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Imputoinnin perusteet
Helsingin yliopisto, kevät 2011
Seppo Laaksonen

Luennot ja harjoitukset tiistaisin klo 16-19

Tässä osassa tarkennetaan englanninkielistä kokonaisesitystä. Keskitymme 
muutamaan tärkeimpään imputointitapaan ja harjoittelemme myös datan 
avulla. Näiden avulla voit laajentaa osaamistasi myös muissa 
imputointimenetelmissä. Vaihtoehtojahan on hyvin runsaasti. Yksi ongelma 
on terminologinen sekavuus. Et jokaisesta kirjasta tai artikkelista löydä tällä 
kurssillakaan esitettävää terminologiaa. Koeta kussakin tilanteessa selvittää 
itsellesi mitä metodiikka tarkoittaa vaikkapa tässä esitettävän terminologian 
näkökulmasta. Joskus se voi tosin olla vaikeata, koska kirjoittajat esittävät 
asiat liian karkeasti.  
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Johdantoa lisää

Tällä kurssilla imputointia toteutetaan surveyaineiston näkökulmasta, mutta
tilanne ei välttämättä ole olennaisesti erilainen jossain muussa 
tilastoaineistossa.
Surveyaineistossa tilanne on mieluummin hankalampi kuin muualla eli
täällä ratkaistut ongelmat yleensä pätevät myös muualla.

Koska kyse on survey-aineistosta, niin voidaan myös sanoa että pyrimme 
paikkaamaan mikroaineiston puuttuvaa tai epäkelpoa tietoa. 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. 
Kurssin paino on siis poikkileikkaus- ja lyhyen pitkittäisaineiston käsittelyssä.
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Terminologinen selvennys 
Imputation is not the same as estimation but in few cases, the Estimated value = the 
Imputed value.  Be careful with terminology!

Miten sanat imputointi ja estimointi liittyvät toisiinsa.? Olen havainnut että 
imputoinnin ja estimoinnin ero ei kaikille ole selvä. Estimointi tuottaa 
arvion perusjoukon parametrille. Parametri voi olla hyvin monenlainen, 
ollen estimoitavana 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
Imputation and editing are often good to integrate together. 

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).



Imputointitoiminto

On siis kaksi vaihtoehtoa imputointitoiminnolle sen jälkeen imputointimalli
on olemassa (joko estimoitu tai fiksusti päätelty):

(a) Malliluovuttajamenetelmä (model-donor), jolloin imputoidut arvot on 
joko deterministisesti tai (osin) stokastisesti laskettu mallin 
ennustearvojen (ja mahdollisten stokastisten satunnaistermien) 
pohjalta. 

(b) Vastaajaluovuttajamenetelmä (real-donor), jolloin imputoidut arvot on 
lainattu puhtaasti tai osittain muilta vastaajilta (yksiköiltä joiden arvot 
ovat saatavissa). Tähän tarkoitukseen tarvitaan läheisyyden metriikka 
(valitaan läheisin tai läheinen kuten yksi kymmenestä läheisestä). 
Metriikka voi olla satunnainen tai perustunut joihinkin sopiviin x-
muuttujatietoihin tai myös otettu malliluovuttajamenetelmällä 
imputoiduista arvoista jolloin imputointi on tehtävä samalla 
periaatteella myös niille joilla on olemassa oikeat arvot.  

Imputointi 2011, Seppo 515.2.2011



Imputointitoiminto 2

Imputointimallin ja –toiminnon ‘paketille’ on tosiasiassa vain kolme 
vaihtoehtoa:

Mallin selitettävä (a) Malliluovuttaja (b) Vastaajaluovuttaja

(i)  Muuttuja jota imputoidaan Kyllä Kyllä

(ii) Imputoitavan muuttujan 
puuttuneisuusindikaattori

Ei Kyllä

Imputointi 2011, Seppo 615.2.2011
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Luovuttaja

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. 

Huomasit, että molemmissa päämenetelmissä on tämä sana ’luovutus. ’ 
Kummassakin luovutus perustuu siis havaitusta tiedosta rakennettuun 
malliin, mistä ensimmäisessä vaihtoehdossa luovutus hoidetaan suoraan, 
kun taas toisessa vaihtoehdossa lisätekijöiden kautta. 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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Jatkuvan muuttujan imputointi

Aloitan konkreettisen imputoinnin jatkuvasta muuttujasta, missä 
yhteydessä imputointi on yleisempi kuin kategoriselle muuttujalle. Monet 
perusratkaisut jatkuvalle muuttujalle ovat lisäksi  melkoisen helppoja, 
erityisesti deterministisessä tilanteessa josta aloitankin.

En nyt ota esille imputointisoluvaihtoehtoja mihin siis regressiopuu sopisi 
jatkuvan muuttujan tapauksessa. Sen sijaan imputointimallini on tavallinen 
regressiomalli, jonka selittäjistä täytyy olla puuttumaton tieto olemassa.  
Selittäjät voivat olla siis jatkuvia tai kategorisia ja mallissa voidaan käyttää 
muunnoksia, kuten myös yhdysvaikutuksia. Tavoitehan on kuten 
imputointimallissa aina että malli olisi hyvä ennustamaan (predictable) 
havaintoarvojen vaihtelua. 

Aloitan vaihtoehdolla: (i)  Muuttuja jota imputoidaan plus (a),  jolloin
rakennetaan mahdollisimman hyvin eri arvoalueiden havaintoarvoja 
ennustava regressiomalli. Ja imputointi tapahtuu 
malliluovuttajamenetelmällä.
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Jatkuvan muuttujan deterministinen imputointi 2

Teknisesti SAS:lla tämä tapahtuu seuraavasti. 
Estimoidaan malli jossa selitettävä ja imputoitava muuttuja on jatkuva tai 
sellaiseksi tulkittu. Tätä imputointimemenetelmää 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; 

*perhaps weight w; run;

data uusi2; set uusi;

if y1 ne . then y1_imp=y1; else y1_imp=pred; run;    
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Jatkuvan muuttujan deterministinen imputointi 3
Erikoistapauksia 

Selittäjät Tulkinta

model y1= Ennustearvoksi tulee keskiarvo ja tätä 

menetelmää kutsutaan myös 

keskiarvoimputoinniksi mikä on melkein aina 

huono menetelmä (mean imputation=not a good

methodology)

model y1=x1 Jos x1 on kategorinen, niin ennustearvo on 

kunkin kategorian keskiarvo. Kutsutaan 

soluttaiseksi keskiarvoimputoinniksi, mikä on 

tietysti edellistä parempi (cell-based mean

imputation is better if cells are homogeneous)

model y1=z1 Edelliset ratkaisut voidaan tehdä mediaanille 

vastaavasti.

y1=x1 x2 x3 x1*x2 x4 

x4*2

Olkoot  x1 ja x2 kategorisia ja muut jatkuvia 

muuttuja. Tehdään mahdollisimman hyvin toimiva 

malli ja imputoidaan ennustamalla. 
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Esteettinen näkökulma

Jos malliluovuttajamenetelmässä ennustearvoa käytetään sellaisenaan, 
imputoidut arvot voivat sisältää hyvin monia desimaaleja.  Aineiston 
käyttäjä voi tällöin ihmetellä tarkan näköisiä arvoja. Jos tämä ihmettely 
halutaan ehkäistä,  on  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.
(esthetic editing after imputation by rounding)

Vastaajaluovuttajamenetelmässä arvot ovat todellisia eikä mitään 
jälkihoitoa tarvita,
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Harjoitteluun (Training)

Nettisivulla on aineisto jossa on vain yhdessä muuttujassa puuttuvuutta 
eli imputoitavaa. Onneksi käytössä on useita apumuuttujia. 
Apumuuttujien nimet kertovat aika paljon, mutta kaikkia yksityiskohtia ei 
tarvitsekaan tietää. Tehtävänäsi on rakentaa ensin mahdollisimman 
yksinkertainen imputointimalli jotta näet miten imputointia saa aikaseksi. 
Sitten etenet hieman monimutkaisempaan ja lopuksi kokeilet saada niin 
hyvän onnistumisen kuin suinkin. Onnistumisenhan näkee vertailemalla 
todellisiin havaintoarvoihin. Toki siinä on eri mittoja, joista oli keskustelua 
alkuluennossa. 

Nuo tässä aineistossa annetut ohjelmamallit pitäisivät olla sopivia tuohon 
puuhaan mutta en ole merkinnyt sinne oikeiden muuttujien nimiä joten 
sinun täytyy valita ne aineistosta.  
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Jatkan nyt vastaajaluovuttajamenetelmällä eli selitettävä 
muuttuja on
(ii) Imputoitavan muuttujan puuttuneisuusindikaattori jolloin siis vain 
vastaajaluovuttajamenetelmä on mahdollinen. 
Tällöin siis muodostetaan ensin indikaattori

Data alku2; set alku;

if y1 =. then y1_resp=0; else y1_resp=1;

Nyt edetään logit- tai probit- malliin seuraavasti

proc genmod data=alku2 descending; class x1 x2; 

model y1_resp=x1 x2 x3/link=probit dist=bin type1; 

output out=uusi p=pred;/*maybe weight w*/; run;

Nyt sinulla on metriikka jota voit käyttää läheisen arvon etsimiseen 
puuttuvalle.  Seuraavilla sivuilla on ohjelman pätkiä joilla saat läheisen 
arvon mutta et ehdottomasti läheisintä. Läheisimmän etsiminen on 
vaativampaa mutta sitä ei välttämättä tarvita ainakaan isoissa 
aineistoissa. Predicted values give a metrics to find for near neighbors.
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/* Viivästetään niin paljon kuin on tarpeen. Tässä 7 mutta voit 

kokeilla useampaa tai vähempää. Lagging from both 

directions, sorting by the predicted values, respectively.*/
Proc sort data=uusi; by pred;

data uusi2; set uusi;

lag1=lag1(y1);

lag3=lag2(y1);

lag5=lag3(y1);

lag7=lag4(y1);

lag9=lag5(y1);

lag11=lag6(y1);

lag13=lag7(y1);

/*Lisäksi tuotetaan päinvastaisessa järjestyksessä oleva 

ennustemuuttuja sekä sortataan data tämän mukaan*/;
_pred=-pred;

Proc sort; by _pred;

Vastaajaluovuttaja – Läheisen etsintää 1
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data uusi2; set uusi2;

lag2=lag1(y1);

lag4=lag2(y1);

lag6=lag3(y1);

lag8=lag4(y1);

lag10=lag5(y1);

lag12=lag6(y1);

lag14=lag7(y1);

/* Aletaan korvaamaan puuttuvia arvoja 

vuorotellen yhdestä suunnasta läheisiä ja 

sitten toisesta. Seuraava sivu. Now the 

missing values replaced with observed = 

real values by the order made in the 

previous step. */

Vastaajaluovuttaja – Läheisen etsintää 2



15.2.2011 Imputointi 2011, Seppo 16

if y1 ne . then y1_imp=y1;

else if y1=. then y1_imp=lag1;

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag2; 

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag3;

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag4; 

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag5;

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag6; 

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag7;

data uusi2; set uusi2;

if y1_imp=. then y1_imp=lag8; 

data uusi2; set uusi2;

Jne.

Vastaajaluovuttaja – Läheisen etsintää 4

Ellei kaikkia saada imputoitua, kokeile uutta mallia tai voit myös imputoida 
loput malliluovuttajamenetelmällä ellet parempaa keksi.
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As you see from the page 6 table, 
The real-donor can be based on the model (i) that it is our case a 

regression model.

The previous real-donor methodology is easy to convert to this 

strategy. You only need to change the metrics that is now derived 

from the predicted values (deterministic approach) of the regression 

model that is estimated from the observed values (respondents).  

Fortunately, the model automatically gives those predicted values for 

the non-respondents given that the explanatory (auxiliary) variables 

are complete (no missing values).  So, you will get these predicted 

values for all units (the respondents and the non-respondents). You 

remember that these values are equal to the imputed values in the 

first strategy. Now we thus ‘impute’ the values for all units, thus 

including the respondents, and take this metrics for imputing near 

neighbours and obtaining the required imputed values, 

consequently. Naturally, we keep observed values for the 

respondents.  
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SAS codes for this Real-donor methodology when the 
nearness metrics is based on the model (i)

This is very easy after the previous method. You only change the model 
statements as follows:

proc glm data=alku; class x1 x2; 

model y1=x1 x2 x3/solution; output out=uusi 

p=pred; *perhaps weight w; run;

And continue like in the previous, first sorting the values

Proc sort data=uusi; by pred;

And then going to construct the lagged variables for both directions, up 
and down. You can basically copy the previous statements and the 
imputed values and their successfulness indicators. Maybe it is good to 
change some file names for avoiding confusions.
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 1

Teemme vielä esimerkkiimme monikertaisen imputoinnin soveltaen SAS MI 
modulia. Mutta jotta paremmin ymmärtäisimme sen ominaisuuksia, esitän 
lyhyesti moni-imputoinnin keskeiset periaatteet vaikka ne on vielä 
lyhyemmin esitetty alun kokonaisesityksessä. 

Please read the general imputation material on multiple imputation before 
this more detailed presentation. 

Tavallisinta on siis imputoida puuttuvan arvon tilalle yksi arvo =  
yksikertainen imputointi tai yksittäisimputointi (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: 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 2

(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.  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.  
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 3

Alkuperäisen moni-imputoinnin perusidea on seuraava:
Olkoon 
L = imputointien u lukumäärä (number of imputations),
θ = estimoitava parametri (parameter being estimated, and its point-
estimate and variance estimate, respectively, see below),

jonka estimaatti olkoon = Q ja vastaava varianssiestimaatti = B. 

Kumpikin näistä on laskettu kuten tavallinen estimaattori siten että 
aineistossa ovat mukana myös imputoidut arvot. Estimaatti voi siis olla mikä 
tahansa, vaikkapa keskiarvo, mediaani, totaali, desiilipiste tai 
regressiokerroin tai suhde. 
The estimate can be whatever you are interested in, such as mean, total, 
median, percentage point, regression coefficient, ratio. You thus estimate 
these from the completed (partially imputed) data sets (obtaining several 
estimates).
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 4

Tällöin moni-imputoitu piste-estimaatti on yksinkertainen keskiarvo

Vastaava varianssiestimaatti on hieman monimutkaisempi

Tässä on siis kaksi komponenttia, eri imputoinneissa laskettujen varianssien 
keskiarvo ja imputointien välinen varianssi (muistuttaa tavallista 
otosvarianssia). 
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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 välttämättä 

stokastisen elementin, mihin on sekä Bayesiläinen että epäBayesiläinen 

strategia. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 5

The initial multiple imputation was developed by Donald Rubin. It was 
based on the Bayesian theory. Some years ago this theory was criticized by 
the Norwegian Jan Björnstad. A reason was that Rubin’s strategy is not well 
working in many practical situations. Hence he uses the term non-Bayesian. 
Consequently he re-constructed the variance formula, not the point-
estimate. His formula includes a correction coefficient k
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Usually k is not equal to 1 as in the Rubin’s formula, but  it is

where  f  = the nonresponse rate . You see that the uncertainty 

of the estimate using partially imputed data increases while 

the nonresponse rate. This is logical. See his paper and the 

discussion about it. http://www.ssb.no/english/research/people/jab/index.html
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 6

Now I give an example that is basically similar as used in our deterministic 
model-donor method, but now several imputed data sets can be 
performed. This means that the procedure MI uses a stochastic replication 
step to add some noise to the predicted values. It is expected that the 
variation of the imputed values will be increased from the deterministic 
method. I do not present in details how the Bayesian stochasticity for MI 
has been technically done. You can find details from the SAS Help and 
Documentation under the Proc MI. You see that there are several 
alternative approaches to MI but I only present this regression one. The SAS 
codes I copied from the Example 44.3: Regression Method
But I do not present a second method under this example. Note that you 
can copy other methods from the same manual and try with other 
methods. For me, this program is problematic since I will receive some 
results like from a Black Box. I know that the SAS manual includes 
references but looking for these many details will not become clear still. Be 
careful and try to check the quality of the methodology. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 7

Proc MI codes continue

The below SAS codes give the output file outex3 as in the example but you can 
change the name, of course. Seed = seed for random numbers that you can 
choose as you wish.

proc mi data=alku round=.1  mu0= 0 35 45

seed=13951639 out=outex3;

class x1 x2 ;

monotone reg(y1/ details);                  

var  x1 x2 x3 y1; run;

You see that the model statement is formed differently to the GLM and other 
models, e.g. the dependent variable should be last in the variable list.
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 7

Proc MI codes 2

Now I continue like earlier computing the successfulness indicators. There will 
be here 5 completed data sets as default but you can choose more or less.
data imputed; set outex3;

if y1_resp=0; /*this variable is good to create to the 

file in order to separate which values are imputed*/

indiv_error=abs(y1_imp-y1); 

/*See the output file how y1_imp will be coded*/

proc summary; class _imputation_; var y1_imp; 

output out=mi mean(y1_imp indiv_error)=mean_y1_imp 

mean_error cv(y1_imp)=cv min(y1_imp)=min 

p10(y1_imp)=p10 p25(y1_imp)=p25 p50(y1_imp)=p50 

p75(y1_imp)=p75 p90(y1_imp)=p90 max(y1_imp)=max; run;

The point estimates you will get automatically looking for _type_=0. 
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 7

Proc MI codes  2

How to see what will be the variance estimate when following either Rubin’s or 
Björnstad’s approach?  In this case, we work for the full data sets, i.e. for 
outex3. 

proc summary data=outex3; class _imputation_; 

var y1; output out=mi2 

mean(y1)=q stderr(y1)=stderr mean(y1_resp)=resp;

/*Variable _imputation_ is created automatically.*/

data mi2b; set mi2;

if _type_=1; /*we do not need this aggregate.*/ 

f=1-resp; b=stderr*stderr;

run;
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi 7

Proc MI codes    3

And now we get the final estimates straightforwardly  applying the above 
formulas:  

proc summary data=mi2b; var q b f; output out=mi_sum 

mean(f b q)=f b q var(q)=var_mean ;

data mi_sum2; set mi_sum;

k=1/(1-f);

rubin=var_mean+(1+1/5)*b;

bjornstad=var_mean+(k+1/5)*b;

rubin_stderr=sqrt(rubin);

bjornstad_stderr=sqrt(bjornstad);

rubin_cv=rubin_stderr/q;

bjornstad_cv=bjornstad_stderr/q; run;
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Yksikertainen ja monikertainen imputointi  8

Training continues

Tarkoitus on siis lisätä mukaan tämä kokeilu. Menestysindikaattorien MI-
tulokset voidaan koota samaan paikkaan kuin aiemmat tulokset. 
Varianssiestimaateista ei nyt ehditä ottamaan muita vaihtoehtoja kuin tämä MI, 
mikä on tosin kahdella vaihtoehdolla. 

Please complete your training and put the MI results in the Excel file concerning 
the successfulness of the point estimates. Also, compute some variance 
estimates and standard errors and cv’s in a separate table.

We will make one more experiment from the same data set but after we have 
interpreted these four results.  
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Stokastinen malliluovuttaja –menetelmä jatkuvalle 
muuttujalle   1 

Jatkan tässä aikaisemman regressioimputoinnin laajentamisella 
stokastiseksi. Tällainen on 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 jo tehdyistä 
tuloksistakin että tuo pätee.  
Next session presents how the deterministic regression imputation can be 
extended to stochastic.  This means to add a stochastic noise term to the 
deterministic predicted values.
Huomaa, että vastaajaluovuttajamenetelmä on usein (ei aina) parempi 
jakauman estimoinnissa. Malliluovuttajamenetelmässä stokastinen 
elementti voidaan lisätä lineaarisen mallin tai linearisoidun mallin 
tapauksessa seuraavasti:
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Stokastinen malliluovuttaja –menetelmä jatkuvalle muuttujalle   2
Stochastic model-donor method for a continuous variable

(i) Estimoidaan mallin keskineliövirhe. 
Estimate the mean square error from your data and the imputation model.

(ii) Oletetaan, että imputoidut arvot noudattavat normaalijakaumaa 
ennustearvon ympärillä siten että poikkeamien keskiarvo = 0 ja varianssi = 
keskineliövirhe. Make an assumption about the distribution of the imputation 
values around the estimated values, like normal distribution with the mean = 0 
and the variance = mean square error. 
(iii) Suoritetaan tarvittaessa robustointi jotteivät imputoidut arvot tule epä-
realistisen suuriksi tai pieniksi (vaikkapa katkaistun normaalijakauman hengessä).
Add  the noise to the predicted values maybe taking into account robustness. 
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Stokastinen malliluovuttaja –menetelmä jatkuvalle 
muuttujalle   Stochastic model-donor method for a continuous 
variable   3
SAS-koodina aikaisempi tilanne laajenisi näin _ SAS codes:

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 myös todellinen, jos 
sellainen on datassa.*/
r=rannor(99); 

/*normaalisesti jakautuneen satunnaismuuttujan luonti _ Random variable 
normally distributed*/
if r<-1 then r=-1;

if r>1 then r=1;

/* Tässä robustointi katkaisemalla. Robusting for avoiding too large values */
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Stokastinen malliluovuttaja –menetelmä jatkuvalle 
muuttujalle   4

Esimerkki  (jatkoa):

/* 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 y1_imp=y1; 

else y1_imp=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. The model output gives the rmse and this is possible to insert 

manually to the program but also using observed residuals  for the respondents.*/
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Stokastinen malliluovuttaja –menetelmä jatkuvalle 
muuttujalle   5
Esimerkki  (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 y1_imp=y1; 

else y1_imp=pred+rmse*r;  run;
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Stokastinen vastaajaluovuttaja –menetelmä jatkuvalle 
muuttujalle
Stochastic real-donor method for a continuous variable

I do not present all details here, since you can follow the same rules as 
presented above for real-donor methods in which the imputation model is 
the variable being imputed itself. 
Now you first impute the stochastic procedure of the previous pages for 
‘imputing’ all values (for the respondents and for the non-respondents) and 
after that apply the near(est) neighbor approach for imputing. This means 
that in fact the imputed value can be more or less far from the predicted 
value due to stochasticity. If you want, you can try it with our data but it is 
not obligatory.  



15.2.2011 Imputointi 2011, Seppo 36

Model-donor methodology may give impossible imputed 
values 1 

We have seen also in training that an imputed value may be impossible, 
e.g. negative income. Real-donor technique automatically accepts only 
possible values. Of course, this is not an only criterion, since an imputed 
value should be as close to a real value as possible. What to do in the 
case of impossible values?  I take the example such as income. Many 
‘imputeurs’ remove the negative incomes subjectively into an acceptable 
interval, like equal to zero. This does not look nice but may be practical.  

Another general strategy is to transform the income to logarithmic, then 
to estimate the imputation model and to get the imputed values in logs, 
and finally to transform these back to the initial scale.  See the next page 
in SAS codes. 
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Model-donor methodology may give impossible imputed 
values 2 
Data start_2; set start;

Log_y1=log(y1+1);

proc glm data= start_2; class x1 x2; 

model log_y1=x1 x2 x3/solution; output out=new 

p=pred;/*maybe weight w*/; run;

data new2; set new;

if y1 ne . then log_y1_imp=log_y1;

else log_y1_imp=pred;

y1_imp=exp(log_y1_imp)-1;

Run;

You can try this approach and check how the imputed values will change. 
It is automatically ensured that the results are better although the 
imputed values are possible. Much depends on how well the imputation 
model predicts within the whole interval, not only in certain area. 
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Kategorisen muuttujan imputointi
Imputing a categorical variable

Nyt siis kategorioita voi olla kaksi tai useampia. Sekä 
malliluovuttajamenetelmä että vastaajaluovuttajamenetelmä sopivat 
tilanteeseen, joskin joskus voi vaikeuksia ilmaantua ainakin 
malliluovuttajamenetelmän kanssa. Aluksi esitän ratkaisun joka kuitenkin 
usein toimii kohtuullisesti, ainakin jos imputoitujen arvojen jakauma on 
tärkeä, kuten usein on.  

As the whole, I do not present any large pattern of methods in this course as 
far as categorical variables are concerned. Fortunately, often the analogous 
strategies as for continuous variables are working. There are many exciting 
topics to be further examined in research, on the other hand.  
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Malliluovuttaja –menetelmä kategoriselle

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: 

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. Kokeile.  
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Vaihtoehtoja malliluovuttaja -menetelmälle binäärisen 
kategorisen muuttujan tapauksessa 1

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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Model-donor method for a binary (categorical) variable  1

Perform and estimate the imputation model so that the dependent 
(response) variable is binary such as y=1 or = 0 in which y=1 can be y>0 tai 
y=unemployed vs y=0 or y=non-unemployed. And compute the predicted 
values pk , being within the interval (0, 1). Now you have to decide which 
values are equal to 1 vs 0:

(a) Create the uniformly distributed random variable within the interval  (0, 1), let say 
uk, and impute  = 1 if pk > uk , and = 0 otherwise,
Or 
(b) Use external information for deciding which values should be equal to 1 and which 
equal to 0.  The easiest external information is to put the imputed value = 1 if the 
predicted probability >0.5, and = 0, respectively.
A better strategy is to take this threshold from the observed (training) data set. And 
even more preferably from the observed data set by imputation cells. 

Varmaan havainnoit että vaihtoehto (a) stokastinen, vaihtoehto 
(b) deterministinen.
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Real-donor methodology for the same case

Tämä on periaatteessa ihan sama kuin jatkuvalle muuttujalle kun 
ennustemuuttujana on vastausindikaattori eikä ole mitään väliä sillä kuinka 
monikategorinen on imputointia vaativa muuttuja. Rakennetaan siis 
imputointimalli samalla tavalla kuin edellä ja viivästetään molempiin suuntiin 
ja ryhdytään korvaamaan puuttuvia arvoja läheisillä havaituilla arvoilla. 

This works exactly similarly as for the continuous variable presented before. 
So, you can specify and build the imputation model 
either for the response indicator
or for the binary variable being imputed
And next to search for a near neighbor and borrow the imputed values from 
this unit with an observed value.
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Comments

We have seen that a certain observed value can be borrowed several times for the 
non-respondents. This may be dangerous, but never know.  So, it is maybe rational 
to impute some values with a model-donor technique instead of a real-donor one. 
Stochasticity may help in avoiding this problem.  It is also possible to limit the 
number of the borrowed values, that is, after let say 5 borrowed values from the 
same donor, next ones are taken from more far. It is possible that there are several 
units as close to each other (i.e. the values in the metrics indicator are equal). In this 
case, a natural solution is to randomly select the near(est). This assumption is used 
within imputation cells very commonly, too, since no new auxiliary data maybe do 
not exist.

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.
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Propensity scores and imputation cells
Response indicator  can be used also for constructing imputation cells (this 
is used in proc MI too) and imputing within such cells randomly. Thus, sort 
the predicted values and construct such cells as many as you think to be 
rational (e.g. 5-10% intervals).

If you choose a donor randomly, you can also apply multiple imputation by 
changing a different seed number for each imputation.  

Robustointi havaituilla residuaaleilla
Edellä malliluovuttajamenetelmässä esitin subjektiivisen robustoinnin
katkaisemalla normaalijakauman keskihajonnan päähän keskiarvosta = 0.
On myös mahdollisuus poimia residuaalit havaitusta joukosta ja lisätä näistä 
jokin 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. 
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Vaihtoehtoja vastaajaluovuttaja –menetelmälle

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. 
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Multiple imputation, Bayesian and non-Bayesian
We learned above the terms, Bayesian vs non-Bayesain MI. It is not 
always clear how they differ, but there are some specific rules for the 
Bayeasin presented e.g. in Rubin’s book 1987 (and its new versions). 
My above stochastic model-donor technique is not Bayesian but non-
Bayesian, thus when adding the noise to the predicted values. It is easy 
to continue from that to MI by changing a seed number for each 
imputation round.  I here present the same for the Bayesian MI. 
(i) Draw a χ2

r-1 random variable, say xi , and set
σ2

* (t) = MSE(t) (L-1)/ xi and σ2
* (t+1) = MSE(t+1) (L-1)/ xi

(ii) Draw n-r independent N(0,1) random numbers, say zi, and set 
replacement values for the missing yi in t 
yi(t)= predicted value + σ* (t) zi

(iii) Repeat stage (ii) L times using different random numbers each 
case.

This differs from my non-Bayesian strategy basically from one
additional stage, i.e., stage (i) is not in my non-Bayesian strategy. I
tested both approaches 20 years ago, but I did not find any dramatic
difference in imputed results.
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 1

Edellä on 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. 

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 on helppo 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

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.
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Yksinkertaiset metodit esitetyssä kehikossa 4

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. 

Periaatteessa tätä samaa strategiaa käytetään puoluegallupeissa, joissa 
vastaajilta kysytään mitä puoluetta äänesti edellisissä vaaleissa. Kun 
toisaalta tiedetään mitä nyt äänestää, saadaan tietoa kannatuksen 
muutoksesta. Muodostetaan siis ’korjauskerroin’ jolla alkuestimaattia 
korjataan. Koska kaikilta ei saada tietoa kahdelta ajankohdalta, jää jäljelle 
vielä imputointi- tai muu korjaustehtävä tälle osalle aineistoa.   
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Imputointimalli plus Imputointitoiminto mallittamisen 
kannalta 1

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. 

EU:n AutImp-projektini 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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Estimointi imputoidusta datasta
Edellä olemme keskittyneet piste-estimointiin ja siinä harhaan. Se ei 
kuitenkaan ole riittävä vaan tarvitaan väliestimointia eli 
varianssiestimointia mikä johtaa keskivirheeseen ja luottamusväliin.

Yleisin tapa lienee edelleen, että osin imputoidun aineiston keskivirheet 
lasketaan ihan kuin mitään imputointia  ei olisi tehty. 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;  jos imputointimenetelmä säilyttää 
jakauman hyvin, harha myös aggregaattien keskivirheissä on pienempi 
- hyvä stokastinen komponentti imputoinnissa edistää asiaa.
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Estimointi imputoidusta datasta  2

Jos ja kun analysoija haluaa tehdä varianssiestimointinsa kunnolla, on 
olemassa kaksi päävaihtoehtoa:
(i)  analyyttinen (kaavoja hyödyntävä) lähestymistapa
(ii) toistettuihin estimointeihin perustuva lähestymistapa (replication)

On syytä todeta, että kaikkiin tilanteisiin (erityisesti jos otanta
on kompleksinen ja siihen liittyvä puuttuneisuus myös) ei ole olemassa 
hyvää ratkaisua. On toisaalta olemassa erilaisia lähestymistapoja sekä 
teoreettisessa että käytännöllisessä mielessä eivätkä tulokset toki aina ole 
samoja. Eli epävarmuutta mittaava varianssiestimointi on myös usein 
epävarmaa. 

Emme käy läpi näiden yksityiskohtia. Moni-imputoinnin lisäksi voidaan 
käyttää suoraa analyyttistä kaavaa, bootstrapia, muita otannan uuskäytön 
menetelmiä ja Jacknifea. 
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Tässä on samaan tyhjään maisemaan tehty imputointi kahdella tavalla. 
Kumpi parempi?



Imputointi riippuu siis myös vuodenajasta.



Olisitko uskonut että ylämaisema imputoituu alamaisemaksi muutamassa 
kuukaudessa?


