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 Tilastollisen editoinnin keskeisiä tehtäviä ovat: 
• Arvioida ja kehittää surveyn tuotantoprosessia, oppien virheistä ja 
puutteista sekä seuraten muissa surveyssä ja laitoksissa tehtyä 
kehittämistyötä. 
• Kehittää järjestelmää virheiden havaitsemiseksi, tarkistamiseksi ja 
korjaamiseksi erityisesti painottaen lopputulosten kannalta olennaisia 
puutteita (valikoiva editointi). 
• Havaita, tarkistaa ja korjata mikrotason virheet riittävän hyvin, ja myös 
siten, että makrotason (eri aggregaattitasojen) tulokset ovat uskottavia ja 
luotettavia.  
• Puuttuvan tiedon käsittelyä, erityisesti imputointia, ei voida kokonaan 
hoitaa irrallaan editoinnista, mieluummin nämä toiminnot integroidaan 
toisiinsa. Editoinnin yhteydessä päätetään myös ryhdytäänkö imputoimaan. 
• Keskeisistä osioista tuotetaan indikaattoreita, joilla voidaan seurata 
aineiston alkuperäistä ja parannettua laatua sekä editoinnin määrää ja 
siihen kulunutta työmäärää. 
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Editointi on siis keskeinen osa laadun varmistusta, koskien sekä käsillä olevan 
surveyn prosessia että tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tärkeitä ovat myös 
tietotekniset aineiston ominaisuudet kuten, että se tulisi olla esimerkiksi 
helposti käyttöönotettavissa erilaisissa ohjelmistoissa. Kaikista prosessissa 
tehdyistä muutoksista tulisi jäädä jälki ja mielellään myös perustelu 
toteutetulle operaatiolle. Tällöin voidaan myös jälkikäteen arvioida kuinka 
perusteltu operaatio on ollut ja kenties muuttaa ratkaisua, jos se 
myöhemmän tiedon valossa katsotaan tarpeelliseksi.  
  
Editointiprosessissa havaitut virheet on hyvä luokitella niiden 
kokonaismerkityksen mukaan ja vastaavasti tuottaa kustakin luokasta 
virhelukuja (suhteellisia ja absoluuttisia sekä painotettuja). Usein kolmekin 
virheluokkaa riittää:  
(a) fataalit eli hyvin keskeiset virheet,  
(b) pienet virheet,  
(c) varoitukset siitä että tähän on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota  
Nämäkin ovat osa paradataa.   

Editointi 
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Editoinnin keskeinen käsite on ’editointisääntö.’ Editointisäännöt asetetaan 
mikäli mahdollista etukäteen ja sisällytetään surveyprosessin tuotantomalliin. 
Säännöt täytyy luonnollisesti perustella ja dokumentoida siten, että myös 
käyttäjät voivat saada tästä tietoa.  
  
Tavallisesti esitetään kolmenlaisia editointisääntöjä, koskien: 
(i) validiteettiä  
(esim. jos kysytään ikää ja vastaus on 411, kun on tarkoitettu lukua 41; tai jos 
on ilmoitettu sellainen vastausvaihtoehto jota ei voi olla). 
(ii) yhteensopivuutta 
(esim. lasten määrä perheessä = 2 ja aikuisten määrä =2, mutta perheen 
kooksi ilmoitetaan epäyhteensopiva luku = 5; jos yrityksen tulojen ja menojen 
erotus ei vastaa ’kokonaistulosta’; yrityksessä työssäolovuosien määrän tulee 
olla jossakin suhteessa ikään, esimerkiksi siten että palvelussuhteen 
aloittaessaan täytyy olla vähintään 16-vuotias; myös palkan ja 
ammattinimikkeen on hyvä olla jossakin suhteessa toisiinsa ),  

Editointi 
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Editoinnin keskeinen käsite on ’editointisääntö.’ Editointisäännöt asetetaan 
mikäli mahdollista etukäteen ja sisällytetään surveyprosessin tuotantomalliin. 
Säännöt täytyy luonnollisesti perustella ja dokumentoida siten, että myös 
käyttäjät voivat saada tästä tietoa.  
 
(iii) jakaumaa 
(esim. asetetaan että kokoaikaisen työntekijän viikkotyöajan tulee olla 
vähintään 30 tuntia ja osa-aikaisen tätä alempi; tai yrityksen liikevaihdon 
kasvu edellisestä tiedustelusta ehdolla että yritys on koostumukseltaan 
säilynyt ennallaan, ei saa olla alle -50% eikä yli 100% mikä on symmetrinen 
sääntö).  
Editointisäännöt määrittelevät ns. ’veräjät’ tai ovenkarmit. Editointisysteemiä 
luotaessa on pyrkimys löytää mahdollisimman järkevät kriteerit näille ml. 
esimerkiksi jakaumien laajuuden. Ideahan on, että mikäli saatu vastaus tai 
muu tieto ei mahdu tästä veräjästä sisään, se tulee ’virhelistalle’ eli 
tarkistettavaksi. Tarkistuksessa voidaan tulos korjata tai myös hyväksyä 
sellaisenaan, mikäli havaitaan oikeaksi. 

Editointi 



Editointia ja imputointia _ Seppo 2011 

Outlierien ja inlierien havainnointi 
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Outlier on ulkopuolinen arvo eli poikkeaa jotenkin monista muista arvoista 
 
Inlier on sisäpuolinen arvo jonka lähistöllä on muitakin arvoja. 
 
Kumpikin näistä voi olla oikea tai kelvollinen mutta on mahdollista että se 
on virheellinen  tai jollain kriteerillä kelvoton. 
 
Jos outlier on virheellinen sanotaan kyseessä olevan ulkovirhe. 
Vastaavasti virheellinen inlier on sisävirhe. 
 
Seuraavalla sivulla on aiheesta nelikenttä. 
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Outlierien ja inlierien havainnointi 
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Ulkoinen Sisäinen 

Virheetön   OK    OK 

Virheellinen Ulkovirhe  Sisävirhe 

Luonnollisesti suurin kiinnostus kohdistuu noihin virhetapauksiin, 
Mutta miten ne löydetään, onkin eri asia. Ulkovirhe tai epäily 
ulkovirheestä on paljon helpompi havaita kuin sisävirhe. Molemmat 
voivat silti olla ongelmallisia. Ja korostan vielä että ulkoinen havainto 
ei ole läheskään aina virhe. 
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Yksiulotteinen tilanne 
 
Ulkoinen havainto, outlier on helppo löytää yksiulotteisessa tilanteessa 
eli kun tarkastellaan yhtä muuttujaa kerrallaan. Se on siis erillään 
lähimmistä muista.  Kysymys on toki silti siitä, kuinka kaukana erillään 
pitää olla että arvo katsotaan outlieriksi. Tähän ei ole objektiivista 
vastausta vaan enemmän tai vähemmän subjektiivisia mutta ratkaisun 
on hyvä perustua aikaisempaan kokemukseen eli siihen minkälainen 
arvo yleensä on koettu outlieriksi johon pitää kiinnittää huomiota. 
Toisaalta kysymys on myös siitä  onko muuttuja kategorinen tai jatkuva. 
Yleisesti ottaen kategorinen muuttuja voi olla outlier surveyssä jos 
survey on tehty kunnolla ja jos kyselyssä ovat valmiit vastausvaihtoehdot 
kuten olisi hyvä olla.  Siten outlier on tyypillisesti tiedonkeruun virhe, 
kuten kirjoitusvirhe. Jos kysely on holtittomasti tehtyjä, voi outoja 
kategoria-arvoja olla toki. Jos kategoriat kirjoitetaan tekstimuodossa, 
virheet ovat mitä ilmeisimmin kirjoitusvirheitä.  
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Yksiulotteinen tilanne _ jatkuva muuttuja 
 
Jatkuvan muuttujan erityisarvot nähdään jakaumamitoista joista maksimi 
ja minimi sekä näitä lähellä olevat prosenttipisteet ovat erityisen 
kiinnostavia eli sellaiset kannattaa heti tuottaa aineistosta ja ryhtyä  
sitten niitä ihmettelemään ja tarkistamaankin. 
Seuraavilla sivuilla joitakin esimerkkejä. 
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Yksi strategia 
tarkistamiseen 
on katsoa 
yhden, kahden 
tai kolmen 
keskihajonnan 
etäisyydeltä 
olevia 
havaintoja ja 
tarkistaa ne 
koska näissä 
olevilla virheillä 
on suuri 
vaikutus. 
Seuraavan sivun 
kuvissa on 
aineistoa 
supistettu tällä 
perusteella. 
Monenko 
keskihajonnan 
päästä? 
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Korrelaatio ja outlier. Näissä kaikissa on yhtä suuri 
korrelaatiokerroin, 0,85. Onko riippuvuus aidosti yhtä 
suuri? 
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Lisää kaksiulotteisia graafisia tarkasteluja 
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Neljän pitkittäishavainnon graafista tarkastelua 



Tässä palkansaajat on asetettu ensimmäisen vuoden = 2008 palkan 

mukaiseen järjestykseen (sininen viiva). Mukana ovat myös samojen 
henkilöiden palkat kolmelta seuraavalta vuodelta. Mieti missä voisi olla 
ongelmia eli olisi syytä tarkistaa ja mahdollisesti tehdä editointia? 

14 Editointia ja imputointia _ Seppo 2011 



-5000 

-4000 

-3000 

-2000 

-1000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1 
29

0
 

57
9

 
86

8
 

11
57

 
14

46
 

17
35

 
20

24
 

23
13

 
26

02
 

28
91

 
31

80
 

34
69

 
37

58
 

40
47

 
43

36
 

46
25

 
49

14
 

52
03

 
54

92
 

57
81

 
60

70
 

63
59

 
66

48
 

69
37

 
72

26
 

75
15

 
78

04
 

80
93

 
83

82
 

86
71

 
89

60
 

92
49

 
95

38
 

98
27

 

residuaali 

Tämän kuvion taustalla on palkkamalli jossa on palkkaa selitetty 

(ennustettukin) veronalaisilla palkkatuloilla edelliseltä vuodelta, sukupuolella, 
iällä, samassa työpaikassa oloajalla (senioriteettivuosilla) sekä 
ammattiryhmällä. Sitten on laskettu residuaalit eli palkka miinus mallilla 
laskettu ennuste. Residuaalin suuret arvot voivat johtua virheestä jossakin 
muuttujasta ja ne havaintoarvot on syytä tarkistaa. Onko jotain kiinnostavaa? 
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residuaali 

Tässä on samat havainnot kuin edellisessä mutta järjestettynä 
residuaalin suuruuden mukaan. Miltä tilanne nyt näyttää? 
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Outlierin etsintää, esimerkki jossa eri skaalat 
kuviossa 
Lineaarinen sirontakuvio = scatter plot. Miltä näyttää? 

17 
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Outlierin etsintää, esimerkki jossa eri skaalat kuviossa 
Vastaavasti logaritmisella skaalalla sirontakuvio uudelleen. Miltä näyttää?  

18 
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Miten tulisi menetellä ääriarvojen kanssa?  
  
(a) Jos arvo on virheellinen tai väärään tulkintaan perustuva, se on 
pyrittävä korjaamaan mahdollisimman oikeaksi.  
  
(b) Poistaa havainto eli merkitä puuttuvaksi (trimmataan aineistoa).  
  
(c) Merkitä erityishavainnot omaan osajoukkoonsa ja päättää niiden 
käsittelystä myöhemmin ja mielellään tiimissä. 
  
(d) Siirtää havainto lähemmäksi muuta joukkoa (winsoroidaan). 
  
(e) Soveltaa analyysissä sellaisia menetelmiä joihin ääriarvot eivät vaikuta 
tai vaikuttavat vähän (robustointi).  
  
(f) Muuttaa yksikön painoa oheistiedon perusteella (yleensä pienentää). 
Tämä on kätevää tehdä otospainojen kautta. Minimissään jokaisen 
tilastoyksikön paino on yksi eli otospaino asetetaan pienimmillään tämän 
suuruiseksi.  
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Miten tulisi menetellä ääriarvojen kanssa?  
 
(f) Muuttaa yksikön painoa oheistiedon perusteella (yleensä pienentää). 
Tämä on kätevää tehdä otospainojen kautta. Minimissään jokaisen 
tilastoyksikön paino on yksi eli otospaino asetetaan pienimmillään tämän 
suuruiseksi. Tämä on liian vähän käytetty esimerkiksi tuloeromittauksissa 
jotka perustuvat otosaineistoon. Joinakin ajankohtina huipputuloinen 
vastaa, toisena ei. Jos hän vastaa, tuloerot näyttävät kasvaneen, jollei taas 
niin pienentyneen. Fiksulla painolla ongelma hoidetaan eikä ole tarvetta 
poistaa havaintoa aineistosta mikäli olisi väärin. Kiusallista toki on, että jos 
huipputuloiset ovat aineistosta pois, on tulos harhainen. Toki ongelma on 
myös ääripienituloisten kohdalla jotka eivät osallistu hyvin kyselyihin. 
  
(g) Muuntaa muuttuja epätasavälisesti luokitelluksi, jolloin iso arvo kuuluu 
esimerkiksi ryhmään ’Tätä suuremmat.’  Tämä toimii hyvin vaikkapa tuloja 
ja palkkoja koskevissa tilanteissa jollei muuttujaa tarvi käsitellä jatkuvana 
eikä siis esimerkiksi ole tarvetta tuloeromittareille (Gini-kerroin, 
keskihajonta, vaihtelukerroin CV). Samalla suoritetaan tietosuojaus eli 
yksilön tunnistaminen aineistosta on hankalampaa.  



  

Puuttuva tieto aineistossa 
 
Puuttuneisuus on toisaalta normaalia, toisaalta kiusallista. Puuttuneisuuden 
voi sanoa myös olevan väistämätöntä. 
 
Normaalia se on, kun 
- Käytetään otantaa eli kaikkia kehikkoperusjoukon yksiköitä ei yritetäänkään 
tavoittaa vaan puuttuvuus otetaan huomioon estimoinnilla, mikä taas 
merkitsee että tulokseen = estimaattiin sisältyy epävarmuutta. Jos epävarmuus 
on satunnaista, sen mittaaminen on (periaatteessa) helppoa mutta jollei se on 
sitä, niin sekä itse estimaatin laskentaan että epävarmuuden (luottamusvälillä 
tai virhemarginaalilla mitattuna) laskentaan tulee harhaa jonka suuruutta ei 
kyetä arvioimaan ilman lisätietoa hyvin. Tällöin tilanne on enemmän tai 
vähemmän kiusallinen. Mutta jos olet tehnyt parhaasi ja käyttänyt hyviä 
asiantuntijoita, voit olla tyytyväinen. 

Editointia ja imputointia _ Seppo 2011 21 



  

Puuttuva tieto aineistossa 
 
Puuttuneisuus on toisaalta normaalia, toisaalta kiusallista.  
 
Normaalia puuttuneisuus on myös, sikäli että  
-Aineistossa on alipeittoa eli puuttuu kokonaisia yksiköitä 
-Aineistossa on ylipeittoa eli on liikaa yksiköitä. 
Liiat yksiköt on usein mahdollista poistaa mutta puuttuvien lisääminen ei aina 
onnistu. On kuitenkin syytä yrittää arvioida sen suuruus ja vaikutus tuloksiin. 
Liikojen yksiköiden poistamisen vaikutus on helpompi arvioida muttei 
varsinaisten tulosten osalta koska niille ei löydy tietoja.  
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 Puuttuva tieto aineistossa 
 
Puuttuneisuus on väistämätöntä, koska kaikilta kyselyyn mukaan valituilta ei 
saada tietoa. Tietoa ei saada jos itse tiedon kerääjä hoitaa hommansa 
huonosti. Tästä en enempää puhu. Mieti oletko laiminlyönyt jotain ja saanut 
tarpeettomasti puuttuvaa tietoa. On myönnettävä, että jokaisessa 
tiedonkeruussa havaitaan asioita jotka olisi voitu tehdä paremmin jolloin on 
tietysti niin että seuraavalla kerralla pyritään korjaamaan puutteet. Jollei 
mitään puutetta omasta tai tiimin piiristä havaita ja vastauskato on iso, on kyse 
osaamattomuudesta johon ainoa resepti on parantaa osaamista. Osaamista ei 
aina löydy ihan vierestä, on tutkittava kirjallisuutta ja oltava yhteydessä muihin 
kollegoihin eikä vain samassa maassa. On tehtävä tutkimusta, jonka tulokset 
taas on raportoitava ja laitettava julkiseen jakeluun. Tällöin on mahdollista 
saada jopa pyytämättä hyviä neuvoja tulevaisuuden varalle.  
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 Tähän ei olekaan vastattu! 
Vastauskadon syitä 

 
1. Osoite- tai muu yhteystieto ei ole oikea eikä vastaajaa tavoiteta missään 
tapauksessa. Yksikkövastauskato sattuu siis väistämättömästi. Tällöin ei ehkä 
tiedetä onko kohde enää tavoiteperusjoukon jäsen, joten kyse voi olla myös 
ylipeitosta. Mitä tehdä: pyöritellä peukaloita, ottaa huomioon painotuksessa, 
pyrkiä parempaan seuraavalla kerralla.   
  
2. Vastaajakandidaatti on väliaikaisesti tavoittamattomissa mutta häntä ei 
tavoiteta useista yrityksistä huolimatta tiedusteluun käytettävissä olevan ajan 
kuluessa. Ongelmat ovat suurin piirtein samat kuin edellisessä, mutta usein 
voidaan helpommin saada selville kuuluuko yksikkö vielä 
tavoiteperusjoukkoon. Mitä tehdä: pyöritellä peukaloita, ottaa huomioon 
painotuksessa, pyrkiä parempaan seuraavalla kerralla 
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Vastauskadon syitä 
 
3. Vastaajakandidaatti tavoitetaan mutta tämä on osittain tai kokonaan 
kykenemätön antamaan vastauksia tai ei halua niitä antaa. Syynä voi olla myös 
kieli- tai muu yhteydenpito-ongelma vastaajan ja haastattelijan välillä. Monet 
kyselyt, myös yrityskyselyt, ovat hyvin monimutkaisia, eivätkä kaikki kykene 
vaivattomasti antamaan oikeita tietoja. Seurauksena on täydellinen 
vastaamattomuus eli yksikkövastauskato, tai osittainen vastaamattomuus eli 
erävastauskato. Myös raportointivirheitä esiintyy mutta niihin on usein vaikea 
päästä kiinni. 
Mitä tehdä: opettaa vastaajaa, käyttää sijaisvastaajaa, ottaa huomioon 
painotuksessa, pyrkiä parempaan seuraavalla kerralla. 
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Vastauskadon syitä 
 
4. Vastaajakandidaatti kieltäytyy osallistumasta tiedusteluun. Kieltäytyminen 
voi olla laadultaan tiukempi tai pehmeämpi. Syyt näihin voivat olla hyvin 
moninaiset mutta en tässä niihin tarkemmin puutu. Tiukka kieltäytyjä ei 
tavallisesti vastaa mihinkään kysymykseen (yksikkövastauskato), mutta 
pehmeämpi antaa joitakin vastauksia tai kieltäytyy vain herkistä kysymyksistä 
(erävastauskato). Toisaalta herkkiin kysymyksiin vastaaminen voitaisiin 
toteuttaa anonyymisti siten, ettei edes haastattelija näe vastauksia. Tämä 
tapahtui ennen tietokoneaikaa tiputtamalla vastaukset ’vaaliuurnaan.  Nykyään 
ne voidaan ’näpytellä’ suoraan tietokoneelle, kuten toimittiin Uhritutkimuksen 
käyntihaastattelussa. Puhelintiedustelussa anonyymi kysely lienee 
mahdotonta. Eräs mahdollisuus on siirtyä nettikyselyyn herkimpien aiheiden 
osalta mutta moniko haastateltava on tähän valmis? 
Mitä tehdä: opettaa vastaajaa, hankkia parempi haastattelija, ottaa huomioon 
painotuksessa, imputoida erävastaamattomia mikäli liian suuri vaikutus 
muuten tuloksiin ja saa hyvä imputointimetodin kehitettyä. 
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 Vastauskadon syitä 
 
5. Epäkelpo vastaus joko kokonaan tai osittain, mikä havaitaan jälkikäteisessä 
tarkastuksessa ja tapaus katsotaan parhaaksi sijoittaa vastauskadoksi. Tähän 
ryhmään voidaan sijoittaa myös muut edellä esiintymättömät tapaukset, kuten 
vastauksen katoaminen tai tietokonekäsittelyssä sattunut erehdys, joita ei toki 
saisi tulla. Myös tiedonkeruulaitteen rikkoutuminen voisi olla syy sisällyttää 
puuttuneisuus tähän ryhmään (esim. liikennevirtatutkimuksissa näin tapahtuu 
aika usein).  
  
6. Yhteystieto vastaajasta taustatietoihin kadotetaan, johtuen vastaajan 
yksilöintitunnuksen katoamisesta jommallakummalla puolella (siis 
otoskehikkotiedostossa tai keruutiedostossa) tai että jommassakummassa on 
virhe eikä tietoja voida yhdistää. Tätä ongelmaa ei juuri voi olla 
käyntihaastatteluin tehdyissä tutkimuksissa mutta sen sijaan 
postitiedusteluissa on hyvinkin mahdollinen (ja usein tahallinen). Seurauksena 
on puutteellinen analyysi.  
Mitä tehdä: etsiä sama yksikkö brutto-otosaineistosta ja toimia kuten 
normaalitilanteessa.  
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 Vastauskadon syitä 
 
7. Epäselvät tapaukset, kuten epäselvyys siitä, onko kyseessä vastauskato vai 
ylipeitto. Vastaajan kykenemättömyys vastata (syy 3) tai pitkäaikainen 
poissaolo esimerkiksi ulkomailla voi oikeuttaa sijoittamaan tapauksen joko 
vastauskatoon tai ylipeittoon. Vastaavasti voidaan tarkentaa 
tavoiteperusjoukon ja sitä kautta tutkimusperusjoukon käsitettä.  
  
8. Vastaus ei koske tutkimusyksikköä. Tämä ongelma on yleisempi 
yritystiedusteluissa kuin kotitaloustiedusteluissa, ja koskee lähinnä 
monitoimipaikkaisia kotimaisia ja vielä enemmän kansainvälisiä yrityksiä. Tässä 
on kaksi tyypillistä tilannetta: (i) saadut tiedot koskevat vain osaa 
toimipaikkoja, (ii) tiedot koskevat isompaa joukkoa, kuten toimipaikkakyselyssä 
koko yritystä tai yrityskyselyssä koko konsernia. On myös mahdollista 
ihmistiedusteluissa että toinen perheenjäsen vastaa toisen puolesta.  
Mitä tehdä: hankkia oikeista yksiköistä tieto tai päätellä se imputoimalla.  
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 Vastauskadon syitä 
9. Tarkoituksellinen puuttuneisuus. Aina ei ole järkevää kohdistaa tiettyjä 
tiedustelun osasia kaikille, vaan ottaa otos. Tilanne on tavallisin silloin, kun itse 
kysymyspatteristo on hankala mutta itse kysymysaihio ei ole kyselyn keskeisin. 
Osa-aineistosta tiedot saatetaan vastaavasti saada paremmin, koska 
tiedonkeruuoperaatiot voidaan resurssien puitteissa kohdistaa sinne. Myös 
voidaan osalle kohteista antaa suppeampi lomake jolloin tietty osa tiedoista jää 
puuttumaan. Yritystiedusteluissa pienille yrityksille annetaan monissa maissa 
suppeampi lomake kuin isoille (esim. tarkat kuluerittelyt kysytään vain isoilta). 
Paneli- tai muissa pitkittäisaineistoissa voidaan säästää kuluja jos jokaisessa 
aallossa ei kerätä kaikkea sellaista tietoa jossa muutosten ei oleteta olevan 
suuria ja  ne voidaan siksi päätellä imputointimaisesti helpohkosti. Yleistyä voisi 
myös kyselytapa jota kuvaan ohessa.  
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Kysymykset 
A 

Kysymykset 
A 

Kysymykset 
C 

Kysymykset 
B 

Kysymykset 
C 

Kysymykset 
B 

Tällöin siis eri rotaatioryhmien 
olisi hyvä olla riittävän 
samanlaisia. Mikä etu tästä 
saadaan? 
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Puuttuneisuuden syy merkitään sopivalla koodilla 
otantatiedostoon. Yllä olevan luettelon kaikki vaihtoehdot eivät ole 

aina käytössä mutta toisaalta on usein tarpeen tarkentaa näitä syitä. 
Esimerkiksi ylipeiton syiden erottelu, kuolleet, lopettaneet, 
tavoiteperusjoukosta pois siirtyneet ja epävarmat voi olla hyvä erotella. 
Toisaalta kieltäytymisen syitä voi olla erilaisia, kuten periaatteellinen 
kieltäytyminen kaikista tämäntyyppisistä kyselyistä, kieltäytyminen juuri 
tästä kyselystä tai ei ole nyt aikaa osallistua.  
  
On hyvä huomata että syyn koodaus on paradataa.  
  
Usein yksikkövastauskadosta esitetään suppeampi koodaus, mikä 
minimissään olisi sisällytettävä otantatiedostoon: 
- Ei tavoitettu 
- Kieltäytyi 
-Muut syyt. 
Puuttuneisuuden koodaus on tärkeätä siksi, että sen eri lajeja on usein 
tarpeellista käsitellä aineiston jatkokäsittelyssä eri tavoilla. Näin siksi että 
kunkin syyn taustalla voi olla erilaisia selittäviä tekijöitä. 
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Erävastauskadolle voi olla myös muita syitä. Tässä eräs 
luettelo ja koodit jotka erottuvat helposti: 
 
● -1 = vastaajakandidaatti ei osannut vastata tähän kysymykseen 
● -2 = vastaajakandidaatti kieltäytyi vastaamasta tähän kysymykseen 
● -3 = vastaajakandidaatti ei kyennyt antamaan asianmukaista vastausta 
● -4 = vastaus jäi puuttuvaksi muista syistä 
● -6 = kysymystä ei esitetty vastaajalle (usein siksi että vastaus 
aikaisempaan kysymykseen antoi jo tiedon tähän; esim. jos kysytään että 
onko taloudessanne ollut auto viime vuoden aikana ja jos vastaus = ’ei 
ole’, niin on turha kysyä onko sitä varastettu tai kolhittu) 
● -9 = kysymys ei koskenut vastaajaa 
 
Näitä negatiivisia koodeja käytetään aivan liian vähän. Sen sijaan yleisiä 
ovat positiiviset joita ei aina helposti erota varsinaisista vastauksista. Eli 
pitää olla liian tarkkana ettei laske jotain väärin. Kirjassani on esimerkki 
tästäkin. 
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Puuttuneisuuden mekanismit 
Jos puuttuneisuus on alipeittoa tai vastauskatoa, sillä voi olla 
huomattavakin vaikutus tuloksiin. Tätä ajattelua helpottamaan on 
kehitetty otsakkeen mukainen käsitteistö. Esitän ne lyhyesti: 
# Puuttuneisuus voi olla täysin satunnaista. Tämä on kaikkein kivin 
tilanne, koska tulokset muuttuvat vain satunnaisen komponentin 
verran. Toisaalta aineisto supistuu ellei imputoida mikä tarkoittaa että 
epävarmuus lisääntyy. Jos vastauskato on pieni, ei tämäkään suuresti 
haittaa. 
# Puuttuneisuus on täysin satunnaista ositteiden sisällä. Tällöin ei 
suurta ongelmaa synny on laskennassa ositteet otetaan asiallisesti 
huomioon. 
# Puuttuneisuus on satunnaista sen jälkeen kun siitä on puhdistettu 
pois kaikki käytettävissä oleva tieto eli tehty malli puuttuneisuuden 
selittämiseksi. Tällöin puuttuneisuudesta johtuva harha voidaan 
poistaa siihen asti kuin mallissa on muuttujia.  
# Puuttuneisuus on epäsatunnaista senkin jälkeen kun sen syitä on 
mallitettu eli tuloksiin syntyy harhaa. Tällöin ei voi tehdä enempää ellei 
saada uusia muuttujia. 
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Johdanto imputointiin 
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Imputointimenetelmän tavoite on määritellä aineistoon enemmän tai vähemmän 
keinotekoinen arvo.  Tämä tarve on perusteltavissa seuraavilla syillä:  
  
● Koska kyseinen kohta aineistossa on täydellisesti tyhjä eli mitään arvoa ei ole. Syynä 
on puuttuneisuus, mille voi olla useita eri syitä (ks. edeltä).   
● Koska olemassa oleva arvo on osittain puuttuva eli tiedetään esimerkiksi sen karkea 
arvo kuten väli, mutta tällainen karkea tieto ei tyydytä analysointitarpeitamme.  
● Koska olemassa oleva arvo ei vaikuta uskottavalta tai on ilmiselvästi virheellinen. 
Tällöin on tarve saada tämän arvon sijalle parempi arvo.  
● Koska olemassa oleva arvo voi paljastaa havaintoyksikön eikä sitä voida jättää 
sellaisenaan aineistoon. Tästä syystä on tarpeen suojata aineistoa mahdollisilta yksilön 
paljastuksilta. Tähän on useita menetelmiä, joista yksi on imputointi. 
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Johdanto imputointiin 
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Imputointi voi olla toteutettu sekä mikro- että makrotasolla. Makrotasolla voidaan 
imputoida jopa kokonaisen maan arvo vaikkapa EU-maiden aineistossa tai maan osa-
alueen arvo. En tarkastele makrotason imputointia vaan mikrotason.  Menetelmät 
makrotasolla voivat olla melko samoja kuin mikrotasolla.  
  
Kussakin imputointitilanteessa on tarkasti mietittävä, onko toiminnosta saatavissa 
hyötyä. Jos hyötyä ei uskota saavutettavan, on imputointia turha tehdä. Eli siis 
kärsitään puuttuvasta tiedosta. Jos siis päätetään imputoida, on uskottava että 
hyötyä saavutetaan tutkittavan estimaatin tasolla.  On siis mietittävä mitä ollaan 
estimoimassa ja jos imputoinnin uskotaan auttavan, niin imputoidaan. Yleensä tutkija 
miettii estimaatin harhaisuutta, jota hyvä imputointi pienentää. Myös estimaatin 
tarkkuuden parantaminen voi olla tavoitteena. 
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Periaatteessa kaikkea puuttuvuutta voidaan imputoida.  
  
Alipeittoa voidaan imputoida jos päivitetty kehikko on käytettävissä. Tätä harvoin 
tehdään. Sen sijaan alipeiton vaikutus estimaattiin jätetään usein huomiotta tai siitä 
tehdään karkea arvio ilman imputointia. En jatkossa käsittele tätä tilannetta. 
  
Yksiköt joita ei ole poimittu otokseen voidaan myös imputoida. Elävässä elämässä tätä 
ei tehdä mutta teoreettisissa simulointiin perustuvissa tutkimuksissa tämä strategia on 
varsin yleinen. En jatkossa käsittele tätä tilannetta. 
  
 Koko yksikkövastauskatokin tai iso osa siitä voidaan imputoida. Tätä kutsutaan 
massaimputoinniksi. Tätä on ajoittain käytetty erityisesti yritystutkimuksissa pienille 
yrityksille. Hyväksi käytetään verorekisteristä saatavissa olevaa tietoa samoista 
yrityksistä. En jatkossa käsittele tätä tilannetta.   
  
Erävastauskato on kaikkein yleisin syy imputointiin.  
  
Huonot arvot tai tietosuojaa vaativat arvot ovat aika yleisiä syitä imputoinnille.    
  
Paneli- ja pitkittäisaineistoissa imputointi on yleinen toisesta aallosta lähtien. 
Tällöinhän on hyödyllistä aputietoa käytettävissä edellisiltä aalloilta.      
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Periaatteessa kaikkea puuttuvuutta voidaan imputoida.  
  
Alipeittoa voidaan imputoida jos päivitetty kehikko on käytettävissä. Tätä harvoin 
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massaimputoinniksi. Tätä on ajoittain käytetty erityisesti yritystutkimuksissa pienille 
yrityksille. Hyväksi käytetään verorekisteristä saatavissa olevaa tietoa samoista 
yrityksistä. En jatkossa käsittele tätä tilannetta.   
  
Erävastauskato on kaikkein yleisin syy imputointiin.  
  
Huonot arvot tai tietosuojaa vaativat arvot ovat aika yleisiä syitä imputoinnille.    
  
Paneli- ja pitkittäisaineistoissa imputointi on yleinen toisesta aallosta lähtien. 
Tällöinhän on hyödyllistä aputietoa käytettävissä edellisiltä aalloilta.      
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Esimerkki kirjastani jossa on puuttuvaa tietoa 
Mutta on se täysin puuttuvaa? Aineisto European Social Survey, kierros 4  
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Millä tasolla menestyä imputoinnissa? 
  
Tavoitetaso imputointia varten on hyvä asettaa ja realistisesti. Vaihtoehtoja: 
  
 (i) Aineiston käyttäjä on luonnollisesti hyvin onnellinen jos imputoidut arvot 
vastaavat oikeita arvoja tai ovat lähellä niitä. Ongelma on että tätä ei voi 
normaalioloissa tietää, mutta simulointikokeissa kyllä. Tosielämässä joudutaan 
siis enemmän tai vähemmän uskomaan siihen kuinka lähellä oikeita arvoja ne 
ovat. Monasti tämä vaatimus on liian kova ja siksi on järkevää tyytyä johonkin 
seuraavista.    
  
(ii) Käyttäjä on melko onnellinen jos imputoidun aineiston jakauma on lähellä 
todellista jakaumaa. Tietystikään tietoa ei voida elävässä elämässä varmasti 
tietää, vaan jakauman uskottavuus ratkaisee. Tähän tavoitteeseen itse lähes 
aina pyrin paitsi joissain yksinkertaisissa estimoinneissa kuten keskiarvon tai 
kokonaismäärän estimoinnissa. 
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Millä tasolla menestyä imputoinnissa? 
  
Tavoitetaso imputointia varten on hyvä asettaa ja realistisesti. Vaihtoehtoja: 
  
(iii) Jos edellinen onnistuu, niin myös aggregaattitason estimointi onnistuu. 
Siis usein, erityisesti yritys- ja taloustilastoissa, on tavoitteena onnistua 
tietyissä aggregaateissa kuten keskiarvossa tietyissä osaryhmissä (kuten 
toimialalla, alueella, kokoluokassa, koulutusasteella).  
  
(iv) Jotkut käyttäjät pitäisivät siitä että arvojen järjestys on oikea vaikka 
arvoissa olisikin epätarkuutta. Tätä on hankalampi toteuttaa.  
  
(v) Lopuksi, monelle on tärkeätä että yhteydet eri muuttujien tai 
muuttujaryhmien välillä olisivat mahdollisimman onnistuneita. Tällöin 
monimuuttuja-analyysi onnistuisi paremmin myös osittain imputoidusta 
aineistosta. 
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Imputointiprosessi 
  

Imputointi on osa aineiston puhdistamisprosessia. Imputoinnin 
osatoimintoja on mielestäni kuusi:  
  
1. Peruseditointi missä yhteydessä määritellään mitä muuttujia ja niiden 
puuttuvia tai muita arvoja ryhdytään imputoimaan. 
2. Apumuuttujien huolto imputointiakin varten: siis kerätään mahdollisia 
hyviä muuttujia ja säilötään ne hyvään paikkaan. 
3. Imputointimalli(t) : määrittely, estimointi, tulokset 
4. Imputointitoiminto(-not): hyödynnä mallin tulokset itse imputoinnissa, 
editoi aineistoa jos imputointi likaa dataa.  
5. Estimointi: piste-estimaatit, varianssiestimaatit (keskivirheet) jolloin 
imputoinnista johtuva epävarmuus otetaan huomioon myös eikä vain 
esimerkiksi otannasta johtuva.  
6. Täydennetyn mikroaineiston (tai useampien) luominen missä imputoidut 
arvot on merkitty eli liputettu jotta käyttäjä tietää tilanteen (paitsi jos 
imputointia on käytetty tietosuojamenetelmänä). 
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Imputointiin lisää johdantoa 
 
Imputointi voi olla toteutettu samalle arvolle yhden tai useamman 
kerran. Edellisestä käytetään nimeä yksikertainen imputointi ja 
jälkimmäisestä monikertainen imputointi eli moni-imputointi.  
Monikertainen johtaa tavallisesti useampaan täydennettyyn 
aineistoon joista kustakin voidaan laskea tarvittavat estimaatit eli siis 
saadaan useita estimaatteja. Tämä epävarmuus voidaan ottaa 
huomioon myös keskivirhettä estimoitaessa, siis kasvattaen sitä.  
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Imputointimalli 
  
Imputointimalli ja imputointitoiminto on järkevä integroida hyvin toistensa 
kanssa, siis kokeilla molempia peräkkäin  ja etsiä parasta mahdollista 
kombinaatiota. Mallin muodostaminen voi tapahtua kahdella 
vaihtoehtoisella tavalla: 
  
• Käytetään kokemusta ja viisasta harkintaa mallin muodostamiseksi. Malli 
voi olla deterministinen tai stokastinen mutta deterministinen on 
tavallisinta. Siis määritellään apumuuttujista x fiksu yhteys imputoitavaan 
muuttujaan y kuten y = f(x)  (+ e) tai määrittelemällä sääntö tyyliin ’jos x saa 
näitä arvoja tapauksessa A, niin annetaan y:lle tämä arvo’ tai  ’jos y oli tänä 
ajankohtana tämä, niin olkoon se sama myös seuraavana ajankohtana, koska 
tuskin se ainakaan valtaisasti muuttuu.’  
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Imputointimalli 
  
  
• Estimoidaan sopiva malli joko samasta aineistosta tai jostakin 
aikaisemmasta samanlaisesta aineistosta. 
  
Jälkimmäisessä tilanteessa on kaksi vaihtoehtoista imputointimallia 
käytettävissä. Kummassakin tulee selittäjien olla täydellisiä 
(puuttumattomia) niille yksiköille joita imputoidaan. Erona on mallin 
selitettävä muuttuja, mikä on  
 joko 
  
(i)  muuttuja jonka arvoja imputoidaan 
  
tai  
  
(ii) puuttuneisuuden kaksiarvoinen indikaattori muuttujalle jota 
imputoidaan.  



Editointia ja imputointia _ Seppo 2011 44 

Imputointimalli 
  
  
Edellinen malli estimoidaan vastaajien aineistosta, jälkimmäinen 
vastaajien ja vastaamattomien yhteisaineistosta. Selittäjät voivat olla 
molemmissa ihan samojakin. Selittäjien luonteella ei ole väliä, voivat siis olla 
jatkuvia ja kategorisia muuttujia. Jatkuvissa on aina katsottava, ettei 
hankalia outliereita ole mukana. 
  
Imputointimalli voidaan joko estimoimalla tai hyvällä päättelyllä rakentaa 
myös siten että muodostetaan sopivia, mielellään homogeenisia, 
osajoukkoa aineistoon. Näitä kutsutaan imputointisoluiksi tai 
imputointiluokiksi. Hienoa olisi siis homogeenisuus imputoitavan muuttujan 
suhteen, tai myös siten että vastauskato olisi imputointisolujen sisällä 
mahdollisimman satunnaista.  
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Imputointitoiminto 
  
Aivan samoin kuin imputointimallille on myös toiminoille kaksi vaihtoehtoa: 
  
Malliluovuttajalähestymistapa, jolloin imputoidut arvot muodostetaan 
mallin antamista arvoista joko deterministisesti tai stokastisesti. Edellisessä 
tapauksessa saadaan vain yksi arvo, jälkimmäisessä voidaan saada 
satunnaisluvusta riippuen useita arvoja. 
  
Vastaajaluovuttajalähestymistapa, jolloin imputoidut arvot lainaa tai 
luovuttaa vastaaja eli tietyt arvot monistetaan toiselle joko yhden tai 
useamman kerran. 
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Imputointitoiminto 
  
Vaihtoehdossa (a) voidaan siis saada arvoja joita ei ole millään muulla 
tilastoyksiköllä, vaihtoehdossa (b) saadaan vain mahdollisia arvoja, mikäli 
aineisto on ennen imputointia kunnolla editoitu. On tilanteita joissa (b) ei 
toimi, erityisesti jos puuttuvat arvot ovat ainutlaatuisia eli niitä ei ole 
vastaajilla. Toisaalta tästä voi koitua vaara eli (a) voi antaa mahdottomia 
arvoja. Käyttäjän viisas päättely tarvitaan aina päivän päätteeksi. 
  
Jos nuo kaksi mallia ja kaksi toimintoa yhdistetään, imputointimenetelmiä 
on karkealla tasolla vain kolme, sillä yhdessä ristiintaulukon lokerossa (alla) 
ei voi käyttää imputointia. 

(a) Malliluovuttaja-
lähestymistapa 

(b) Vastaajaluovuttaja-
lähestymistapa 

(i) Selitettävänä imputoitava 
muuttuja 

   Kyllä        Kyllä 

(ii) Selitettävänä imputoitavan 
muuttujan puuttuneisuusindikaattori 

    Ei        Kyllä 
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Läheisyyden mittaaminen 
  
Vastaajaluovuttajamenetelmän osalta on tärkeätä tuoda esille se että 
tavallisesti järkevää on etsiä luovuttajaa joka olisi mahdollisimman 
samankaltainen kuin yksikkö jolle luovuttajan arvo sellaisenaan (tai 
mahdollisesti jotenkin muutettuna) annetaan. Tämä siis tarkoittaa, että on 
tarpeen etsiä jokin läheisyyden metriikka tai mittari. Kokemukseni mukaan 
näitä on kolmenlaisia: 
  
(i) Ellei mitään erityistä tietoa ole, niin on ainoa vaihtoehto olettaa että 
kaikki joko koko joukossa tai mieluummin imputointisolussa ovat yhtä 
läheisiä eli yhtä mahdollisia. Tällöin siis luovuttaja valitaan tuon ryhmän 
sisältä satunnaisesti. Tätä on historiassa kutsuttu hot deck –menetelmäksi.  
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Läheisyyden mittaaminen 
  
(ii) Jos käytettävissä on aputietoa, niin näiden avulla voidaan muodostaa 
niin fiksu läheisyysmitta kuin mahdollista. Mitta voi olla myös looginen 
päätelmä. Normaalioloissa muodostetaan euklidinen etäisyysmitta yhdestä 
tai useammasta X –muuttujasta painottaen joitain muuttujia enemmän 
kuin toisia tai puhtaasti asettamalla kaikki samanarvoisiksi. Tämän jälkeen 
katsotaan läheisin arvo tai valitaan satunnaisesti yksi läheisistä arvoista. 
  
(iii) Käytetään malliluovuttajamenetelmän arvoja läheisyysmittana. 
Tällöin ’imputointi’ toteutetaan myös vastaajille, ja samalla tavalla kuin 
vastaamattomille (deterministinen tai stokastinen). Siten meillä on koko 
havaintojoukolle läheisyysmetriikka ja jatko tehdään kuten kohdassa (ii). 
Tämä strategia on myös sikäli fiksu että tehdään ensin 
malliluovuttajaimputointi ja jollei tämä ole esimerkiksi jakauman 
onnistuneen estimoinnin kannalta hyvä, jatketaan samoista arvoista kohti 
vastaajaluovuttajamenetelmää. Voidaan jopa toimia niin, että osa 
malliluovuttajamenetelmän arvoista hyväksytään.  
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Ennustuskyky imputointimallin ja imputoinnin keskeinen 
asia 
  
Olkoon imputointimenetelmä lopulta mikä tahansa, onnistumisen 
kannalta on tärkeätä että imputointimalli ennustaa puuttuvuutta niin 
hyvin kuin mahdollista. On tietysti hyvä että malli on selitettävissä, mutta 
se ei ole pääasia. On toki myös niin, että on vaikea arvioida kuinka hyvin 
malli ennustaa puuttuvia arvoja, tapahtukoon se malliluovuttajalla tai 
vastaajaluovuttajamenetelmällä.  
  
Toinen yleishuomio on kokemukseni mukaan se, että 
malliluovuttajamenetelmän onnistuminen vaatii paremmin ennustavan 
mallin kuin vastaajaluovuttajamenetelmä. Tämä pätee erityisesti jos 
imputoitujen arvojen jakauman estimointi on tärkeä.  Keskiarvo tai muu 
aggregaattitaso voi onnistua huonommallakin mallilla kohtuullisesti.  
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Esimerkki yksinkertaisella datalla 
  
Aineisto on keinotekoinen jossa on 40 havaintoa. Muuttuja y sisältää 13 
puuttuva arvoa joita yritetään imputoida. Apuna on yksi apumuuttuja x. 
Puuttuneisuus ei ole satunnaista mutta x:n ja y:n välinen korrelaatio on 
korkea = 0,92. Tässä on eri menetelmillä saavutetut tulokset: 
 

Havaintoja Keskiarvo Keskihajonta  

Oikeat arvot  40 507 317 

Vastaajien arvot 27 587 292 

Mallilvuovuttaja  

Malli y= keskiarvo  40 587 238 

Malli  y=x 40 519 279 

Malli y=x+e 40 516 295 

Vastaajaluovuttaja  

Malli  y=x 40 499 299 

Malli  y=x+e  40 534 299 

Seuraavalla sivulla kustakin menetelmästä kuvio jossa ovat mukana 
imputoidut arvot. Vertaa niitä oikeisiin arvoihin. 
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Oikeat arvot  
tässä, seuraavat  
imputoituja, samassa 
järjestyksessä kuin 
taulukossa. 
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Laajempi esimerkki imputoinnista 

52 

Esimerkki jälleen kirjastani jossa vasemmalla on malliluovuttajamenetelmällä, 
ja oikealla on vastaajaluovuttajamenetelmällä toteutettu imputointi. 
Molemmissa on sama melko laaja monimuuttujaiselle regressiolla tehty 
imputointimalli eli vastanneiden tuloja on selitetty erilaisilla taustatekijöillä. 
Mallin selitysaste on noin 35% eli erityisen hyviä selittäjiä ei yksilötasolta löydy 
(selittäjiä esim.  sukupuoli, sosioekonominen status, alue, talouden koko, koulutusaste). Tutki miltä 
näyttävät onnistumiset. Tässähän on oikeat arvot tiedetty jälkeenpäin.   
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Tässä vielä edellisten menetelmien vertailua tunnuslukujen avulla. Tee 
omat päätelmäsi. Huomaa että paljon huonompia menetelmiä käytetään 
samassa tilanteessa.  

Menetelmä Keskiarvo Vaihtelu-
kerroin 

Minimi Maksimi Absoluuttine
n  
ero 

keskimäärin 

Oikea   26351     67,8    0 128193      0 

Malliluovuttaja   26534     42,6  -7976  55315 10419 

Vastaajaluovuttaja   26440     67,6    0 128073 14622 

Esimerkki imputoinnista 
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Imputoijan on syytä hylätä huonot ratkaisut heti kättelyssä 

kuten esimerkiksi keskiarvoimputointi jossa imputointimalli on 
y=keskiarvo. Sellaiset vääristävät jakauman täydellisesti mutta jossain 
yksinkertaisessa tilanteessa voivat tuottaa jonkinlaisia tuloksia. 
Imputointia en suosittele tekemään automaattisilla ohjelmistoilla 
joita jonkin verran löytyy vaikkapa netistä tai SPSS:stä ja SAS:sta. Näin 
siksi että imputointi ei ole automatiikkaa vaan vaatii miettimistä siitä 
mihin imputoinnilla tähdätään. Kun tähtäyskohde on selvä, ja 
käytettävissä on hyvää tietoa imputointimallia varten, kohtuullinen 
tulos on saavutettavissa.  
Jos aineisto koskee kovia muuttujia kuten rahaa, ja puuttuvuutta on 
vaarallisissa paikoissa, imputointi on välttämättömyys.  
Jos aineisto koskee asenteita ja mielipiteitä, ja puuttuvuus 
(erävastauskato) on pientä, on harvoin tarvetta imputoida 
ollenkaan. Yrittää voi silti miettiä minkälaisia kieltäytyneet tai muut 
puuttuvan tiedon antaneet ovat ja usein saadaan ihan kivasti tietoa 
ja raportin lukijat voivat olla jopa innoissaan. Ainakin huono 
imputointi sotkee koko asian. 
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Nautinnollista tiedon 
mutustelua, mallittamista ja 
aineiston puhdistamista 
Tässä oli siis johdantoa 
muutamiin asioihin.  
Kurssillamme ei ole 
tarkempaan tarkasteluun 
mahdollisuutta mutta muitakin 
oppimismahdollisuuksia on. 
Kunnon oppiminen vaatii 
omakohtaista kokeilua ja 
painiskelua yritysten ja 
erehdysten maailmassa. Ja 
tietysti kannattaa kysyä 
asiantuntijoilta.  
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Onko kuvassa Outlier vai Inlier? 
 


