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Seppo Laaksonen

Tämä sisältää perusmateriaalin kurssille. Kurssi on tilastotieteen 
yhteydessä, mutta kaikki ei ole puhdasta tilastotiedettä. Kurssi on 
motivoitu kahdessa mielessä:
-Tietosuojaus on välttämätön useimpien todellispohjaisten 
tilastollisten aineistojen yhteydessä, ja siis koskettaa useimpia 
aineistojen luojia ja käsittelijöitä. 
- Tietosuojaa parantavia menetelmiä on hyvä tuntea ja niistä voi löytyä 
myös innostavia haasteita tutkimukselle. 
On hyvä huomata että tämä kurssi on mieluummin johdanto 
aiheeseen kuin tyhjentävä. Toisaalta on syytä pitää mielessä ettei hyviä 
metodisia ratkaisuja ole kaikkiin tilanteisiin.
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http://neon.vb.cbs.nl/casc/

Tilastolliset tietosuojamenetelmät 

Tästä aiheesta löytyy hyvin paljon tausta-aineistoa. You can even find a lot 
of material by googling on this topic. One useful source on statistical 
disclosure control methods is downloadable on the web.

Tästä linkistä löydät hyvin laajan manuaalin tai käsikirjan (handbook) 
aihepiiristä. Sen ovat tehneet erään EU:n projektin tutkijat, painotuksen ollessa 
tilastovirastojen tarvitsemassa tietosuojatekniikassa. Tällä kurssilla käytän osin 
tätä käsikirjaa mutta sivuutan vaikeimmat metodologiat sekä monet 
tarpeettomuudet normaalitutkijan tms kannalta. Toisaalta tuon esille myös 
muiden kuin tilastovirastojen tarvitsemaa tietoa ja heiltä saatua kokemusta.  
Tämän kurssin painotus on tilastoaineiston tutkijan ja hyväksikäyttäjän. 
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Mahtaisiko näissä datoissa olla mitään tietosuojaongelmaa?
Kaikki kuvat ovat Etiopiasta marraskuulta 2010
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Peruslähtökohta joka sopii myös muille kuin virallisen 
tilaston toimijoille eli siis kaikille datan kerääjille ja 
käsittelijöille:

The sixth United Nations Fundamental Principle of Official Statistics 
is very clear on statistical confidentiality. “Individual data collected 
by statistical agencies for statistical compilation, whether or not 
they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential 
and used exclusively for statistical purposes.” 

Any principles for microdata access must be consistent with this 
Fundamental Principle. 
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The following principles should be used for managing the 
confidentiality of microdata: 

Principle 1: It is appropriate for microdata collected for official statistical 
purposes to be used for statistical analysis to support research as long as 
confidentiality is protected. 
Principle 2: Microdata should only be made available for statistical and 
research purposes. 
Principle 3: Provision of microdata should be consistent with legal and 
other necessary arrangements that ensure that confidentiality of the 
released microdata is protected. 
Principle 4: The procedures for researcher access to microdata, as well 
as the uses and users of microdata, should be transparent and publicly 
available. 
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1. Respect
We respect the privacy of others and the promises of 
confidentiality given to them.

6. Guarding Privileged Information
Privileged information is to be kept confidential. This prohibition is 
not to be extended to statistical methods and procedures utilized 
to conduct the inquiry or produce published data.

Kansainvälisen tilastoinstituutin = ISI Declaration of Professional

Ethics ADOPTED BY THE ISI COUNCIL 22 & 23 July 2010 Reykjavik, Iceland

Siteerauksia
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Kansainvälisen tilastoinstituutin = ISI Declaration of Professional

Ethics ADOPTED BY THE ISI COUNCIL 22 & 23 July 2010 Reykjavik, Iceland
Siteerauksia

12.Protecting the Interests of Subjects
Statisticians are obligated to protect subjects, individually and collectively, 
insofar as possible, against potentially harmful effects of participating. This 
responsibility is not absolved by consent or by the legal requirement to 
participate. The intrusive potential of some forms of statistical inquiry 
requires that they be undertaken only with great care, full justification of 
need, and notification of those involved. These inquiries should be based, as 
far as practicable, on the subjects’ freely given, informed consent. The 
identities and records of all subjects or respondents should be kept 
confidential. Appropriate measures should be utilized to prevent data from 
being released in a form that would allow a subject’s or respondent’s identity 
to be disclosed or inferred.
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1. Miksi tarvitaan tietosuojausta?
- Tilastoyksikköä ei saa paljastaa

Jos sen saa paljastaa, älä siis tee tietosuojausta turhaan.
2.  Mitkä ovat tärkeimmät muuttujat ja miten dataa käytetään?
- Mitkä yksiköt täytyy suojata?
- Mikä on survey- ja muu metodiikka käytetty ml. kehikko, otanta 
- Julkistusmuoto: taulukointi tms, tutkijatiedosto, julkinen tiedosto, 

yhteydet muihin vastaaviin julkistuksiin
Jos et julkista mitään piirisi ulkopuolella, et tarvinne suojaustakaan.

- Käyttäjien tarpeiden analyysi
Suojaustavassa otetaan huomioon eli yritetään toteuttaa käyttäjien 
tarpeet myös suojauksen jälkeen.

- Lomakkeen arviointi, ovatko kaikki muuttujat tarpeen ja millä tavoin
3.  Riskianalyysi herkkien avainmuuttujien kautta
4.  Suojausmenetelmien valinta ja menetysten arviointi
5.  Toteutus ja dokumentointi

Näkökohtia suojauksen  toteuttamiseksi
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Dissemination Stream Notes Statistical Tables and 
Data Cubes 

This can include both standard tables and special tables (or 
special analyses for that matter) generated at the request of 
the researcher. Some offices now release very detailed 
matrices, known as data cubes, which researchers can 
manipulate to support their own needs. However, if these are 
very detailed, the level of confidentiality risk can be similar to 
microdata. 
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What is statistical disclosure control?

Statistical disclosure control (SDC) concerns safeguarding the 
confidentiality of the information that <name of the office> holds about 
people and businesses.

Statistical disclosure control involves modifying data so that the risk of 
identifying individuals is reduced to an acceptable level. Crudely 
speaking, this involves removing information (broad-banding variables, 
etc) or damaging the data (perturbing values). Disclosure control 
methods attempt to find an optimal balance between the improvement 
in confidentiality protection and the reduction in data quality. Tavoite on 
kuitenkin että aineistojen tulee hyötykäytetyt niin hyvin kuin mahdollista 
siten että yksilösuoja ei vaarannu. Äskettäin on ilmestynyt kansleri Ilkka 
Niiniluodon vetämä Tieto käyttöön –raportti jossa linja on nimensä 

mukainen. Tavoite on myös saada julkisin varoin kerätyt aineistot 

ilmaiseksi tai mahdollisimman halvalla käyttöön.
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Generally speaking, rare combinations of attributes lead to the 
identification of individuals, e.g. a sixteen-year-old widow, a female 
miner, a single manufacturer in an area, etc. Disclosure control 
methods are usually applied if ethical, practical or legal 
considerations require the data to be protected, and the possibility 

of identification exists.

Huomio siis, karkeasti, kiinnitetään harvinaisiin 
aineistosta saatavissa oleviin kombinaatioihin joiden 
takaa yksilö on helpoiten tunnistettavissa. 
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Promise to Respondent

Whether the respondent is a person, business or other organisation, an 
honest data collector will give a promise that the individual information 
provided will be kept confidential. Sometimes this promise is enshrined in 
law, as with the census. Procedures are then needed to fulfil this promise, 
and to be able to demonstrate that it has been fulfilled.

In passing, it is worth noting that this promise can affect the quality of 
responses, since fear of disclosure may inhibit the respondent from 
responding truthfully (or at all) to sensitive questions
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Paljastuminen tapahtuu jos aineistosta saadaan selville sellaista tietoa 
ihmisestä tai organisaatiosta jota ei muuten tiedetä. Tämä ei sinänsä ole 
ongelma ellei saatua tietoa katsota luottamukselliseksi. Paljastuminen voi 
koskea:
-Identiteettiä  tai
-Ominaisuutta.  
Jälkimmäinen ei siis suoraan kerro ketä tai keitä määrätty tieto koskee mutta 
arvo saatetaan kokea kiusalliseksi joidenkin näkökulmasta (median lööpithän 
usein esittävät jotain yleisellä tasolla mutta eivät paljasta yksityiskohtia). 
Jopa huono vastausprosentti voi herättää epäluottamusta tutkimusta 
kohtaan ja se halutaan piilottaa. Tämä ei toki sovi tieteelliseen tutkimukseen. 
Myös huomattavan pieni tai iso havaintoarvo voidaan kokea herkkänä vaikkei 
tiedetä ketä se koskee (on vaikkapa kohtuuttoman rikas). Kyse voi myös olla 
aineistovirheestä. Kiinnostava kysymys on jos aineistovirhe johtaa väärän 
tiedon leviämiseen vaikkei tiedetä ketä koskee. Jos tiedetään, se voi olla vielä 
kiusallisempi mutta antaa mahdollisuuden korjata virheen (otsaan voi jäädä 
silti leima).   

Tietosuojaa ja menetelmiä 2011  

Seppo

Paljastumisesta 1
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Paljastuminen voidaan sallia jos pyydetään lupa asianomaiselta yksiköltä.  
Jos yleinen lupa pyydettäisiin, ei tarvitsisi sen aineiston puitteissa huolehtia  
koko paljastumisriskistä. Tällaista lupaa lienee vaikea saada. Rajoitettu lupa 
on sen sijaan varsin yleinen koskien erityisesti yritysaineistoissa isoja 
yrityksiä. Tällöin (kirjallisesti) sovitaan mikä tieto ja milloin on julkiseksi 
luonnehdittavaa. Vastaava lupa on tarpeen kvalitatiitivisessa analyysissä 
(ml. surveyaineiston jossa kerätään tekstimuotoisia täydennyksiä ja 
mielipiteitä vastaajilta), jos suoria siteerauksia tehdään julkaisussa; näin 
vaikka itse henkilö on anonymisoitu koodilla.  
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Paljastumisesta 2

Yksikkötasoisen luvan pyytäminen laajassa muodossa on työläs tehtävä ja 
siksi voidaan rajoittaa vain rajoitettuun määrään yksiköitä. Silti tätä 
kannattaisi tehdä enemmän kuin yleisesti tehdään. 
Massadatan osalta on sen sijaan toimittava niin, että paljastumisen riskiä ei 
ole tai se on vähäinen. Käytännössä jonkin tason riski jää jäljelle, muuten 
aineistosta tulisi melko käyttökelvoton.
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Suorat tai epäsuorat tunnistetiedot sekä muuttujien 
herkkyys
Katso erillinen liite
Sensitivity of variables to identify individuals
See the separate annex.

Ryhmän tai ryppään riski:
Tavallisesti ajatellaan niin että ryhmä on paljastunut jos sen yksikin 
jäsen on paljastunut. Jos ryhmä tai ryväs on kotitalous, niin yhden sen 
jäsenen kautta koko kotitalous paljastuu. Sama koskee vaikkapa 
yrityksen toimipaikkaa tai koulun luokkaa. Sen sijaan ei liene syytä 
ajatella samoin jos kyse on kunnasta ja sen asukkaasta tai 
kaupunginosasta ja sen asukkaasta. Ikuinen ongelma on myös jonkin 
etnisen tai muun pienryhmän esille tuominen vaikkapa mediassa jolloin 
koko porukka leimautuu. Kyse on kuitenkin aina yksilöistä joita on toki 
vaihteleva määrä sekä pienryhmissä että isoissa ryhmissä.
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Riskin arviointi 1
Kun riski on siis suurempi kuin jokin asetettu raja, suojausmenetelmiä 
tarvitaan ellei luovuta tiedon tai aineiston julkistamisesta.
Mikrodatalle perustuvia riskimittoja:
-Otoksen avainmuuttujiin
-Perusjoukkotason avainmuuttujiin
-Datojen yhdistämisestä johtuviin

Urkkija (intruder) on utelias naapuri tai vastaava jolla on tiedossa jonkin 
yksikön yksityiskohtaista tietoa ja urkkija siis haluaa katsoa löytyykö tämä 
datasta. Suojaaja ei tiedä kuinka paljon tietoa yksiköstä on urkkijalla. Näin 
ollen urkkijaa kiinnostavat datassa olevat hänelle tuntemattomat tiedot 
yksiköstä, joita hän voi käyttää yksikköä vahingoittaakseen.

Urkkijalla on arkistotietoa ml. rekisteritietoa käytettävissä. Yhdistämällä 
tämän avainmuuttujat toisen aineiston avainmuuttujien kautta saadaan uusi 
aineisto josta voi paljastua herkkää tietoa.  
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Hyökkääjää, urkkijaa, vakoilijaa pitää silti 
varoa aivan kuin varasta, tai ryöstäjää 
toisissa paikoissa enemmän kuin toisissa. 
Jos hyvin käy, et joudu ikävyyksiin 
varkaan, ryöstäjän etkä urkkijan kanssa. 
Pyrkimys on että todennäköisyys on pieni 
mutta silti voidaan toimia järkevästi, eli ei 
ole syytä piiloutua kellariin jonne 
kiusaaja ei ehkä ilman muuta tule. Sama 
on tilanne että dataa pitää voidaan 
käyttää hyväksi myös sisäpiirin 
ulkopuolella koska sisäpiirin päätehtävä 
on datan kerääminen ja laadun 
varmistaminen. Heillä ei ole aikaa 
perusteelliseen analyysiin ja 
ulkopuolinen analysoija tuo myös uusia 
näkökulmia analyysiin. 
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Urkkija vs lainrikkoja

Urkkija on siis teoreettinen yksikkö (tai monikossa myös) jota 
vastaan taistellaan. On siis siksi vaikea tapaus koska urkkijaa ei 
havaitse muulloin kun jo jotain tapahtunut. Silloinkaan häntä (jos 
on tunnistettavissa) voi olla vaikea syyttää koska hän ei ehkä ole 
tehnyt rikosta . Hän on saanut dataa ja kyennyt löytämään sieltä 
ei-julkista tietoa. Urkkijalla ei tässä tarkoiteta laittomin keinoin 
aineistoon murtautujaa. 

On myös yhä enemmän ’urkkijoita’ jotka pyrkivät esimerkiksi 
pankin, vakuutusyhtiön tai veroviranomaisen toimeksiannosta 
löytää talousrikollisia tai muita lainrikkojia aineistojen 
perusteella.  Näissä töissä tilastotieteellä yhdistettynä hyvään 
tietotekniikkaan on suuri rooli, monissa maissa. 
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Riskin arviointi 2

Pitkittäisaineisto jossa on samoja yksiköitä eri ajankohdilta tarjoaa 
urkkijalle enemmän mahdollisuuksia paljastuksiin. Siksi suojaaminen on 
niissä vaativampaa.    

Yritysaineistojen erityiskysymykset. Erityisesti isot yritykset tai muuten 
omanlaisensa uniikit yritykset ovat tunnistettavissa helposti koska 
monista avainmuuttujista on yleisesti tietoa olemassa eivätkä nämä siis 
ole herkkiä. Mutta jos niiden avulla yritys tunnistetaan, muut  eli herkät 
tiedot tulevat tietoon.  
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64 94 3123

94 64 2331

Ei paljastavaa tietoa

Mutta huonolla
metadatallakaan
tuskin paljastuu

Hyvällä metadatalla
Paljastuu

Miten tämä?

Arvosana Paino Palkka

A 64 94 3123

B 94 64 2331

Arvosana Paino Palkka

Matti 64 94 3123

Maija 94 64 2331
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Arvosana Paino Palkka

Pojat 64 94 3123

Tytöt 94 64 2331

Ääriyksinkertainen havainnollistus
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Monimutkaisempi ja todellinen havainnollistus
Onko tässä herkkyyttä? How sensitive is this?
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Monimutkaisempi ja todellinen havainnollistus
Edellinen uudelleen hieman laajennettuna. How sensitive is this?
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-Otos perusjoukosta on julkinen ja otospainot ovat käytettävissä
-Kokonaisaineisto on urkkijalla ja tunnistustieto tietojen 
yhdistämiseen olemassa

Olkoon avaimella (koostettu yhden tai useamman muuttujan 
ristiinluokitteluna) k =1,…,K solua.
•Olkoon edelleen perusjoukossa havaintomäärä kussakin solussa Fk

mikä määrä ei tavallisesti ole tiedossa mutta määrä voidaan myös 
estimoida otoksen pohjalta laskemalla tähän soluun kuuluvien 
otospainot yhteen. Vastaavasti  otoksessa frekvenssi = fk mikä 
voidaan ilman ongelmia laskea. Edellisten summa on perinteisellä 
merkinnällä N (tai sen estimoitu määrä) ja jälkimmäisten n joka on 
siis otoskoko tai käytännössä vastaajien määrä jos kyse on surveystä. 

Merkintöjä ja herkkyyslaskelmia 1
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Olkoon i otoksen s yksikkö jonka solu k myös tiedetään. Vastaavasti 
ulkopuolisessa tiedostossa P on yksikkö  i* joka vastaa yksikköä i mutta tätä 
ei automaattisesti tiedetä. Yleisellä tasolla voidaan paljastumisen riski r 
määritellä r = tn(i ja i* onnistuneesti yhdistetty| s, P, pahimman tilanteen 
mukaan).

On hyvä huomata että urkkijan kannalta riski merkitsee menestymistä eli 
kyse on menestymistodennäköisyydestä.
Perusjoukossa tai ulkopuolisessa tiedostossa P todennäköisyys tulla 
paljastetuksi on yksinkertaisesti 1/Fk mikä on 100% jos solun koko =1. 
Globaali riskimitta on määritelty  solujen yli laskettujen todennäköisyyksien 
summana τ1= Σ 1/Fk. 
Vaihtoehtoisesti mitta tuotetaan otostasolla jolloin yksikäsitteinen 
tunnistaminen eli  kun fk =1 painotetaan oheisella tavalla: τ2 = Σ I(fk =1)1/Fk 

missä indikaattori I = 1 jos fk =1 , muuten = 0. Kumpikin näistä globaaleista 
mittareista voidaan laskea suhdelukuina jolloin nimittäjänä on vaikkapa n. 
Otoksessa tunnistaminen ei siis ole varmaa vaikka solun frekvenssi = 1 vaan 
todennäköisyys riippuu solun koosta suhteessa perusjoukon kokoon.

Merkintöjä ja herkkyyslaskelmia 2
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Otan esimerkin historiatietoisuus Suomessa tutkimuksesta jonka 
analyysivaihe on vielä meneillään mutta sekä brutto-otos että netto-
otos ovat käytettävissä. Brutto-otoksen koko oli lähes 3400 joiden ikä oli 
15-79 vuotta. Vastanneita oli noin 36 prosenttia. Aineistossa on 
paljonkin avainmuuttujia sekä analyysin että tietosuojariskin mielessä, 
sellaisia kuin ikä, ikäryhmä, sukupuoli, ulkolainen vs kotimainen tausta, 
lasten lukumäärä ja biologisten lasten määrä, siviilisääty, onko puoliso 
kuollut, kaikki mahdolliset aluetason tiedot ml. koordinaatit, 
koulutusluokitus ja sen supistetut versiot kuten koulutustaso, asunnon 
ominaisuuksia kuten koko ja keittiötyyppi ja rakennuksen tyyppi. 

Seuraavilla kahdella sivulla on kokeilu maksimissaan neljällä muuttujalla. 
Voit kuvitella mitä tapahtuu jos määrää lisätään ellei kategorioita 
yhdistellä samalla.  Jännää on että tietosuója on joskus parempi netto-
otoksessa koska vastanneiden määrä putoaa joissain soluissa nollaan 
(Missä?). 

Herkkyyslaskelmia 
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Historiatietoisuus Suomessa tutkimuksesta esimerkki 
absoluuttisilla mitoilla

Solut

Brutto Netto

Tau1

Tau1_

otos Tau2

Sukupuoli 2 2 0,0012 0,003 0

Ulkol_tausta 2 2 0,0559 0,251 0

Ikä vuosissa 66 66 1,682

5.041

8468 0,333

Viisivuotis-

ikäryhmä 14 14 0,0711 0,211 0

Biol_lasten 

määrä 8 7 0,2564 0,27 0

Sukupuoli Ulkol_tausta 4 4 0,235 1,003 0

Sukupuoli Ikä vuosissa 131 131 5,9128 18,61 0,333

Sukupuoli Viisivuotisikäryhmä 28 28 0,2876 0,876 0

Sukupuoli Biol_lasten määrä 16 14 1,1203 1,121 0

Sukupuoli Ulkol_tausta Viisivuotisikäryhmä 43 32 13,789 4,879 3,5

Sukupuoli Ulkol_tausta Biol_lasten määrä 21 17 3,4301 3,622 1,167

Sukupuoli Ulkol_tausta Viisivuotisikäryhmä

Biol_lasten 

määrä 179 135 60,666 46 17,35
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Historiatietoisuus Suomessa tutkimuksesta esimerkki 
suhteellisilla mitoilla

Tau1

Tau1_

otos Tau2

Sukupuoli 0,0006 0,002 0

Ulkol_tausta 0,0279 0,125 0

Viisivuotis-

ikäryhmä 0,0051 0,015 0

Ikä vuosissa 0,0321 0,039 0,005

Biol_lasten määrä 0,0321 0,039 0

Sukupuoli Ulkol_tausta 0,0587 0,251 0

Sukupuoli Ikä vuosissa 0,0451 0,142 0,003

Sukupuoli

Viisivuotis-

ikäryhmä 0,0103 0,031 0

Sukupuoli

Biol_lasten 

määrä 0,07 0,08 0

Sukupuoli Ulkol_tausta

Viisivuotis-

ikäryhmä 0,3207 0,152 0,081

Sukupuoli Ulkol_tausta

Biol_lasten 

määrä 0,1633 0,213 0,056

Sukupuoli Ulkol_tausta

Viisivuotis-

ikäryhmä

Biol_lasten 

määrä 0,3389 0,341 0,097
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Esimerkki  herkkyysmittareista

Aineisto TNS-Gallupin aineisto 3/2011
Yhteensä 4413 tilastoyksikköä. 

Mitkä muuttujista voisivat olla herkkiä?

27 ammatti     Num 8  10 kategoriaa

10 asuu        Num 8 <ASUU> Asutteko...  Ei arvoja

12 elvaihe Num 8 <ELVAIHE> Mihin elämänvaiheeseen kuulutte? 7 kategoriaa

15 fika Num 8 Jos 18 v täyttänyt

17 fp4         Num    8 Jos (p4:1-9)

4 ika Num 8 <IKA> Aluksi kysyisin ikäänne?

22 ika3        Num 8 Painotus2

26 koulutus    Num 8  8 kategoriaa

11 kunta       Num 8 <KUNTA> Missä kunnassa asutte?

21 kuntaryhma2 Num 8 kuntaryhma _ Neljä kategoriaa

2 lomake      Char 5

20 maakunta    Num 8 Maakunta _ 19

16 p4          Num 8 <P4> Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen

tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestäisitte?

19 p5          Num 8 <P5> Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta

Te äänestitte viimeksi käydyissä kuntavaaleissa?
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Esimerkki  herkkyysmittareista

Aineisto TNS-Gallupin aineisto 3/2011

18 p6          Num 8 <P6> Kuinka varma mielipide Teillä on, jos ajattelette

juuri kannattamaanne puoluetta; onko se erittäin varma,

melko varma, ei juurikaan varma vai ei lainkaan varma? 1=täysin varma, 2,…, 5 eos

14 perheenem Num 8 <PERHEENEM> Kuka taloudessanne päättää päivittäistavaraostoista;

Te itse, joku muu, vai Te yhdessä jonkun muun kanssa?

6 phlo Num 8 <PHLO> Oletteko taloutenne päähenkilö eli eniten ansaitseva?

7 phlo_amm Num 8 <PHLO_AMM> Mihin näistä ammattiryhmistä perheenne

päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu? Kaksi kategoriaa

3 suku        Num 8 SUKUPUOLI

1 survey Char 6 Erillisiä kyselyitä, viikottaisia, yhteensä 7 eri surveytä

9 t3          Num 8 <T3> Oletteko tällä hetkellä... 6 sosioekonomista luokkaa

13 tulo        Num 8 <TULO> Mihin luettelemistani tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien

perheenjäsenten vuositulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? 13 kaegoriaa

24 uusinuts2   Num 8 NUTS 2 (Suuralueet)

23 vaalipiirit Num 8 Vaalipiirit 2010

28 w           Num 8
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Esimerkki  herkkyysmittareista

Aineisto TNS-Gallupin aineisto 3/2011

Valitse noin viisi kiinnostavaa muuttujaa joita voisimme käyttää 

herkkyysmittarien laskennassa jotka teen SAS:lla.

proc summary data=sdc; 

class <herkkien muuttujien luettelo>;

var w;output out=koe sum(w)=f_k;

data koe2; set koe;

if _type_=3; 

/*Tässä valitaan se kombinaatio josta ollaan kulloinkin 

kiinnostuneita*/

tau_k=1/_freq_;

/*Herkkyysmittarin muuttuja*/

if _freq_=1 then tau_2_k=tau_k; else tau_2=0;

proc summary ; var tau_k f_k; output out=riski

sum(tau_k tau_2_k)=tau_1 tau_2 mean(f_k)=f_k;
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Esimerkki  herkkyysmittareista

Aineisto TNS-Gallupin aineisto 3/2011

data riski; set riski;

tau_1_N=tau_1/f_k;

/*Perusjoukkotasolle muunnettu mittari*/

rel_tau_1=tau_1_N/4413;

/*Otostason suhteellinen mittari*/

tau_2_N=tau_2/f_k;

/*Perusjoukkotasolle muunnettu mittari*/

rel_tau_2_N=tau_2_N/4413;

/*Otostason suhteellinen mittari*/

proc print; var tau_1 tau_1_N rel_tau_1

tau_2 tau_2_N rel_tau_2_N;

run;

Kokeilemme siis valikoiduilla muuttujilla ja näemme 

miten riski muuttuu.
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_FREQ_ tau_1 tau_2 tau_1_N rel_tau_1 tau_2_N rel_tau_2_N muuttujat

2 0,000908 0 2,28E-10 0,0000002 0 0sukupuoli

10 0,062622 0 7,92E-07 0,0000142 0 0ammatti

19 0,124499 0 1,49E-07 3,38E-11 0 0maakunta

6 0,008609 0 3,26E-09 7,38E-13 0 0 ikaryhma

14 0,043238 0 3,82E-08 8,65E-12 0 0 tulo

40 2,80353 1 0,0000140 0,000636 0,0000054 1,146E-9phlo_suku_ammatti

309 88,24451 36 0,00172 3,9E-07 0,000702 1,59E-07maakunta_ikaryhma

1071 437,3321 207 0,014775 3,35E-06 0,006993 1,58E-06maakunta_ika_sukup

3204 2495,699 2165 0,252233 5,72E-05 0,21881 4,96E-05kunta_ika_sukup

9634 7750,254 6872 1,177633 0,000267 1,044185 0,000237kunta_ika_tulo

1394 381.438 177 0,00838 0,0000019 0,003891 0,000008 Koulutus_ika_sukup

1784 849,0753 570 0,035513 8,05E-06 0,02384 5,4E-06kuntar_ikar_sukup_ammatti_tulo'

22227 19384,39 17837 5,050609 0,001144 4,647435 0,001053kunta_ika_sukup_ammatti_tulo'

Riskimittareiden tuloksia muutamilla muuttujakombinaatioilla

TNS-Gallupin aineisto

Huom. Mies on phlo 61%:ssa vastaajista, 39% taas naisista. Datassa ei 
ole talouden kokotietoa eli ei voi katsoa miten olisi talouksissa joissa on 
molempia. 
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Mikrodatan tietosuojametodit yleisesti 1

Tarkoitus on että yksilötiedot eivät paljastu mutta aineistosta saatavat 
tulokset ovat samoja tai liki samoja kuin alkuperäisestä aineistosta.  

Kaksi päälähestymistapaa:

(i) Alkuperäisen aineiston naamiointi (Naamiointimenetelmät)
Masking methods

(i) Synteettisen eli alkuperäistä matkivan aineiston muodostaminen 
jolloin aineistosta teknisesti voidaan paljastaa yksilöitä mutta näitä 

ei ole sellaisina olemassa joten tietosuojaongelmaa ei ole. 
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Mikrodatan tietosuojametodit yleisesti 2

Esimerkki: Synteettisen eli alkuperäistä matkivan aineiston 

muodostaminen 

Varianssiestimointia koskeneessa EU-projektissani otettiin mm. pohjaksi 
Suomen työvoimatiedustelun otos 3 kuukaudelta. Tästä muistaakseni 
12000 henkilön aineistosta muodostettiin synteettinen Suomen 
työikäinen väestö eli noin 4 miljoonan joukko. Tätä käytettiin metodisessa 
tutkimuksessa eli esimerkiksi varianssin estimoinnissa hankalissa 
tilanteissa. Myöhemmin tuli tarve antaa tästä synteettisestä aineistosta 
uusi otos (ei sama kuin alkuperäinen) brittitutkijalle. Olisi voinut kuvitella 
että tässä ei olisi mitään ongelmaa mutta varmuuden vuoksi se käsiteltiin 
tietosuojalautakunnassa. Oli siinä juristillekin uusi tilanne miettiä 
tietosuojaa. Lupa kuitenkin myönnettiin. 
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Mikrodatan tietosuojametodit yleisesti 3

Esimerkkitilanteita: Synteettisen eli alkuperäistä matkivan aineiston 

muodostaminen 

Synteettisten aineistojen luonti on yleistynyt. Paitsi siis metodisessa 
tutkimuksessa, aineistoa voidaan käyttää myös koulutuksessa eli jopa 
antamalla aineisto yleiseen käyttöön vaikkapa netissä. Yleinen on myös 
vaihtoehto jolloin synteettinen aineisto (tai useita) annetaan vaativaan 
tutkimukseen tutkijalle. Tällöin hän ei välttämättä tuota lopullisia tuloksia 
tästä aineistosta vaan kokeilee menetelmiään ja mallejaan oikeanlaisella 
aineistolla (jossa on myös sama metatieto kuin oikeassa datassa). Kun 
aika on kypsä, tutkija lähettää ohjelmakoodinsa paikkaan jossa tulokset 
voidaan tuottaa oikealla datalla. Output lähetetään sitten tutkijalle 
sähköisesti tai muuten kun on tarkistettu ettei tietosuojaa ole loukattu.
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Naamiointimenetelmät 1

(i) Datan sotkenta (perturbative) siten että tulokset eivät keskeisiltä 
osiltaan muutu

(ii) Muu naamiointi (non-perturbative) jolloin tietoja peitellään tai 
tietomäärää supistetaan. 

Itse menetelmissä on hyvä eritellä toisaalta
- jatkuvat ja toisaalta
- kategoriset muuttujat
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Mikähän tässä on naamioitu?



Tietosuojaa ja menetelmiä 2011  

Seppo

Naamiointimenetelmät 2

Datan sotkentamenetelmien luokittelu. Huomaa että samaan
dataan ja jopa samaan muuttujaan voi soveltaa useampaakin
menetelmää. 

Menetelmä Jatkuvalle  

muuttujalle

Kategoriselle 

muuttujalle

Kohinan lisääminen X

Mikroaggregointi X [X]

Arvojen vaihdanta X X

Pyöristäminen X

Uusotanta X

Jälkisatunnaistaminen 

(PRAM)

X

Usean tekniikan ketju 

(MASSC)

X
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Kohinan lisääminen
Tässä on useita vaihtoehtoisia strategioita mahdollisuus soveltaa. Kohina 
voi olla yksiulotteista tai moniulotteista. Yksiulotteinen eli kullekin 
muuttujalle riippumattomasti muista tehty kohinan lisäys on 
periaatteessa helppo koskei esimerkiksi muuttujien välisistä yhteyksistä 
tarvitse erityisesti välittää. Toisaalta jos kohinan lisäyksessä on samat 
satunnaisluvut jokaiselle yksikölle käytössä, yhteydetkin säilyvät 
paremmin. 

Jos tarkasteltava muuttuja on y, niin tietosuojattu muuttuja on 
y* = y + e  missä e on kohinatermi. Kohinatermin keskiarvon yli koko 
aineiston (tai jos kohinan lisäys tehdään osa-aineistoittain, niin 
vastaavasti) on syytä olla =0. Luonnollisin jakauma tälle satunnaistermille 
on sama kuin muuttujan y jakauma. Jos se on normaalinen (tai 
normalisoitu vaikkapa logaritmimuunnoksella), niin jakauman on hyvä 
olla normaalinen. Jäljelle jää ratkaistavaksi, kuinka iso tämän jakauman 
keskihajonnan on hyvä olla eli paljonko kohinaa lisätään jotta 
tietosuojaongelmaa ei ole eikä tietoa hävitetä liikaa.  
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Kohinan lisääminen 2

Jäljelle jäi siis ratkaistavaksi, kuinka iso tämän jakauman keskihajonnan on 
hyvä olla eli paljonko kohinaa lisätään jotta tietosuojaongelmaa ei ole.  
Tähän ei ole ehkäpä mitään ehdottomasti oikeata ratkaisua. Jos 
tietosuojan tavoitteena on että havaintoarvot eivät ole täysin oikeita, niin 
melko monenlainen kohinan lisääminen hoitaa minimitavoitteen. 

Tein pienen kokeen yritysaineistolla eli hankalalla aineistolla. Otin 
mukaan 845 havainnon aineistoon muuttujat liikevaihto ja henkilökunnan 
määrä. Urkkijalla on usein tällaiset tiedot melko hyvin käytettävissä koska 
niitä ei salata. Sen sijaan samassa aineistossa on usein muita muuttujia 
yrityksen menestyksestä ja investoinneista, joita yritys ei mielellään 
paljasta. Siis jos urkkija saa tietoonsa mikä on yritys, niin paljastuu ei-
julkista tietoa. 
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Kohinan lisääminen 3
Pieni koe yritysaineistolla
Kun lisäsin normaalijakautuneen satunnaistermin siten että sen 
keskihajonta vastaa muuttujan keskihajontaa, tulokset ovat jokseenkin 
katastrofaalisia sikäli että tietosuojatun aineiston keskiarvot ja 
keskihajonnat poikkeavat huomattavasti oikeista arvoista. Siirryinkin 
kokeilemaan pienempää termiä ja valitsin keskivirheen (olettaen 
yksinkertaisen satunnaisotannan). Tämän pohjalta siis keskiarvojen pitäisi 
olla keskivirheen etäisyydellä maksimissaan oikeista arvoista. 

Tuloksia kahdella eri tavalla on seuraavalla sivulla eli lineaarisella ja 
loglineaarisella oletuksella. Kummassakin tapauksessa tietosuojattu arvo 
on  alla olevaa muotoa ja satunnaistermissä on sama satunnaisluku 
molemmille muuttujille:

alkuperäinen arvo + keskivirhe*(normaalijakautunut satunnaismuuttuja 
keskiarvolla 0 ja keskihajonnalla = keskivirhe) 
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Kohinan lisääminen 4
Pieni koe yritysaineistolla Huomaa että keskiarvot voi helposti 
kalibroida oikeiksi jos on tarve. Mieti onko suojaus riittävä!

Muuttuja Tyyppi Keskiarvo Keskivirhe Maksimi

Liikevaihto Oikea 21122 1814 554940

Lineaarinen 22910 1816 555982

Logaritminen 22710 1953 613659

Henkilömäärä Oikea 118 9,91 4200

Lineaarinen 128 9,92 4208

Logaritminen 125 10,49 4466

Korrelaatio liikevaihdon ja 

henkilömäärän välillä

Oikea 0,771

Lineaarinen 0,771

Logaritminen 0,770
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Mikroaggregointi 1

Tämä menetelmä on erityisesti kehitetty yritysaineistoille koska 
esimerkiksi Eurostatilla oli 90-luvulla tarvetta antaa maiden 
yritysaineistoja tutkijoiden analysoitavaksi. Menetelmässä on useita 
vaihtoehtoisia strategioita mutta kantava ajatus on nimensä mukainen:
-Suoritetaan muuttujatasolla tai muuttujien muodostamissa ryhmissä 
aggregointia matalalla tasolla (mikro) seuraavasti:
- Asetetaan tilastoyksiköt järjestykseen herkän muuttujan mukaan (koko 
aineistossa tai sopivissa alaryhmissä kuten yrityksillä toimialoittain) ja 
muodostetaan keskiarvotyyppinen aggregointi alkaen isoimmista 
havaintoarvoista jotka ovat herkimpiä. Aggregoitavan ryhmän koko on 
minimissään 3, mutta myös 5 on käytetty. Siis lasketaan kunkin ryhmän 
keskiarvo ja alkuperäisen havaintoarvon sijasta tilastoyksikön arvoksi 
asetetaan niiden keskiarvo. Kyse on siis keskiarvoimputoinnin kaltaisesta 
ratkaisusta. Menetelmän etu on että kunkin muuttujan keskiarvot tulevat 
aineistosta oikeiksi mutta muutoin tietoa häviää ja tulokset häiriytyvät.  
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data harj; set h.yritysotos_impuun (keep=liikevaihto_reg henklkm_reg identity);

h=-liikevaihto_reg; proc sort; by h;

/*Aineisto asetetaan liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen. Luvut negatiivisia jotta isoimmat 

luvut tulevat ensin.*/

data harj2; set harj;

obs=_n_;   aggre=int((obs-1)/5+2);

/* Muodostetaan mikroaggregointiluokat.*/

Run;

/*Lajitellaan näiden mukaan*/

proc sort; by aggre;

proc summary; class aggre; var liikevaihto_reg henklkm_reg;

output out=apu mean(liikevaihto_reg henklkm_reg)=lv_t hlkm_t;

/*Lasketaan keskiarvot aggregaateille sekä liikevaihdolle että henkilömäärälle samoille aggregaateille.*/

data apu2; set apu; if _type_=1;

proc sort; by aggre;

data harj3; merge harj2 apu2; by aggre;

/*Tiedot liitetään alkuperäiseen dataan.*/

proc means data=harj3 stderr mean max; var lv_t hlkm_t liikevaihto_reg henklkm_reg;

run;

/*Lasketaan muutama esimerkkitulos.*/

Mikroaggregointi 2
Tässä pätkä SAS-ohjelmaa
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Mikroaggregointi 4
Otan esimerkin samasta yritysaineistosta kuin kohinamenetelmän 
yhteydessä.  Olkoot muuttujatkin samoja eli liikevaihto ja henkilökunnan 
määrä. 

Muuttuja Tyyppi Keski-

arvo

Keski-

virhe

Maksimi

Liikevaihto Oikea 21122 1814 554940

Kolmen yksikön aggregointi 21122 1792 504925

Viiden yksikön aggregointi 21122 1784 463311

Henkilömäärä Oikea 118 9,91 4200

Kolmen yksikön aggregointi 118 8,37 2466

Viiden yksikön aggregointi 118 8,23 2440

Menetelmä Korrelaatio liikevaihdon ja 

henkilömäärän välillä

Oikea 0,771

Kolmen yksikön aggregointi 0,894

Viiden yksikön aggregointi 0,931
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Arvojen vaihdanta (sotkenta) 1

Näitä on kahta lajia: 
-Täydellinen satunnaisvaihdanta
- Osittainen tai järjestykseen perustuva vaihdanta.

Kummankin idea on kuten mikroaggregoinnissa säilyttää kunkin 
muuttujan keskiarvo ja summa sekä myös jakauma oikeana mutta vaihtaa 
arvoja yksiköiden välillä. Täydellisen satunnaisessa metodissa 
tilastoyksiköiden arvoja vaihdellaan kunkin muuttujan (tai 
muuttujaryhmän osalta) niin paljon että aineisto ei enää ole uskottava 
yksittäisten havaintojen osalta. Muutoin vaihdanta voidaan suorittaa 
rajoitetuilla alueilla, jolloin esimerkiksi aineisto järjestetään aivan kuin 
mikroaggregoinnissa ja sitten ryhdytään vaihtamaan arvoja lähialueella.   
Seuraavalla sivulla on esimerkki jossa vasemmalla on alkuperäinen ja 
oikealla tietosuojattu aineisto.  
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Arvojen vaihdanta  2

Esimerkki taustamateriaalista johon on laskettu summat jotta näet että 
ne täsmäävät. Tässä on järjestystä muutettu maksimissaan 10% 
havaintojen määrästä. Korrelaatiot jo häiriytyvät.

Alkuperäinen Järjestyspohjainen vaiihdanta 

Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3

1 K 37 44 1 K 30 48

2 L 38 34 2 L 45 32

3 N  30 48 3 N  37 44

4 M 45 50 4 M 50 60

5 L 50 60 5 L 45 50

6 H 60 75 6 H 67 95

7 H  45 100 7 H  38 110

8 F 67 110 8 F 60 100

9 D 80 95 9 D 100 75

10 C 100 32 10 C 80 34

corr (Y2, Y3)= 0,181 corr (Y2, Y3)= 0,135

summa 552 648 552 648
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Pyöristäminen  1

Arvojen pyöristäminen on mitä luonnollisin tietosuojaustapa mutta myös 
aineiston esteettisyyden parantamiseksi on ajoittain hyvä tehdä. 
Tyypillinen tilanne on sellainen jolloin aineistoon tuotettu on 
laskennallisilla operaatioilla ml. tietyillä tietosuojamenetelmillä (kuten 
kohinan lisäämisellä) yksityiskohtaisilta näyttäviä havaintoarvoja, yleensä 
desimaaleja, joita käytännön datassa ei ole. Tällainen desimaali kertoo 
asiantuntijalle myös siitä, että jotain on aineistossa tehty ja tavallaan 
paljastaa hyvälle urkkijalle kiinnostavaa tietoa. Siis ylitarkan näköinen 
luku voi olla paljastava mutta myös muu tarkka luku, kuten vaikkapa 
verotettava tulo, voi olla paljastava koska sellainen voi olla kerrottu 
vaikkapa lehdessä (tavallisesti vain julkkiksia koskien). Siksi tämä tieto 
muun tiedon avulla voi paljastaa tilastoyksikön.

Jo nuo kaksi seikkaa puoltavat jonkinlaisen pyöristyksen käyttöä 
mikrodatassa. Pyöristyksen ei tarvitse olla aina edes iso jotta tietosuoja ei 
häiriinny. 
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Pyöristäminen  2

Jatkuvan muuttujan tietosuojallisessa pyöristämisessä voi olla siis useita 
strategioita. Yksinkertaisinta on soveltaa samaa pyöristystasoa koko 
muuttujalle mutta tämä ei aina ole riittävä jos pyöristämisen taso on 
vähäinen eikä siksi kunnolla suojaa isojen havaintoarvojen yksiköitä. Tästä 
syystä pyöristämistä on hyvä karkeistaa arvojen kasvaessa. 

Seuraavalla sivulla on tuloksia kummallakin strategialla:
(i) Liikevaihto on pyöristetty 100:n yksikön ja henkilökunnan määrä 

10:n yksikön tasolle
(ii) Kumpikin muuttuja on pyöristetty 10:s osan tasolle itse arvostaan 

kokoluokittain: esimerkiksi jos yrityksen henkilömäärä on alle 20, 
niin arvo on kahden henkilön tarkkuudella.   
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Pyöristäminen  3 (esimerkin tulokset)

Muuttuja Tyyppi Keski-

arvo

Keski-

virhe

Maksimi

Liikevaihto Oikea 21122 1814 554940

Tasainen pyöristys 20950 1800 554900

Suhteellisesti karkeistuva pyöristys 20887 1790 560000

Henkilömäärä Oikea 118 9,91 4200

Tasainen pyöristys 118 9,85 4200

Suhteellisesti karkeistuva pyöristys 118 9,96 4400

Menetelmä Korrelaatio liikevaihdon 

ja henkilömäärän välillä

Oikea 0,771

Tasainen pyöristys 0,772

Suhteellisesti karkeistuva pyöristys 0,771
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Naamiointimenetelmät 3

Muiden kuin sotkentaan perustuvien menetelmien luokittelu 

Menetelmä Jatkuvalle  

muuttujalle

Kategoriselle 

muuttujalle

Otanta X X

Globaali kirjaus _ Muuttujan

(uudelleen) luokittelu 

X X

Huippu- ja pohja-arvojen 

koodaus

X X

Paikallistason peittäminen X

Imputointi (yleensä 

osittainen)

X
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Naamiointimenetelmät 4
Otanta ja otannan käyttö 1

Yksilösuoja on helpompi suojata otosaineistossa kuin kokonaisaineistossa,
mutta paljon riippuu otanta-asetelmasta sekä vastanneiden määrästä. Jos 
aineistossa on asianmukaiset painot, tilanne nähdään aluksi kunkin 
yksikön painosta.  Jos paino = 1 tai muuten pieni, on yksikkö paljon 
helpommin tunnistettavissa tilanteessa jossa paino on iso. Maatason 
kotitalous- tai muissa ihmistiedusteluissa otospainot ovat usein 
huomattavan isoja, tuhansia ainakin. Siten kukin havainto edustaa yhtä 
montaa koko tavoiteperusjoukossa. Vastaavasti aika pienimuotoinen 
Suojaus riittää jopa niin että mikroaineisto voidaan sijoittaa yleiseen 
nettijakeluun (esimerkkejä: European Social Survey, Worlds Value
Survey; katsomme joitain esimerkkeinä). Pieniä painoja esiintyy 
yritystiedusteluissa isojen yritysten osalta jotka ovat muutenkin herkkiä 
eikä aina löydy kunniallista suojausmenetelmää. Siksi yritysaineistoja ei 
anneta vapaaseen jakeluun ellei ole pyydetty yritykseltä lupaa.   
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Otanta ja otannan käyttö 2

Otospainoista on hyvä huomata että ne voivat antaa paljastamista 
edistävää informaatiota. Tyypillinen esimerkki on ositus joka voi 
olla koostettu alue-, sukupuoli- ja ikäryhmätiedosta tai
yritysaineistoissa toimialasta ja yrityksen kokoluokkatiedosta. Siten 
urkkija voi päästä hyvään paljastamisen alkuun näiden avulla. 

Toinen otantaan liittyvä tekijä on mahdollinen ryvästys, mikä voi 
tarkoittaa koulututkimuksissa koulua tai luokkaa ja 
väestötutkimuksessa paikallisen tason pienaluetta. Tästä syystä 
jotkut kyselyjen tekijät ovat kieltäytyneet sisällyttämästä tätä tietoa 
julkiseen aineistoon. Tämä merkitsee sitä, että aineistoa ei voi 
analysoida täysin kunnolla. Esimerkkinä muutamat ESS:n maat. 
Tämä kieltäytyminen ei ole kunnolla perusteltu koska ryppäästä ei 
tarvitse tietää muuta kuin koodi ja tällainen voidaan helposti 
kehittää (vaikka juokseva numero). Mm. PISA-tutkimuksen otoskoulut 
on koodattu mutta kenenkään ei tule tietää mitä koulut ovat. Media laittaisi  
heti  koulut paremmuusjärjestykseen ja leimaisi huonot/hyvät koulut ja 
niiden oppilaat.      
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Otanta ja otannan käyttö 3
Otanta toimii ainakin osittaisena tietosuojamenetelmänä siten että selkeästä 
herkästä tiedostosta kuten väestörekisteristä tai väestölaskennasta poimitaan 
otos. Jos otos on hyvin pieni suhteellisesti eli otospainot suuria, tilanne 
palautuu edelliseen kohtaan. Tällainen aineisto voi olla riittämätön vaativassa 
tutkimuksessa. Siksi suhteellisen suuri otos tarvitaan. Tällaisessa 
tapauksessa yleensä tietosuojausta ei voi tehdä riittäväksi, mistä syystä 
käyttö on rajoitettua eli vaatii tutkijalta sitoumuksen. Esimerkiksi Suomen 
väestölaskennoista 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005, niiden pitkittäisaineistoista, on ymmärtääkseni otettu esimerkiksi 
10%:n otos, tavallisesti puhtaan satunnaisesti, ja annettu tutkijan rajoitettuun 
käyttöön.  Otoksen käyttö, mikäli siinä huolehditaan esimerkiksi 
pitkittäisyyden säilymisestä, ei merkittävästi rajoita tutkimusta ja on toisaalta 
helpompi teknisesti, koska tietokonekapasiteettia ei tarvita niin paljoa.
Tutkijan ei siis tarvitse odotella tulostusta kymmeniä minuutteja johon pian 
joudumme tottumaan kun tutkimme vuosien 1995-2008 palkansaajia ja 
heidän työnantajiaan Suomessa. Vuosidata on jotain liki miljoona ja 
muuttujia on paljon. Jos ohjelmassa on virhe, se voi turhauttaa eli kannattaa 
ottaa otos ohjelman testaukseen ensin.    
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Globaali kirjaus _ Muuttujan (uudelleen) luokittelu 1

Ehkäpä tämä on yleisin menetelmä mikrodatassa ja vastaava strategia 
toimii myös taulukoinnin taustalla. 
Siis 
(i) Jatkuva muuttuja voidaan luokitella siten että erikoishavaintoarvot 

sijoittuvat kategoriaan tavallisempien havaintoarvojen kanssa. Tämä 
ei tietystikään toimi jos kategorisoinnista on haittaa tutkimuksessa. 
Muutoin muodosta sopiva fiksu luokitus jossa ääri-isot tulot, varat, iät 
yms. hautautuvat sopivaan isojen kategoriaan.

(ii) Valmiiksi kategorisen muuttujan luokkia voidaan yhdistää siten että 
merkittäviä häiriöitä ei koidu itse tutkimukselle. Esimerkkejä 
seuraavalla sivulla.  
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Globaali kirjaus _ Muuttujan (uudelleen) luokittelu 2

Esimerkkejä:
-Olkoon havaittu aineistosta 17-vuotias leski. Jos vielä jokin muu muuttuja 
on käytettävissä, voidaan pelätä paljastumista koska leskeytyminen tuossa 
iässä on harvinaista. Siviilisäätyluokitusta voidaan karkeistaa esimerkiksi 
yhdistämällä lesket ja eronneet. 
- Tilastotieteilijän ammatti on valitettavan harvinainen ja heistä voi löytyä 
muutakin uniikkia sopivan lisämuuttujan kautta. Jokin yhdistäminen voisi 
auttaa. Yhdistäisitkö heidät ’matemaatikkoihin’ vai ’ekonomisteihin’ vai 
’sosiaalitieteilijöihin?’   
- Iso suomalainen yritys paljastuu jo yhden muuttujan kautta = koko 
henkilökunnan määrällä mitattuna. Jos kokotieto karkeistetaan, voi 
kategoriaan tulla muutama muukin, mutta jos tiedetään lisäksi toimiala, 
yritys paljastuu väistämättä. Järkevä keino on sopia yrityksen kanssa 
(kirjallisesti) heitä koskevan tiedon käytöstä.  
-Pienryhmät ml ihmiset etnisesti ym paljastuvat helposti jopa ilman muita 
muuttujia mutta hyvin helposti sopivien muiden avainmuuttujien avulla.
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Paikallinen kirjaus _ tiedon peittäminen 

Voi hyvin käydä niin ettei fiksua tietosuojaratkaisua löydetä kaikille 
havaintoarvoille. Tällöin voidaan soveltaa seuraavanlaisia koodauksia (joko 
tekstinä tai sopivana numeerisena koodina tai molempina):
- Tuntematon
- Puuttuva tieto 
- Hyvin epävarma tieto
- Muu arvo

Kuten näet, tässä voi olla moraalinen vaara eli valehtelu sillä koodi = 
tietosuojan kannalta herkkä (mistä tosiasiassa on ehkä kyse) voi olla 
arvattavissa. 

Huomaa että herkkyys tarkistetaan useiden avainmuuttujien kanssa 
yhdessä, ristiinluokittemalla ja katsomalla havaintomääriä, ks. edeltä.
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Imputointi 1 

Imputointi on lähinnä puuttuvan arvon paikkausta, mutta myös enemmän 
tai vähemmän epäkelpo arvo voidaan imputoida ’paremmaksi.’  
Menetelmä sopii myös herkälle arvolle eli ajatellaan että sen tilalle 
tuotetaan laskennallisesti järkevä arvo tai käytännössä arvojen joukko 
koska tätä menetelmää harvoin sovelletaan yhdelle yksittäiselle arvolle. 
Imputointimenetelmiä on kahdenlaisia:
-Vastaajaluovuttaja jolloin imputoitu arvo lainataan sellaiselta jolle arvo on 
olemassa.
-Malliluovuttaja jolloin imputoitu arvo on laskennallinen (voi olla 
yksinkertainen tai hyvinkin monimutkainen) malliin suoraan perustuva.
Edellinen arvo voi olla arveluttava tietosuojamenetelmänä ellei jo sitä 
ennen ole tehty jokin tietosuojaus eli pääosin suosittelen jälkimmäistä 
koska se ei yleensä anna todellista arvoa; huomaa että ellei haluta kertoa 
mitkä arvot on imputoitu tällä menetelmällä, niin on hyvä muuntaa arvot 
esimerkiksi pyöristämällä sellaisiksi että näyttävät samoilta kuin muutkin. 
Mikroaggregointi on tavallaan yksinkertainen imputointimenetelmä, kuten 
mainittu edellä; nämä arvot varmasti havaitaan aineistosta.
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Imputointi 2 

Imputointia voi tehdä yksi- tai monikertaisena (single vs multiple). Viime 
vuosina on monikertainen menetelmä yleistynyt ja myös 
tietosuojamenetelmänä. Äskeittäin julkaistiin JOS:ssa (Journal of Official
Statistics) artikkeli jossa moni-imputointia oli sovellettu osittain 
synteettisen datan muodostamiseksi. Tekijöistä Drechsler esitelmöi myös 
Brysselissä helmikuussa 2011. Kysyin datan käytöstä. Hän oli varovainen 
sen käyttämisestä aidossa tutkimuksessa.
Journal of Official Statistics, Vol.25, No.4, 2009. pp. 589-603 

Disclosure Risk and Data Utility for Partially Synthetic Data: An Empirical Study Using the German IAB Establishment 
Survey
Jörg Drechsler, J. P. Reiter 
Statistical agencies that disseminate data to the public must protect the confidentiality of respondents’ identities and 
sensitive attributes. To satisfy these requirements, agencies can release the units originally surveyed with some values, such 
as sensitive values at high risk of disclosure or values of key identifiers, replaced with multiple imputations. These are called 
partially synthetic data. In this article, we empirically examine trade-offs between inferential accuracy and confidentiality 
risks for partially synthetic data, with emphasis on the role of the number of released datasets. We also present a two-stage 
imputation scheme that allows agencies to release different numbers of imputations for different variables. This scheme can 
result in lower disclosure risks and higher data utility than the typical one-stage imputation with the same number of 
released datasets. The empirical analyses are based on partial synthesis of the German IAB Establishment Survey. 
Keywords:
Confidentiality, disclosure, multiple imputation, synthetic data
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Imputointi 3 

Esimerkki yritysaineistosta jossa imputointi malliluovuttajamenetelmällä, mallina 
deterministinen regressio. Tätä ei tarvitse ohjelmallisessa mielessä hallita mutta 
voi toki kokeilla metodia jos kiinnostaa. 
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libname h  'e:\hy'; 

data t; set h.harj;

liikevaihto_r=round(liikevaihto_1, 50); /* Pyöristin hieman arvoja*/

if liikevaihto_r >100000 then liikevaihto_r=.; 

/* Katsoin yli 100000:n liikevaihdot herkiksi ja asetin puuttuviksi*/

henklkm_r=round(henklkm_1, 5); /* Pyöristin hieman arvoja*/

if henklkm_r >1000 then henklkm_r=.;

/* Katsoin yli 1000:n henkilömäärät herkiksi ja asetin puuttuviksi*/

proc sort; by identity; /*Lajittelu yhdistämistä varten*/

proc glm; class toimiala_reg; model liikevaihto_r=liikevaihto_reg henklkm_reg toimiala_reg;

output out=suojattu1 p=pred;

/*Yksikertainen imputointi regressiolla siten että imputoitu arvo=ennustettu arvo*/

data suojattu1; set suojattu1 (keep=identity liikevaihto_r pred);

if liikevaihto_r=. then liikevaihto_s=pred; else liikevaihto_s=liikevaihto_r; 

/*Tässä puuttuva arvo asetettu ennustearvoksi*/

liikevaihto_s=round(liikevaihto_s, 50);

/*Esteettinen pyöristys samaan tason kuin edellä*/ drop pred;

proc sort; by identity;



Tietosuojaa ja menetelmiä 2011  

Seppo

63

proc glm data=t; class toimiala_reg; model henklkm_r=liikevaihto_reg henklkm_reg toimiala_reg;

output out=suojattu2 p=pred;

/*Yksikertainen imputointi regressiolla siten että imputoitu arvo=ennustettu arvo*/

data suojattu2; set suojattu2 (keep=identity henklkm_r pred);

if henklkm_r=. then henklkm_s=pred; else henklkm_s=henklkm_r; 

/*Tässä puuttuva arvo asetettu ennustearvoksi*/

henklkm_s=round(henklkm_s, 5);

/*Esteettinen pyöristys samaan tason kuin edellä*/ drop pred;

proc sort; by identity;

data harj_r; merge t suojattu1 suojattu2; by identity;

keep identity liikevaihto_1 liikevaihto_r liikevaihto_s henklkm_1 henklkm_r henklkm_s; run; /*Eri datat yhdistetty*/

proc means mean sum min max n maxdec=0; var liikevaihto_1 liikevaihto_r liikevaihto_s henklkm_1 

henklkm_r henklkm_s; run; 

Proc corr; var liikevaihto_1 liikevaihto_r liikevaihto_s henklkm_1 henklkm_r henklkm_s; run; /*Muutamia 

tuloksia*/

Imputointi 4
Esimerkki yritysaineistosta jatkuu

The MEANS Procedure

Variable Mean Sum Minimum Maximum N

liikevaihto_1       26680       15314310           30          552120        574

liikevaihto_r 12382          6574850           50            96700        531

liikevaihto_s 26199       15038100            50          549200        574

henklkm_1             136             78080              1              4200        574

henklkm_r              108             61330             0                 875       567

henklkm_s             135              77600             0               4065       574

Metodi Korrelaatio 

liikevaihto vs

henklkm

Alkuperäinen 0,777

Isot puuttuvina 0,684

Isot imputoitu 0,778
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Winsorointi

Eräänlainen imputointimainen menetelmä on myös winsorointi. 
Tämän tavoitteena on siirtää isoja ja herkkiä arvoja lähemmäs 
datamassaa. Voidaan myös toimia kuten edellisessä esimerkissä eli 
trimmata nämä puuttuviksi. Kuten havaitaan, monet tulokset 
häiriytyvät tällöin liikaa eikä sitä ole helppo suositella paitsi jos asiakas 
sen hyväksyy. En mene winsorointiin tarkemmin. Paras ratkaisu olisi 
sellainen jossa siirtoja tapahtuu molempiin suuntiin siten että 
kokonaissumma säilyy ennallaan. Yritysaineistoissa tämä voi johtaa 
vaikeuksiin mutta kotitalous- tms aineistossa ei välttämättä, ei 
ainakaan jos siirtoja ei tarvitse tehdä runsaasti. Jos kyse on 
otosdatasta, on winsorointi helpompi toteuttaa fiksusti. 
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Hyvin julkisella tiedolla (Patsaita Wienissä) osin peitettyä 
epäsalaisen syntymäkyläni maisemaa. Koeta päätellä mitä 
vasemmalla on? Kykenisitkö urkkimaan paikan selville?
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Mikrodataa vaikea suojata hyvin ellei kyse ole 
otosdatasta

Lienet jo havainnut että mikäli aineistossa on helpohkosti 
tunnistettavia outliereita (jatkuvia muuttujia erityisesti koskien), niin 
suojaus tuottaa vaikeuksia. Se on ehkä jopa mahdotonta. Yritysdatat 
ovat tyypillisiä tällaisia ja vaikka ne olisivat otoksia, niin isot yritykset 
näkyvät helposti. Pienyritykset ovat sen sijaan rinnastettavissa 
kotitalous- ja muihin ihmisdatoihin. 

Tästä vaikeudesta seuraa, että mikrodataa ei luovuteta ilman kontrollia 
omistajan ulkopuolelle. Sen sijaan aineistosta tuotetaan aggregaatteja 
joihin siirrymme pian. Kaikki eivät ole tyytyväisiä aggregaattien kanssa. 
Silti täytyy pyrkiä siihen että aineistoista yritetään saada hyötyä 
mahdollisimman paljon. Keinoja onneksi löytyy.  
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Osin herkän mikrodatan käsittely 1

Perusstrategia on poistaa aineistosta suoraan tunnistettavissa oleva 
tieto tai muuntaa se tekniseksi. Näin siksi ettei käsittelijälle tule 
liiallista kiusausta katsella kiinnostavia yksilötietoja (oma tulkintani). 
Tämän jälkeen tehdään sopimus aineiston käytön ehdoista ja myös sen 
kestosta. Sopimuksessa mainitaan tarkasti kaikkien dataan käsiksi 
pääsevien nimet ja heiltä pyydetään myös sitova allekirjoitus tai sen 
jokin nykyaikainen versio. Sijoitan kurssin nettisivulle kaksi itseäni 
koskevaa esimerkkiä:
(i) Sveitsiläisen yritysdatan omistajan kanssa tekemäni sopimus.
(ii) European Social Surveyn (ESS) sisäpiiritietoa koskeva sopimus. 

Huomaa että edellisessä allekirjoitin myöhemmin paperin jonka 
mukaan olen hävittänyt datan. ESS:llä on myös täysin julkinen data jota 
kaikki  pääsevät käyttämään hyvin pienellä byrokratialla. Lähde 
käyttämään.
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Osin herkän mikrodatan käsittely 2

Sopimuksia ja käyttötapoja mikrodatassa on hyvin monenlaisia. Annan 
muutaman omakohtaisen esimerkin. Katso myös seuraavia sivuja. 

Aikoinaan tein oikean datan pienoismallin, osin synteettisen datan. 
Tutkija sai harjoitella tämän kanssa omia ajojaan ja kun hän oli valmis, 
hän lähetti tekemänsä tietokoneohjelman datan omistajalle, joka 
pyöräytti sen läpi ja lähetti tutkijalle tulokset ensin katsottuaan ettei 
herkkä tietoa päässyt mukaan.

Isossa monikansallisessa projektissani mikrodatat sisälsivät miljoonia 
työntekijöitä monilta vuosilta ja myös heidän työnantajansa (pitkittäisesti 
molempien osalta). Monien iterointien ja testausten jälkeen 
keskusyksikkö (USA:ssa) rakensi STATA –ohjelman, joka pyöräytettiin 
kaikissa maissa ja periaatteessa saatiin vertailukelpoiset tulokset. 
Tulokset olivat sellaisella tasolla että yksilötietoja ei voitu havaita. Mainio 
menetelmä periaatteessa mutta hyvän ohjelman tekeminen kesti tässä 
liian kauan joidenkin mielestä.
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Osin herkän mikrodatan käsittely 3

Data Laboratories (DL) 

On-site access to more identifiable microdata, typically with stringent 
audit trails and NSO supervision. The access to more detailed data 
creates some inconvenience to the researcher.

Engaging a researcher as a temporary NSO staff member 
Another way that researchers may access microdata is through their 
being engaged as temporary NSO staff members and making them 
subject to the same secrecy provisions as the staff of the NSO. This 
should not be done unless the researcher is assisting with the work of the 
NSO, otherwise the arrangement could be seen as a sham. If this type of 
pretence were occurring and became public, confidence in the NSO 
would diminish.
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Remote Access Facilities (RAFs) 
Arrangements are now being made in many countries that allow 
researchers to produce statistical outputs from microdata files through 
computer networks, without the researchers actually ‘seeing’ the 
microdata. Because of the additional controls that are available 
through RAF, and the fact that microdata do not actually leave the NSO, 
access to more detailed microdata can be provided this way. 

Managing metadata 
If users are to make effective use of microdata, they must have access 
to the appropriate metadata. This would include: 
(i) a description of the survey including any information on quality; 
(ii) a list of the data items and the classifications used (sometimes 
referred to as a ‘data dictionary’); and 
(iii) definitions of the data items. 

Osin herkän mikrodatan käsittely 4



Examples of security mechanisms include:

- Encryption of records, particularly when being transmitted via 
potentially insecure channels. An example would be the transmission of 
responses over the internet from a respondent browser to a central data 
store. 
- Protection of the data store, including access control to ensure that only 
those with suitable authority can view and/or modify the stored 
information. 
- Working practices that ensure that unauthorised staff cannot view 
sensitive information through watching authorised users, or by accessing 
logged-in but unattended work stations. 
- Concealment of identification fields when they are not needed for the 
current process, such as when checking for consistency, or when 
transferring cleaned records to a statistical agency for consolidation and 

analysis. 
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Taulukkomainen data
Perusasettamuksia Tiedon Herkkyydestä
Jos metadata on tiedossa, on luonnollisesti selvää, että 
(i) Jos solussa on yksi havainto, se paljastaa yksikön (Miten on 0 (nolla)?)
(ii) Toisaalta jos laskennallisesti saadaan sama asia selville taulukon muiden 

tietojen avulla, tilanne on sama vaikka jokainen urkkija ei kykenisikään 
yksikköä paljastamaan. Tässä toimitaan huipputasoisen urkkijan ehdoilla. 

Yleensä on syytä pelata varmemman päälle ja tästä syystä on otettu 
käyttöön kunkin toimijan määrittelemiä varmuusrajoja (eivät siis 
perusteltavissa puhtaasti teoreettisesti), kuten
(iii) Minimihavaintomäärä solussa mikä on aina vähintään kolme (3) mutta 

joillakin isompi kuten viisi (5)
(iv) Ns. (n, k) –sääntö jota myös dominanssisäännöksi kutsutaan. Tässä k on 

prosenttimäärä kuinka paljon n suurinta yksikköä tuottavat solun 
tuloksesta. Nämä n ja k määritellään toimijan kannalta 
tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi jos n=2 ja k=85, niin kaksi yksikköä 
tuottavat tuloksesta 85%. Usein n=1 ja k=60 tai 70 yritysaineistossa. 
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Taulukkomainen data 2
Perustilanteita
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Jos solussa on kaksi havaintoa, tapahtuuko paljastuminen? 

- Ei välttämättä jos kyseessä on otosaineisto ja tässä otospaino ellei 
otosyksikkö itse tiedä (tai muu urkkija) mikä toinen yksikkö samaan 
soluun kuuluu.  Itsensä voi toki  löytää ja tätä voi kutsua 
paljastumiseksi eli ao. yksikkö voi olla kiusaantunut ja epäilee datan 
yleisestikin olevan huonon.

- Väistämättä tapahtuu jos kyse on kokonaisaineistosta, koska 
kumpikin yksikkö tietää oman arvonsa ja kykenee päättelemään  
kaverinsa (yritysaineistossa ehkä kilpailijansa) arvon.

Siksi minimiraja on yleensä kolme mutta se ei toki aina riitä. 
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Taulukkomainen data 3
Perustilanteita
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Jos solussa on kolme havaintoa, 

- On kullakin siihen kuuluvalla yksiköllä  kokonaisaineistossa  mahdollisuus 
saada kohtuullisella tasolla selville muiden arvot. Jos esimerkiksi havaitsee 
oman arvonsa olevan 50% koko solun arvosta, kahdelle muulle jää 
yhteensä 50%. Jos on sopiva lisätieto, niin voi päästä melko hyvään arvioon 
muiden arvoista, ja tämä voi olla liian herkkä.  Tästä syystä voi myös 
mikroaggregointi kolmen yksikön tasolla olla hieman arveluttava, tietysti 
vain jakauman reunalla.

Mieti jos solussa on vaikkapa neljä havaintoa tai jos samaan asiaan liittyviä 
soluja on useita joissa kaikissa yhteensä jopa viisi tai kuusi havaintoa.   
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Aggregoidun datan suojausmenetelmiä 1

Kyse on taulukosta tai muusta aggregointimuodosta. Jos aggregoinnin
takana oleva mikrodata on täysin suojattu, ei enää mitään ongelmaa voi 
esiintyä (paitsi että joku voi toisin ajatella koskien esimerkiksi synteettistä 
dataa mikä on siis osin keinodataa). 

Menetelmä Kommentteja

Julkaistavan tiedon rajoittaminen ml 

moniulotteisuuden välttäminen

Yleisin mutta siis tietoa häviää ja juuri 

ehkäpä kaikkein kiinnostavinta.

Tiedon peittäminen solutasolla ja 

mahdollisesti myös metadatatasolla

Toiseksi yleisin ehkä mutta vaaroja voi 

piillä

Luokittelun luhistaminen 

(karkeistaminen)

Jakauman ala- ja yläpäässä yleinen ja 

erityiskategorioiden osalla (liki sama 

metodi kuin mikrodatassa)

Pyöristäminen Suora tai kontrolloitu siten että 

reunajakaumat  järkeviä.

Välttäen tavallisia taulukointeja Sen sijaan keskittyen hyvin rakennetun 

tilastollisen mallin estimaatteihin (ml. 

keskivirheet)
75
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Aggregoidun datan suojausmenetelmiä 2

Ennen  perusmenetelmien kommervenkkien esittelyä yleisempi 
tilastotieteellinen näkökulma mitä ei alan kirjallisuudessa aina esitetä:
Tilastotieteessä estimoidaan mikä tarkoittaa siis itse estimaatin 
laskentaa sekä tähän liittyvän epävarmuuden estimointia. Jälkimmäinen 
mitataan keskivirheellä, luottamusvälillä (virhemarginaalilla) ja vaikkapa 
p- ja t-arvoilla. Estimaatti voi olla yksinkertainen kuten keskiarvo tai 
monimutkaisen mallin pohjalta estimoitu. Yleensä pyritään 
harhattomaan estimaattiin (mihin ei toki aidossa tilanteessa hyvin 
päästä) ja riittävän pieneen (ja harhattomaan) keskivirheeseen. Toki 
isokin voi olla kiinnostava mutta jos sen syynä on pieni data niin ei ole 
mitään erityistä johtopäätöstä syytä tehdä, pikemminkin jättää tulos 
julkaisematta. Tällöin samalla hoidetaan ilman erityisiä menetelmiä 
tietosuoja, siis vain noudatetaan järkevää tilastollista päättelyä ja 
toimintatapaa. Tämä on yksi hyvä ’opetus’ otosaineistojen osalta.
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Aggregoidun datan suojausmenetelmiä 3

Keskivirhettä ei kokonaisaineistolla lasketa ainakaan pinttyneiden 
tilastotieteilijöiden mielestä mutta tietosuojan hahmottamisen mielessä 
se voi olla hyödyllinen. Tällöin siis keskivirhe tms on hyvä mitta myös 
tietosuojauksen kannalta.  Eli jos mitta osoittaa hälytysmerkkejä, niin voi 
olla hyvä jättää sellainen tulos julkistamatta (ellei ole lupaa pyydetty). 
Usein samalla kyse on siitä että estimaatin takana olevat yksiköt ovat 
helpohkosti paljastettavissa. 

Tämä yksilö on täysin 
paljastettu
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Aggregoidun datan suojausmenetelmiä 4

Edellä esitetyssä metoditaulukossa viimeksi mainittu menetelmä on 
harvemmin käytetty julkistettaessa tietoa tavalliselle kansalle ml korkean 
tason poliitikoille. He haluavat helposti ymmärrettäviä taulukoita 
uskottavine lukuineen. Menen pian esimerkkien avulla niihin mutta 
haluan korostaa tuota viimeksi mainittua metodia vaikka se onkin 
enemmän tutkijan käyttöön.  Tilastollinen, mikroekonometrinen, ym ym
malli joka on estimoitu herkkää tietoa sisältävästä kvantitatiivisesta 
mikrodatasta fiksulla tavalla on lähes automaattisesti tietosuojattua. 
Siksi hyvässä tutkimuksessa harvoin on tietosuoja-aukkoja. Kannattaa 
tähdätä siis sellaiseen. Jos mukaan lisätään kvalitatiivista tietoa, tilanne 
ei automaattisesti ole yksinkertainen kuten olen korostanut. Kannattaa 
varmistaa se, että sellainen tieto on julkaistavissa, mieluiten 
sopimuksella johon löytyy dokumentti. Suurin osa ihmisistä on onneksi 
joustavia ja hyväksyy melkein mitä vain, mutta he ärsyyntyvät jos eivät 
ole tienneet asiasta. 



Taulukkomainen data 4

Tietosuojaa ja menetelmiä 2011  

Seppo

Klassisia esimerkkejä joissa paljastuminen mahdollista. 

Ryhmä Lukumäärä Keskipalkka

Miehet .. ..

Naiset 98 3000

Yhteensä 100 3200 

Ryhmä Lukumäärä Keskipalkka Alakvartiili Minimi Maksimi

Miehet 250 2800 2700 2600 4000

Naiset 5 3000 2900 2500 3200

Ryhmä Luku-

määrä

10%

Kvantiili

25%

Kvantiili

Mediaani 75%

Kvantiili

90%

Kvantiili

Miehet 6 2000 2600 2850 3500 3800 

Naiset 94 2500 2550 2800 3300 4000

Yhteensä 100 2500 2550 2800 3300 4000
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Tässä on 
piilotettu 
miesten tieto

Naisten 
kaikki  arvot
paljastet-
tavissa

Onko OK?



Cell Suppression
Not sufficient to hide a single (primary) sensitive cell – because we can re-

estimate the value from the margins and the other cells. Two approaches.

1. Reduce detail in some classifications (so that more responses contribute 

to cells). Not always possible, as some classifications have fixed 

structure, some may not have natural re-groups for the sensitive cells, 

and sometimes the minimal loss of information (particularly from other 

cells) is too great. 

2. Suppress additional (secondary) cells, at least two in every group for 

which an overall total (or equivalent) that includes the primary cell is 

available. 

This is a complex optimisation problem, requiring a suitable objective 

function. Interesting (and complex) extension when cooperating intruders 

have information about different suppressed cells.
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Taulukkomainen data 5
Päämenetelmänä aluksi on solujen vähentäminen englanninkielinen 
kuvaus. Jos tämä ei riitä, on herkkien solujen tiedot peitettävä tai 
arvoja on pyöristettävä.  Joskus ei oikein mikään auta, jolloin 
julkistamista rajoitetaan vielä dramaattisemmin.



Tietosuojaa ja menetelmiä 2011  

Seppo

81

Taulukkomainen data 6
Esimerkki 1 jossa tietyt solut on peitetty ja merkitty w1:llä ym

Yht Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4

Yht 800 248 152 276 124

<=20 351 132 w1 w2 34

<=50 154 40 w3 w4 w5

<=100 76 21 13 26 16

<=250 71 22 12 25 12

<=500 53 w6 8 27 w7

>=100 95 w8 31 35 w9

Näyttää siltä että peittämistä on paljon eikä urkkija kai kykene 
tietämään suojattuja arvoja, vai kykeneekö? 
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Taulukkomainen data 7
Esimerkki 1

Älä usko edellistä, sillä kohtuullisen käsityön jälkeen kykenet saamaan 
selville arvon w5. Saman saa aikaan ohjelmalla joita on olemassa. Tein itse 
käsityön muodostamalla yhtälöitä tyyliin:
248-132-40-21-22=w6+w8
53-8-27=w6+w7
95-31-35=w8+w9    ja yrittämällä ratkaista kaikki w:t mutta vain w5 onnistui 
(toki muille suojatuille saadaan melko rajoitetut arvovälit eli voidaan kysyä 
kuinka suojattuja ne ovat). Kokeile itse samaa palauttamalla kouluajan 
matematiikkaa muistiisi jos haluat.  Tuokin esimerkki havainnollistaa että 
noinkaan monen solun peittäminen ei vielä riitä urkkijalle. No nyt on tietysti 
mietittävä onko yhden solun paljastumisesta haittaa. Jos oltaisiin tiukkoja 
niin lisää peittämistä vielä tarvittaisiin mutta silloinhan siis taulukon 
hyötykäyttö vähenee. Olisi toki mahdollista yhdistää ainakin noita 
kokoluokkia jolloin tietosuoja saattaisi helpostikin tulla kuntoon jopa niin 
ettei peittämistä tarvita. Miten sellaisen tekisit taulukossa olevan tiedon 
perusteella?
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Taulukkomainen data 8
Esimerkki 2 ryhmäpaljastus

Voisi ajatella että frekvenssi nolla ei ole erityinen ongelma koska soluun ei 
sisälly ketään. Mutta mitä mieltä olet seuraavasta joka koskee jotain 
selkeästi tunnettua pienehköä joukkoa.

Tässä siis nuorten osalta tarkasti tiedetään ketkä ovat alle, ja ketkä yli tuon 
rajan eli täydellisesti tiedetään kaikkien tiedot tältä osin. Silti solussa on 
paljon havaintoja.  Mitä tekisit?

Alle tulo- tms

rajan

Yli tuon rajan

Nuoret 100 0

Keski-ikäiset 110 120

Muut 50 50
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Taulukkomainen data 9
Esimerkki 3 useita taulukoita samasta joukosta

Olkoon meillä aineisto alueelta A

Ensin tuotimme seuraavan taulukon:

Luulen että et pelkää julkaista tällaista. Jatkat kuitenkin ja tuotat samasta 
aineistosta uuden taulukon koskien samalla alueella asuvia:

Töissä 

alueella

Elää alueella On töissä ja 

elää alueella

Yhteensä

Alue A 49 102 22 273

Ihmisiä

Työllinen 85

Ei-työllinen 17

Yhteensä 102
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Taulukkomainen data 10
Esimerkki 3 useita taulukoita samasta joukosta

Päätät innostuksissa tuottaa myös miehistä seuraavan taulukon:

Tämä näyttää myös ihan ongelmattomalta taulukolta mutta jos suoritat 
vähennyslaskun saat taulukon. 

Töissä 

alueella

Elää alueella On töissä ja 

elää alueella

Yhteensä

Miehet A:ssa 21 58 23 102

On töissä ja 

elää alueella

Elää alueella 

mutta töissä 

muualla

Töissä 

alueella mutta 

elää muualla

Yhteensä

Miehet 21 58 23 102

Naiset 1 5 4 10

Kaikki 22 63 27 112
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Taulukkomainen data 11

Tuosta edellisestä esimerkistä siis näemme että ei aina riitä katsoa vain yhtä 
taulukkotulostusta ja sen tietosuojaa, vaan usean taulukon joukko voi antaa 
lisäeväitä urkkijalle. Toki vaatii hyvää urkkijaa että kykenee taulukoiden 
ketjusta tekemänä paljastuksia. 

Ei ole ollenkaan helppoa aina nähdä onko paljastuminen mahdollista ja 
toisaalta sitä millä minimitoiminnoilla paljastuminen voitaisiin riittävän 
hyvin estää.  Apuna voi käyttää ohjelmistoja joita EU-projekteissa on 
kehitelty. Taulukkoaineistoja varten on ns. τ-Argus ohjelma (sen lisäkkeenä 
on myös uusi taulukkoketjuja varten kehitelty ohjelma). Ohjelmaa käytetään 
paljon mm. väestölaskennasta tuotettujen taulukkojen massamaisessa 
tuotannossa, jolloin ei ole aikaa tutkia jokaista yksityiskohtaa. 

Mikroaineistoja varten taas on kehitetty μ-Argus. En kurssilla tarkastele 
ohjelmien yksityiskohtia. Käsikirjasta löytyy niistä tietoa. Mikroaineistoja 
varten on joka tapauksessa huolella mietittävä miten tiedot suojataan, 
automatiikkaa on vaikeampi toteuttaa. 
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Fig. 10. Zoom star superimposition for Finland and Russia

Erityisekstra: On olemassa monia tekniikoita ja metodologioita joilla 

tietoa häviää kohtuullisesti aggregoitaessa ja tietosuoja on helpompi hoitaa. 
Eräs uudempi on ns. Symbolinen data-analyysi, jota kutsun fiksuksi 
aggregoinniksi. En mene yksityiskohtiin mutta laitan oheen kuvion 
äskettäisestä artikkelistani. Selostan sen filosofian luennolla. Muuttujat 
koskevat elämänarvoja.
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Mikrodataa jossa ei liene tietosuojaongelmia vaikka hyvin 
yksityiskohtaista.
Nautinnollisia hetkiä itsekullekin!


