanne ei välttämättä ole olennaisesti erilainen jossain muussa tilastoaineistossa.

Survey-aineistossa tilanne on mieluummin hankalampi kuin muualla eli

täällä ratkaistut ongelmat yleensä pätevät myös muualla.

Koska kyse on survey-aineistosta, kyse on siis mikroaineiston puuttuvan tiedon

paikkaamisesta. Imputointia toki voi toteuttaa myös makroaineistoissa, jopa niin

että pienten maiden aggregaatti imputoidaan vaikkapa EU-tietoja tuotettaessa

esimerkiksi siksi, että tiedot ovat myöhässä tai niitä ei saada. 

Tällä kurssilla en erityisemmin käsittele vaativan tason imputointia pitkissä 

aikasarjoissa, vaikka ne koskisivat mikrotasoa kuten yritystä tai kotitaloutta. 

Muutamia näkökulmia tähän toki tulee esille. Paino on siis poikkileikkaus- ja 

lyhyen pitkittäisaineiston käsittelyssä.
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Johdanto 3

Imputointia on jossain määrin aina käytetty puuttuvaa dataa kohdattaessa, 

vaikka ehkä muilla termeillä. Datan editoinnin yhteydessä on loogisesti tai 

subjektiivisesti korvattu huono tai puuttuva tieto uskottavammalla. Mitään 

selkeätä merkkiä tästä ei ole aineistoon aina jäänyt. Toisella survey-kierroksella

ovat kenties eri imputoijat olleet asialla ja toteuttaneet eri paikkauslogiikkaa. 

Aineiston käsittelijä kohtaa tällaisia tilanteita yleisesti mikroaineistojen (usein

ajassa ja poikkileikkauksena yhdistettyinä) käsittelyssä. Tämä on kiusallista,

koska jollain tavalla on ratkaistava aineistojen epäselvyydet, sillä niillä voi olla 

huomattavakin vaikutus tuloksiin. Yleinen ratkaisu hyvin isoissa aineistoissa on 

pudottaa käsittelystä pois kiusalliset havaintoyksiköt. Olen näin itsekin joutunut 

toimimaan vaikkapa laajojen yritys- työntekijäaineistojen (miljoonia yksiköitä) 

käsittelyssä. Jos kadotettujen määrä ei ole merkittävä, olen uskonut tuloksiin. 

Mutta olen nähnyt hyvissäkin julkaisuissa painettuja artikkeleja, joiden 

aineistoista on kadonnut puuttuvien tietojen takia jopa puolet. Uskoni tuloksiin 

tällöin horjuu. Onneksi tällainen tieto siis ilmenee artikkelista, mikä ei 

huonoissa julkaisuissa päde ollenkaan eli halutaan pimittää aineiston heikko 

laatu. Älä toimi näin!
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Johdanto 4

Imputointi tällä nimellä on tullut laajempaan käyttöön ehkäpä 20-30 vuotta 

sitten, aluksi pienessä mittakaavassa. Syitä imputoinnin yleistymiselle ovat 

olleet:

- mikroaineistojen käytön lisääntyminen yleisestikin

- aineistoissa havaittujen puuttuvuuksien lisääntyminen ja epäily niiden 

vaikutuksesta lopputulokseen

- objektiivisten paikkausmenetelmien tarve 

- editoinnin yhteydessä tapahtunut imputointi on usein ollut liian subjektiivista 

tai ei ainakaan ole ollut selvyyttä mikä on ollut mahdollisen fiksunkin ratkaisun 

perustelu

- imputointimenetelmien kehittyminen

- ohjelmistojenkin syntyminen vaikka aluksi ratkaisut olivat aivan liian 

yksinkertaisia ja epäilyttäviä; voidaan kuitenkin sanoa ettei tänä päivänäkään 

ole olemassa vakuuttavaa imputointiohjelmistoa eli siis käyttäjän pitää löytää

sopiva ’pala’ kulloiseenkin tilanteeseen tai ohjelmoida menetelmä itse tai 

kaverin kanssa. 
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Johdanto  5

Havainnollistan seuraavassa miten mahdollisesti imputoitava tieto näkyy 

survey-aineistossa, ja aluksi nimenomaan poikkileikkausaineistossa. 

Yleisesti survey-aineiston voi ajatella olevan otos (ehkäpä 100%:nen 

ainakin joltain osin) tietystä kehikkoperusjoukosta, joka taas on pyritty 

luomaan siten että haluttu tavoiteperusjoukko voitaisiin mahdollisimman 

hyvin saada tiedon keruun avulla luodattua. 

Tavoiteperusjoukko on kussakin tilanteessa haasteellinen mutta realistinen 

joukko, josta otoksella halutaan saada kiinnostavaa tietoa eli aineistolla

estimoidaan tavoiteperusjoukon tunnuslukuja. 

Esimerkiksi: Tiettynä kalenterivuonna syntyneet koululaiset Suomessa tai 

15-vuotta täyttäneet maassa asuvat tietyn kuun alussa tai 

teollisuusyritykset joissa on vähintään 10 työntekijää tiettynä vuonna. 

Kehikko kuhunkin voi olla vaihteleva, riippuen myös maasta. 

Ensimmäisessä esimerkissä on tarpeen saada kehikoksi tiedot ensin 

kouluista ja myöhemmin otokseen valittujen (ei kaikkien) koulujen 

tavoiteperusjoukkoon kuuluvista koululaisista.  
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Johdanto  6

Otos siis poimitaan ja siinä käytetty otanta-asetelma tallennetaan. Tiedot 

kerätään eikä vain tiedot vaan myös kaikki tarpeellinen informaatio tiedon 

keruusta. Erityisen tärkeätä on merkitä ihan mikroaineistoon asti tiedot 

puuttuneisuudesta ja sen syistä sekä myös merkitä sellaiset yksiköt, jotka 

eivät kuulu keruuaikana tavoiteperusjoukkoon (ylipeitto). Myös kerääjistä ja

keruun toimivuudesta ja toteutusajasta on tarpeen kerätä tietoa (paradata). 

Jo heti alkuun eli otoksen tultua poimituksi on hyvä tuottaa aineistoon ns.

asetelmapainot joiden summa on sama kuin tavoiteperusjoukon koko sikäli 

mikäli kehikkoperusjoukko on pätevä (mitä se toki ei täysin ole). Kun keruu 

on toteutettu, muodostetaan vastaavat otospaino vastaajille (peruspainoksi 

usein kutsuttu). Näiden summa on mikäli mahdollista sama kuin 

asetelmapainojen summa paitsi että jos uutta tietoa on saatu eli parempaa 

tietoa. Otospainoja voidaan tästäkin vielä parantaa erityisesti pyrkimällä 

vielä paremmin ottamaan yksikkötason puuttuvuus huomioon 

(yksikkövastauskato). Hyödyksi käytetään tietoa vastaajista ja 

vastaamattomista eli ns. X-muuttujia eli apumuuttujia. Vastanneiltahan on 

pyritty keräämään ns. Y-muuttujia eli tulosmuuttujia. Näissä voi myös olla 

puuttuvuutta eli erävastauskatoa.  
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Johdanto  7

Kun tuo kaikki otetaan huomioon, mikroaineisto näyttää seuraavanlaiselta:

Tilasto-
yk-

köt

-n(D)

-N(D)

1

i

r
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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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Käsitteiden lisätarkasteluja   1

Aineisto on jokseenkin hyödytön ilman pätevää metadataa ja sen hyötyä 

lisää myös hyvä paradata. 

Metadata (lippumuuttujat, luokittelut, muuttujien kuvaukset jne) kertoo mitä 

data on, kattaen tiedon kaikista datan keruuvaiheista (lomake, sen 

laatutestaukset, otanta, aineiston muokkaus jne.) siihen miten muuttujat on 

nimetty ja koodattu.

Paradata antaa lisätietoa esimerkiksi aineiston keruusta, kuten tietoa 

haastattelijasta, haastattelun ajasta ja kestosta ja haastattelijan 

merkinnöistä haastattelusta tai vastaajan kertomasta epävarmuudesta 

tiedon suhteen (usein yritysdatassa). 

Hyvin toteutetuissa surveyssä on lisäksi taustadataa (context data), 

koskien esimerkiksi surveyn kenttätyöajan tapahtumia tai kyselyajan 

ilmapiiriä, jopa sääoloja. 

Tehtävä: Mitä tällaista laittaisit taustadataan, jos surveyn kenttätyö olisi 

menossa tässä kuussa? 
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Havaitset edeltävässä havaintomatriisikuviossa erilaisia puuttuvuuksia. 

Periaatteessa kaikkia niitä voidaan imputoida, siis

(i)   tietoja niille joita ei ole valittu otokseen

(ii)  tietoja yksikkövastauskatojoukolle (osa tai kaikki muuttujat)

(iii) tietoja erävastauskatojoukolle (osa tai kaikki muuttujat)

(iv) tietoja epäkelpoja vastauksia antaneille (yleensä osalle)

(v)  tietoja kunnon vastauksia antaneille.

Saatat ihmetellä tätä luetteloa. Ihan oikein. Selityksiä:

- Kohta (v) voi tulla kyseeseen tietosuojasyistä eli siksi että ulkopuolelle tai 

vapaasti jaettavaan mikroaineistoon ei jäisi tunnistettavia yksiköitä.

- Kohta (i) ei käytännön tilanteissa ole ehkä käytössä mutta on harkittavissa, jos 

halutaan estimoida vaikkapa pienaluetietoja tai testata jotain metodia.

- Kohta (ii) on harvoin käytössä; se hoidetaan yleensä painotuksella. Sitä ei pidä 

pois sulkea kuitenkaan. Voi olla hyödyllinen yksittäisille muuttujille. Jos käytetään 

koko tai lähes koko Y-joukolle, puhutaan massaimputoinnista (sama kuin kohta 

(i) laajassa muodossa). 

- Kohdissa (iii) ja (iv) imputointi on yleisintä muttei välttämättä koskien kaikkia

puuttuvia tai epäkelpoja tietoja.

Johdanto  8
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Viisi yleisintä ’imputointimenetelmää’ 1 

Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan aitoja imputointimenetelmiä, on hyvä 

mainita viisi yleisintä ratkaisua puuttuvan tiedon käsittelyyn.

(i) Jos puuttuvuus on massamaista, tavallisin tapa on tehdä uudelleen 

painotus (uudet otospainot käyttäen apumuuttujista kaikki mahdollinen 

tieto). Huomaa siis että imputoidakin voidaan painotuksen sijasta. Tämä 

menetelmä suurentaa suhteellisesti sellaisten tilastoyksiköiden painoa 

joissa on suurempi puuttuvuus ja vastaavasti pienentää suhteellisesti muita 

(toki myös otanta-asetelma on painoissa mukana). Eri kurssilla käsitellään 

näitä menetelmiä. 

Huomaa, että tietty imputointimenetelmäperhe on sukulainen painotukselle 

sikäli, että aineisto koostuu vain vastaajien tiedoista. Tähän palataan.
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Viisi yleisintä ’imputointimenetelmää’ 2 

(ii) Erävastauskato koodataan sopivalla puuttuvan tiedon ilmaisimella, 

kuten esimerkiksi: -1 = vastaajaa ei tavoitettu, -2 = vastaaja kieltäytyi 

vastaamasta, -4 = vastaajan tieto jäi puuttumaan muista syistä, -6 = 

kysymystä ei kysytty vastaajalta, -9 = kysymys ei koske vastaajaa.

Harvemmin käytetään näitä negatiivisia koodeja joista itse pidän siksi, että 

ne erottuvat helposti esimerkiksi koodeista 7 tai 77 ja 9 tai 99, jolloin ei-

puuttuvat arvot olisivat esimerkiksi 1-5 tai 0-10. Tärkeintä on että puuttuvan 

tiedon koodit selvästi erottuvat ei-puuttuvasta (on ollut joskus yleistä 

merkitä 0:lla puuttuvaa tietoa; jos nollalla on myös merkitys kuten nolla 

euroa, tilanne on kiusallinen). Harvoin yksi puuttuvan tiedon koodi riittää. 

Käytännön tilastoaineistossa voi samalle muuttujalle olla kaksikin versiota, 

toisessa on järkiperäinen koodi kuten ylhäällä, toisessa puuttuvuus on 

ilmaistu aidolla puuttuvan tiedon luvulla mikä on kategorisella muuttujalla 

vaikkapa = ’ ’ = tyhjä tai jatkuvalla muuttujalla = . = piste. 

Huomaa että jos puuttuvuus on koodattu ja muuttuja on kategorinen, 

puuttuvuutta ei tavallaan ole. Käsittelyssä on tämä pidettävä mielessä. Sen 

sijaan jatkuvaa muuttujaa ei voi käsitellä samalla tavalla. Muuten tulos voi 

olla paha. Jos jatkuva muuttuja kategorisoidaan, tilanne muuttuu.    
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Viisi yleisintä ’imputointimenetelmää’ 3 

(iii) Puuttuva tieto merkitään sellaisella puuttuvan tiedon koodilla (ks. 

edellinen sivu), että se jää käsittelystä pois. Tällöin kaikki tulokset koskevat 

aina sellaisia joilta on saatu vastaukset. Tämä merkitsee myös sitä, että eri 

analyyseissä voi olla eri määrä havaintoja, ainakin jos erävastauskato 

vaihtelee yksiköstä toiseen. 

Toisaalta havaintomäärä riippuu siitä, kuinka moniulotteinen mikäkin 

analyysi on. Analyysiin tulevat mukaan vain sellaiset yksiköt, joista on 

kaikki tieto.

Seuraavilla sivuilla on esimerkki, joka on otettu European Social Surveyn 

(ESS) kaikilta tähän mennessä valmistuneilta kolmelta kierrokselta. 
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Esimerkki puuttuvuudesta 1

Ensin on muodostettu puuttuvuuden indikaattoreita eli kaksiarvoisia 

muuttujia ja sitten ristiinluokiteltu niistä viisi. Tuloste antaa kokonaiskuvan 

puuttuvuudesta. Muuttujan R muodostamista tarkastellaan hieman 

myöhemmin. 

data test2; set test;

if age=. then age_res=0; else age_res=1;

if happy=. or happy>10 then happy_res=0; else happy_res=1;

if hinctnt=. or hinctnt>18 then income_res=0; else income_res=1;

if stflife=. or stflife>10 then stflife_res=0; else stflife_res=1;

if stfgov=. or stfgov>10 then stfgov_res=0; else stfgov_res=1;

if impfun=. or impfun>7 then impfun_res=0; else impfun_res=1;

if eduyrs=. or eduyrs>40 then eduyrs_res=0; else eduyrs_res=1;

if age_res=happy_res=income_res=impfun_res=eduyrs_res=

stfgov_res=stflife_res=1 then R=1; else R=0;

proc freq data=test2; 

tables age_res*happy_res*income_res*impfun_res*eduyrs_res/

noprint out=missing_pattern; run;

proc print; title 'Viiden muuttujan puuttuvuuden kuva';

run;
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Esimerkki puuttuvuudesta 2

Tutki tulostetta ja mieti miten lähtisit imputoimaan dataa.
                           Viiden muuttujan puuttuvuuden kuva

                           happy_    income_    impfun_    eduyrs_

         Obs    age_res      res       res        res        res      COUNT    PERCENT

           1       0          0         0          0          0          19     0.0137

           2       0          0         0          0          1           1     0.0007

           3       0          0         0          1          0           8     0.0058

           4       0          0         0          1          1           6     0.0043

           5       0          0         1          1          0           3     0.0022

           6       0          0         1          1          1           4     0.0029

           7       0          1         0          0          0          31     0.0224

           8       0          1         0          0          1          87     0.0628

           9       0          1         0          1          0          53     0.0383

          10       0          1         0          1          1         419     0.3025

          11       0          1         1          0          0           1     0.0007

          12       0          1         1          0          1          61     0.0440

          13       0          1         1          1          0          14     0.0101

          14       0          1         1          1          1         374     0.2700

          15       1          0         0          0          0          33     0.0238

          16       1          0         0          0          1          72     0.0520

          17       1          0         0          1          0          21     0.0152

          18       1          0         0          1          1         443     0.3198

          19       1          0         1          0          0           6     0.0043

          20       1          0         1          0          1          61     0.0440

          21       1          0         1          1          0           6     0.0043

          22       1          0         1          1          1         327     0.2361

          23       1          1         0          0          0         192     0.1386

          24       1          1         0          0          1        2996     2.1628

          25       1          1         0          1          0         788     0.5689

          26       1          1         0          1          1       38627    27.8847

          27       1          1         1          0          0          97     0.0700

          28       1          1         1          0          1        5878     4.2433

          29       1          1         1          1          0         670     0.4837

          30       1          1         1          1          1       87226    62.9681
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Viisi yleisintä ’imputointimenetelmää’  4

(iv) Puuttuvat tiedot jätetään käsittelemättä

Tällöin siis estimoinnissa käytettävä havaintomäärä voi vaihdella muuttuja 

muuttujalta mikäli erävastauskato vaihtelee. Monimuuttuja-analyysistä 

jäävät pois kaikki joista ei ole täydellisiä havaintoja (ks. esimerkki). Eri 

tulokset ovat epäkonsistentteja keskenään.

(v) Pareittainen puuttuvien poissulkeminen

Tämä on yksiulotteisessa tilanteessa sama kuin edellinen, mutta 

monimuuttuja-analyysiin lasketaan keskiarvot, korrelaatiot, kovarianssit ja 

muut tarvittavat estimaatit puuttumattomilta eli siis eri osalaskelmissa 

havaintomäärä vaihtelee mikäli erävastauskato vaihtelee. Siten siis 

esimerkiksi regressiomalli estimoidaan näistä tiedoista. Tämä metodi voi olla 

ongelmallinen keskivirheiden estimoinnissa.

Kumpikin yllä mainittu metodi tuottaa harhattomia tuloksia jos puuttuvuus 

on satunnaista, mitä se ei käytännössä ole. 
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 1

Puuttuneisuuden käsittelyä aloitettaessa on toki hyvä olla selvillä sen syistä, 

koska käsittely voi olla ainakin osittain siitä riippuvainen. Tässä osastossa 

otan esille muutamia syitä, lähinnä niitä jotka vaikuttavat imputointiin:

• Vastaajakandidaattia ei tavoiteta eikä edes ’naapurilta’ saada tästä tietoa. 

Tällöin varsinaiseen kyselyyn ei tule vastauksia eli Y-muuttujien arvot ovat 

puuttuvia. Ainoat tiedot yksiköistä ovat siis X-muuttujista. Epäselväksi voi 

jäädä myös se, kuuluuko vastaajakandidaatti edes tavoiteperusjoukkoon. 

Painotusta voidaan yrittää. Jos imputointiin päädytään, niin eväät voivat olla 

vähäiset ellei käytössä ole hyviä X-muuttujia.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 2

Puuttuneisuuden käsittelyä aloitettaessa on toki hyvä olla selvillä sen syistä, 

koska käsittely voi olla ainakin osittain siitä riippuvainen. Tässä osastossa 

otan esille muutamia syitä, lähinnä niitä jotka vaikuttavat imputointiin:

• Vastaajakandidaatti tavoitetaan mutta tämä on osittain tai kokonaan 

kykenemätön antamaan vastauksia tai ei halua niitä antaa. Syynä voi olla 

myös kieli- tai muu yhteydenpito-ongelma vastaajan tai haastattelijan välillä. 

Monet kyselyt, erityisesti yrityskyselyt, ovat hyvin monimutkaisia, eivätkä 

kaikki kykene vaivattomasti antamaan oikeita tietoja; osa on pyöristettyä 

mikä voi usein olla ihan riittävää. Seurauksena on joko yksikkövastauskato, 

tai erävastauskato (jonka osalta ainakin kannattaa miettiä onko imputoinnille 

tarvetta). Myös raportointivirheitä esiintyy mutta niihin on usein vaikea 

päästä kiinni. Huomaa siis että vastauksen ollessa karkea (erityisesti jos 

vaikkapa tulot on kysytty luokiteltuna ja viimeisellä luokalla ei ole ylärajaa), 

tieto osin puuttuu ja voi olla jakauman paremmin estimoimiseksi hyvä 

imputoida tieto ’tarkemmaksi.’ Tätä ei ole erityisen paljoa harrastettu, eli siis 

on kiinnostava tutkimusalue. 

Äskettäinen esimerkki omista kokemuksista on tehtyjen työtuntien imputointi 

isolle määrälle yrityksiä, jotka eivät tätä kykene ilmoittamaan mutta onneksi 

sentään edes palkatut tunnit saatiin aputiedoksi.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 3

• Vastaajakandidaatti kieltäytyy osallistumasta tiedusteluun. Kieltäytyminen

voi olla laadultaan tiukempi tai pehmeämpi. Syyt näihin voivat olla hyvin

moninaiset mutta niihin ei tässä tarkemmin puututa. Tiukka kieltäytyjä ei

tavallisesti vastaa mihinkään kysymykseen (yksikkövastauskato), mutta

pehmeämpi antaa joitakin vastauksia tai kieltäytyy vain herkistä

kysymyksistä (erävastauskato). Toisaalta herkät kysymykset voisi toteuttaa

niinkin anonyymisti ettei haastattelija edes tiedä vastauksia. Tämä tapahtui

ennen tietokoneaikaa tiputtamalla vastaukset ’vaaliuurnaan’ mutta nykyään

voitaisiin ne ’näpytellä’ suoraan tietokoneelle. Lähes kaikissa surveyssä

esiintyy tätä ongelmaa.

Lähes kaikki aineistot sisältävät kieltäytymisestä johtuvaa puuttuvaa tietoa.

Edellä esitetyssä esimerkissä osa oli tällaista.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 4

• Epäkelpo vastaus joko kokonaan tai osittain, mikä havaitaan 

jälkikäteisessä tarkastuksessa ja tapaus katsotaan parhaaksi sijoittaa 

vastauskadoksi. Tähän ryhmään voidaan sijoittaa myös vastauksen 

katoaminen tai atk-käsittelyssä sattunut erehdys, joita ei toki saisi tulla. Myös 

tiedonkeruulaitteen rikkoutuminen voisi olla syy sisällyttää puuttuneisuus 

tähän ryhmään (esim. liikennevirtatutkimuksissa näin tapahtuu aika usein).

Tällainen tieto erävastausmielessä johtaa usein imputointiin mikäli 

puuttuvuudella katsotaan olevan vaikutusta tuloksiin.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 5

• Vastaus ei koske tutkimusyksikköä. Tämä ongelma on yleisempi 

yritystiedusteluissa kuin kotitaloustiedusteluissa, ja koskee lähinnä 

monitoimipaikkaisia kotimaisia ja vielä enemmän kansainvälisiä yrityksiä. 

Tässä on kaksi tyypillistä tilannetta: (i) saadut tiedot koskevat vain osaa 

toimipaikkoja, (ii) tiedot koskevat isompaa joukkoa, kuten 

toimipaikkakyselyssä koko yritystä tai yrityskyselyssä koko konsernia. 

Kummatkin ongelmat ovat erityishankalia eriteltäessä kansainvälisen 

yrityksen toimintaa tietyssä maassa. Imputointi on ehkä ainoa ratkaisu 

ongelmaan.
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Vastauskadon ja muun puuttuneisuuden syyt 6

• Tarkoituksellinen puuttuneisuus. Aina ei ole järkevää kohdistaa tiettyjä 

tiedustelun osasia kaikille, vaan ottaa otos. Tilanne on tavallisin silloin, kun 

itse kysymyspatteristo on hankala mutta itse kysymysaihio ei ole kyselyn 

keskeisin. Osa-aineistosta tiedot saatetaan vastaavasti saada paremmin, 

koska tiedonkeruuoperaatiot voidaan resurssien puitteissa kohdistaa 

paremmin. Myös voidaan osalle kohteista antaa suppeampi lomake jolloin 

tietty osa tiedoista jää puuttumaan. Yritystiedusteluissa pienille yrityksille

annetaan monissa maissa suppeampi lomake kuin isoille. Tällaisessa 

tilanteessa on varauduttu yleensä imputoimaan puuttuvat osat.  
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Puuttuneisuuden mittaaminen 1

Edellä olevassa esimerkissä aloitettiin jo puuttuvuuden mittaaminen. Käytännössä 

pohjaksi on kätevä luoda kaksiarvoisia muuttujia:

- kustakin erillisestä muuttujasta

- muuttujaryhmästä jota haluaa tarkastella omana kokonaisuutenaan 

(esimerkissä on muuttuja R tällainen joka on muodostettu 7 kaksiarvoisesta). 

On hyvä tuottaa indikaattoreista sopivia lukuja koko aineistolle ja kiinnostaville 

osaryhmille, sekä  

- absoluuttisina

ja 

- suhteellisina (rate, logit ym).

Edelliset saadaan indikaattorien summina, jälkimmäiset niiden keskiarvoina. 

Seuraavilla sivuilla edellisestä esimerkistä laskettuja mahdollisuuksia.



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 24

Puuttuneisuuden mittaaminen 2

proc means data=ess3.test mean sum; 

var age_res happy_res income_res impfun_res eduyrs_res 

stfgov_res stflife_res R;

weight dweight; title 'Vastaaminen ESS:n kolmella 

kierroksella';

proc means data=ess3.test n mean; class essround;

var age_res happy_res income_res impfun_res eduyrs_res 

stfgov_res stflife_res R;

weight dweight; title 'Erävastausasteet ESS:ssä 

kierroksittain';

run;

SAS-ohjelmakoodi jota vastaavat tulosteet seuraavalla sivulla.
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Puuttuneisuuden mittaaminen 3a

                          Vastaaminen ESS:n kolmella kierroksella                           1

                                      The MEANS Procedure

                          Variable               Mean             Sum

                          ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                          age_res           0.9921695       137437.36

                          happy_res         0.9929453       137544.83

                          income_res        0.6732694        93262.66

                          impfun_res        0.9318448       129081.06

                          eduyrs_res        0.9861900       136609.07

                          stfgov_res        0.9430283       130630.22

                          stflife_res       0.9944316       137750.71

                          R                 0.6024257        83449.25

                          ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Selvitä mitä nuo tulokset mittaavat?
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Puuttuneisuuden mittaaminen 3b

                            Erävastausasteet ESS:ssä kierroksittain

                                        The MEANS Procedure

                     ESS

                   round     N Obs    Variable            N            Mean

                   ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                       1     42359    age_res         42359       0.9916800

                                      happy_res       42359       0.9952413

                                      income_res      42359       0.6793883

                                      impfun_res      42359       0.8869622

                                      eduyrs_res      42359       0.9849428

                                      stfgov_res      42359       0.9164733

                                      stflife_res     42359       0.9939829

                                      R               42359       0.5863798

                       2     49066    age_res         49066       0.9917301

                                      happy_res       49066       0.9940397

                                      income_res      49066       0.6864721

                                      impfun_res      49066       0.9390380

                                      eduyrs_res      49066       0.9875784

                                      stfgov_res      49066       0.9513658

                                      stflife_res     49066       0.9948487

                                      R               49066       0.6164501

                       3     47099    age_res         47099       0.9930675

                                      happy_res       47099       0.9897404

                                      income_res      47099       0.6540120

                                      impfun_res      47099       0.9647167

                                      eduyrs_res      47099       0.9858654

                                      stfgov_res      47099       0.9582250

                                      stflife_res     47099       0.9944006

                                      R               47099       0.6022464
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Puuttuneisuuden mittaaminen 4

Monimuuttuja-analyysiin kannattaa  edetä perustarkastelujen jälkeen jolloin 

taustatekijöiden vaikutus eli puuttuneisuuden (vastaamisen) selittäminen saadaan 

kompaktimmaksi.  

Tähän tarkoitukseen sopivia ovat erityisesti:

- Logistinen (eli logit-) regressio

- Probit-regressio

Jatkan oheista esimerkkiä, selitettävänä muuttuja R, valitsemalla sellaisia joista on 

joko täysi tieto tai lähes olemassa. Tällaisia muuttujia ei ole kovin paljon. Teen 

tämän probit-regressiolla. Jos vaihdat sanan probit sanaan logit, tulee logit-

regressio. 

proc genmod data=ess3.test descending; class cntry gndr 

essround interview_hour;

model R= cntry gndr essround interview_hour INWTM

/link=probit type1;

run;
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Puuttuneisuuden mittaaminen 5a

Tuloksia edellisen sivun ohjelmasta. 

                                     The GENMOD Procedure

                                       Model Information

                                Data Set              ESS3.TEST

                                Distribution             Normal

                                Link Function            Probit

                                Dependent Variable            R

                            Number of Observations Read      138524

                            Number of Observations Used      134789

                            Missing Values                     3735

                            Criteria For Assessing Goodness Of Fit

                 Criterion                 DF           Value        Value/DF

                 Deviance                13E4      24257.5114          0.1800

                 Scaled Deviance         13E4     134789.0000          1.0003

                 Pearson Chi-Square      13E4      24257.5114          0.1800

                 Scaled Pearson X2       13E4     134789.0000          1.0003

                 Log Likelihood                   -75676.7982
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Puuttuneisuuden mittaaminen 5b

Tulokset jatkuvat 
                               Analysis Of Parameter Estimates

                                        Standard   Wald 95% Confidence      Chi-

 Parameter              DF   Estimate      Error          Limits          Square   Pr > ChiSq

 Intercept               1    -5.0489   578.2930   -1138.48   1128.385      0.00       0.9930

 CNTRY            AT     1     4.9426   578.2930   -1128.49   1138.376      0.00       0.9932

 CNTRY            BE     1     5.6086   578.2930   -1127.82   1139.042      0.00       0.9923

 CNTRY            BG     1     5.2231   578.2930   -1128.21   1138.657      0.00       0.9928

 CNTRY            CH     1     5.5091   578.2930   -1127.92   1138.943      0.00       0.9924

 CNTRY            CY     1     5.4442   578.2930   -1127.99   1138.878      0.00       0.9925

 CNTRY            CZ     1     4.9236   578.2930   -1128.51   1138.357      0.00       0.9932

 CNTRY            DE     1     5.4166   578.2930   -1128.02   1138.850      0.00       0.9925

 CNTRY            DK     1     5.8279   578.2930   -1127.61   1139.261      0.00       0.9920

 CNTRY            EE     1     0.0023   841.5926   -1649.49   1649.493      0.00       1.0000

 CNTRY            ES     1     4.9104   578.2930   -1128.52   1138.344      0.00       0.9932

 CNTRY            FI     1     5.5853   578.2930   -1127.85   1139.019      0.00       0.9923

 CNTRY            FR     1     4.9764   578.2930   -1128.46   1138.410      0.00       0.9931

 CNTRY            GB     1     5.5044   578.2930   -1127.93   1138.938      0.00       0.9924

 CNTRY            GR     1     5.2337   578.2930   -1128.20   1138.667      0.00       0.9928

 CNTRY            HU     1     4.1824   578.2930   -1129.25   1137.616      0.00       0.9942

 CNTRY            IE     1     4.3494   578.2930   -1129.08   1137.783      0.00       0.9940

 CNTRY            IL     1     5.4160   578.2930   -1128.02   1138.849      0.00       0.9925

 CNTRY            IT     1     4.4085   578.2930   -1129.02   1137.842      0.00       0.9939

 CNTRY            LU     1     4.2372   578.2930   -1129.20   1137.671      0.00       0.9942

 CNTRY            LV     1     5.2224   578.2930   -1128.21   1138.656      0.00       0.9928

 CNTRY            NL     1     5.7929   578.2930   -1127.64   1139.226      0.00       0.9920

 CNTRY            NO     1     5.8768   578.2930   -1127.56   1139.310      0.00       0.9919

 CNTRY            PL     1     5.6075   578.2930   -1127.83   1139.041      0.00       0.9923

 CNTRY            PT     1     4.9151   578.2930   -1128.52   1138.349      0.00       0.9932

 CNTRY            RO     1    -0.0068   1263.564   -2476.55   2476.533      0.00       1.0000

 CNTRY            RU     1     5.3846   578.2930   -1128.05   1138.818      0.00       0.9926

 CNTRY            SE     1     5.4451   578.2930   -1127.99   1138.879      0.00       0.9925

 CNTRY            SI     1     5.4817   578.2930   -1127.95   1138.915      0.00       0.9924

 CNTRY            SK     1     4.8667   578.2930   -1128.57   1138.300      0.00       0.9933

 CNTRY            TR     1     5.4768   578.2930   -1127.96   1138.910      0.00       0.9924

 CNTRY            UA     0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .
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Puuttuneisuuden mittaaminen 5c

Tulokset jatkuvat                               Analysis Of Parameter Estimates

                                        Standard   Wald 95% Confidence      Chi-

 Parameter              DF   Estimate      Error          Limits          Square   Pr > ChiSq

 GNDR             1      1     0.0527     0.0073     0.0383     0.0671     51.44       <.0001

 GNDR             2      0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 ESSROUND         1      1    -0.2405     0.0099    -0.2598    -0.2212    596.15       <.0001

 ESSROUND         2      1     0.0925     0.0106     0.0718     0.1132     76.69       <.0001

 ESSROUND         3      0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 interview_hour   0      1    -0.8405     0.4964    -1.8134     0.1325      2.87       0.0904

 interview_hour   5      1     0.2479     0.2124    -0.1684     0.6642      1.36       0.2432

 interview_hour   10     1     0.2696     0.1898    -0.1025     0.6417      2.02       0.1556

 interview_hour   15     1     0.2300     0.1898    -0.1419     0.6020      1.47       0.2255

 interview_hour   20     1     0.2848     0.1898    -0.0872     0.6569      2.25       0.1335

 interview_hour   25     1    -1.2893     0.5353    -2.3385    -0.2400      5.80       0.0160

 interview_hour   100    0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 INWTM                   1     0.0008     0.0001     0.0005     0.0010     26.76       <.0001

                              LR Statistics For Type 1 Analysis

                                       2*Log                 Chi-

                Source            Likelihood        DF     Square    Pr > ChiSq

                Intercept         -188600.05

                CNTRY             -152906.19        30    35693.9        <.0001

                GNDR              -152854.51         1      51.68        <.0001

                ESSROUND          -151449.42         2    1405.10        <.0001

                interview_hour    -151383.00         6      66.41        <.0001

                INWTM             -151353.60         1      29.40        <.0001

Viimeinen muuttuja on

haastattelun kesto



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 31

Puuttuneisuuden mittaaminen 5d

Maiden

estimaattien

tuottaminen

on hankala

eikä ohjelma 

oikein toiminut.

Havaitsin 

syyksi että

kolmessa 

maassa (EE, 

RO ja UA)

R=0 kaikilla.

Siksi poistin 

nämä ja ajoin

uudelleen. 

Tulkitse!  

                               Analysis Of Parameter Estimates

                                        Standard   Wald 95% Confidence      Chi-

 Parameter              DF   Estimate      Error          Limits          Square   Pr > ChiSq

 CNTRY            FI     1     0.1085     0.0427     0.0248     0.1921      6.46       0.0110

 CNTRY            FR     1    -0.5003     0.0403    -0.5793    -0.4214    154.41       <.0001

 CNTRY            GB     1     0.0276     0.0419    -0.0545     0.1097      0.43       0.5102

 CNTRY            GR     1    -0.2431     0.0414    -0.3243    -0.1620     34.48       <.0001

 CNTRY            HU     1    -1.2944     0.0420    -1.3766    -1.2121    950.62       <.0001

 CNTRY            IE     1    -1.1273     0.0405    -1.2068    -1.0479    773.07       <.0001

 CNTRY            IL     1    -0.0608     0.0458    -0.1505     0.0289      1.77       0.1839

 CNTRY            IT     1    -1.0683     0.0432    -1.1530    -0.9836    610.94       <.0001

 CNTRY            LU     1    -1.2396     0.0434    -1.3247    -1.1545    815.30       <.0001

 CNTRY            LV     1    -0.2544     0.0480    -0.3484    -0.1604     28.14       <.0001

 CNTRY            NL     1     0.3161     0.0444     0.2292     0.4031     50.80       <.0001

 CNTRY            NO     1     0.4000     0.0465     0.3089     0.4911     74.02       <.0001

 CNTRY            PL     1     0.1307     0.0431     0.0462     0.2152      9.19       0.0024

 CNTRY            PT     1    -0.5616     0.0403    -0.6407    -0.4826    193.90       <.0001

 CNTRY            RU     1    -0.0922     0.0475    -0.1854     0.0009      3.77       0.0523

 CNTRY            SE     1    -0.0317     0.0417    -0.1135     0.0501      0.58       0.4480

 CNTRY            SI     1     0.0049     0.0435    -0.0804     0.0902      0.01       0.9101

 CNTRY            SK     1    -0.6100     0.0426    -0.6936    -0.5265    204.82       <.0001

 CNTRY            TR     0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 GNDR             1      1     0.0527     0.0076     0.0377     0.0676     47.76       <.0001

 GNDR             2      0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 ESSROUND         1      1    -0.2405     0.0102    -0.2605    -0.2205    553.53       <.0001

 ESSROUND         2      1     0.0925     0.0110     0.0710     0.1139     71.21       <.0001

 ESSROUND         3      0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 interview_hour   0      1    -0.8405     0.5152    -1.8502     0.1692      2.66       0.1028

 interview_hour   5      1     0.2479     0.2204    -0.1841     0.6799      1.26       0.2607

 interview_hour   10     1     0.2696     0.1970    -0.1166     0.6557      1.87       0.1712

 interview_hour   15     1     0.2300     0.1970    -0.1560     0.6160      1.36       0.2429

 interview_hour   20     1     0.2848     0.1970    -0.1013     0.6709      2.09       0.1482

 interview_hour   25     1    -1.2893     0.5556    -2.3781    -0.2004      5.39       0.0203

 interview_hour   100    0     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000       .          .

 INWTM                   1     0.0008     0.0002     0.0005     0.0011     24.84       <.0001
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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 vaikkapa

Donand Rubinin kirjoista.



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 33

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, on 

imputoinnissa vain tämä oletus mahdollista. 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 riippuu 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 (ja vielä parempi jos on jälkiositus) 

sekä myös riittävän laaja ja ottaa huomioon odotettavissa olevan 

puuttuneisuuden, niin tämä strategia voi olla oikeinkin hyvä. Tällöin 

imputointi on hyvä toteuttaa erikseen kunkin ositteen sisällä. Ositteet voisi 

siten tulkita ns. imputointiluokiksi tai -soluiksi. Tämä käsite tulee 

myöhemmin udelleen.
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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 kurssin vaativimmat 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. 

Imputoijan on vaikea keksiä ratkaisua tähän ongelmaan mutta suuntaviivoja 

on mahdollista antaa eli kertoa mitkä imputoinnit ovat todennäköisesti 

harhaisia.
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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 sekä uuspainotuksen että

imputoinnin 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.
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Puuttuneisuuden mekanismit 5

Kaikki eivät käytä aktiivisti edellä mainittuja termejä. Sanat

informatiivinen (eli sellainen jota voidaan selittää = informative) vs.

epäinformatiivinen ovat myös paljon käytettyjä käytetyt. Näiden

suomenkieliset vastineet voisivat olla harmillinen (nonignorable) vs.

harmiton (ignorable). Tällöin ajatus on, että harmittomassa tilanteessa

harmia ei koidu harhan muodossa (ellei imputointia toteuteta tyhmästi

jos imputointiin päädytään). Toki harmia tulee tällöinkin tarkkuuden

heikentymisen muodossa koska vastausten määrä supistuu.
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Imputoinnin tavoitteiden oltava kirkkaat 1

Imputointi on tekniikka jonka tarkoitus on korvata puuttuvia tai muutoin 

epätäydellisiä havaintoarvoja sellaisilla joiden 

(i) odotetaan mieluiten olevan mahdollisimman lähellä oikeita arvoja,

tai jos tämä ei ihanteellisesti onnistu, niin

(ii) näiden imputoitujen arvojen olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä 

oikeiden arvojen jakaumaa, mutta jos tässäkin on vaikeuksia, niin 

(iii) imputointeihin perustuvien agregoitujen arvojen tulisi olla mahdollisimman 

lähellä vastaavia oikeita arvoja. Tavoitteena voi olla myös,

(iv) että imputoitujen arvojen järjestys olisi mahdollisimman lähellä oikeata 

järjestystä. 

(v) monissa tilanteissa on halu saada luotettavia tuloksia muuttujien välisistä

yhteyksistä (vaikkapa korrelaatiot), mieluiten yksikkötason analyysissä mutta 

moni voi olla tyytyväinen mikäli se edes toteutuu agregaattitasolla. Huomaa,

että jos esimerkiksi korrelaatio ei ole sama laskettuna imputoiduista ja 

toisaalta vain suppeammasta määrästä oikeita arvoja, se ei automaattisesti 

merkitse sitä, että imputointi on ollut huono. Imputoinnin jälkeen on myös

näihin estimaatteihin odotettavissa muutosta. Suuri muutos voi kuitenkin 

nostattaa epäilyä imputointimenetelmää kohtaan.  
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Imputoinnin tavoitteiden oltava kirkkaat 2

Ensimmäinen on vaativin. Jos siinä onnistutaan hyvin, niin samalla yhteydet eri 

muuttujien välillä – enemmän tai vähemmän imputoitujen – ovat lähellä oikeita 

yhteyksiä. Jos tämä ei onnistu, on mahdollisuus pyrkiä toteuttamaan imputointi niin, 

että yhteydetkin ovat mahdollisimman oikeita. Jos siis vaatimus (i) toteutuu hyvin, niin 

myös muut vaatimukset toteutuvat hyvin. Mutta vaatimukset (ii) ja (iii) ja siis myös 

vaatimus (iv) voivat toteutua hyvin, vaikka vaatimus (i) ei toteutuisikaan. 

Kussakin imputointitilanteessa on syytä miettiä ensin, mikä on minimivaatimus ja 

rakentaa imputoinnin strategia siten, että tämä vaatimus tulisi vähintäänkin täytetyksi.

Jos tavoitteena on ehdottomasti vaatimus (i) ja samalla (v), niin hankalissa eli ison 

vastauskadon tilanteissa saattaa painotus olla turvallisempi ratkaisu tai sitten tietty 

sovellus imputointimenetelmissä. Tähän palataan.

Itselläni on usein tavoitteena saada vähintään jakauma sekä muutamat 

agregaatit (esim. keskiarvo, mediaani, kokonaissumma, regressiokerroin) 

luotettavaksi. Tämä sulkee pois tiettyjä menetelmiä.  
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Imputoinnin tavoitteiden oltava kirkkaat 3

Imputointien menestymistä ei voida mitata ellei ole tiedossa sopivaa oikeaa 

tietoa. Jotain sellaista kuitenkin lähes aina on. Jos olisi oikeaa tietoa, kuten 

simulointikokeissa, niin sopivia mittareitakin löytyy (Euredit-projektin 

etusivulta http://www.cs.york.ac.uk/euredit/ löytyy tarkka kuvaus:

Imputoinnin yksilötason osuvuudelle käytetään yleensä kahta mittaa:

- Keskimääräinen absoluuttinen poikkeama suhteessa itse estimaattiin

- Neliönjuuri keskimääräisestä keskineliövirheestä suhteessa estimaattiin.

Jakauman osalta voidaan käyttää 

- Keskihajontaa ja 

- Kolmogoroff-Smirnoffin mittoja jotka katsovat miten hyvin osuvuus toimii 

jakauman eri kohdissa.  

Aggregaattien osalta voidaan katsoa osuvuutta kunkin mitan mukaan, 

mieluiten suhteellisesti eli poikkeama/estimaatti. Jos on useita aggregaatteja, 

joiden ’pakettia’ halutaan tutkia, niin voidaan soveltaa ensimmäisiä 

mikrotason mittoja, esimerkiksi suhteellisten poikkeamien painotettu 

keskiarvo. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 1

Tavallisinta on imputoida puuttuvan arvon tilalle yksi imputoitu arvo. Tätä 

kutsutaan yksikertaiseksi imputoinniksi tai yksittäisimputoinniksi (SI = single 

imputation). Voi olla myös perusteltua imputoida useampi arvo puuttuvan 

paikalle jolloin puhutaan monikertaisesta tai moni-imputoinnista (MI = multiple 

imputation). Moni-imputoinnissa on kaksi strategiaa itse aineiston 

muodostamisen kannalta: 

(i) muodostetaan useita havaintoaineistoja joissa kussakin on siis omat 

imputoidut arvot, tai 

(ii) laajennetaan yhtä havaintoaineistoa siten, että siellä on siis samat 

tilastoyksiköt useampia kertoja imputoidun aineiston osalta. 

Tätä kutsutaan myös nimellä fractional imputation (Robert Fay). Itse sovelsin 

tätä moni-imputoinnin nimellä 1990-luvun alussa.

Jälkimmäinen on hankala toteuttaa jos puuttuneisuusmekanismi on kirjava.  

Huomaa, että tässä jälkimmäisessä tapauksessa on imputoinnin kohteena 

olevan tilastoyksikön otospaino pidettävä samana. Se onnistuu 

yksinkertaisesti siten, että kukin alkuperäinen paino jaetaan imputointien 

määrällä.  
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 2

Strategia (i) on alkuperäinen moni-imputoinnin strategia, ja Rubinin jo 1970-

luvulla esittämä. Strategia (ii) olisi kätevämpi – jos siis toteutettavissa –

tavallisen survey-instituutin asiakkaalle, koska siinä voidaan toimia yhden 

aineiston kanssa. 

Alkuperäisen moni-imputoinnin perusidea on seuraava:

Olkoon 

L = imputointien u lukumäärä,
θ = estimoitava parametri,

jonka estimaattori olkoon = Q ja vastaava varianssiestimaattori = B. 

Kumpikin näistä on laskettu kuten tavallinen estimaattori siten että 

aineistossa ovat mukana myös imputoidut arvot. Estimaattori voi siis olla 

mikä tahansa, vaikkapa keskiarvo, mediaani, totaali, desiilipiste tai 

regressiokerroin tai suhde. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 3

Tällöin moni-imputoitu piste-estimaattori on yksinkertainen keskiarvo

Vastaava varianssi on hieman monimutkaisempi

Tässä on siis kaksi komponenttia, eri imputoinneissa laskettujen varianssien 

keskiarvo ja imputointien välinen varianssi (muistuttaa tavallista 

otosvarianssia); lauseke muistuttaa myös sisäkorrelaation ideaa. 

L

Q
Q u u

MI

2)(
1

1
)

1
1( MIu u

u u

MI QQ
LLL

B
B

On syytä huomauttaa, että monikertainen imputointi ei ole erillinen menetelmä, 

vaan se koostuu useista yksikertaisista imputoinneista. Kaikessa

kirjallisuudessa asia ei ole näin esitetty. Monentaminen vaatii stokastisen

elementin. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 4

Palaamme moni-imputointiin kurssin lopussa. On syytä huomauttaa jo nyt 

että moni-imputoinnin mukavana asiana pidetään että sitä voidaan käyttää 

melkein minkälaisen parametriestimaatin tahansa varianssiestimoinnin 

välineenä. Siis keskiarvon, mediaanin tms. lisäksi lineaarisen tai muun mallin 

parametriestimaateille pätee sama ratkaisu. Ihan eri asia on se, kuinka hyvin 

monentaminen aina onnistuu. Usein ehdot tälle ovat vaativia kuten 

normaalijakaumaoletus mikä ei hankalassa datassa tahdo päteä. 

Kiinnostavaa on että Rubinin em. varianssiestimaattoria on kritisoitu, 

äskettäin norjalaisen Jan Björnstadin toimesta (JOS 4, 2007). Rubinin 

lauseke on johdettu Bayesiläiseltä pohjalta, Björnstadin ei-Bayesiläiseltä. 

Jälkimmäinen on Janin mukaan realistisempi moniin tilanteisiin. Hänen 

kaavaansa sisältyy tietty jälkimmäisen varianssikomponentin korjaustermi: 
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Tässä k ei yleensä ole = 1, vaan on tyypillisessä tilanteessa

missä f = vastauskatosuhdeluku. Mieti mitä tämä vaikuttaa? 
f

k
1

1
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Imputointi kokonaisuutena 1

Imputointi on prosessi jonka tässä katson koostuvan seuraavista 6 

osatehtävästä:

(i) Datan editointi jolloin päätetään myös mitä imputoidaan

(ii) Aputiedon hankinta ja huolto 

(iii) Imputointimallin suunnittelu ja rakentaminen ml. imputointisolujen  

mahdollinen luonti imputointitoimintoa varten. 

(iv) Imputointitehtävä tai imputointitoiminto 

(v) Estimointi sisältäen piste-estimoinnin, otantavarianssin ja 

imputointivariansssin sekä näiden pohjalta kokonaisvarianssin (ja 

keskivirheen)

(vi) Täydennetyn aineisto(je)n luonti, sisältäen myös metatietona sen mitkä 

arvot on imputoitu (liputus).
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Imputointi kokonaisuutena 2

Terminologinen selvennys:

Edellisellä sivulla esiintyy imputoinnin lisäksi mm. sana ’estimointi.’ Olen 

havainnut että imputoinnin ja estimoinnin ero ei kaikille ole selvä. Estimointi 

tuottaa arvion perusjoukon parametrille. Parametri voi olla hyvin 

monenlainen, ollen mukana myös tilastollisessa mallissa. Imputointi tuottaa 

sen sijaan korvikearvon puuttuvaksi luokitellulle havainnolle. Se ei ole 

terminologisesti sama kuin estimoitu arvo. Eri asia on, että estimointia 

käytetään hyvinkin paljon jo imputoinnin tekemisen pohjana, vaikkapa 

tilastollisen mallin parametrien estimoinnissa. Imputoinnin jälkeen seuraa 

väistämättä estimointitehtävä jolloin siis pyritään saamaan kiinnostaville 

parametreille mahdollisimman hyvä arvio sekä piste- että väliestimoinnin 

näkökulmasta. 

Imputointi voi siis kokonaisuudessaan sisältää useitakin estimointeja sekä 

vähintään siis yhden imputoinnin. Joissain tilanteissa estimoitu arvo on myös 

imputoitu arvo kuten myöhemmin käy ilmi. Silti kysymys on eri asiasta eli 

tällöin estimoitu arvo on päätetty ottaa imputoiduksi arvoksi. Muitakin 

vaihtoehtoja usein olisi.   
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Imputoinnista datan editointivaiheessa

Editointi ja imputointi liitetään yleisesti toisiinsa tuotantoprosessissa. 

Pääsyy on se, että tämä on käytännöllistä. Yksinkertaisimmat 

imputoinnit ovat jopa melkein sama asia kuin editointi. Yleensä 

imputointi lähtee kuitenkin liikkeelle editoidusta datasta mutta se ei 

riitä, vaan editoinnin ja imputoinnin interaktiivinen tarkastelu on 

välttämätöntä myös siksi, että 

• imputoidut arvot on syytä käsitellä myös editointisääntöjen läpi 

koska imputointi voi tuottaa epäkelpoja tai epäbalanssisia arvoja.

Esimerkkejä:

- imputoitu arvo on hyväksytyn arvoalueen ulkopuolella (mutta 

voidaan toki hyväksyä jos editoijat katsovat arvon uskottavaksi)  

- imputoitujen arvojen summa ei ole sama kuin muuta kautta 

tiedossa ollut oikea summa (tyypillinen yritysaineistoissa, joissa 

vaikkapa kokonaismyynnit on tiedetty mutta myyntien eri 

komponenteissa on puuttuvuutta jotka on siksi imputoitu).
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Imputoinnista koskien aputiedon hankintaa ja huoltoa 1

Imputoinnin edellytykset paranevat aputiedon (X-muuttujien) määrän 

ja laadun parantuessa. Siksi kaikki mahdollisesti hyödyllinen 

aputieto mikä tuotantoprosessin aikana syntyy kannattaa säilyttää ja 

sisällyttää tiedostoon. Lisätietoa ulkopuolelta kannattaa sen lisäksi 

kerätä jos mahdollista.   

Imputointia toki voi toteuttaa vaikkei aputietoa olisi yhtään, mutta 

keinot ovat rajatummat ja tulokset todennäköisesti huonommat 

(myöhemmin menetelmien kuvaamisen yhteydessä mieti, mikä 

metodi sopii tyhjän aputiedon tilanteessa). 

Tavallisimmassa eli erävastauskadon tilanteessa aputietoa on kaikki 

sellainen saman tiedoston data josta on enemmän oikeata tietoa 

kuin muuttujasta jonka imputoinnista ollaan kiinnostuneita. 

Paneliaineistossa kaikki edeltävinä ajankohtina saatu tieto sopii 

tietyin edellytyksin aputiedoksi. 
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Imputoinnista koskien aputiedon hankintaa ja huoltoa 2

Kiinnostava aputiedon erikoistapaus on sellainen data, josta jo osa 

on imputoitu. Siis aineisto on vaikkapa muuttujan y1 osalta osin 

imputoitu joten se on täydellinen, merkitään nyt *y1. Tämän 

muuttujan apumuuttujia ovat olleet vaikkapa x1 ja x2.. Nyt on 

mahdollista muuttujan y2 imputoimiseksi kokeilla apumuuttujia *y1, x1

ja x2.

Edellä olevaa strategiaa kutsutaan sekventistiseksi eli jaksottaiseksi 

imputoinniksi. Tämä strategia hyvin toteutettuna edistää muuttujien 

välisten yhteyksien säilyttämistä. Kun strategia on löydetty, edetään 

tietyssä järjestyksessä. Tästä käytetään myös nimikettä 

monotoninen. Mm. SAS:n MI-ohjelmassa tämän nimikkeen 

käyttämisellä ohjelma ymmärtää mikä strategia on. 

Katsopa edeltä sivua Esimerkki puuttuvuudesta 2 ja mieti 

miten imputoisit siinä puuttuvan tiedon. Itse metodia ei tarvitse 

miettiä vaan tapaa mistä olisi hyvä aloittaa ja miten jatkaa. Paras 

tapa on se, missä informaatio käytetään maksimaalisesti.
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Imputointimalli  1

Imputointimalli on selitys- tai ennustemallin muotoinen. Vain kaksi 

vaihtoehtoa on olemassa selitettävälle muuttujalle y: 

(i) Se on muuttuja jonka arvoja imputoidaan

(ii) Puuttuneisuusmekanismin indikaattori koskien imputoitavaa 

muuttujaa tai muuttujaryhmää (1=ei puutu tai kelpo ja 0=puuttuu tai 

epäkelpo).

Selittäjiksi tai riippumattomiksi muuttujiksi kelpaavat vain sellaiset 

joista on tietoja sekä puuttuvien että puuttumattomien yksiköiden 

tasolta. Mallin rakentamismielessä vaihtoehdot ovat kuitenkin 

erilaisia. 
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Imputointimalli  2

Olkoon tarkasteltava muuttuja edelleen y. 

Tällöin tyypin (i) malli rakennetaan datan ei-puuttuvaa osaa käyttäen 

(siis r yksikölle) mutta siis selittävät muuttujat mallissa täytyy olla 

myös olemassa puuttuvalle osalle (siis n yksikölle).

Vastaavasti tapauksessa (ii), malli rakennetaan kaikille n yksikölle

mutta selitettävänä on puuttuneisuusindikaattori joka saa arvoja 

esimerkiksi seuraavasti:

= 1 jos arvo ei puutu, 

ja

= 0 jos arvo puuttuu.

Selittävät muuttujat tulee tietysti olla puuttumattomia kaikille n

yksikölle kuten tapauksessa (i). Tässä n on sen otososan koko mikä 

halutaan saada täydeksi tällä imputoinnilla.
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Imputointimalli  3

Selitettävä muuttuja mallissa (i) voi tietystikin olla joko kategorinen tai 

jatkuva. Jatkuva voidaan myös kategorisoida. Esimerkiksi jos ei-negatiivisella 

muuttujalla y on paljon nolla-arvoja, voi eräs ratkaisu olla binärisoida se 

muodostamalla uusi muuttuja z siten että jos y>0 niin z =1, kun taas muulloin 

z =0. 

Tämä tilanne on yleinen yrityssurveyssä (esim. tiettyä investointia on vuoden 

aikana tehnyt vain pienehkö osa yrityksistä) tai myös kulutussurveyssä 

(joissa tiettyä kulutusta, vaikkapa ostanut auton tai slovenialaista viiniä, 

tutkimusperiodin aikana on vain osalla). Tämä johtaa kahden mallin 

hyödyntämiseen. Ensin malli binääriselle muuttujalle z jonka avulla 

määritellään mitkä y-arvot ovat nollia ja mitkä vastaavasti suurempia kuin 

nolla. Toisessa vaiheessa rakennetaan malli niille, jotka edellisen perusteella 

on imputoitu suuremmiksi kuin nolla ja pyritään määrittelemään kuinka paljon 

nollaa suurempi arvo on. Anna oma esimerkki tällaisesta.

Huomaa että imputointimetodi (malli+toiminto) voi hyvinkin erilainen 

kahdessa osatehtävässä.
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Imputointimalli  4

Kummassakin mallivaihtoehdossa on tarpeelliset muunnokset on 

syytä tehdä. Jos vaihtoehdossa (i) muuttuja on jatkuva, voidaan se 

esimerkiksi logaritmoida, mutta siis myös kategorisoida, jolloin 

mallityyppi muuttuu.  

On mahdollista käyttää 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. Tämä 

on samalla esimerkki aikaisemmin esitetyn huomautuksen 

aiheesta.

Malli voidaan estimoida koko aineistolla kerralla tai rakentaa 

useita malleja eri osajoukoille (imputointisoluille). 



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 53

Imputointimalli  5

Imputointimalli voi olla muutenkin määritelty monin tavoin kuten tilastollinen 

malli yleensäkin; voi olla parametrinen tai epäparametrinen ja perustua 

vaikkapa monitasomalliin. Mutta on huomattava, että imputointimalli on 

joskus aika yksinkertainen, jopa niin että mallia on vaikea nähdä. 

Esimerkiksi malli y=a [=vakio]
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Imputointimalli  6

Yksinkertaisessa tilanteessa imputointimallia ei aina estimoida, vaan 

määritellään looginen yhteys. Esimerkiksi, jos tiedetään että perheessä on 

vaikkapa 5-vuotias lapsi, niin yleisen tiedon perusteella voidaan Suomessa 

(ja kunta ehkä huomioon ottaen) imputoida perheen saama lapsilisä (julkinen 

tuki). Keksi oma esimerkki.

Jos imputointimalli perustuu loogiseen päättelyyn tai asiantuntijatietoon, 

puhutaan mm. loogisesta tai deduktiivisesta imputoinnista. On myös 

käytössä termejä cold deck ja last value carried forward, mitkä ovat pitkittäis-

aineistoissa usein käytettyjä. Malli näissä on, että tilanne säilyy ennallaan 

eli y(t)=y(t-1) tai tilanne muuttuu inflaation/deflaation i(t-1,t) mukaan eli 

y(t)= i(t-1,t)*y(t-1).

Editointisäännöt voivat olla myös määrittelemässä imputointimallin asettaen 

x-muuttujilla tietyt rajat missä y-havainnot voivat olla. Tällöin siis imputoitavalle

arvolle asetetaan tietty arvoväli. Itse imputoinnissa on sitten löydettävä joko 

yksinkertainen tai monimutkainen ratkaisu puuttuvaksi arvoksi arvovälin sisältä. 

Yksinkertainen ratkaisu on esimerkiksi vastaajien y-arvojen keskiarvo. 
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Imputointimalli  7

Vaativammassa imputointitilanteessa malli estimoidaan. Malliksi tähän sopii

melkein mikä tahansa. Lineaarinen tilastollinen (regressio-) malli on hyvin 

tyypillinen lähestymistapa (jopa niin että puhutaan regressioimputoinnista). 

Mallissa voi olla vakiotermi tai ei, mallista voidaan hyödyntää häiriötermiä tai ei. 

Mallissa voi olla enemmän tai vähemmän selittäjiä, ja niitä voi olla interaktioitu. 

Jos selitettävänä on binäärinen muuttuja, on käyttökelpoista soveltaa logistista 

tai probitregressiota. Jos imputoitava muuttuja on monikategorinen, voidaan 

käyttää multinomimallia logit tai probit-muunnoksella. 

Mallissa voi olla yksi tai useampi taso. 
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Imputointimalli  8

Toki on myös uudenlaisia malleja, epälineaarisia ja ei-parametrisiä, voidaan 

soveltaa, esimerkiksi perustuen puuanalyysiin tai neuroverkkoihin. 

Puumalleja on kahdenlaisia, luokittelupuuta luotaessa selitettävänä on 

(moni-)kategorinen muuttuja, kun taas regressiopuussa jatkuva muuttuja. 

Kumpikin mallityyppi, puumalli ja neuroverkko ns. SOM-teknologian (Self-

Organising Maps) puitteissa antavat mahdollisuuden luoda osaryhmiä, 

klustereita, ryppäitä, neuroneja tai millä nimellä niitä milloinkin halutaan 

kutsua. Pyrkimys on että nämä osaryhmät ovat homogeenisia selitettävän 

muuttujan suhteen (jos olisivat kaikki samoja kussakin ryppäässä eli 

imputointisolussa, niin imputointina olisi asettaa puuttuvatkin arvot näiksi; se 

ei toki takaa sitä että tulos olisi ainoa oikea). Puumalleissa tällaiset klusterit 

ovat suoraan määriteltävissä taustamuuttujien kautta, kun taas SOM-

malleissa ne ovat tavallaan piileviä (latent) eli siis monimutkaisempien 

yhtälöiden tuloksia (kuten faktorianalyysissä). 

SOM-imputoinnin keskeinen henkilö on ollut Pasi Koikkalainen Jyväskylästä, 

jonka johdolla on tehty ohjelmisto. Vuonna 2008 väitteli hänen oppilaansa 

Ismo Horppu aiheesta tohtoriksi. Ohjelmiston tulevaisuus on epäselvä.
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Imputointimalli  9

Imputointien kannalta edellä mainitut klusterit ovat hyödyllisiä. Niitä kutsutaan 

siis joko imputointiluokiksi tai imputointisoluiksi. 

Nämä luokat/solut voidaan siis tuottaa vaikkapa edellä mainituilla malleilla ja 

hyvinkin automaattisesti. Näissä selitettävä muuttuja on sama kuin 

imputointimallissa yleensäkin. Luokkia/soluja voidaan myös muodostaa 

omalla päättelyllä etsimällä x-muuttujien ristiinluokittelulla sopivimmat 

kokeilemalla. Otanta-asetelmassa käytetyt muuttujat (ositteet, psu:t) 

kannattaa pitää mukana yleensä kokonaisina. Mikäli käytettävissä olevia x-

muuttujia ja niiden kategorioita on pienehkö määrä, tämä manuaalinen tapa 

on usein varmin edellyttäen että niiden muodostaja tuntee ilmiöalueen hyvin.  

Idea on että kunkin luokan/solun sisällä toteutetaan itse imputointi. Tämä 

parhaimmillaan tehostaa imputointia, erityisesti jos kunkin tällaisen luokan 

sisällä ehto MCAR pätee. Tehostusta tulee sitä enemmän, mitä 

homogeenisempia imputointisolut ovat.
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Imputointimalli  10

On muitakin tapoja suhteellisen automaattisesti luoda imputointisoluja. Eräs 

tällainen on sovittaa logistinen tai probitregressio aineistoon, selitettävänä 

muuttujana vastausindikaattori. Estimoidut vastaustodennäköisyydet 

(response propensity scores) jaetaan sopiviin osajoukkoihin (jos nämä 

olisivat kvintiilejä, tulisi viisi osajoukkoa mutta useampi on yleensä parempi), 

ja kukin tällainen määritellään imputointisoluksi jonka sisällä itse imputointi 

toteutetaan. SAS:n MI:ssä näyttää olevan default-arvona 5 mutta sitä voi toki 

muuttaa. 

On selvää, että tällaisia soluja voi tehdä muillakin periaatteilla kuin vaikkapa 

kvintiili- tai muulla tasakvantiiliperiaatteella. Yleistä totuutta ei asiassa 

tietenkään ole. Kokeile myös epätasavälisoluja. Onhan huomattava, että 

skoorien jakauma tällaisten solujen sisällä voi olla hyvinkin erilainen 

tilanteesta riippuen eli homogeenisuus ei ole varmasti taattu.  

Katso lisää imputointimallista seuraavan jakson jälkeen!



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 59

Imputointitoiminto 1

Imputointitoiminnot voidaan jakaa vain kahteen isoon pääryhmään, kumpikin 

on ehdollinen käytetylle mallille: 

(i) Malliluovuttaja-menetelmässä (model-donor method) imputoidut arvot 

otetaan suoraan mallista tai estimoidusta jakaumasta tai viisaan arvauksen 

funktiosta, eli arvot eivät siis ole välttämättä havaittuja.  

(ii) Vastaajaluovuttaja-menetelmässä (real-donor method) imputoidut arvot 

ovat viimeisessä vaiheessa peräisin joltakin vastaajalta tai muulta aineiston 

yksiköltä, ja siis arvot ovat aina havaittuja arvoja. 

Vaihtoehto (ii) on siis samanhenkinen kuin uudelleenpainotus, sillä aineisto 

koostuu vain havaituista arvoista. Tämä ’imputointimainen painotus’ on paljon 

joustavampi, sillä tavallisessa uudelleenpainotuksessa ei jokaiselle 

muuttujalle muodosteta omaa painoa vaan uusien parannettujen painojen 

määrä on vähäinen, yleensä vain yksi.

Vastausindikaattoripohjainen imputointimalli johtaa aina vaihtoehtoon (ii).
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Imputointitoiminto 2

Pääosaa vastaajaluovuttaja-menetelmistä (mikä on minun käyttämäni nimike 

ja hyvin havainnollinen) kutsutaan myös nimellä hot deck tai hot decking. 

Tämä nimike on vanhaa perua, ASA:n ex-puheenjohtaja Fritz Scheurenin 

mukaan USA:n väestölaskennasta 1950. Ajatuksena on ollut havaintojen 

ottaminen joltain kuumalta kannelta eli ei ole ollut oikein aikaa harkita mitä 

sieltä ottaa. Ikävä kyllä termi on jäänyt elämään mutta usein on vaikea silti 

tietää mitä sen käyttäjä sillä milloinkin tarkoittaa. Alkuperäisessä 

muodossaan hot deck on satunnainen (ehkä ensimmäinen sovelluskin on 

esitetty nimellä satunnaishotdeck) mutta nimike vastaajaluovuttaja sisältää 

vahvasti myös deterministisiä piirteitä. 

Hot deck esiintyy googlaamiseni perusteella paljon myös drinkkien 

sekoitussanastossa eli varo sitä yleisesti käyttämästä mutta yritä kulloinkin 

ymmärtää mitä sen käyttäjä sillä tarkoittaa. 
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Imputointitoiminto 3

Termi luovuttaja on suora käännös sanasta donor mikä on latinalaispohjainen 

viitaten myös antamiseen. Ajoittain esiintyy myös sana ’lainata.’ On syytä 

korostaa, että kun jokin yksikkö luovuttaa tai antaa arvon toiselle yksikölle, 

niin tämä yksikkö ei menetä omaa arvoaan. Siinä on siis kyse kopioinnista. 

Käytän kuitenkin termiä luovuttaja, koska tämä ei sulje pois sitä, että 

luovuttaessaan jotakin toiselle, ei itse menetä mitään. Pikemminkin 

molemmat tai jokin kokonaisuus, jossa molemmat toimivat, voivat hyötyä. 

Aivan kuten imputoinnissakin hyvä luovuttaminen tuottaa hyötyä estimaatin 

laadun parantumisen myötä. Näinhän on monissa tilanteissa elävässäkin 

elämässä. Mietipä milloin näin on?

Huomasit, että molemmissa menetelmissä on tämä luovutus. Kummassakin 

luovutus perustuu siis havaitusta tiedosta rakennettuun malliin, mistä 

ensimmäisessä vaihtoehdossa luovutus hoidetaan suoraan, kun taas 

toisessa vaihtoehdossa lisätekijöiden kautta, joista on pian keskustelua. 

Kumpikin vaihtoehto voi olla toteutettu deterministisesti tai stokastisesti. 

Stokastisella vaihtoehdolla imputoituun tulokseen liittyy satunnaisuus eli tulos 

riippuu myös satunnaisluvuista joita menetelmässä käytetään. 
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 1 

Tässä tapauksessa imputoitu arvo on joko

(i)  mallin ennustama arvo (deterministinen ratkaisu), tai se on 

(ii) mallin ennustama arvo plus virhe- tai kohinatermi (stokastinen ratkaisu).

Esimerkki 1: Tavallisin vaihtoehto lienee seuraava, mikä on puhtaasti deterministinen.

Estimoidaan malli jossa selitettävä ja imputoitava muuttuja on jatkuva tai sellaiseksi 

tulkittu. Tyypillinen malli on regressiomalli. Tätä imputointimemenetelmääkin jotkut 

kutsuvat regressioimputoinniksi. Estimoidaan mallin parametrit ja asetetaan 

puuttuvien arvojen paikalle ennustearvo. Tämä onnistuu kaikilla ohjelmilla hyvin 

helposti muodostamalla output-tiedosto johon tulevat nämä ennustearvot,  SAS:lla 

esimerkiksi näin:

proc glm data=alku; class x1 x2; 

model y1=x1 x2 x3/solution; output out=uusi p=pred;/*ehkä weight w*/; run;

data uusi2; set uusi;

if y1 ne . then y1imp=y1; else y1imp=pred; run;    
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 2a 

Esimerkki 2:

Jos ennustettu arvo on todennäköisyys koskien y-muuttujan tilaa (tyypillisesti 

merkitään että y=1 tai = 0 missä y=1 voi merkitä esim. että y>0 tai y=työtön) 

vaikkapa pk, siis intervallilla (0, 1), niin on kaksi vaihtoehtoa imputoidun arvon 

määrittelemiseksi eli siis onko se = 1 tai = 0: 

(a) luo tasaisesti jakautunut satunnaismuuttuja välille (0, 1), olkoon se vaikkapa 

uk, ja anna imputoiduksi arvoksi = 1 jos pk > uk , ja = 0 muussa tapauksessa,

tai 

(b) käytä ulkopuolista informaatiota siitä minkä suuruinen ennustetun 

todennäköisyyden tulisi olla jotta imputoitu arvo olisi = 0 tai =1. Tämä tieto voi 

tulla myös ns. koulutusaineistosta jossa tätä rajatasoa on testattu. Joskus voi 

olla yksinkertaista soveltaa periaatetta, että jos todennäköisyys on pienempi 

kuin 0.5 niin imputoitu arvo = 0 ja vaihtoehtoisessa tapauksessa = 1, mutta 

parempi on löytää empiriaperäinen kriteeri.

Varmaan havainnoit että vaihtoehto (a) stokastinen, vaihtoehto 

(b) deterministinen.
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 2b 

Esimerkki 2:
Jos ennustettu arvo on todennäköisyys koskien y-muuttujan tilaa (tyypillisesti 

merkitään että y=1 tai = 0 missä y=1 voi merkitä esim. että y>0 tai y=työtön) vaikkapa 

pk, siis intervallilla (0, 1), niin on kaksi vaihtoehtoa imputoidun arvon määrittelemiseksi 

eli siis onko se = 1 tai = 0: 

(a) luo tasaisesti jakautunut satunnaismuuttuja välille (0, 1), olkoon se vaikkapa uk, ja 

anna imputoiduksi arvoksi = 1 jos pk > uk , ja = 0 muussa tapauksessa,

tai eri.

Sama SAS-koodilla (voi tehdä logitilla myös):
proc genmod data=alku descending; class c1;

model y= x1 x2 c1 /link=probit type1;

output out=jatko p=pred; /*weight w;*/

data jatko2; set jatko;

if pred ne.;

u=ranuni(776);

if y ne . then yimp=y; 

else if pred>u then yimp=1; else yimp=0;

run;
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 3

Esimerkki 2 jatkoa:

Edellisen sivun kaksiarvoisen muuttujan ratkaisu voidaan laajentaa 

moniarvoiseen muuttujaan. Jos ennustearvoa käytetään sellaisenaan, 

imputoidut arvot voivat olla mahdottomia kuten vaikka että sukupuoli olisi 

osin nainen ja mies. Sellaista havaintoarvoa ei yleensä voida hyväksyä. 

Edellisen sivun kohdan (b) loppuvaihtoehto on pyöristyspohjainen. Sitä voi 

paremman puutteessa kokeilla. Usein kuitenkin vankempi tulos saadaan 

vastaaja-luovuttajamenetelmällä.  

Jatkuvan muuttujan tilanne on helpompi vaikka silloinkin on usein järkevää 

lopussa pyöristää desimaaliarvot sopivasti että arvot näyttävät 

mahdollisimman todellisilta. Lievä pyöristys voi sopia havaittuihinkin arvoihin 

myös tietosuojan takia.

Imputoitujen arvojen pyöristämistä voisi kutsua esteettiseksi editoinniksi.
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 4

Esimerkki 3:

Jos imputoitava muuttuja on monikategorinen, on siis multinomimallin käyttö 

soveltuva mutta se ei välttämättä ole helppo. Helpoin vaihtoehto lienee 

seuraava (onko se deterministinen vai stokastinen?):

Olkoon meillä johonkin imputointisoluun seuraava havaittujen arvojen jakauma tietylle muuttujalle y:

Kategoria Suhteellinen Frekvenssi

”Suora” Kumulatiivinen

A 0.10 0.10

B 0.45 0.55

C 0.30 0.85

D 0.15 1.00

Muodostetaan tasaisesti jakautunut satunnaismuuttuja u välillä (0,1) ja annetaan yksikölle jolta mainittu

havainto puuttuu kategoriat A, B, C ja D seuraavasti puuttuvalle:

jos u <=0.10 niin y=’A’,

muutoin jos u<=0.55 niin y=’B’,

muutoin jos u<=0.85 niin y=’C’,

muutoin y=’D’.

Tätä kannattaa käyttää imputointisoluittain. Ongelma on työvaltaisuus jos soluja on 

paljon eikä osaa ohjelmoida rutiinia.
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 5a

Esimerkki 4:

Stokastinen elementti Esimerkin 1 imputoinnissa on erityisesti tarpeellinen, 

jotta muuttujan jakauma olisi todellisuutta paremmin vastaava. Eli jos 

jakauman hyvyys on olennainen imputoinnissa. Näin ei aina ole. 

Ilman stokastista elementtiä, jakauma helposti siirtyy kohti keskiarvoa tai 

vastaavaa yleistä linjaa ja siis myös muuttujan varianssi pienenee. Voit 

helposti päätellä että tulojakaumassa tämä vaihtoehto pienentäisi 

tuloeroestimaatteja. Tästä on itselläni kokemusta runsaan 15 vuoden takaa. 

Huomaa, että vastaajaluovuttajamenetelmä on usein (ei aina) parempi 

jakauman estimoinnissa. Malliluovuttajamenetelmässä stokastinen elementti 

voidaan lisätä lineaarisen mallin tai linearisoidun mallin tapauksessa 

seuraavasti:

(i) Estimoidaan mallin keskineliövirhe (mean square error). 

(ii) Oletetaan, että imputoidut arvot noudattavat normaalijakaumaa 

ennustearvon ympärillä siten että poikkeamien keskiarvo = 0 ja varianssi = 

keskineliövirhe. 

(iii) Suoritetaan tarvittaessa robustointi jotteivät imputoidut arvot tule epä-

realistisen suuriksi tai pieniksi (kohta (ii):ssa katkaistu normaalijakauma).       
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 5b

Esimerkki 4 (jatkoa):

SAS-koodina aikaisempi tilanne laajenisi näin:

proc glm data=alku; class x1 x2; 

model y1=x1 x2 x3/solution; output out=uusi p=pred r=res;/*ehkä weight w*/; run;

data uusi2; set uusi;

stratum=1; 

/*Tekninen osite mutta voisi olla vaikkapa toimiala_reg , jos sellainen on datassa.*/

r=rannor(99); /*normaalisesti jakautuneen satunnaismuuttujan luonti*/

if r<-1 then r=-1;

if r>1 then r=1; 

/* Tuo on karkea robustointi mutta parempi olisi sellainen joka sopii aineistoon hyvin 

eli pitäisi tutkia erikseen, yhdessä arvon rmse*r kanssa.*/

if y1 ne . then y1imp=y1; 

else y1imp=pred+rmse*r;  run;

/*rmse = root mean square error otetaan manuaalisesti tulosteesta eli kopioidaan 

oheen tai tuotetaan eri proseduurilla laskennallisesti esim. residuaalien kautta.

empiirinen rmse= neliönjuuri residuaalien varianssista; tästä esimerkki

seuraavalla sivulla.*/
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle 5c

Esimerkki 4 (jatkoa):

/*rmse = root mean square error tuotetaan eri proseduurilla laskennallisesti 

residuaalien kautta; empiirinen rmse= neliönjuuri residuaalien varianssista*/

proc summary data=uusi2 ;  class stratum; var res;

output out=apu var(res)=var_res;

data apu2; set apu; 

if _type_=1; 

rmse=sqrt(var_res);

drop _type_ _freq_;

proc sort data=apu2;  by stratum;

proc sort data=uusi2;  by stratum;

run;

data uusi3; merge uusi2 apu2; by stratum;  

if y1 ne . then y1imp=y1; 

else y1imp=pred+rmse*r;  run;
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Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 1

Mallia siis myös käytetään jotta löydettäisiin sopiva luovuttaja, jolta arvot 

puuttuvaan kohtaan lainataan (siis sama arvo tulee ainakin kahdelle yksikölle 

aineistossa). Tähän on toki olemassa iso määrä vaihtoehtoja. Varsin 

luonnollista on, että imputoitava arvo otetaan jostain tämän yksikön 

läheisyydestä, naapurustosta, jolloin oletetaan että naapurustossa on 

samanlaisia tai ainakin samankaltaisia yksiköitä. Nyt on ongelmana löytää 

tämä naapurusto eli samankaltaiset yksiköt. Väistämättä joudutaan etsimään 

sopivia metriikkoja hyvän naapuruston löytämiseksi. Tämä on siten 

avainkysymys vastaajaluovuttajamenetelmille.

Yksinkertaisin ratkaisu, joka toteutetaan usein hyvän imputointisolun sisällä, 

on olettaa että kaikki ovat yhtä lähellä toisiaan, jolloin luovuttaja valitaan

satunnaisesti, joko siten että sama yksikkö voi luovuttaa vain kerran tai ei

aseteta mitään rajoja (tätä kutsutaan huonolla nimellä satunnainen hot deck).  

Muutoin on käytössä euklidista etäisyyttä, mallin antamia ennustearvoja 

ja monimutkaisia muita etäisyysmittoja, myös maksimi useista mitoista.



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 71

Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 2

Esimerkki 1:

Olkoon kiinnostuksen kohteena oleva muuttuja kaksiarvoinen (0 vs 1), kuten 

työllinen vs työtön tai terve vs. ei-terve. Osa havaintoarvoista puuttuu eikä 

tiedetä kumpaan ryhmään yksikkö kuuluu.

Käytettävissä olevilla x-muuttujilla tuotetaan malli logistisesti tai probistisesti 

sekä lasketaan estimoidut todennäköisyydet (propensity scores kuten 

edellä). Huomaa, että tässä tapauksessa malli on y-muuttujan malli, mutta 

että samaan tarkoitukseen voi tähdätä vastausindikaattorimallilla (ks. 

imputointimalliosion aloituskohtaa). Estimoinnissa käytettävien aineistojen 

koot ovat erilaiset. MITEN?.

Itse imputointi vastaajaluovuttajamenetelmällä (vrt. aikaisempaa esimerkkiä 

malliluovuttajalla) voisi tapahtua kahdella eri lähestymistavalla:

(i) deterministinen: järjestä skoorit järjestykseen ja etsi lähin vastaaja 

puuttuvalle havainnolle ja käytä tätä arvoa imputoituna arvona. Jos kaksi on 

yhtä lähellä, valitse satunnaisesti (tästä tulee lievä stokastisuus)

(ii) stokastinen: muodosta järjestetyistä skooreista riittävä määrä 

imputointisoluja, ja valitse kunkin sisältä satunnaisesti vastaaja jolta otat 

imputoidun arvon (moni-imputoinnissa sama voidaan valita useamman kerran).



21.4.2009 Imputointi 2009, Seppo 72

Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 3

Esimerkki 2:

Olkoon imputoitava muuttuja monikategorinen. Tässä voidaan menetellä 

samalla tavalla kuin edellä Esimerkissä 1, mutta helpointa toiminto on 

selittämällä vastausindikaattoria mikä on kaksiarvoinen muuttuja.

Nyt saadaan kuten edellä estimoidut vastaustodennäköisyydet (skoorit) ja 

itse imputointi voi tapahtua täsmälleen samoilla kahdella päävaihtoehdolla 

kuin Esimerkissä 1. Toki nyt imputoitu arvo voi olla mikä tahansa kategoria, 

eli lähin (deterministinen) tai joku läheisistä eli samasta imputointisolusta 

(stokastinen). Stokastinen vaihtoehto voidaan monentaa. 
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Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 4

Esimerkki 3:

Olkoon imputoitava muuttuja jatkuva tai sellaiseksi määritelty (vähintään 

järjestysasteikollinen siis). Mallittamisessa on nyt kaksi vaihtoehtoa kuten 

yleensäkin imputoinnissa eli selittää itse y-muuttujaa tai sen kaksiarvoista 

vastausindikaattoria. Jälkimmäinen johtaa samoihin kahteen vaihtoehtoon 

kuin Esimerkeissä 1 ja 2 juuri on esitetty. En siis enää käsittele sitä. 

Edellinen vaihtoehto voidaan toteuttaa sopivalla selitysmallilla (lineaarinen 

regressio on tavallisin mutta usein linearisoituna). Jatkoperiaate näyttää 

samalta kuin edellinen mutta sisältää lisäpiirteitä. Malli estimoidaan ja 

ennustearvot lasketaan. Stokastisessa vaihtoehdossa näihin lisätään 

keskineliövirheen pohjalta (normaalijakautunut) satunnaistermi, kuten 

malliluovuttajaesimerkissä 4. 
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Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 5

Esimerkki 3 jatkuu:

Jatko on kuitenkin erilainen. Näitä ennustearvoja tai niiden 

satunnaislisäversioita käytetäänkin nyt läheisyysmetriikkana ml. 

imputointisolujen muodostamiseen.  

-Perusläheisyysmetriikassa siis etsitään lähin arvo. Tästä seuraa siis joko 

deterministinen (malli ilman satunnaistermiä) tai stokastinen vaihtoehto (malli 

lisättynä hyvin jakautuneella satunnaistermillä). Kun julkaisin tästä artikkeleja 

kahdessakin journalissa, käytin nimeä regression-based nearest neighbor 

(RBNN). En ole enää varma nimen hyvyydestä. 

•Huomaa että läheisin voi olla kaukanakin jos lähellä on tyhjää. 

•Huomaa myös että usealle yksikölle voi olla sama yksikkö läheisin.

Mitä kiusaa tästä koituu?

- Jos estimoituja tai niiden stokastisia versioita käytetään imputointisolujen 

muodostamiseen suorassa järjestyksessä - määrä voi olla suurikin - niin 

jatko-operaationa luonnollinen on stokastinen vaihtoehto vetämällä imputoitu 

arvo kunkin solun sisällä olevilta vastaajilta. 
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Esimerkki 4 - Sekavaihtoehto:

Imputointimenetelmä voi olla myös osin malliluovuttaja- ja osin

vastaajaluovuttajaperusteinen. 

Tällainen ratkaisu on esimerkiksi malliluovuttajaesimerkin 4 täydennys 

vastaajaluovuttajavaihtoehdolla. Esimerkissä 4 edellä ensin suoritettiin 

regressioimputointi eli puhdas ennustearvoilla imputointi ja jatkossa lisättiin

satunnaistermi sopivasti (normaalisti) jakautuneesta jakaumasta. Tämä 

lisäys voi johtaa ilman katkaisua outoihin arvoihin eikä menetelmä 

katkaistunakaan kaikkia tyydyttäne. Vaihtoehto on ottaa satunnaistermi 

vastaajilta. Tämä merkitsee ensin residuaalien laskentaa vastaajille samasta 

imputointimallista. Jatkossa poimitaan residuaali tästä havaitusta joukosta ja 

lisätään ennustearvoon. Tämä voidaan tehdä:

- täysin satunnaisesti koko aineistosta, 

- jakamalla aineisto imputointisoluihin jos epäillään että koko aineiston 

residuaalit eivät ole ideaaleja ja valitsemalla kussakin solussa yksi tai 

useampia residuaaleja

- soveltamalla vaikkapa edellisen sivun Esimerkin 3 mukaista läheisyysmittaa.

En ole varma, onko tätä menetelmää paljoakaan käytetty. Kaunis minusta. 

Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja - menetelmälle 6
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Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja -menetelmälle 7

Esimerkki 5:

Jo edellä on esitetty miten puumallia, neuroverkkoja tms. epäparametrisia 

malleja voidaan käyttää imputointisolujen muodostamiseen. Olen ollut 

mukana kahdessakin EU-projektissa joissa näitä tehtiin. AutImp keskittyi 

puumalleihin ja Euredit neuroverkkoihin sekä myös muihin 

imputointimenetelmiin (http://www.cs.york.ac.uk/euredit/). Kummassakin 

tapauksessa tehtiin ohjelmia imputointien tekemiseen tilanteissa joissa y-

muuttuja oli yksinkertainen tai monimutkainen ja x-muuttujia oli enemmän tai 

vähemmän. Näiden automaattisempien ratkaisujen etuja löydettiin mutta 

kaikki ei toiminut hyvin. Imputointisolut olivat parhaimmillaan hienompia kuin 

perustilastomalleilla voitiin saada. Itse imputointi kuitenkin vaihteli. Osa 

ratkaisuista tuotti myös kivaa grafiikkaa jotta nähtäisiin miltä imputoidut arvot 

näyttivät imputoimattomiin nähden. Erityisesti Jyväskylän SOM oli näppärä 

tähän tarkoitukseen mutta kehitystyötä ei viime aikoina ole tuettu vaikka yksi 

väitöskirja julkaistiin vuonna 2008 (Ismo Horppu). 
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 1

Edellä oli jo viittaus kahteen tosiyksinkertaiseen imputointimalliin y=a ja

y(t)=y(t-1).

Jos edellisestä jatketaan imputointitoimintoon, niin imputoitu arvo = a joka 

on siis imputoijan löytämä hyvä arvaus. Arvauksen takana voi olla jokin muu 

muuttuja tai imputointisolu eli tämä pätee siis tietylle joukolle. Tämä on täysin 

deterministinen ellei a ole jollain tavalla jakautunut satunnaisluku. 

Myös edellinen viimeksi havaitun arvon siirtäminen seuraavalle ajankohdalle 

on puhtaasti deterministinen. Harjoitusdatassamme on helppo kokeilla kuinka 

hyvin tämä imputointi toimii. 

Jälkimmäisen menetelmän laajennettu kehitelmä on sellainen, jossa tietoja 

on vaikkapa ajankohdilta t-1 ja t+1 mutta arvo puuttuu ajankohdalta t. Mitä 

yksinkertaisia vaihtoehtoja olisi tälle (interpolaatio) imputoinnille.

Jatkohuomautus: pitkissä pitkittäisaineistoissa imputoinnissa voi käyttää 

aikasarjamenetelmiä. Tällä kurssilla en käsittele niitä.  
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 2

Pohdiskelen hieman tilanteita joissa apumuuttujia ei ole tai sellainen tieto on 

melko olematonta. 

Jollei mitään apumuuttujaa ole eli puuttuvasta osasta ei ole arvoja, voidaan 

aina tehdä oletus MCAR. Tällöin imputoinnissa tätä voi tulkita esimerkiksi 

siten, että

-keskiluvut (keskiarvo, mediaani, …) ovat samat sekä puuttuville että 

puuttumattomille ja siis helposti imputoida tiedot; laatu on eri asia.

-voidaan olettaa että puuttumattomat jakautuvat samalla tavalla kuin 

puuttuvat; eli katsotaan miten ne jakautuvat ja imputoidaan satunnaisesti 

tämän mukaisesti.

Jos nyt kuitenkin on otoksessa (tai koko mikroaineistossa) jokin taustieto 

vaikkapa ositteen tai muun kategorisen muuttujan muodossa käytettävissä, 

voidaan edellä mainitut operaatiot toteuttaa tällä tasolla. Siis ottaa kunkin 

ositteen keskiarvo puuttumattomilta ja sijoittaa tämä arvo puuttuville saman 

ositteen sisällä (tämä vastaisi MARS-oletusta).    
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 3

Edellä esiintyi implisiittisesti kaikkien tuntema keskiarvoimputointi jossa 

puuttuva tieto korvataan keskiarvolla (tämä voi olla otospainolla tai muulla 

tavoin painotettu tai ei). Esittämäni kehikon puitteissa keskiarvopaikkaus 

merkitsee että imputointimalli muodostuu vain yhdestä parametristä, kun taas 

jos keskiarvopaikkaus toteutetaan erikseen kussakin imputointisolussa, 

kyseessä on malli jossa on kategorinen muuttuja selittäjänä. Vastaavasti jos 

puuttuva arvo korvataan havaittujen arvojen mediaanilla, puhutaan mediaani-

imputoinnista. Myös moodi-imputointia voidaan käyttää mutta vain 

kategorisille tai kategorisoiduille muuttujille. Kaikki nämä deterministiset 

menetelmät ovat koko dataan sovellettuina hyvin huonoja paitsi jos 

estimoitava tilanne on yksinkertainen.

Keskiarvoimputointia voi laajentaa mallilla jossa on kategorisen muuttujan

lisäksi virhetermi. Virhetermin luonteesta (eli oletuksista sen suhteen) riippuu,

mikä on lopullinen malliluovuttajametodi. Yksinkertaisin vaihtoehto on ehkä,

että se noudattaa normaalijakaumaa solun vastaajista lasketulla varianssilla

ja keskiarvolla nolla. Tätä voisi harjoituksissa kokeilla. Se voi olla ihan

realistinenkin.
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 4

Keskiarvoimputoinnin erityistapaus on ns. suhdeimputointi, jossa

imputointimallissa selitettävänä on suhde ja selittäjänä kategorinen muuttuja.

Tämä sopii tietysti vain suhdeasteikon muuttujille. Menetelmä voidaan

muuntaa erotusimputoinniksi, jos suhteen sijasta käytetään logaritmien

erotusta. Suhdeimputointi voidaan laajentaa vaativamman mallin kautta

lisäämällä selittäjien joukkoon muitakin muuttujia, vaikkapa muita suhteita.

Tämä menetelmä on varsin paljon käytetty. Tyypillisiä tilanteita:

• Yrityspohjaisessa aineistossa puuttuu joukolta yrityksiä palkka- tai muu

tieto, mutta liikevaihto on käytettävissä. Kunnolla vastanneiden joukosta

(imputointisoluittain mikä voi olla toimiala) tuotetaan palkan ja liikevaihdon

suhde ja tällä imputoidaan puuttuvat palkat. Oletus on että imputointisolussa

palkkojen suhde vastaamattomilla on keskimäärin sama kuin vastanneilla.

Huomaa siis että vaihtelu pienenee koska kyse on keskiarvoimputoinnista.

Tätä ongelmaa voi vähentää lisäämällä hyvä satunnaistermi, ks. edeltä.
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 5

Pitkittäisaineistossa käy usein niin, että vastaus tulee yhtenä ajankohtana 

muttei toisena. Onneksi osa vastaa molempina. Oletetaan että osa 

vastauksia puuttuu ajankohdalta t mutta samoilta yksiköiltä on vastaus 

ajankohdalta t-1. Lasketaan molempina ajankohtina vastanneiden suhdeluku 

muuttujalle y. Se kuvastaa siis muutossuhdetta. Oletetaan, että ajankohtana t

vastaamattomien muutossuhde on sama. Tällöin puuttuva havainto saadaan 

kertomalla ajankohdan t-1 luku tällä suhteella. 

Tässäkin voidaan käyttää epävarmuutta ilmaisevaa virhetermiä (mallissa)

jotta puhtaasta keskiarvopohjaisesta suhdeimputoinnista päästään eroon.

Varianssi tällaiseen voidaan laskea vastaajien havainnoista.

Huomaa, että tilanteeseen voi löytyä parempiakin ratkaisuja. Myös

vastaajaluovuttajamenetelmää voi käyttää, esimerkiksi siten että mallitetaan

muutossuhteita ja tuotetaan ennustearvo (vaikkapa regressio) kaikille. Tämän

jälkeen jatketaan ottamalla tämä läheisyysmitaksi ja etsitään kullekin

vastaamattomalle läheisin jolta valitaan muutossuhde.
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Yksinkertaisia esimerkkejä 1

Laatikkoarvo on imputoitu, tähti ei

YKSIKKÖ

Nimi

Yhteystiedot

MUISTIO

23.11.2005

1(1)
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Yksinkertaisia esimerkkejä 2

Laatikkoarvo on imputoitu, tähti ei
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Yksinkertaisia esimerkkejä 3

Laatikkoarvo on imputoitu, tähti ei

Yksikkö
Nimi
Yhteystiedot

Muistio

13.3.2009

1(1)

Malli: y=b0+ b2 x2
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Yksinkertaisia esimerkkejä 4

Laatikkoarvo on imputoitu, tähti ei
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Yhteenveto: Imputointimalli plus Imputointitoiminto

Deterministinen                  Stokastinen
Yksikertainen                          Yksikertainen

Monikertainen

M
a
lli

lu
o
v
u
tt
a
ja

  
  
 V

a
s
ta

a
ja

lu
o
v
u
tt

a
ja

Tee toinenkin esimerkki!

Esim.  selitetään y:tä

regressiomallilla, ja 

otetaan ennustetut

arvot läheisyysmitaksi

joiden avulla lainataan

vastaajalta arvo.

Esim.  selitetään y:tä

regressiomallilla, ja 

otetaan ennustetut

arvot imputoiduiksi

arvoiksi.

Esim.  selitetään y:tä

regressiomallilla, ja 

otetaan ennustetut

arvot plus normaalijakau-

tunut rmse läheisyysmi-

taksi.  Voidaan monentaa 

satunnaisluvuilla.

Esim.  selitetään y:tä

regressiomallilla, ja 

otetaan ennustetut

arvot plus normaalijakau-

tunut rmse imputoiduksi 

arvoksi. Voidaan monentaa 

satunnaisluvuilla.
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Imputointimalli plus Imputointitoiminto mallittamisen kannalta 1

Imputointimalli on luonteeltaan ennustemalli, ei varsinaisesti selitysmalli,

vaikka hyvän ennustemallin taustalla on yleensä riittävä selityskyky ja ymmärrys 

siitä miksi ja miten tietyt selittäjät vaikuttavat selitettävään muuttujaan. 

Tulkinta on erilainen, jos kyse on imputoitavan muuttujan selittämisestä vs. 

vastausindikaattorista. 

On hyvä huomata myös että imputointimalli estimaatteineen voi olla eri 

aineistosta kuin imputoitavasta aineistosta. Toki homma ei toimi edes teknisesti 

elleivät muuttujat ole samoja. Erästäkin imputointimalliani käytettiin muutamana 

seuraavana vuonna uuden aineiston imputointiin (samalla tavalla aina). 

Uskottiin että ilmiön rakenteet eivät olleet muuttuneet liikaa. Toisaalta 

säästettiin aikaa = rahaa; aikasarjankin uskottiin näin olevan paremman. 

AutImp-projektin ohjelma oli rakennettu siten, että imputointimalli voitiin 

valita riippumattomasti imputointiaineistosta. Näin ei käsittääkseni yleisesti ole.  
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Imputointimalli plus Imputointitoiminto mallittamisen kannalta 2

Imputointimallin ennustekyky on erityisen tärkeä malliluovuttajamenetelmässä.

Ennusteen tulisi osua (tarvittaessa satunnaistermilisällä) hyvin aineistoon koko

arvoalueella, ei vain keskimäärin. Olen kohdannut usein tilanteita joissa mallia ei 

onnistu tekemään hyväksi kaikkialla tai malli toimii jossakin kohdassa hyvin,

toisessa huonosti, vaihtoehtoinen malli ehkä päinvastoin. Tällöin on 

päätettävä mikä osa on tärkein ja käytettävä tätä mallia. 

Vastaajaluovuttajavaihtoehto toimii parhaimmillaan hyvin kaikkien vastaajien 

arvoalueella, vaikka malli ei olisikaan valtaisan hyvin ennustava. Mutta sillä

ei ole mitään mahdollisuuksia onnistua tämän arvoalueen ulkopuolella eli

malliluovuttajavaihtoehto on ainoa mahdollisuus vaikka voikin olla vaikea,

erityisesti jos vastaajat ovat myös rakenteellisesti (sekä y- että x-muuttujien 

kautta katsottuna) selvästi erilaisia kuin vastaamattomat. Yritysaineistoissa

tämän kohtaa useammin kuin kotitalousaineistossa koska esimerkiksi isot 

ja innovatiiviset sekä nopeassa kehitys- tai laskuvaiheessa olevat yritykset ovat

omanlaisiaan mutta x-muuttujia ei näiden kaikkien tekijöiden mallittamiseen ole.   
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Imputointimalli plus Imputointitoiminto mallittamisen kannalta 3

Imputointimallin rakentamiseksi ja hyvän ennustekyvyn vahvistamiseksi 

kannattaa kokeilla malliin sijoitettavaksi mahdollisimman paljon x-muuttujia, 

myös niiden eri muodoissa kuten neliöitynä, logaritmoituna ja interaktioina.

Outlierit voivat sotkea tilannetta, joskus ne on syytä poistaa mallittamisesta, 

ainakin jos voidaan ajatella että tämänkaltaisia yksiköitä ei esiinny 

imputoitavassa joukossa. 

Kiinnostava kysymys on, onko syytä käyttää malleissa otos- tai muita painoja.

En anna tähän tyhjentävää vastausta, koska sellaista ei liene. Joihinkin

imputointeihin paino kuuluu, jos takana on tietty oletus (esim. keskiarvo voi

olla hyvä laskea painotettuna jos uskotaan, että se painolla tuotettuna sopii

vastaamattomiin; mutta mistä sen varmasti tietää?), mutta pääneuvoni

on, että jos painotus parantaa imputointimallin ennustekykyä, niin käytä

painoja. Huomaa, että painoissa olevaa tietoa, vaikkapa ositemuuttuja,

voidaan sisällyttää myös imputointimallin selittäjäksi.          
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Kommentti muuttujien välisistä yhteyksistä

Usein imputoinnissa on tavoitteena menestyä hyvin myös muuttujien välisten

yhteyksien kuvaamisessa. Tämä onnistuu jos kuhunkin muuttujaan sovellettu

imputointi onnistuu hyvin. Monet menetelmät (ja huono aineisto) eivät

kuitenkaan takaa tätä. Seuraavanlaisia ratkaisuja on sovellettu:

(i) Ei imputoida ollenkaan vaan puuttuvat tiedot jätetään analyysistä pois.

Tässä on ongelmana havaintomäärän supistuminen ja johtuva tarkkuuden

heikkeneminen sekä muussa kuin MCAR-tilanteessa myös tulosten

vääristyminen.

(ii) Käytetään analyysimenetelmää, jossa puuttuvuus on mukana (ehkä

selittäjänä, sen teho ei aina vahva).

(iii) Puuttuvuudesta johtuva harha oikaistaan uudelleenpainotuksella (mainittu

edelläkin).

(iv) Sovelletaan vastaajaluovuttaja -menetelmää siten, että samalta

luovuttajalta otetaan tiedot kaikille tai joukolle kiinnostuksen kohteena olevia

muuttujia.

(v) Sovelletaan ns. jaksottaista imputointia (mainittu jo edellä) jossa ensin

imputoidaan yksi muuttuja, sitten seuraava läheinen käyttäen edellistä

imputoitua arvoa apumuuttujana, ja niin edespäin.
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Estimointi imputoidusta datasta  1

Perusideat koskien piste-estimaatteja ovat yksinkertaiset:

- Tuota estimaatit - olkoot summia, keskilukuja, mallitulosteita tai 

mitä tahansa - ihan samalla tavalla kuin muutenkin. 

- Jos haluat piste-estimaatit moni-imputoinnin kautta, tuota useita 

piste-estimaatteja imputoimalla täydennetyistä havaintoaineistoista 

ja laske näiden keskiarvo (käsitelty aikaisemmin kohdissa 

Yksikertainen ja monikertainen imputointi 3 ja 4). Tämä edellyttää siis

hyvän stokastisen elementin mukana oloa monentamisessa. Ja tämän

tulee perustua kunnollisuuden periaatteen toteutumiselle (engl. 

’proper imputation’). Katso otteita seuraavalla sivulla.  
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Estimointi imputoidusta datasta  2

Kunnollinen (proper) imputointi:

Rubin 1987: these imputed values must be conditioned for all observed 
data, and different data sets must be drawn independently so that they 

reflect all sources of uncertainty in the imputation model. 

Rubin 1988: that imputations are randomly drawn from an appropriate 
distribution (worse results would be obtained for best predicted-value 

methods).

Björnstad 2007: which essentially means that the imputations are random 
draws from a posterior distribution in a Bayesian framework. In national 

statistical institutes (NSI’s) like Statistics Norway, the methods used 

for imputing for nonresponse are typically non-Bayesian. Hence, Rubin’s 

method of multiple imputation is not valid and cannot be applied in NSI’s.

Laaksonen 2007: To me, imputation is proper if the missingness due to 

non-response and other reasons is traced back as well as possible from the 

point of view of each estimation task. This requirement concerns naturally 

also variation.

ESRC 2007: So a further step is to add some additional noise to the 

imputed value to allow for the fact that the regression model is fitted 

with error. When this is done and all these sources of variability have 

been incorporated into the procedure the imputations are said to be 

"proper imputation" in that they incorporate all the variability that 

affects the imputed value.
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Estimointi imputoidusta datasta  3
Piste-estimointi ei kuitenkaan ole riittävä vaan tarvitaan väliestimointia eli 

varianssiestimointia mikä johtaa keskivirheeseen ja luottamusväliin.

Yleisin tapa tilastovirastoissa lienee (tein 2005 pienen tiedustelunkin tästä) edelleen, 

että osin imputoidun aineiston keskivirheet lasketaan ihan kuin mitään imputointia 

ei olisi tehty. Sama koskee oletettavasti monia muitakin tahoja. Tämä on toki

epäkelpo strategia, sillä imputointiin liittyy epävarmuus mistä syystä keskivirheet 

ovat liian pieniä. Itse estimaatti on samaan aikaan toivon mukaan vähemmän 

harhainen eli voidaan pohtia sitä, mikä on tulosten kokonaishyvyys.

Imputoinnin huomioimattoman keskivirheen harhaisuuden suuruus riippuu mm.

- siitä paljonko imputoidaan; pieni imputoinnin määrä (oletan että hyvä imputointi)

ei keskivirhettä aliestimoi merkittävästi

- käytetystä imputointimenetelmästä; tähän liittyy monia näkökohtia joita voimme

tutkia harjoituksissa kuten: 

• jos imputointimenetelmä säilyttää jakauman hyvin, harha myös aggregaattien 

keskivirheissä on pienempi 

• hyvä stokastinen komponentti imputoinnissa edistää asiaa.
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Estimointi imputoidusta datasta  4

Jos ja kun analysoija haluaa tehdä varianssiestimointinsa kunnolla, on olemassa

kaksi päävaihtoehtoa:

(i)  analyyttinen (kaavoja hyödyntävä) lähestymistapa

(ii) toistettuihin estimointeihin perustuva lähestymistapa (replication)

Toki lisäksi voidaan soveltaa kummankin yhdistelmiä.

Heti alkuun on syytä todeta, että kaikkiin tilanteisiin (erityisesti jos otanta

on kompleksinen ja siihen liittyvä puuttuneisuus myös) ei ole olemassa hyvää ratkaisua.

Alan tutkimus on ollut voimakasta ehkäpä 20 vuotta ja uusia ratkaisuja on saatu

aikaan. On toisaalta olemassa erilaisia lähestymistapoja sekä teoreettisessa että

käytännöllisessä mielessä eivätkä tulokset toki aina ole samoja. Eli epävarmuutta

mittaava varianssiestimointi on myös usein epävarmaa. 

Tämän kurssin loppuosassa en pyri tyhjentävään aiheen esittämiseen. Se on myös 

vaikeata  koska jotain on tapahtumassa koko ajan ja tieteellistä väittelyä käydään 

koko ajan. Tarkoitukseni onkin mielikuvan antamisen lisäksi konkretisoida

asiaa muutaman yksinkertaisen esimerkin kautta.  
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Estimointi imputoidusta datasta  5

Edellisen sivun jälkimmäinen vaihtoehto on jo esitetty, jopa yleisen kaavan muodossa,

tai oikeammin  kahden kilpailevan kaavan muodossa, joista Björnstadin 

esittämä antaa isompia variansseja ja on konservatiivisempi. Molemmissa on

kuitenkin ongelmana se, miten ensin yksikertainen imputointi ja sitten monikertainen

saadaan toteutetuksi hyvällä tavalla (kunnollinen ’proper’). Monissa käytännön

imputoinneissa se ei ole ehkäpä mahdollista ollenkaan. Hyvä puoli tässä MI-

pohjaisessa lähestymistavassa on, että jokin lisävarianssi aina saadaan imputointien

epävarmuutta kuvaamaan. Se voi olla liian pieni kuten Björnstad ja muutkin ovat 

väittäneet, mutta ei kuitenkaan nolla kuten monessa perinteessä. 

Edellisen sivun ensimmäisen vaihtoehdon perinteessä käytetään termiä 

kokonaisvarianssi, mikä muodostuu 

- kaikkien prosessiin sisältyvien varianssien summasta mikäli eri komponenttien 

välillä ei ole riippuvuutta. 

- mutta jos riippuvuutta on, on otettava huomioon niiden väliset kovarianssit mitkä

voivat lisätä tai vähentää kokonaisvarianssia.
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Survey-prosessissa eri komponentteja voi olla paljon koskien epävarmuutta

otannassa, yksikkövastauskadossa, erävastauskadossa ja sen imputoinnissa, mittaus-

virheissä ja niissä tehdyissä korjauksissa (editointi). Ollessani Southamptonissa

ranskalainen kollegani Pascal Riviere kehitteli yleistä kaavaa kaikelle tälle mutta 

empiiriseen testaukseen asti hän ei päässyt koska eri komponenttien estimointiin ei 

ollut dataa. On hyödyllistä kuitenkin miettiä näitä kysymyksiä ja siis oppia näkemään,

mistä epävarmuudet estimaateissa johtuvat. Aihe on myös hyvä metodologiseen 

tutkimukseen. Tartu siihen!

Seuraavaksi esitän kaksi lähestymistapaa jotka soveltuvat yksikertaiseen 

imputointiin koskien tyypillisen piste-estimaatin (kokonaissumma, keskiarvo) 

varianssia. 
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Kaksi analyyttistä lähestymistapaa kokonaissumman ja keskiarvon varianssin

estimointiin imputointitilanteessa:

(1) Särndal, Rancourt ja Lee mm. ovat esittäneet seuraavan yleisen muodon

missä kokonaisvarianssi on otantavarianssin ja imputointivarianssin sekä näiden

kovarianssityyppisen (sekatermin) varianssin summa. Yleensä voidaan ajatella että 

viimeinen termi on lähellä nollaa, ainakin jos imputointi on riippumaton otannasta, 

joten kokonaisvarianssi on kahden tekijän summa. Tämä muistuttaa MI-varianssia

sikäli että MI:ssä ensimmäinen termi on otantatyyppisten varianssien keskiarvo

ja toinen kertoo nimenomaan imputointien epävarmuudesta. 

Kaavalle löytyy kirjallisuudesta useille eri tilanteille tarkempi kaava. Esimerkkinä

esitän vain yhden mikä koskee keskiarvon estimointia keskiarvoimputoinnin 

tilanteessa yksinkertaisen satunnaisotannan tilanteessa. Ositettuun satunnais-

otantaan tämä on helppo yleistää laskemalla sama lauseke kullekin ositteelle 

ja sen jälkeen varianssien summa. Sama periaate sopii jos imputointi on soluittainen.  

MIXIMPSAMTOT VVVV
^^^^
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Esimerkki tilanteeseen (1):

missä             = otosvarianssi joka on laskettu vastanneista muuttujalle y.

Kuten tunnettua, tavallinen varianssi ilman imputoinnin huomioon ottamista on:
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Tässä otosvarianssi lasketaan siis täydennetystä datasta eli n:lle. Keskiarvo-imputointi

pienentää otosvarianssia koska imputoidut arvot ovat vastaajien arvojen keskiarvoja.

Havainnollistaakseni kaavojen eroja lasken niiden suhteen ’edellinen per jälkimmäinen’.

Tästä nähdään selvästi miten edellinen eli ’oikea’ varianssi on suurempi.  
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Huomaa siis, että tämä voidaan tehdä kullekin imputointisolulle erikseen, jos

keskiarvoimputointi tehdään näin. Miten jatko?
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(2) Uusotannan lähestymistapa. Kaksi tekniikkaa on tähän esitetty, Jackknife ja

Bootstrap. 

Jackknifelle on varmaankin eniten esittänyt tuloksia J.N.K. Rao. Periaatteena on 

poistaa analyysistä yksi (tai ryhmä=psu) havainto (tai –ja) kerrallaan ja toteuttaa 

imputointi tälle supistetulle datalle menetelmällä joka on käytössä ollut. Havainnon 

poistaminen tietystikin perustuu satunnaisuuteen. Jos tätä operaatiota toistetaan 

j=1,…, J kertaa ja kukin estimaatti merkitään vastaavasti, saadaan 

missä       on piste-estimaatti saatuna siis J toiston keskiarvona halutulle para-

metrille θ. Tämä menetelmä sopii useille otanta-asetelmille ja myös useille para-

metreille. Ei ole ihan helppo hyvin ohjelmoida. Parempi etsiä jonkun tekemä 

ohjelma käyttöön. 
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Bootstrap-tekniikkaa voisi sanoa simulointipohjaiseksi sikäli, että siinä 

toteutetaan surveyn perusoperaatiot useita kertoja ottamalla ns. Bootstrap-otos

ja hyväksyttävä siihen sisältyvä puuttuneisuus ja imputoimalla tämä. Tilanne on 

kullakin L:llä kierroksella satunnaisuudesta johtuen hieman erilainen ja vastaavasti 

sekä estimaatit että niiden varianssiestimaatit. Varianssi tuotetaan sitten melko 

yksinkertaisella tavalla, mikä muistuttaa edellistä.

Bootstrap-simuloinnin toteuttaminen hyvin ei kuitenkaan ole helppo 

paitsi yksinkertaisissa asetelmissa.
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Jatko

Lisäksihän katsellaan SAS:n perusvälineitä sekä SAS:n spesiaalivälinettä 

eli ’Proc MI’:tä. Tämä on moni-imputointiohjelma mutta jos sieltä 

valitsee yhden imputoidun datan, niin on yksikertaisen imputoinnin data 

käytössä. 

On huomattava, että ohjelma lisäkkeineen on siis rajoittunut tiettyihin 

yleisiin ja kauniisiin oletuksiin perustuviin ratkaisuihin. Ei ole 

alkuunkaan yleispätevä imputointiratkaisu. Tuloksia sillä aina tulee. 


