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This thesis deals with an entity, consisting of three different topics: missing data,
time series and machine learning. This study is a part of larger development
project that has been carried out as a case study. The purpose of this study was
to determine the necessary boundary conditions that can be used to develop a
method for handling missing data in the above-mentioned project.
Applications based on real-world data often have missing data and the right
method must be chosen to handle it. Therefore, certain parameters of the
missingness should be identified such as mechanism, amount, and distribution.
In addition, application-specific requirements must be considered, such as time
series and machine learning.
In the first part of the study, three topics mentioned above were discussed in more
detail. This was followed by the actual implementation, which was two-phased.
First, a suitable research sample was selected from the data which did not contain
missing data. After this, it was simulated into it according to a certain missing data
mechanism. A total of three samples were produced, in which the amount of
missing data was different. In the second phase of the implementation part,
various imputation methods were applied to these simulated samples.
The methods used in the study were based on traditional and experimental
methods. The results reflected the complexity of the problem studied, as they
were not completely unambiguous and required case-by-case interpretation. The
results were diverse and showed that the widely used mean imputation is not
always the most suitable method. Instead, the nearest neighbor regression and
linear interpolation yielded promising results. Overall, the results provide a strong
basis for creating the actual process and a good starting point for further
development. §
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1 JOHDANTO

Tässä työssä käsiteltävä kokonaisuus on osa laajempaa kehityshanketta, joka
koostuu kolmesta aihealueesta – puuttuva data, aikasarja sekä koneoppiminen.
Kehitysprojektissa dataa kerätään eri kohteista ja se esikäsitellään jatkoanalysointia varten. Kyseisen projektin kohdalla datan esikäsittelyvaiheessa on huomattu, että datassa on puuttuvia havaintoja. Tämän työn tarkoitus on käsitellä
juuri tätä kyseistä ongelmaa.

1.1 Työn tavoite ja tarkoitus
Työn päätavoitteena on määrittää vaadittavat reunaehdot, joiden pohjalta voidaan kehittää edellä mainitulle kehittämisprojektille menetelmä tai prosessi puuttuvan datan käsittelemiseksi.
Käytännön sovelluksissa pyritään kaikin mahdollisin keinoin siihen, että puuttuvaa dataa ei ilmene, mutta siltä ei kuitenkaan voida täysin välttyä. Työn tarkoituksena on etsiä kehityshankkeelle soveltuva imputointimenetelmä. Tämän lisäksi,
tarkoitus on tutkia ja selvittää, miten puuttuvien havaintojen määrä vaikuttaa menetelmän valintaan sekä minkä tasoinen puuttuvuus on vielä hallittavissa.

1.2 Työn taustaa
Varsinaista kehityshanketta voi luonnehtia pilottihankemaiseksi projektiksi, joka
on kokonaisuudessaan hyvin laaja. Sen perimmäisenä tarkoituksena on tutkia ja
selvittää, onko hankkeella liiketoiminnallisia edellytyksiä pitkällä aikajänteellä.
Tällainen selvitys voidaan päätasolla jakaa kahteen eri osaan - teknisiin ja liiketoiminnallisiin. Näihin osiin kuuluu useita erilaisia selvitettäviä asioita.
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Kehityshanke

Työn
kokonaisuus

Kuvio 1. Kehityshankkeen ja työssä käsiteltävän kokonaisuuden suhde

Tässä tutkielmassa käsiteltävä aihe on yksi kehityshankkeen teknisiin selvitysasioihin lukeutuva kokonaisuus. Se on vain pieni osa tätä kokonaisvaltaista kehitysprojektia. Kuvio (kuvio 1) esittää kehityshankkeen ja työssä käsiteltävän kokonaisuuden suhdetta.

1.3 Työn rajauksesta
Tämä työ käsittelee edellä esitettyjä aihealueita vain oleellisin osin kehityshankkeen kannalta. Jossain määrin työn rajaus on hyvin tiukka ja tehty siksi, että työn
fokus säilyy kehityshankkeen kannalta oleellisissa asioissa. Varsinaisen ongelman ratkaisussa on kuitenkin pyritty avarakatseisuuteen ja ratkaisuja pohdintaan
mahdollisimman monipuolisesti. Kuten jo aiemmin todettiin, niin tämä työ koostuu
useasta eri osasta, jotka voidaan jakaa teknisiin ja liiketoiminnallisiin osiin. Liiketoiminnallisiksi osia ei käsitellä tämän työn puitteissa.
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2 PUUTTUVA DATA

2.1 Puuttuvan datan määritelmä
Puuttuva data ei välttämättä edistä tutkimuksen tekemistä. Puuttuva tieto mielletään helposti datan huonoksi laaduksi, koska kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole
saatu kerätyksi. Näin toteaa myös Jyväskylän yliopiston professori Juha Karvanen (Karvanen, 2015). Reaalimaailman sovelluksissa puuttuvalta datalta on kuitenkin vaikea välttyä ja se on lähes arkipäiväinen ongelma datan käsittelyssä
(Roy, 2019). Tällaisissa tapauksissa tutkimuksen luotettavuus saatetaan kyseenalaistaa, kuten Utrechtin yliopiston professori Stef van Buuren toteaa (van Buuren, 2018). Hän myös mainitsee, että monissa tieteellisessä tutkimuksessa puuttuvat havainnot jätetään lähes kokonaan mainitsematta eikä sen tarkemmin kuvailla, miten ne ovat käsitelty. On siis tärkeää, että puuttuva data käsitellään asianmukaisesti (van Buuren, 2018).
Kun asiaan paneudutaan tarkemmin ja mietitään, mitä puuttuva data tarkalleen
on, niin asian merkityksellisyys nousee paremmin esiin. Michiganin Yliopiston
professori Roderick J.A. Little ja Harvardin Yliopiston professori Donald. B. Rubin
ovat ns. puuttuvan datan pioneereja. He määrittelevät puuttuvan datan seuraavasti (Little and Rubin, 2019):
Määritelmä 1.1 Puuttuvat tiedot ovat huomaamattomia arvoja, joilla
olisi merkitystä analyysille, jos niitä havaitaan. Toisin sanoen puuttuva arvo piilottaa merkityksellisen arvon. (Little and Rubin, 2019)
Tämä määritelmä tukee myös vahvasti van Buurenin (van Buuren, 2018) ajatuksia puuttuvan datan merkityksellisyydestä. Tosin Littlen ja Rubinin (Little and Rubin, 2019) määritelmä on ehkä hieman filosofinien ilmaus ja vaatii jonkin verran
asiaan perehtymistä. Tästä huolimatta molempien em. kirjallisuuslähteiden kuvailut puuttuvasta datasta korostavat sitä käsitystä, että aineistossa ilmenevää
puuttuvaa tietoa ei voida vain yksinkertaisesti sivuuttaa ja ne on aina käsiteltävä
jollain tavalla tutkimusta tehdessä.
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2.2 Puuttuvan datan ongelma
Kokonaisuudessaan puuttuvat havainnot voivat muodostaa tutkimuksen tekemiselle melko monisyisen ongelman, kuten tämän kehityshankkeen kohdalla on
saatu huomata. Kuten jo aiemmin todettiin, niin on melko harvinaista, että reaalimaailman dataan perustuvissa sovelluksissa käytössä oleva data olisi sellaista,
missä ei ilmene mitään puutteita (Roy, 2019). Etenkin IoT-pohjaisissa sovelluksissa, puuttuvat havainnot ovat melko yleisiä ja datan puuttumiselle voi olla useita
eri syitä (Lea, 2018). Myös tässä tutkielmassa käsiteltävä kehityshanke voidaan
laskea IoT-pohjaiseksi sovellukseksi.
Datan laatu on hyvin laaja käsite ja sen määritelmä ei ole eksakti (McGrath,
2018). Puuttuvat havainnot voidaan kuitenkin katsoa datan laatuun vaikuttaviksi
tekijöiksi ja niillä voi olla suuri merkitys tutkimuksen lopputuloksiin. Tästä syystä
puuttuvien havaintojen ongelmaa ei vain yksinkertaisesti voi sivuuttaa. Jollain tavalla ne on aina käsiteltävä ja huomioitava analyysia tai tutkimusta tehdessä (Arhosalo et al., 2016).
Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää Suomessa järjestettäviä vaaleja. Jokainen
äänestyslippu on laskettava ja tutkittava sekä varmistettava, että se täyttää vaalilain 85. pykälässä määrätyt kriteerit. Jos nämä kriteerit eivät täyty niin äänestyslippu hylätään (Oikeusministeriö, 1998). Vaikka äänestyslippu hylätään, niin hylätyt äänet tilastoidaan, Tämä käy ilmi mm. tilastokeskuksen taulukosta (taulukko
1), jossa esitettynä hylätyt ja hyväksytyt äänestysliput kunnallisvaaleissa vuodesta 1921 vuoteen 2004.
Vuoden 2019 edustakuntavaalien aikaan Helsingin vaalipiirilautakunnan sihteeri
Heikki Liljeroos kertoi antamassaan haastattelussa, että Aku Ankka, Batman tai
jokin muu fiktiivinen hahmo ovat tyypillisiä syitä äänestyslipun hylkäämiselle
(MTV Uutiset., 2019). Mukaan mahtuu myös tyhjiä ja myös sellaisia, joiden käsialasta ei saa selvää. Esimerkiksi yksi ja seitsemän saattavat mennä helposti
sekaisin. Kaikkiaan hylättyjen äänten määrä noin 1 % luokkaa Liljeroos summaa
haastattelussa (MTV Uutiset., 2019). Hylättyjen äänten määrän voi todeta tilastokeskuksen taulukosta (taulukko 1) (Suomen Virallinen Tilasto, 2010).
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Taulukko 1 Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput kunnallisvaaleissa 1921-2004 (Suomen Virallinen Tilasto,
2010)

Vuosi

Hyväksytty

Hylätty

1921
1922
1923
1924
1925
1928
1930
1933
1936
1945
1947
1950
1953
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004

588 297
533 151
497 131
469 906
637 136
751 639
764 222
834 579
931 856
1 206 665
1 546 520
1 506 215
1 759 769
1 671 880
1 963 359
2 144 578
2 264 854
2 500 440
2 682 244
2 741 885
2 697 282
2 630 115
2 663 855
2 377 752
2 224 124
2 388 130

6 349
4 787
4 472
3 618
4 248
2 863
3 233
4 276
2 616
3 181
4 533
15 049
12 018
8 726
12 134
10 954
10 468
10 300
10 793
14 664
16 430
22 488
31 393
39 305
18 687
15 130

Hylättyjen osuus,
% annetuista äänistä
1,1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,3
1,0
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,6
0,9
1,2
1,7
0,8
0,6

Vaaleissa käytettävä ääntenlaskennan käytäntö antaa referenssin puuttuvien tietojen käsittelemiseksi. Karkeasti kuvattuna tämä tarkoittaa, että jokainen ääni lasketaan sekä luokitellaan hyväksytyksi tai hylätyksi ja myös hylätyt äänet tilastoidaan (Suomen Virallinen Tilasto, 2010). Hylättyä äänestyslippua voidaan siis jossain määrin verrata puuttuvaan havaintoon, jota reaalimaailmassa esiintyy.
Tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki ja puuttuvan datan käsittelemiseksi on
useita eri menetelmiä. Oikean menetelmän valitsemiseen ei kuitenkaan ole yhtä
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oikeaa tapaa tai mitään muuta yleispätevää ohjetta ja se tuleekin tehdä aina tapauskohtaisesti. Puuttuvaa havaintoa ei voida koskaan täysin korjata, mutta sen
vaikutus lopputulokseen voidaan lieventää. (Arhosalo et al., 2016)
Täydellisesti datan korvaaminen ei oikeastaan ole mahdollista, koska todellista
arvoa ei voida koskaan absoluuttisesti tietää. Siksi voidaan sanoa, että puuttuvia
havaintoja voidaan ainoastaan lieventää. Siksi puuttuvat havainnot, jotka ovat
korvattu tai poistettu on huomioitava lopputuloksia tarkastellessa mm. luotettavuustason ja virhemarginaalien muodossa (McGrath, 2018).
Toisin sanoen, kun puuttuvat havainnot käsitellään oikeanlaisella menetelmällä,
niin voidaan datassa ilmeneviä puutteita lieventää ja mahdollistaa tutkittavan kohteen analysointi riittävällä luotettavuudella tai suhtautua lopputulokseen tietyllä
kriittisyydellä.

2.3 Puuttuvan datan mekanismit
Datan puuttumiselle on aina olemassa jokin syy ja puuttuvuus voidaan kategorioida erilaisista mekanismeista johtuviksi. Jo vuonna 1976 tehdyssä julkaisussa
Rubin (1976) määritteli nämä puuttuvan datan mekanismit kolmeen eri kategoriaan, joiden englanninkieliset lyhenteet ovat (van Buuren, 2018):
-

MCAR (Missing Completely At Random), täysin satunnaisesti puuttuva

-

MAR (Missing At Random), satunnaisesti puuttuva

-

MNAR (Missing Not At Random), ei-satunnaisesti puuttuva

Näiden kategorioiden nimeämiset voivat olla hieman harhaan johtavia. Siksi näiden mekanismien määritelmät on helpompi ymmärtää käyttäen esimerkkitapauksia. Seuraavaa esimerkki on patterikäyttöisestä lämpötila- ja kosteusyhdistelmäanturista, joka mukailee van Buurenin esittämää vastaavaa esimerkkiä elektronisesta vaa’asta (van Buuren, 2018):
a) MCAR: Dataa puuttuu koska anturista loppui paristot
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b) MAR: Dataa puuttuu koska kosteus oli korkea ja lämpötila alhainen, joka
johti jään kertymiseen anturin pinnalla ja sensorin toimintahäiriöön
c) MNAR: Dataa puuttuu, mutta sen syytä ei voida kokonaan päätellä. Tällainen tilanne voi tapahtua esimerkiksi, jos anturi on pudonnut maahan ja se
on osittain vaurioittanut laitetta. Tällaista vikaa on vaikea huomata käytännössä, mutta se saattaa silti aiheuttaa puuttuvia havaintoja.

Nämä Rubinin mekanismien luokitukset perustuvat siihen, että jokaisella datapisteellä on tietty todennäköisyys puuttua (van Buuren, 2018). Näille määritelmille on siis olemassa tarkka matemaattinen määritelmä, joista professori Craig
Enders on muodostanut graafisen havainnoinnin (Enders, 2010). Tämä havainnointi on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 2).

Kuvio 2. Graafinen esitys Rubinin (1976) mekanismeista (Enders, 2010)
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Menemättä sen syvällisemmin näihin matemaattisiin yksityiskohtiin voidaan tämän graafisen esityksen (Kuvio 2) avulla näiden mekanismien määrittelyä ymmärtää paremmin yleisellä tasolla. Seuraava esimerkki mukailee Endersin kuvaamaa esimerkkiä edellä esitetystä kuviosta (Kuvio 2). Kyseisessä kuviossa
(Kuvio 2) on esitettynä kahden muuttujan välinen skenaario, jossa R on puuttuvan datan indikaattori. Sen ollessa nolla dataa puuttuu. IQ:n voidaan ajatella
esittävän jotain mitattua parametria esimerkiksi lämpötilaa. JP esittäköön ilman
suhteellista kosteutta. Z puolestaan kuvaa mittaamattomia parametreja, jotka
voivat vaikuttaa tulokseen R. Tämän kehityshankkeen kohdalla tällaisia parametreja voi ajatella olevan keräysjärjestelmän suorituskykyyn liittyviä asioita, kuten esimerkiksi operaattorin verkkoyhteyden luotettavuus. Kuvion (Kuvio 2) kohdassa A, joka kuvaa MNAR-mekanismia, voidaan huomata, että tulos (0 tai 1)
johtuu joko lämpötilasta IQ tai suhteellisesta kosteudesta JP. Saman kuvion
(Kuvio 2) kohta B kuvaa MAR-mekanismia, jossa puuttuvuus riippuu vain toisesta tekijästä, joka tämän esimerkin kohdalla tarkoittaa lämpötilaa IQ. Viimeisenä kohdassa C on esitettynä MCAR-mekanismi, jossa puuttuvuus ei riipu
kummastakaan tekijästä eli on riippumaton muista muuttujista. (Enders, 2010)
Näiden teorioiden soveltaminen mekanismien tunnistamiseksi käytännössä ei
kuitenkaan ole täysin suoraviivaista, koska ne kuvaavat matemaattisia suhteita
datan ja puuttuvuuden välillä. Ne eivät siis selitä varsinaista syytä, miksi dataa
puuttuu. Tietyn tyyppisiä testejä voidaan tehdä ja niistä voi olla apua puuttuvuusmekanismin tunnistamiseksi, mutta soveltuvia testimenetelmiä on olemassa vain MCAR-mekanismille. Tästä voi kuitenkin olla apua sillä kolmesta
vaihtoehdosta voidaan sulkea pois yksi vaihtoehto ja jäljelle jäisi vaihtoehdoiksi
MAR tai MNAR. Tästä huolimatta Rubinin (1976) teoriat puuttuvuusmekanismien tunnistamiseksi ovat luoneet tärkeän pohjan puuttuvan datan tutkimiselle
ja auttavat ymmärtämään, miksi tietyt menetelmät toimivat. (Enders, 2010; van
Buuren, 2018)
Tämän kehityshankkeen kohdalla datan puuttuvuusmekanismit pystyttiin tunnistamaan soveltamalla näitä teorioita ilman erillisiä testejä. Tämä kuitenkin vaati
erittäin perusteellista ja syvällistä tutustumista kehityshankkeen dataan. Tämän
lisäksi kehityshankkeen alussa datan keräysjärjestelmään pystyttiin implemen-
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toimaan toimia, joiden avulla pystyttiin jäljittämään syyt puuttuvalle datalle helpommin. Tämä kokonaisuudessaan helpotti eri mekanismien tunnistamista datan analysointivaiheessa.
2.4 Puuttuvan datan kuviointi
Puuttuvan datan mekanismilla ja sen kuvioinnilla (pattern) on olemassa selvä ero.
Kuten edellä todettiin, mekanismit kuvaavat puuttuvuuden matemaattisia suhteita
dataan, kun puolestaan datan kuviointi osoittaa miten dataa puuttuu. Kuvioinnin
perusteella ei voida kuitenkaan selvittää varsinaista syytä puuttuvuudelle, vaan
pikemminkin se osoittaa datassa olevat aukot. (Enders, 2010)
Alla oleva kuvio (Kuvio 3) esittää esimerkit erilaisista puuttuvuuden kuvioinneista,
joista voidaan tehdä seuraavat kolme päähavaintoa. (van Buuren, 2018)
1. Yksiulotteinen (univariate) vai moniulotteinen (multivariate)
a. Datan puuttuvuus on yksiulotteista silloin, kun vain yhdessä muuttujassa on puuttuvaa dataa. Tämä on ensimmäisiä kuviointeja,
mitkä on huomioitu systemaattisesti puuttuvan datan tutkimisessa
(Little and Rubin, 2019). Koska kyseessä on vain yksi muuttuja, niin
sen käsitteleminen on laskennallisesti katsottuna helpointa. (van
Buuren, 2018)
2. Monotoninen (monotone) vai yleinen (general)
a. Monotoninen puuttuvuus muistuttaa portaikkoa ja on melko yleinen
pitkittäistutkimuksissa. Tutkimukseen osallistuva saattaa esimerkiksi jättää tutkimuksen kesken ja siksi puuttuva data on usein
muuttujan loppupäässä. Jos kuviointi ei ole monotoninen niin se on
silloin todennäköisesti yleinen (general), jossa puuttuvat arvot ovat
koko matriisissa hajallaan. (Enders, 2010; van Buuren, 2018)
3. Toisiinsa liittyvä
a. Datapisteiden sanotaan olevan toisiinsa liittyviä, jos havaintojen välillä voidaan liikkua horisontaalisesti tai vertikaalisesti siten, että se
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voidaan jotenkin yhdistää havaintoon. Esimerkiksi jos ”file matching”-tapauksessa ensimmäinen sarake poistettaisiin, niin data ei
olisi enää toisiinsa liitännäinen. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 3)
kaikki tapaukset ovat toisiinsa liittyviä. (van Buuren, 2018)

Kuvio 3. Esimerkkejä puuttuvan datan kuvioinnista moniulotteisessa datassa. Sinisllä merkityt alueet ovat
varsinaisia havaintoja ja punaiset ovat puuttuvia havaintoja. (van Buuren, 2018)

Endersin (Enders, 2010) mukaan puuttuvan datan kuvioinnilla ei ole käytännön
näkökulmasta suurta merkitystä, jos käytössä on tietyt menetelmät, kuten esimerkiksi moni-imputointi, joka soveltuu hyvin käytännössä mihin tahansa puuttuvaan kuviointiin. Tässä asiassa van Buuren (van Buuren, 2018) on hieman eri
kannalla ja toteaa, että jos parametrit eivät ole toisiinsa liittyviä niin puuttuvien
havaintojen tunnistaminen on hankalampaa. Tällä van Buuren (van Buuren,
2018) viittaa siihen, että on hyödyllistä tunnistaa nämä kuviointimallit, koska tietyt
menetelmät on tarkoitettu vain tietyille kuvioinneille (Little and Rubin, 2019).

2.5 Puuttuvan datan menetelmät
Kuten kappaleessa 2.2 jo todettiin ei puuttuvan datan menetelmän valitsemiseen
ole yhtä oikeaa tapaa tai mitään muuta yleispätevää ohjetta. Samassa yhteydessä todettiin olevan useita erilaisia käytettäviä menetelmiä, joiden soveltuvuus
pitää arvioida tapauskohtaisesti. (Arhosalo et al., 2016)
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Tätä kokonaisuutta on helpompi lähestyä aloittamalla menetelmistä, jotka monet
kirjallisuuslähteet kuten mm. van Buuren (van Buuren, 2018) luokittelevat ns. perinteisiksi menetelmiksi. Näihin lukeutuu myös osa tässä tutkielmassa sovelletuista menetelmästä. Muita menetelmiä, kuten suurimman uskottavuuden menetelmä (Maximum Likelyhood) ja moni-imputointi (Multiple Imputation) ym. ei käsitellä tässä työssä.
Edellä mainitut ns. perinteiset menetelmät voidaan tämän työn osalta jakaa kahteen osaan – puuttuvien havaintojen poistaminen ja datan imputointi. Tässä
kappaleessa käsitellään näihin osiin liittyviä menetelmiä.

2.5.1 Poistaminen
Puuttuvien havaintojen poistaminen on luultavasti tyypillisin menetelmä niiden
käsittelemiseksi. Tätä menetelmää voidaan pitää melko suoraviivaisena ja nopeana tapana käsitellä puutteellisuus (van Buuren, 2018). Puuttuvien havaintojen
poistaminen pitää kuitenkin tehdä harkiten eikä se sovellu kaikkiin tilanteisiin (Enders, 2010). Tästä huolimatta monissa tapauksissa tätä menetelmää sovelletaan,
vaikka puuttuvuuden mekanismista ei olisikaan tietoa (van Buuren, 2018). Puuttuva havainto saattaa peittää alleen merkityksellisen arvon, jonka tieto menetetään poistamisen yhteydessä, kuten jo kappaleessa 2.1 todettiin.
Puuttuvien havaintojen poistaminen on oikeastaan sovellettu termi. Englanninkielisissä kirjallisuuslähteissä kuitenkin käytetään seuraavia termejä (van Buuren,
2018):
-

Listwise eli Complete Case Analysis (CCA)

-

Pairwise eli Available Case Analysis (ACA)

Ensimmäinen tapaus on Complete-Case Analysis (CCA), jonka suomenkielinen
vastine on täydellisten havaintorivien analyysi. Nimensä mukaisesti analyysissa
on mukana vain täydelliset havaintorivit ja puuttuvat rivit ovat poistettu. Tämä tarkoittaa, että taulukosta poistetaan kokonainen rivi, vaikka vain taulukon yhdessä
sarakkeessa olisi puuttuva arvo. Tämän mukana saatetaan menettää paljon
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oleellista tietoa ja siinä määrin sitä voidaan pitää tuhlaavana menetelmänä. Tämä
on havainnollistettu alla olevassa kuviossa (Kuvio 4) vasemmalla. (van Buuren,
2018)
Toinen tapaus on Available Case Analysis (ACA), jonka suomenkielinen vastine
puolestaan on käytettävissä olevien havaintojen analyysi. Tässä menetelmässä
siis pyritään käyttämään kaikki olemassa oleva tieto ja vain puuttuva havainto
poistetaan. Tämä ei ole niin tuhlaava menetelmä kuin CCA. Tämä on havainnollistettu alla olevassa kuviossa (Kuvio 4) oikealla. (van Buuren, 2018)

Kuvio 4. Vasemmalla poistaminen kun tehdään täydellisten havaintorivien analyysi ja oikealla, poistaminen
kun tehdään käytettävissä olevien havaintojen analyysi (Ray, 2016)

Molemmissa menetelmissä on kuitenkin haittapuolensa, koska ne soveltuvat
vain, jos puuttuvuuden mekanismi on MCAR. Muissa tapauksissa sovellettaessa
tämä menetelmä saattaa aiheuttaa biasoituja tuloksia. (van Buuren, 2018)

2.5.2 Imputointi
Imputointi tarkoittaa menetelmää, jonka avulla datassa olevat puuttuvat arvot voidaan täyttää. Imputointi menetelmiä on useita erilaisia ja kaikkia ei tämän työn
puitteissa voida käsitellä. Menetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään
– ns. kertaimputointi ja moni-imputointi. Nämä eroavat siten, että kertaimputoinnissa tuotetaan yksi korvaava arvo, kun puolestaan moni-imputoinnissa tuotetaan useita. (Suomen Virallinen Tilasto, n.d.)
Moni-imputointi on varsin tehokas menetelmä ja moni puuttuvan datan tutkija,
kuten Enders voidaan laskea moni-imputoinnin suosijoihin. Tutkimukset ovat
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osoittaneet moni-imputoinnin paremman tarkkuuden, mutta kertaimputointi on
kuitenkin yksinkertaisempi toteuttaa ja on siksi monessa tapauksessa soveltuvampi vaihtoehto. (Enders, 2010)
Vastaavaan johtopäätökseen päädyttiin myös tämän kehityshankkeen kohdalla
ja siksi moni-imputointi rajattiin työn ulkopuolelle. Taulukkoon (Taulukko 2) on
listattuna tutkielmassa sovellettavat ns. kertaimputointimenetelmät. Samalla se
tarjoaa kattavan yleiskuvan käytettävistä menetelmistä.
Taulukko 2. Tässä työssä sovellettavat imputointi menetelmät

Menetelmän nimi

Kuvaus

Tarkennus

LOCF (Last Obser-

Puuttuvan datan kohdalla käy-

-

vation Carried For-

tetään viimeisintä havaintoar-

ward)

voa

Interpolointi

Yhdistää kaksi havaintopistettä

Lineaarinen, toisen

käyttäen yhtä havaintosara-

asteen splini

ketta kerrallaan
Yksinkertainen tilas-

Syöttää puuttuvan datan tilalle

Keskiarvo, mediaani

tollinen imputointi

tilastoihin pohjautuvan kiinteän

ja moodi

arvon
Lähimmän naapurin

Estimoi puuttuvan arvon Eukli-

Painotus etäisyyden

menetelmä eli KNN-

disen etäisyyden perusteella

mukaan

imputointi

kaikista taulukon sarakkeista

Iteratiivinen Impu-

Estimoi regressiomallin avulla

Bayesian Ridge,

tointi

puuttuvan arvon käyttäen koko

Decision Tree, Extra

taulukon kaikkia sarakkeita

Trees, K-neighbors

Kyseisen taulukon (Taulukko 2) menetelmistä LOCF (Last Observation Carried
Forward), interpolointi ja yksinkertainen tilastollinen imputointi käsitellään tarkemmin kappaleessa 3. Tässä tutkielmassa käytettävät muut menetelmät kuten KNN
-ja iteratiivinen imputointi voidaan luokitella kokeellisiksi menetelmiksi. Kehityshankkeen data on aikasarjapohjaista ja edellä mainitut kokeelliset imputointimenetelmät eivät huomio aikasarjalle ominaisia piirteitä sellaisenaan. Tämä asia käsitellään yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.
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2.6 Datan korvaamisen eettisyys

Kappaleen 2.5.2 perusteella voidaan todeta, että imputointi on tehokas menetelmä datan puutteiden paikkaamiseksi, mutta se voi myös herättää tietynlaisia
epäilyksiä tutkimuksen tuloksista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, kun ajatellaan, mitä imputointi varsinaisesti on. Kappaleessa 2.5.2 jo todettiin, että imputointi on menetelmä puuttuvan datan korvaamiseksi. Tästä voi siis helposti syntyä
mielikuva, että imputoinnilla tekaistaan tutkimustuloksia (Karvanen, 2015).
Aihe herättää mielenkiintoisen eettisen kysymyksen. Artikkelissaan Karvanen
(Karvanen, 2015) pohtii eettisyyttä puuttuvan tiedon ja vilpin välillä ja tuo esiin
mielenkiintoisia näkökulmia. Lähtökohtaisesti tutkimusdataa ei pitäisi muuttaa
millään tavalla ja tutkimusaineisto tulisi aina pyrkiä keräämään siten, että puuttuvia havaintoja ei ilmene (Karvanen, 2015).
Käyttämällä ainoastaan täydellisiä havaintorivejä ei kerättyä dataa voida hyödyntää riittävän tehokkaasti (van Buuren, 2018). Pahimmassa tapauksessa rivien
poistaminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa jäljellä jäävä aineisto on niin pieni,
että tutkimuksen tekeminen ei enää onnistu (Karvanen, 2015).
Datan korvaaminen ei siis takaa tulosten luotettavuutta, vaan pikemminkin se tarjoaa tehokkaamman datan käytön ja lieventää puuttuvan tiedon vaikutusta lopputulokseen (Karvanen, 2015; Arhosalo et al., 2016). Tämän perusteella voidaan
päätellä, että ihanteellisessa tilanteessa imputointi voi siis parantaa datan laatua
ja mahdollistaa tutkimuksen tekemisen, vaikka aineisto sisältäisi puuttuvia tietoja.
Tämän perusteella voidaan todeta, ettei imputointi tee kuitenkaan täysin autuaaksi eikä tutkijan tai datan käsittelijä tule ajatella niin, että data olisi jotenkin täydellistä imputoinnin jälkeen. Lisäksi voidaan todeta olevan tärkeää tietää, milloin,
miten ja mitä menetelmää käyttää puuttuvalle datalle.
Edellä esitetyt asiat osoittavat datan korvaamiselle selviä perusteltuja hyötyjä,
mutta samalla se herättää myös toisen eettisen kysymyksen – kuinka paljon dataa voidaan korvata? On melko selvää, että puuttuvalla datalla on rajansa eikä
sitä voida loputtomiin paikata.
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Tätä asiaa pohditaan eräässä tutkimuksessa, jossa todetaan, että jos dataa puuttuu 40 %, niin lopputuloksena voidaan esittää vain hypoteeseja (Jakobsen et al.,
2017). Tätä arvoa kuitenkin voidaan pitää vain suuntaa antavana.
Samassa tutkimuksessa myös arvioitiin, että jos puuttuvuus on alle 5%, niin silloin puuttuvat havainnoit voidaan poistaa, koska niiden mahdollisten vaikutusten
katsotaan olevan merkityksettömiä (Jakobsen et al., 2017). Näitä samoja ylä- ja
alarajaviitearvoja sovellettiin myös tässä kehityshankkeessa.
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3 AIKASARJA

3.1 Aikasarjojen datatyypit
Sana aikasarja itsessään on melko kuvaava ilmaisu sellaisen datan luonteesta.
Toisin sanoen se sisältää sarjan datapisteitä esitettynä peräkkäin tiettyinä ajankohtina. Aikasarja dataa sovelletaan useilla eri aloilla, kuten mm. rahoitusalalla,
taloustieteissä ja fysiikassa (McKinney, 2017). Aikasarjojen analysoinnissa käytetään tilastollisia menetelmiä, jotka voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat
poikkileikkausdata, pitkittäisdata sekä jatkuva tai diskreetti aikasarjadata. (Vishwas and Patel, 2020)
Poikkileikkausdataa käytetään poikittaistutkimuksissa, jossa tarkoitus tutkia ilmiötä tai kohdetta tiettynä ajankohtana (Jyväskylän Yliopisto, 2015b). Esimerkiksi
osakkeiden päätöskurssi on poikkileikkausdataa. Toinen esimerkki tämän tyyppisestä datasta on esitettynä alla kuviossa (Kuvio 5), jossa esitettynä WHO:n tutkimus kuolemaan johtavista riskitekijöistä Intiassa vuonna 2017. (Vishwas and Patel, 2020)

Kuvio 5. Esimerkki poikkileikkausdatasta, jossa WHO:n tutkimus kuolemaan johtavista riskitekijöistä Intiassa
vuonna 2017 (Vishwas and Patel, 2020).
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Pitkittäisdataa puolestaan käytetään pitkittäistutkimuksissa, jossa ilmiötä tai kohdetta tutkitaan pitkällä aikavälillä tarkoittaen vuosia tai jopa vuosikymmeniä (Jyväskylän Yliopisto, 2015a). Tällaisen aineiston avulla voidaan esimerkiksi tutkia
tulotasojen muutoksia pitkällä aikavälillä, jolloin havainnot ovat esitettynä poikkileikkausyksiköissä. Esimerkki tällaisesta voisi olla henkilön A ja henkilön B vuositulojen ilmoittaminen vuosikohtaisesti vuodesta 2010 vuoteen 2020. (Vishwas
and Patel, 2020)

Aikasarjadatan sanotaan olevan jatkuvaa, kun dataa havainnoidaan jatkuvasti
koko tarkkailujakson ajan. Esimerkki tällaisesta datasta on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 6), jossa on mitattu maanjäristysten voimakkuuksia vuodesta 1975 vuoteen 2015. Tässä havainnot eivät esiinny tasaisin aikavälein. Jos
puolestaan havainnot esiintyvät tasaisin aikavälein, niin sen sanotaan olevan
diskreettiä. Tällaista dataa on esimerkiksi säähavainnot, jotka usein kirjataan esimerkiksi 15 minuutin välein tai tunneittain. (Vishwas and Patel, 2020)

Kuvio 6. Maanjäristysten voimakkuudet eri havaintoajankohtina (Vishwas and Patel, 2020)

Diskreetin ja jatkuvan aikasarjamuodon lisäksi data voi myös olla yksiulotteista
tai moniulotteista. Yksiulotteinen tarkoittaa stiä, että vain yhden parametrin arvot
ovat esitettynä ajan suhteen. Moniulotteisessa datassa puolestaan voi olla useita
parametreja. (Vishwas and Patel, 2020)
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Alla olevassa kuviossa (Kuvio 7) on kuvattuna otos, joka on otettu työssä käsiteltävän kehityshankkeen datasta.

Kuvio 7. Otos kehityshankkeen datasta, joka on diskreettiä ja moniulotteista.

Edellä esitettyjen asioiden perusteella, kuviosta (Kuvio 7) voidaan havaita, että
havainnot on esitetty kahden päivän välein, joka tarkoittaa, että data on diskreettiä. Tämän lisäksi kuviossa (Kuvio 7) on esitetty kolme eri parametria mikä tarkoittaa, että data on moniulotteista. Kehityshankkeen data on siis diskreettiä ja
moniulotteista aikasarjadataa.

3.2 Aikasarjadatan komponentit
Kuvaava data-analyysi (Exploratory Data Analysis, EDA) on tehokas datan analysointimenetelmä ja sen avulla voidaan aineistosta havaita monia tärkeitä asioita. Sen tarkoituksena on ymmärtää käsillä olevaa aineistoa paremmin käyttäen
erilaisia graafeja ja yhteenvetotilastoja. Näitä samoja menetelmiä voidaan myös
käyttää aikasarjadatalle ja lisäksi voidaan myös soveltaa poikkileikkausdatalle
ominaisia menetelmiä kuten ryhmäkohtaisia toimintoja. Aikasarjadatan kohdalla
tällainen ryhmittely voi tarkoittaa esimerkiksi lämpötilan tuntikohtaista keskiarvoa
ja päivittäistä mediaania. (Nielsen, 2019)
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Tässä kehityshankkeessa näitä samoja menetelmiä sovellettiin myös puuttuvan
datan tutkimiseen. Esimerkiksi puuttuvia datapisteitä etsittiin laskemalla niiden
päivittäinen määrä ja vertaamalla tätä arvoa siihen, mitä laskennallisesti sen oletettiin olevan.
Edellä mainitut menetelmät eivät välttämättä rajaudu vain aikasarjadataan, vaan
se on laajasti käytössä oleva menetelmä (Mukhiya and Ahmed, 2020). Aikasarjadataa käsitellessä voi kuitenkin törmätä uusiin termeihin ja käsitteisiin. Seuraavaksi esitetyt menetelmät ja konseptit ovat ominaisia aikasarjadatalle. Aikasarjadatan kohdalla usein halutaan myös selvittää seuraavat komponentit: (Karasan,
2021)
-

Trendi

-

Kausittaisuus

-

Suhdanteisuus

-

Jäännös

Trendi ilmaisee keskiarvon muutosnopeutta ajan suhteen. Tämän perusteella
voidaan päätellä, onko datassa taipumusta kasvulle tai laskulle. Tämä on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 8) kohdassa ”Trend”, josta voidaan nähdä
trendin olevan nouseva eli se viittaa kasvuun. (Karasan, 2021; Vishwas and Patel, 2020)

Kuvio 8. Trendi, Kausittaisuus, Suhdanteisuus ja jäännös (Karasan, 2021)
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Kausittaisuus tarkoittaa, että datassa on vaihtelua tietyllä ajanjaksolla. Tämän
voidaan olettaa näkyvän esimerkiksi kotimaan matkailussa piikkinä heinäkuun aikana, jolloin tyypillisesti vietetään kesälomaa. Myös tämä on esitettynä yllä olevassa kuviossa (Kuvio 8) kohdassa ”Seasonal”, joka on esimerkki kausittaisuudesta yleensä. (Vishwas and Patel, 2020)
Suhdanteisuus voidaan helposti sekoittaa kausittaisuuteen, koska suhdannevaihtelu kuvaa eräänlaista kasvua tai laskua. Kausiluontaisuudessa kuitenkin on
ominaista tietynlainen säännöllisyys, kun puolestaan suhdanteet ovat pikemminkin epäsäännöllisiä. Suhdannetta voidaan kuvata seuraavan kuvitteellisen esimerkin avulla. Jos Suomessa päätettäisiin poistaa tai huomattavasti madaltaa
autoveroa niin tämä voisi näkyä kasvuna automyynnissä. (Vishwas and Patel,
2020; Karasan, 2021)
Jäännös, josta saatetaan käyttää myös termiä kohina (noise), kuvaa ei-toivottuja
poikkeamia aikasarjassa. Nämä poikkeamat saattavat johtua datassa esiintyvistä
virheistä kuten esimerkiksi nimeämisvirheet. (Karasan, 2021)

3.3 Stationaarinen aikasarja
Edellä mainitut komponentit liittyvät vahvasti käsitteeseen nimeltä ”paikallisuus”
(stationary) (Karasan, 2021). Lyhyesti kuvattuna tämä tarkoittaa sitä, että aikasarjan katsotaan olevan paikallista, jos sen tilastolliset ominaisuudet eivät oleellisesti muutu ajan myötä. Näistä tärkeimpinä ominaisuuksina voidaan nostaa
esiin keskiarvo ja varianssi. Tämä ominaisuus on tärkeää siksi, että monet perinteiset tilastolliset aikasarjamallit perustuvat siihen oletukseen, että data on stationaarista. Jos näin ei ole niin se tulisi muokata sellaiseksi. (Palachy, 2019; Nielsen, 2019)
Reaalimaailman datasta paikallisuuden toteaminen voi kuitenkin olla joissain
määrin haastavaa, mutta helpoimmillaan sen voi tehdä yksinkertaisella visuaalisella tarkastelulla. Kaikkiaan datan paikallisuus voidaan periaatteessa todeta kolmella eri tavalla - visuaalinen tarkastelu, yhteenvetotilastot ja tilastolliset testit.
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Nämä tavat ovat lyhyesti kuvailtuna seuraavissa kappaleissa. (Vishwas and Patel, 2020; Nielsen, 2019)

3.3.1 Visuaalinen tarkastelu
Ensimmäinen tapa tarkistaa datan stationaarisuus on tarkastella graafeja visuaalisesti (Vishwas and Patel, 2020). Alla oleva kuvio (Kuvio 9) esittää lentomatkustajien määrän vuositasolla.

Kuvio 9. Lentomatkustajien määrä vuositasolla (Nielsen, 2019)

Kuviossa (Kuvio 9) on tiettyjä piirteitä, mikä mahdollistaa stationaarisuuden tunnistamisen visuaalisesti (Nielsen, 2019):
1. Lentomatkustajien määrä kasvaa vuosittain, joka tarkoittaa keskiarvon
kasvua ajan myötä (Nielsen, 2019).
2. Datassa on selviä piikkejä, mitkä osoittavat selvää kausikäyttäytymistä,
joka on stationaarisen datan vastakohta (Nielsen, 2019).
3. Kausikäyttäytymisestä johtuvat piikit kasvavat ajan myötä, mikä tarkoittaa
sitä, että myös varianssi kasvaa ajan myötä (Nielsen, 2019).
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3.3.2 Yhteenvetotilastot
Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, kuten edellä. Tällöin voidaan
käyttää yhteenvetotilastoja, kuten esimerkiksi vertailla keskiarvoa ja varianssia
(Vishwas and Patel, 2020). Tätä menetelmää sovellettiin, kun arvioitiin tässä
työssä käytetyn tutkimusotoksen stationaarisuutta. Tämä kyseinen koeotos on
esitettynä kappaleen 3.1 kuviossa (Kuvio 7). Tutkittaessa kyseistä kuviota (Kuvio
7) voidaan huomata, että tilanne ei ole yhtä helposti todettavissa visuaalisesti,
kuten lentomatkustajien tilanteessa (Kuvio 9). Tutkimusotoksen kuviossa (Kuvio
7) data vaikuttaa olevan paikallaan, mutta siinä näkyvät piikit ja notkahdukset
kuitenkin voivat viitata toisin.
Tämän varmistamiseksi voidaan tehdä yksinkertainen testi, jonka tulos on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 10).

Kuvio 10. Tulos kehityshankkeen datalle tehdystä testistä, jolla arviotiin datan paikallisuus

Tässä testissä otos jaettiin kahteen osaan – X1 ja X2. Molemmista osista laskettiin keskiarvo ja varianssi, joka osoitti sen, että datassa ei juurikaan ole vaihtelua
näiden parametrien osalta. (Vishwas and Patel, 2020; Brownlee, 2016a).

3.3.3 Tilastolliset testit
Jos kaksi edellä mainittua menetelmää ei koeta riittäviksi, niin silloin voidaan tukeutua tilastollisiin testeihin. Tähän soveltuvia testejä ovat mm. Dickey-Fuller,
laajennettu Dickey-Fuller, Schmidt-Phillips, Phillips-Perron ja Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin. (Vishwas and Patel, 2020)
Tässä tutkielmassa käsiteltävän datan stationaarisuus pystyttiin toteamaan käyttämällä tilastollista yhteenvetoa niin, että viittä em. tilastollista testiä ei käsitellä
tämän työn puitteissa tämän syvällisemmin.
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3.3.4 Autokorrelaatio
Autokorrelaation avulla voidaan selvittää, onko datapisteillä lineaarista korrelaatiota eri ajankohtina (Nielsen, 2019). Sen avulla voidaan selvittää, onko datassa
esimerkiksi kausittaisuutta. Tärkeintä kuitenkin on, että sen avulla voidaan valita
oikea menetelmä ennusteiden tekemiselle (Dotis, 2019).
Kehityshankkeessa datan autokorrelaatio selvitettiin hyödyntämällä pandas-kirjaston autokorrelaatio-funktiota ja piirtämällä siitä graafi. Kyseinen funktio laskee
Pearsonin korrelaation aikasarjasta, kun sitä viivästetään eri askelein (Pandas,
n.d.). Tilanne on hieman vastaava kuin jos yksiulotteiseen taulukkoon muodostettaisiin kopio sen alkuperäisestä sarakkeesta. Tätä kopioitua saraketta siirrettäisiin 1 rivi kerrallaan alaspäin ja laskettaisiin rivien korrelaatio. Tällöin saataisiin
yksiulotteisesta datasta laskettua yksi viive. (Dotis, 2019)
Kuviossa (Kuvio 11) on esitettynä tällä menetelmällä laskettu tulos, jossa on käytetty kehityshankkeen dataa. Kyseisessä kuviossa (Kuvio 11), y-akseli kuvastaa
korrelaatiokerrointa, joka voi saada arvon 1 tai -1. X-akselilla puolestaan on esitettynä viiveiden määrä, joita on kaikkiaan 25.

Kuvio 11. Kehityshankkeen datasta laskettu autokorrelaatio kuvio

Tuloksesta (Kuvio 11) voidaan huomata, että datassa on selvä positiivinen korrelaatio edellisten arvojen kanssa (Dotis, 2019). Koneoppimisen näkökulmasta
autokorrelaatio on myös tärkeä ymmärtää ja tätä aihetta käsitellään lisää kappaleessa 4.4.
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3.4 Aikasarja ja puuttuva data
Puuttuva data ja aikasarja muodostavat yhdessä ns. erityistapauksen. Kun tähän
lisätään työssä käsiteltävä kehityshanke, joka on moniulotteista aikasarjadataa,
niin se tuo kokonaisuuteen vielä oman mausteensa ja nostaa kehityshankkeessa
käsiteltävän ongelman kompleksisuutta.
Monet puuttuvaa dataa käsittelevät kirjallisuuslähteet eivät käsittele juuri ollenkaan aikasarjadataan liittyviä imputointimenetelmiä. Esimerkiksi Enders (Enders,
2010) käsittelee imputointimenetelmiä laajasti yleisellä tasolla, mutta ei paneudu
erityisesti aikasarjadataan. Tämä pitkälti johtuu siitä, että aikasarjadatalle soveltuvia menetelmiä tunnetaan melko vähän, vaikka puuttuvan datan ongelmaa on
tutkittu jo pitkään (van Buuren, 2018).
Koneoppiminen voi tuoda tähän ongelmaan helpotusta, mutta monissa tapauksissa käsitellään vain yksiulotteista dataa. Tämä lähinnä siksi, että yksiulotteinen
data on yksinkertaisempi käsitellä ja moni olemassa oleva aikasarjadatalle soveltuva imputointimenetelmä perustuu datan paikkaamiseen yksiulotteisesti.
(Brownlee, 2016b)
Myös tässä tutkielmassa sovellettavat pandas-kirjastoon pohjautuvat menetelmät voidaan laskea ns. yksiulotteisiksi menetelmiksi. Pandas voidaan kuitenkin
katsoa erittäin tehokkaaksi ja helpoksi menetelmäksi. Se ei varsinaisesti vaadi
datan esikäsittelyä ja imputointi voidaan suorittaa yhdellä koodirivillä. (Whitehead
and Jeon, 2019)
Tässä työssä käytetyt pandas-kirjastoon pohjautuvat menetelmät esiteltiin jo kappaleen 2.5.2 taulukossa (Taulukko 2).
Nämä menetelmät ovat samoja, joita sovelletaan myös reaalimaailman tilanteissa ja näiden menetelmien käytännön koodiesimerkit on esitettynä alla (Whitehead and Jeon, 2019):
1. Last Observation Carried Forward (LOCF) - puuttuva data korvataan käyttämällä viimeisintä havaintoarvoa: imputed_data = df_missing.fillna(method='ffill')
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2. Lineaarinen Interpolointi - Yhdistää kaksi havaintopistettä lineaarisesti: imputed_data = df_missing.interpolate(method='linear')
3. Splini Interpolointi - Yhdistää kaksi havaintopistettä hyödyntämällä
toisen asteen splini-funktiota: imputed_data = df_missing.interpolate(method='spline', order=2)
Tulokset jokaisen menetelmän suorittamisesta on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 12Kuvio 1).

Kuvio 12. Pandas-kirjaston imputointi menetelmät

Tätä esimerkkiä varten luotiin data, joka muistuttaa tavallista sahahammas-signaalia, joka vaihtelee 4 ja -4 välillä. Tästä datasta sitten poistettiin toinen ja kolmas havainto manuaalisesti. Ne on sitten imputoitu käyttäen em. kolmea eri imputointimenetelmää. Alkuperäinen data, jossa ei ole puuttuvia ja havaintoja se on
merkitty kuvioon (Kuvio 12) sinisellä. Muiden menetelmien väritys on merkitty
vastaavasti kuvion (Kuvio 12) vasempaan yläreunaan.
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4 KONEOPPIMINEN

4.1 Taustaa
Viime vuosina koneoppiminen on ollut enemmän esillä, mistä voi helposti luulla
kyseessä olevan jokin uusi keksintö, vaikka näin ei ole. Jo 1990-luvulla koneoppimista sovellettiin roskapostisuodattimessa, josta samalla tuli ensimmäinen MLsovellus, joka varsinaisesti noteerattiin valtavirrassa. (Géron, 2019)
Koneoppimisesta (Machine Learning, ML) saatetaan käyttää siihen liittyviä termejä hieman huolimattomasti ja asiaan ensikertaa tutustavalle se voi tuntua sekavalta. Asia on ehkä helpompi ymmärtää, kun se mielletään työkaluksi, jonka
avulla pyritään erittelemään tärkeää tietoa datasta (Müller and Guido, 2016). Tekoälystä puhuttaessa kuitenkin usein tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa käytetään
koneoppimisen monia eri tekniikoita. Koneoppiminen on siis tekoälyn osa, johon
kuuluu tiettyjä tekniikoita. Syväoppiminen sekä erilaiset neuroverkot ovat puolestaan koneoppimisen osia. (Castrounis, 2019)
Tämä kokonaisuus ja niiden suhteet ovat esitettynä venn-diagrammin muodossa
alla olevassa kuviossa (Kuvio 13).

Kuvio 13. Tekoälyn, koneoppimisen ja neuroverkkojen välinen suhde (Castrounis, 2019)

Tämän työn osalta oleellisin osa on koneoppiminen, jota käsitellään seuraavassa
kappaleessa.
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4.2 Koneoppiminen ja puuttuva data
Kappaleessa 2.2 todettiin niin, että tutkimusta tehdessä puuttuvat havainnot on
aina käsiteltävä jollain tavalla ja että puuttuva data on laatuun vaikuttava tekijä.
Puuttuvan datan käsittelemisen sivuuttaminen voi siis johtaa useisiin erilaisiin ongelmiin. Tämä ongelma korostuu erityisesti koneoppimissovelluksissa monestakin syystä, joista merkittävin on, että koneoppimiskirjasto kuten mm. sklearn, ei
pysty käsittelemään tyhjiä rivejä (scikit-learn.org, n.d.b).
Joissain tapauksissa, puuttuva havainto voi esiintyä datajoukossa monessa eri
muodossa (Arhosalo et al., 2016). Puuttuvat arvot voidaan esimerkiksi datan esikäsittelyvaiheessa merkitä arvolla -99, jolla havainnoidaan datassa olevaa poikkeama. Näin toimittiin tässä hankkeessa ja sen avulla pystyttiin tunnistamaan
puuttuvia datapisteitä yksinkertaisen visualisoinnin avulla.
Data voi tietenkin sisältää poikkeavia arvoja tietämättömistä syistä. Sellaisenaan
datan antaminen koneoppimis-algoritmille käsiteltäväksi voi johtaa vääriin tuloksiin (Liu, 2020). Algoritmi käyttää näitä arvoja sellaisenaan laskentaan ja tuottaa
tuloksen hyödyntäen kaikkia käytössä olevia arvoja olettaen kaikkien arvojen olevan yhtä tärkeitä (scikit-learn.org, n.d.b). Tältä on hankala välttyä, vaikka koneoppimismalli olisi kuinka hyvin optimoitu, sillä mallille syötetyn datan ollessa epätarkkaa myös sen tuottama tulos on epätarkka (LaPlante, 2019).
Monet koneoppimista käsittelevät kirjallisuuslähteet eivät käsittele puuttuvaa dataa sen syvällisemmin ja asia hoidetaan mahdollisimman yksinkertaisesti, kuten
poistamalla puuttuvat havainnot tai korvaamalle ne jollain kiinteällä arvolla, kuten
nollalla, keskiarvolla tai mediaanilla (Liu, 2020; Géron, 2019).
Yksinkertaiseen ratkaisuun turvautuminen on sinänsä ymmärrettävää. Fokus halutaan pitää varsinaisessa aiheessa eli koneoppimisessa ja koska menetelmiä
puuttuvan datan käsittelemiseksi on useita, kuten aiemmin jo todettiin. Aihetta on
siis hankala käsitellä laajemmin. Edellä mainitut menetelmät ovat kuitenkin nopeasti toteutettavissa. Tästä syystä ne ovat myös varteen otettavia menetelmiä kehityshankeen kannalta. Niiden avulla pyritään löytämään ketterä menetelmä
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puuttuvan datan käsittelemiseksi. Nämä em. menetelmät käsitellään yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.5.

4.3 Koneoppimisen tyypit
Kappaleessa 4.1 todettiin, että koneoppiminen on tekoälyn osa, jossa käytetään
erilaisia koneoppimisen tekniikoita. Nämä tekniikat jaetaan usein kolmeen eri kategoriaan eri kriteerein, jolloin voidaan puhua koneoppimisen erilaisista tyypeistä
(Géron, 2019). Nämä koneoppimisen tyypit ovat ohjaamaton oppiminen
(Unsupervised Learning), vahvistusoppiminen (Reinforcement Learning) ja ohjattu oppiminen (Supervised Learning).

4.3.1 Ohjaamaton oppiminen
Lyhyesti kuvattuna ohjaamaton oppiminen on sitä, missä malli yrittää itse oppia
datasta oikean ratkaisun. Sille ei siis tarvitse erikseen eritellä oikeaa tai väärää
vastausta. Tästä syystä sitä usein käytetään esianalysointivaiheessa ja sellaisissa tehtävissä mikä helpottaa ymmärtämistä, kuten visualisointia. Tähän lukeutuu mm. klusterointi, jossa algoritmi pystyy erittelemään datan erilaisiin ryhmiin.
(Géron, 2019)
Tämän kehityshankkeen kohdalla tätä tekniikka sovellettiin tunnistamaan erilaisia
poikkeavuuksia datassa. Visualisoinnin avulla pystyttiin nopeasti ja helposti luomaan informatiivinen yleiskuva datan luonteesta. Tulos tästä yksinkertaisesta algoritmista on esitettynä kuviossa (Kuvio 14).
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Kuvio 14. Poikkeuksien havainnointi

Kuviosta (Kuvio 14) voidaan huomata, että algoritmi on eritellyt datan kahteen
ryhmään. Punaiset esittävät ns. normaaliarvoja ja niitä on kaikkiaan 206440 kappaletta. Sinisellä merkityt puolestaan edustavat poikkeavia arvoja, joita on kaikkiaan 64775 kappaletta.

4.3.2 Vahvistusoppiminen
Vahvistusoppiminen on melko erilainen verrattuna muihin tyyppeihin. Malli havainnoi ympäristöään ja suorittaa tarvittavan toiminteen sen perusteella. Tätä
mallia usein kutsutaan agentiksi. Sille ei anneta oikeita tai vääriä vastauksia. Sen
sijaan se saa palkinnon oikeasta suorituksesta tai rangaistuksen väärästä suorituksesta. Malli etenee tällä tavalla iteroimalla ja opettelee itse oikean strategia.
(Géron, 2019)
Tällaista algoritmia voitaisiin ajatella käytettävän esimerkiksi robotti-imurin tapauksessa, jossa se pyrkii etsimään optimaalisen reitin siivoukselle. Tätä menetelmää voidaan jossain määrin verrata syväoppimiseen, jossa pyritään ihmisen
kaltaiseen ”ajatteluun” (Castrounis, 2019). Tämän kehityshankkeen kohdalla vahvistusoppimista ei sovellettu.
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4.3.3 Ohjattu oppiminen
Ohjatussa oppimisessa mallille syötetään data, joka sisältää oikeat vastaukset.
Luultavasti tyypillisin esimerkki tästä algoritmista on roskapostisuodatin, jota sivuttiin myös kappaleessa 4.1. (Géron, 2019)
Tätä vastaavaa koneoppimistyyppiä hyödynnetään myös tässä tutkielmassa ja
se on puuttuvan datan ongelmanratkaisun kannalta kaikista oleellisin. Muun muassa erilaiset ja luokittelualgoritmit kuuluvat tähän koneoppimistyyppiin (Liu,
2020). Puuttuvalle datalle sovellettavia algoritmeja, joita tässä työssä hyödynnettiin, käsitellään syvällisemmin kappaleessa 4.5.

4.4 Soveltaminen aikasarjaan
Koneoppimisen soveltaminen aikasarjaan ei välttämättä ole täysin suoraviivaista,
kuten tämän kehityshankkeen kohdalla on huomattu. Kuten jo kappaleessa 3.4
todettiin, niin aiheeseen liittyvät kirjallisuuslähteet käsittelevät ainoastaan yksiulotteista aikasarjadataa. Tämä siitä syystä, että yksiulotteisen datan käsitteleminen on helpompaa, koska monia tunnettuja menetelmiä voidaan soveltaa niiden
kohdalla (Brownlee, 2016b).
Kun ajatellaan koneoppimista yleisesti, niin valtaosa siinä käytettävistä tyypeistä
on ohjattua oppimista (Brownlee, 2016b). Ohjatussa oppimisessa mallille kerrotaan oikea vastaus, kuten kappaleessa 4.3.3 jo todettiin. Matemaattisesti ilmaistuna tämä tarkoittaa y = f(x), jossa y pyritään ennustamaan x:n avulla (Brownlee,
2016b).
Ohjatun oppimisen tapauksessa aikasarjadataa ei voida sellaisenaan käyttää
vaan se tulee muuttaa mallille sopivaksi. Tämän perusteella malli pystyy tunnistamaan korrelaation edellisiin arvoihin ja täten oppii ennustamaan y:n paremmin.
Yksiulotteisen datan kohdalla tämä tarkoittaa taulukossa 3 kuvattua tilannetta.
(Brownlee, 2016b)
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Taulukko 3. Yksiulotteisen datan muuttaminen ohjatun oppimisen mallille sopivaksi

Alkuperäinen data
Aika
Mitattu arvo
1
10
2
15
3
20
4
25
5
30

Muutettu data
X
y
nan
10
10
15
15
20
20
25
25
30

Moniulotteisen datan kohdalla kompleksisuus kasvaa ja ongelma korostuu erityisesti siinä tilanteessa, kun datasta halutaan ennustaa useita arvoja (Brownlee,
2016b). Vastaava tilanne on kuvattuna alla olevassa taulukossa (Taulukko 4).
Taulukko 4. Moniulotteisen datan muuttaminen ohjatun oppimisen mallille sopivaksi

Aika
1
2
3
4
5

Alkuperäinen data
Mitattu
Mitattu
arvo 1
arvo 2
10
50
15
60
20
70
25
80
30
90

X1

Muutettu data
X2
y1

y2

nan
10
15
20
25

nan
50
60
70
80

50
60
70
80
90

10
15
20
25
30

Tämä on myös vallitseva tilanne kehityshankkeen kohdalla. Taulukon (Taulukko
3Taulukko 4) mukainen tilanne vaatii koneoppimismallilta kykyä ennustaa y1 ja
y2, joita monikaan ohjatun oppimisen algoritmi ei pysty käsittelemään (Brownlee,
2016b). Tämä selittää, miksi näissä tilanteissa usein tukeudutaan neuroverkkoihin.

4.5 Koneoppiminen ja imputointi
Kappaleessa 2.5 käsiteltiin imputointia, jonka avulla pyritään paikkaamaan datassa ilmeneviä aukkoja, jotka johtuvat puuttuvasta datasta. Kappaleessa 2.5.2
viitattiin myös tässä tutkielmassa sovellettuihin menetelmiin, jotka olivat yksinkertainen tilastollinen imputointi, KNN-imputointi ja iteratiivinen imputointi. Tämän
tutkielman kohdalla näitä menetelmiä sovellettiin sklearn-kirjaston avulla. Nämä
menetelmät käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän kappaleen seuraavissa
osissa.
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4.5.1 Yksinkertainen imputointi
Kappaleen nimi ”yksinkertainen imputointi” viittaa sklearn-luokkaan nimeltä
”SimpleImputer”. Tämän luokan voidaan katsoa kuuluvan puuttuvan datan perusmenetelmiin. Puuttuvan datan korvaamisessa se hyödyntää tilastollisia arvoja kuten keskiarvo, mediaani ja moodi. Nämä annetaan kyseiselle luokalle parametreina, jotka määrittävät imputointistrategian. Alla olevassa koodiesimerkissä imputointistrategiana (strategy) on käytetty keskiarvoa (mean). (scikit-learn.org,
n.d.b)
“imp_mean = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')”
Alla oleva kuvio (Kuvio 15) osoittaa tämän menetelmän käyttämisen käytännössä, kun sitä sovelletaan yksinkertaiseen taulukkoon. Tätä esimerkkiä varten
generoitiin satunnainen data, johon lisättiin puuttuvia arvoja. Arvot eivät ole siis
täysin vastaavia kuin kehityshankkeessa, mutta perusperiaate on sama.

Kuvio 15. Imputointikeskiarvon avulla

Kuvion (Kuvio 15) vasemmalla puolella olevassa taulukossa sarakkeista A ja B,
puuttuu molemmista yksi arvo. Oikealla puolella on taulukko, johon puuttuvat arvot ovat imputoitu käyttäen sarakkeen keskiarvoa.

4.5.2 KNN-imputointi
KNN-imputointi perustuu k-lähimmän naapurin menetelmään (k-nearest neighbor). Siinä hyödynnetään euklidista etäisyyttä, jonka avulla puuttuva arvo korvataan. (scikit-learn.org, n.d.b)
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Toisin sanoen havaitessaan puuttuvan arvon menetelmä käyttää sitä ympäröivien havaintojen arvoja, joiden perusteella se päättelee millä arvolla puuttuva
havainto korvataan (Walker, 2020). Tämä on havainnollistettu alla olevassa kuviossa (Kuvio 16).

Kuvio 16. KNN-imputoinnin periaate (K2 Analytics, 2020)

Tätä menetelmää sovellettiin tässä kehityshankkeessa ja siihen käytettiin
sklearn-kirjastoa. Luokalle voidaan parametrina määrittää, kuinka monta naapuria käytetään laskemaan puuttuva arvo. Tämän lisäksi voidaan määrittää, millaista painotusta laskennassa käytetään. Alla koodi esimerkki tämän menetelmän soveltamisesta käytännössä. (scikit-learn.org, n.d.b)
from sklearn.impute import KNNImputer
knn = KNNImputer(n_neighbors=6, weights="distance")
score_knn_imputer = knn.fit_transform(X_missing)
Kehityshankkeessa aluksi käytettiin yhtenäistä (uniform) painotusta. Toisin sanoen kaikkien ympäröivien naapureiden pisteet painotettiin tasan (scikitlearn.org, n.d.b). Tämä kuitenkin vaihdetiin ja lopulta käytettiin etäisyyteen perus-
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tuvaa (distance) painotusta. Näin meneteltiin, koska tässä tapauksessa painopisteet lasketaan naapureiden etäisyyden käänteisarvolla, jolloin lähimmällä naapurilla on suurin vaikutus (scikit-learn.org, n.d.b). Tällä muutoksella saatiin pieni parannus tuloksiin. Tämän lisäksi, paras tulos saavutettiin, kun naapureiden määränä käytettiin arvoa 6.
4.5.3 Iteratiivinen Imputointi ja estimaattorit
Iteratiivista imputointia ei tyypillisesti sovelleta aikasarjoihin, mutta kehityshankkeen tavoitteet ja kappaleessa 4.4 kuvailtu ongelma kuitenkin houkuttelevat tutkimaan vaihtoehtoisia menetelmiä. Myös tämän menetelmän kohdalla hyödynnetiin sklearn-kirjastoa ja sen IterativeImputer-luokkaa. Tämä kyseinen luokka ns.
monimuuttajapohjainen ja se hyödyntää taulukon muita arvoja imputoinnissa (scikit-learn.org, n.d.b).
Kehityshankkeessa hyödynnettiin sklearn-kirjaston esimerkkiä, jossa käytettiin
selvästi isompaa otosta kuin tämän työn varsinainen tutkimusotos (scikitlearn.org, n.d.e). Data kuitenkin sovitettiin mallille vastaavasti kuin edellä mainitussa esimerkissä.
Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusotos sisälsi kolme eri muuttujaa X1, X2 ja y.
Kyseisessä tutkimusotoksessa MAR-mekanismista johtuen datan puuttuvuus ilmeni vain muuttujissa X1 ja X2. Muuttuja y ei siis sisältänyt lainkaan puuttuvia
arvoja. Tästä syystä data pystyttiin sovittamaan IterativeImputer-luokkalle ilman
erillistä esikäsittelyä. Tätä asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin kappaleessa
5.5.1. Esimerkki kehityshankkeessa käytetystä datamuodosta on esitettynä alla
olevassa taulukossa (Taulukko 5).
Taulukko 5. Esimerkki IterativeImputer-luokkan kohdalla käytetystä datamuodosta

X1

X2

y

nan

10

9

12

nan

8

14

15

10
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Sklearn-kirjaston IterativeImputer-luokka on hyvin joustava ja sen kanssa voidaan käyttää erilaisia estimaattoreita. Oletuksena luokka käyttää BayesianRidge
estimaattoria. Tämän lisäksi luokalle voidaan antaa useita eri parametreja, kuten
mm. imputointijärjestys ja iterointien määrä. (scikit-learn.org, n.d.b) Tämän työn
kohdalla kyseiselle luokalle vaihdeltiin ainoastaan estimaattoreita ja muiden parametrien kohdalla käytettiin oletusarvoja. Tässä työssä sovellettuja estimaattoreita oli kaikkiaan neljä erilaista. Nämä ovat kuvattuna lyhyesti seuraavissa
osissa.

Bayesian Ridge Regressor
Bayesian Ridge Regressori on ehkä helpompaa ymmärtää vertaamalla sitä tavalliseen lineaariseen regressioon, joka on havainnollistettu alla olevassa kuviossa (Kuvio 17) (Amr, 2020). Kuvion (Kuvio 17) vasemmassa reunassa on varsinainen data, keskellä olevassa kaaviossa lineaarinen regressio ja oikealla on
Bayesian Ridge.

Kuvio 17. Lineaarisen ja Bayesian Ridge regressioiden vertailu

Kuviossa (Kuvio 17) esitetyssä esimerkissä näiden kahden regression tulos on
hyvin samanlainen. Tarkemmin katsottuna BayesianRidge-malli on kuitenkin palauttanut kaksi tulosta. Ensimmäinen on varsinainen estimaatti, joka on kuvattuna
mustana viivana. Toinen on keskihajonta, joka on kuvattuna harmaana alueena.
Tämä osoittaa, että 95 % estimoiduista arvoista on tällä alueella. (Amr, 2020)
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Decision Tree Regressor
Päätöspuihin perustuvat menetelmät ovat periaatteessa eräs ohjatun-oppimisen
muoto, jotka luokitellaan ei-parametrisiksi malleiksi. Niiden toiminta on helppo
ymmärtää ja ovat melko vaatimattomia datan valmistelun suhteen. Mielenkiintoisena piirteenä mainittakoon, että päätöspuut pystyvät käsittelemään useamman
ulostulon ongelmia. (scikit-learn.org, n.d.a)
Tämä siis tarkoittaa vastaavaa ongelmaa, joka kuvattiin kappaleessa 4.4. Tässä
tutkielmassa kuitenkaan tätä ominaisuutta ei hyödynnetty, koska data muodostettiin kappaleen 4.5.3 taulukon (Taulukko 5) mukaan.
Alla olevassa kuviossa (Kuvio 18) on esimerkki Decision Tree Regressorista,
joka on sovitettu sinisignaaliin (scikit-learn.org, n.d.a).

Kuvio 18. Esimerkki päätöspuun regressiosta, joka on sovitettuna sini signaaliin (scikit-learn.org, n.d.d)

Malli oppii käyttämällä erilasia päätössääntöjä, kuten jos (if), sitten (then) ja muuten (else). Näiden sääntöjen perusteella malli pystyy luomaan likiarvoja datasta.
(scikit-learn.org, n.d.a)
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Extra Trees Regressor
Extra Trees Regressor on eräänlainen päätöspuu ja se yhdistää ennusteet
useista eri päätöspuista, johon myös nimessä käytetty sana extra viittaa
(Brownlee, 2020; scikit-learn.org, n.d.f). Varsinaisen ennusteen tekemisessä
tämä luokka hyödyntää keskiarvoa, joka samalla parantaa ennusteen tarkkuutta.
Myös tälle luokalle voidaan antaa useita eri parametreja, mutta tässä työssä kyseistä luokkaa hyödynnettiin käyttämällä sen oletusasetuksia. (scikit-learn.org,
n.d.f)

K-Neighbors Regressor
K-Neighborg Regressio ja kappaleessa 4.5.2 esitetty KNN-imputointi ovat perusperiaatteeltaan hyvin samalaiset. Näiden menetelmien parametrisoinnissa on
kuitenkin pieniä eroja, jotka vaikuttavat laskentatapaan (scikit-learn.org, n.d.g).
Kappaleessa 4.5.2 kuvattiin lyhyesti KNN-imputoinnin kohdalla säädettäviä parametrejä, uniform ja distance. Vastaavat parametrit voidaan myös antaa K-Neighborg-regressio luokalle. Esimerkki näiden parametrien vaikutuksesta lopputuloksiin on esitettynä alla olevassa kuviossa (Kuvio 19)

Kuvio 19. Esimerkki K-Neigbor-Regression parametrien säätämisestä (scikit-learn.org, n.d.g)
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4.6 Mallin suorituskyvyn arvioiminen
Koneoppimisessa yksi tärkeä vaihe on mallin suorituskyvyn arvioiminen. Tämä
tehdään yksinkertaisesti testaamalla mallia. Testausta ei kuitenkaan voi tehdä
käyttämällä samaa dataa, jolla malli opetetaan. Tässä tapauksessa malli toimisi
lähes täydellisesti koska ennustettu arvo on jo tiedossa. Testaaminen pitää siis
tehdä erillisellä datalla, jonka vastauksia malli ei vielä tiedä. (scikit-learn.org,
n.d.c)
Periaatteessa tämä tarkoittaa datan jakamista vähintään kahteen osaan. Ensimmäistä osaa käytetään kouluttamiseen ja toista osaa testaamiseen. Mallin optimoiminen on iteratiivinen prosessi, jossa sen parametreja säädetään ja niiden
vaikutuksia testataan useita kertoja. Tämä voi aiheuttaa ns. datan vuotamisen eli
tilanteen, jossa malli ”näkee” testidatan. Tällöin mallin evaluointitulokset saattavat
vääristyä. Tämän ilmiön estämiseksi data pitää jakaa kolmeen eri osaan, jotka
ovat - koulutus, testaus ja validointi. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa sen, että mallille
osoitettu datan määrä pienenee oleellisesti. (scikit-learn.org, n.d.c)
Tämän ongelman välttämiseksi voidaan käyttää ”k-fold cross validation”-menetelmää. Karkeasti suomennettuna tämä tarkoittaa k-ositusristivalidointia. Kyseinen menetelmä ei kuitenkaan poista tarvetta testidatan osuudelle, mutta poistaa
tarpeen validaatio-osuudesta ja näin olleen säästää isomman osuuden datasta
koulutus käyttöön. (scikit-learn.org, n.d.c)
Tässä menetelmässä data jaetaan osiin (fold) ja näiden osien määrä riippuu k:n
arvosta. Samalla k:n arvo määrittelee iteraatioiden määrän. Tarkemmin sanottuna, jos k:n arvo on 5, niin data jaetaan viiteen eri osaan. Näitä osia voidaan
ajatella ns. testiosiksi. (Fuentes, 2018)
Ensimmäinen iteraatio ajetaan käyttäen ensimmäistä testiosaa datasta ja loppuosa datasta voidaan käyttää mallin koulutukseen. Näin edetään iteratiivisesti,
kunnes iteraatioiden määrä on saavutettu. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 20) on
esimerkki tästä tapauksesta, jossa keltaisella merkityt osat kuvaavat ns. testiosia,
kun k:n arvoksi on asetettu viisi. (Kumar, 2019)
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Kuvio 20. Esimerkki k-fold ristivalidoinnista kun k=5 (Kumar, 2019)

Sklearn-kirjastossa tämän menetelmän soveltaminen on yksinkertaisinta käyttämällä sen cross_val_score- funktiota ja laskemalla jokaisella iteraatiolla syntyvä
virhe käyttämällä eri metriikoita (scikit-learn.org, n.d.c). Tämän kehityshankkeen
kohdalla käytettiin keskimääräistä neliövirhettä eli MSE sekä keskimääräistä absoluuttista virhettä eli MAE. Pelkistetty esimerkki tämän funktion käytöstä, jota
sovellettiin myös tässä tutkielmassa, on esitettynä alla:
cross_val_score(estimator, X, y,
scoring='neg_mean_squared_error',
cv=10)
Yllä olevassa esimerkissä data X ja y sovitetaan ennalta valittuun estimaattoriin,
esimerkiksi BayesianRidge ja määritetään metriikka. Funktiossa käytettävä metriikka määritetään scoring-parametrin avulla, joka yllä olevan koodiesimerkin tapauksessa on negatiivinen keskimääräinen neliövirhe. Tulos voidaan muuttaa
positiiviseksi kertomalla se -1:llä. On tärkeää huomata, että tässä työssä k=10,
jota muuttuja cv kuvastaa. (scikit-learn.org, n.d.c) Tyypillisimmät arvot ovat k=5
tai k=10, joista jälkimmäistä suositellaan käytettäväksi silloin kun k:n arvoa pystytä tarkkaan osoittamaan (Brownlee, 2018).

45
5 TOTEUTUS JA TULOKSET

5.1 Ongelman kuvaaminen
Tässä työssä käsiteltävä varsinainen ongelma pystyttiin havaitsemaan perusteellisen dataan tutustumisen avulla. Tämä tutustumisvaihe oli jo tehty ennen tämän
varsinaisen tutkimuksen aloitusta. Käytännössä tämä tarkoitti kattavaa tutkimustietojen analyysia eli ns. aineiston kartoittavaa tutkimusta, joka tehtiin useita eri
menetelmiä käyttäen (McGrath, 2018). Kehitysprojektin kohdalla tämä kartoittava
tutkimus oli hyvin laaja, joten kaikkia tämän vaiheen tuloksia ei käsitellä tämän
työn puitteissa. Sen sijaan esiin nostetaan vain olennaiset osat eli puuttuvan dataan liittyvät huomiot, joiden avulla kuvataan varsinainen ongelma.
Tämän kartoittavan tutkimuksen tulokset ovat tämän tutkimustyön kannalta hyvin
tärkeitä. Ne määrittivät tässä työssä suoritettavan tutkimuksen reunaehdot, jotka
oleellisesti vaikuttivat tutkimuksen toteutukseen. Kuviossa (Kuvio 21) on
esitettynä tutkimushankkeessa kerätyn aineiston koko otanta, jossa aikaleimat
ovat kuvattuna pylväsdigrammeina. Tämän visualisoinnin perusteella voidaan
todeta seuraavaa - vaikka puuttuvat havainnot esiintyvät aineistossa nanarvoina, niin niiden lisäksi datasta puuttui myös aikaleimoja.
Kuviossa (Kuvio 21), kohdat 1 ja 2, osoittavat puuttuvat aikaleimat. Nämä
aikaleimojen puutteet johtuvat yksinkertaisesti siitä, että järjestelmä on otettu
hetkellisesti tai pitkäkestoisesti pois käytöstä. Kun sovelletaan kappaleessa 2.3
esitettyjen puuttuvan datan mekanismien määritelmää tähän tapaukseen niin,
nämä puutteet voidaan luokitella MCAR-mekanismista johtuviksi.
Kuviossa (Kuvio 21) on myös osoitettuna kohta 3, joka osoittaa sen, että
aikaleimojen frekvenssissä on lievää vaihtelua. Tämä löydös viittaa siihen, että
kohtien 1 ja 2 löydösten lisäksi aikaleimoja saattaa puuttua myös satunnaisesti
pieniä määriä. Tämän vaihtelun selvittäminen vaati tarkempaa tutkimista ja
tämän esiselvityksen tulokset on esitettynä tarkemmin kappaleessa 5.4.1.
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Kuvio 21. Puuttuvien aikaleimojen tarkastelu

Puuttuvien aikaleimojen lisäksi datassa on myös nan-arvoja. Alla oleva kuvio (Kuvio 22) tarjoaa yleiskuvan aineiston puuttuvista havainnoista, jokaisesta parametrista erikseen. Kuviosta käy nopeasti ilmi, että parametrit 4 ja 5 ovat selvästi puutteellisia. Näitä puutteita tutkiessa on huomattu, että keräysjärjestelmään liittyvistä
arvoista johtuen parametrien 4 ja 5 kirjaaminen on epäonnistunut. Kappaleen 2.3
perusteella tämä tarkoittaa sitä, että nämä puuttuvat havainnot johtuvat MARmekanismista.

Kuvio 22. Koko aineiston puuttuvan datan kuvio
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Tarkasteltaessa havaintojen määriä parametrikohtaisesti, niin saadaan datan
puuttuvuudesta parempi käsitys. Etsittäessä datasta nan-arvoja niin vertailuarvona parametreille 1-5 voidaan pitää aikaleiman (TIMESTAMP) havaintomäärää.
Parametristä 1 puuttuu ainoastaan 10 havaintoa, joka voidaan todeta alla olevasta kuviosta (Kuvio 23). Nämä pitää tietenkin käsitellä asianmukaisesti, mutta
laskennallisesti näillä on hyvin pieni merkitys lopputulokseen. Parametrit 2 ja 3
puolestaan eivät vaadi mitään erityistoimenpiteitä ja molempien parametrien kohdalla havaintojen määrä vastaa täysin aikaleimojen määrää. Tämä siis koskee
vain datassa olevia nan-arvoja.
Parametrit 4 ja 5 sen sijaan ovat selvästi puutteellisia. Verrattaessa näitä aikaleimojen määrään niin huomataan, että parametrista 4 puuttuu 38,93 %. Parametrista 5 puolestaan puuttuu jopa 80,49 %. Näin suurta määrää ei voida mitenkään luotettavasti korvata, joka selvästi ylittää kappaleessa 2.6 esitetyn ylärajaarvon (40 %). Voidaan siis todeta, että datan keräys parametrin 5 osalta on epäonnistunut ja sen tuottamia datapisteitä ei käytetä.

Kuvio 23. Koko aineiston puuttuvan datan määrä

Parametrin 4 puuttuvuus on kuitenkin tämän ylärajan alapuolella, joten sitä ei tarvitse hylätä. Tästä huolimatta datasta kuitenkin voidaan lopputuloksina esittää
vain hypoteeseja, kuten kappaleessa 2.6 jo todettiin.
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5.1.1 Yhteenveto
Edellä esitettyjen löydösten johdosta voidaan listata tietyt reunaehdot varsinaista
tutkimusta varten.
1. Koska MCAR-mekanismista johtuvat datakatkokset ovat huoltotöistä johtuvia ja jo ennalta tiedostettuja niin ne eivät ole varsinaisen tutkimuksen
mielenkiinnon kohteena. Tämä seikka kuitenkin pitää huomioida tutkimusaineistossa ja siksi tutkimusta varten erillinen tutkimusotos sisällytetään
14 vuorokauden mittainen tarkkailujakso. Kokonaisuudessaan tämä käsittää noin 10000 datariviä. Toisin sanoen tämän voi myös mieltää siten, että
MCAR-mekanismista johtuva puuttuva data poistettiin aineistosta.
2. MCAR-mekanismin lisäksi datassa oli MNAR-mekanismista johtuvia puutteita. Tästä mekanismista johtuvat puutteet olivat kuitenkin reilusti alle 5 %
joten sen katsottiin vaikuttavan tuloksiin hyvin vähäisesti (Jakobsen et al.,
2017). Lopullisessa koeotoksessa tämä puutteellisuus käsitellään muuttamalla aikasarjan havaintovälit harvemmiksi. Tämä asia käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.4.1.
3. Työn varsinaiseksi kiinnostuksen kohteeksi jää siis MAR-mekanismista
johtuvat puutteet, joita havaittiin parametreissä 4 ja 5. Koska puuttuvan
datan ongelmaa on hankala tutkia ilman varsinaista referenssiä, niin puuttuvuus simuloidaan dataan, jossa vain täydellisiä havaintoja (Moritz et al.,
2015). Käytännössä tämä tarkoittaa, että em. mainittu 14 vuorokauden
tarkkailujakson lisäksi tutkimusotokseen otetaan mukaan vain aikaleima
sekä parametrit 1,2 ja 3. Lopullinen tutkimusotos on esitettynä kappaleessa 5.4.2.
4. Puuttuvan datan simulointi tehdään siten, että luodaan tutkimusotoksesta
3 erillistä koeotosta varsinaisen tutkimusotoksen lisäksi. Koeotoksissa on
eri määrä puuttuvia havaintoja, jotka valittiin kappaleessa 2.6 esitettyjen
raja-arvojen perusteella (5 % - 40 %). Samassa kappaleessa (2.6) myös
todettiin, että 5 % puuttuvuus katsotaan olevan hyväksyttävä määrä, joten
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vaihdettakoon se 10 %. Vastaavasti olkoon tutkittava yläraja jo kappaleessa 2.6 mainittu 40 %. Näiden raja-arvojen väliin jää sopivasti sklearnkirjaston esimerkeissä käytetty 25 % (scikit-learn.org, n.d.e). Näin ollen
lopulliset otokset ovat:
a. Tutkimusotos, puuttuvan datan määrä 0 % (referenssi data)
b. Koeotos 1, puuttuvan datan määrä 10 %
c. Koeotos 2, puuttuvan datan määrä 25 %
d. Koeotos 3, puuttuvan datan määrä 40 %

5.2 Tutkimuksen tavoite
Kuten jo johdanto-osassa todettiin, työn päätavoitteena on luoda kehittämisprojektille menetelmä, joka on selkeä prosessi puuttuvan datan käsittelemiseksi. Lisäksi tämän prosessin tulisi olla ns. ketterä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
imputointi menetelmän tulee olla helppo ja nopea toteuttaa mahdollisimman pienellä datan esikäsittely määrällä. Menetelmän tulee kuitenkin tuottaa hyviä tuloksia. Tällainen tavoite edellyttää monimenetelmällisyyttä.
Edellä kuvatun päätavoitteen lisäksi voidaan työlle asettaa ns. lisätavoitteet, joiden määrittely voidaan tehdä kappaleessa 5.1.1 esitetyn yhteenvedon perusteella. Nämä lisätavoitteet ovat esitettynä alla, jotka samalla voidaan samalla
mieltää tutkimuskysymyksiksi. Nämä kysymykset käsittävät myös vertailun kokeellisten ja perinteisten menetelmien välillä:
1. Mitkä tässä tutkimuksessa käytetyt imputointimenetelmät soveltuvat MARmekanismista johtuvien puuttuvien havaintojen käsittelemiseksi?
2. Vaikuttaako puuttuvien havaintojen määrän imputointimenetelmään?
3. Minkä asteinen puuttuvuus voidaan katsoa kehityshankkeen kohdalla käytännön tasolla hallittavaksi tässä tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä?
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5.3 Käytetyt menetelmät
Tässä tutkielmassa käytetyn tutkimusstrategian voi luokitella tapauskohtaiseksi
monestakin syystä. Kuten jo kappaleessa 2.2 todettiin puuttuvan datan käsitteleminen ja tutkiminen on lähes poikkeuksetta tapaustutkimus. Tämän lisäksi tapaustutkimuksen kriteerit täyttyvät myös tutkielman tavoitteiden kannalta, joihin
kuuluu selvitys tarvittavista reunaehdosta puuttuvan datana käsittelyprosessille
kehityshankkeessa. (Kallinen and Kinnunen, n.d.)
Työn kokonaisuus koostuu kolmesta eri aihealueesta – puuttuva data, aikasarja
ja koneoppiminen. Jokaisen aihealueen kohdalla käytettävät menetelmät ovat
jossain määrin spesifisiä. Kuten kappaleessa 2.2, puuttuvan datan käsittelemiseksi ei ole yhtä oikeaa tapaa tai mitään muuta yleispätevää ohjetta, mikä pitkälti pakottaa käyttämään useita eri menetelmiä. Tämä lisäksi jo kappaleessa 5.2
kuvattu päätavoite edellyttää monimenetelmällisyyttä, joka on myös ominaista tapaustutkimuksissa (Kallinen and Kinnunen, n.d.).
Varsinainen kehityshanke pohjautuu vahvasti python-kieleen, joten synergian
säilyttämiseksi myös varsinainen imputointiprosessi on tarkoitus toteuttaa python-kielellä. Kaikkiaan imputointimenetelmiä on useita erilaisia, joita kaikkia ei
tämän työn puitteissa voida käsitellä. Tutkielmassa on pyritty valitsemaan kehityshankkeen kannalta edullisimmat menetelmät. Tämä käytännössä tarkoittaa
ketterää prosessia. Tästä syystä kustomoidun koneoppimismallin tai syväoppimiseen pohjautuvan erillisen neuroverkon käyttäminen koetaan liian raskaaksi
tässä vaiheessa kehityshanketta.
Kappaleessa 4.4 käsiteltiin koneoppimisen soveltamista aikasarjadataan, jossa
todettiin, että näiden menetelmien yhdistämisen haasteet, etenkin jos kyseessä
on moniulotteinen aikasarjadata. Tällä reunaehdolla oli selvä vaikutus siihen,
miksi imputointimenetelmissä otettiin kaksi eri lähestymistapaa. Lisäksi, kun kyse
on tutkielmasta, jossa pyritään samaan mahdollisimman monipuolisia tuloksia,
niin kahden lähestymistavan menetelmä tuntui melko luontevalta. Näillä kahdella
lähestymistavalla viitataan nimenomaan työssä käytettyihin imputointimenetelmiin, jotka mainittiin jo kappaleessa 2.5.2. Nämä voidaan karkeasti jakaa kahteen
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osaan – perinteisiin ja kokeellisiin. Tarkempi kuvaus näistä menetelmistä on kuvattuna kappaleessa 5.5.2 olevassa taulukossa (Taulukko 6).

5.4 Aineiston valmistelu
5.4.1 Tutkimusotoksen valinta
Alkuperäisessä datassa järjestelmä kirjaa havainnot 120 sekunnin välein. Tietyistä epävarmuuksista ja itse datan keräysjärjestelmän rajoitteista johtuen tämä
aikaväli vaihtelee muutamilla sekunneilla. Tästä johtuen aikaleimojen frekvenssissä on lievää varianssia. Kehityshankkeen kannalta näin pienellä vaihtelulla ei
ole käytännössä merkitystä lopputulokseen ja ±10 sekunnin varianssia voidaan
pitää hyväksyttävänä.
Kappaleessa 5.1 esitetyn kuvion (Kuvio 21) korostettujen kohtien 1 ja 2 välistä
valittiin 14 päivän otos. Tämä otos sisälsi kaikkiaan 9948 riviä. Saman kuvion
(Kuvio 21) kohta 3 korosti aikaleimoissa havaittavaa varianssia. Vastaava varianssi on nähtävissä myös tutkimukseen valitussa otoksessa. Laskemalla aikaleimojen välisen eron ja piirtämällä datasta hajontakuvio saadaan tutkimusotoksessa piilevistä puuttuvista aikaleimoista kattava yleiskäsitys. Tämä on kuvattuna
alla olevassa kuviossa (Kuvio 24).

Kuvio 24. Tutkimusotoksen aikaleimojen vaihteluväli
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Kuviosta (Kuvio 24) nähdään selvästi, että aikaleimojen frekvenssissä on selviä
poikkeamia. Tähän mennessä kehityshanketta näiden puuttuvien aikaleimojen
puuttumismekanismia ei ole pystytty tunnistamaan, joten niitä voidaan käsitellä
MNAR-datana. Tästä mekanismista johtuvat puutteet tulisi tutkia perusteellisesti,
mutta kuvio (Kuvio 24) osoittaa, että pääsääntöisesti aikaleimojen aikaväli noudattaa 120 sekunnin frekvenssiä. Toisin sanoen näyttää siltä, että näitä poikkeavia arvoja on kyseisessä otoksessa melko vähän.
Näiden poikkeamien vaikutus voidaan arvioida melko yksinkertaisella menetelmällä. Jos otoksesta huomioidaan vain ne rivit, jotka ovat enemmän kuin 130
sekuntia ja lasketaan näiden valittujen rivien summa, saadaan tulokseksi 13632
sekuntia. Jakamalla 13632 sekuntia oletetulla 120 sekunnin frekvenssillä saadaan tulokseksi poikkeavista aikaleimoista johtuvien puuttuvien havaintojen
määrä eli: 13632/120 = 113.6kpl.
Toinen tapa on laskea otoksen aikaleimojen määrä ja verrata tätä odotettuun aikaleimojen määrään. Jos aikaleimojen välinen ero olisi jatkuvasti 120 sekuntia
niin havaintoja kertyy tunnissa yhteensä 30 ja päivittäin 720. Tämän perusteella
otokseen valittu 14 päivän jakson pitäisi sisältää kaikkiaan 10080 havaintoa (14
x 720). Otos kuitenkin sisältää vain 9948 havaintoriviä, joten tällä menetelmällä
laskettuna puutuvia havaintorivejä on kaikkiaan 132kpl.
Ensimmäisellä menetelmällä laskettuna puuttuvan data prosentuaalinen osuus
tutkimusotoksen havainnoista saadaan selville käyttämällä alla olevaa kaava (1).
Toisen menetelmän prosentuaalinen osuus saadaan puolestaan selville käyttämällä vastaavanlaisella kaavalla (2). Nämä kaavat ovat esitettyä alla, joihin on
sijoitettu edellä mainitut numeeriset arvot ja niistä saadut tulokset.
114
(9948+114)

× 100% = 1.13%

(10080−9948)
10080

× 100% = 1.31%

(1)

(2)

Esitettyjen laskelmien lopputulokset eivät ole täysin yhteneviä, mutta erot ovat
hyvin pienet. Voidaan siis todeta, että aikaleimojen välisillä poikkeamilla on hyvin
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pieni vaikutus datan puuttumiseen ja puuttuvien havaintojen määrä on selvästi
alle kappaleessa 2.6 mainitun alarajan (5 %). Tuloksen ollessa näin pieni, nämä
puutteet voidaan käsitellä otoksen uudelleenotannan yhteydessä. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusotoksen tarkkailuväli vaihdetaan 30 minuuttiin. Kuvio alla (Kuvio 25) näyttää aikaleimojen vaihteluvälin tämän uudelleen
otannan jälkeen.

Kuvio 25. Aikaleimojen vaihteluväli uudelleenotannan jälkeen. Aikaleimojen välinen ero on nyt tasaisesti
jakautunut 30 minuutin (1800 sekuntia) välein

5.4.2 Lopullisen tutkimusotoksen kuvaus
Alla oleva kuvio (Kuvio 26) tarjoaa yhteenvedon tutkimukseen käytettävästä lopullisesta otoksesta aikaleiman osalta. Otos sisältää 14 vuorokauden tarkkailujakson, jossa aikaleiman lisäksi 3 parametria. Otoksessa havainnot esiintyvät 30
minuutin välein ja yhden vuorokauden aikana havaintoja on kaikkiaan 48 kappaletta jokaisesta parametrista. Näin ollen koko tarkkailujaksolla havaintorivejä on
kaikkiaan 672.

Kuvio 26. Yhteenveto tilasto tutkimusdatan aikaleima-parametrista
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Kuvio (Kuvio 27) on yleiskuvaus tutkimusotoksesta ja sen puuttuvista havainnoista. Kyseinen kuvio on vastaava kuin kuviossa (Kuvio 22) esitetty koko aineiston yleiskuvaus. Jos otos sisältäisi puuttuvia havaintoja, niin alla olevassa kuviossa (Kuvio 27) puuttuvat havainnot näkyisivät kuvassa vaaleina viivoina.

Kuvio 27. Tutkimusotoksen puuttuvan datan ja sen kuvioniin tarkistus. Puuttuvat havainnot näkyisivät kuvassa vaaleina viivoina jos sellaisia olisi

Kuvio (Kuvio 28) näyttää otoksessa olevat parametrit ja niiden sisältämien havaintorivien määrän. Aikaleima ja parametrit 1, 2 ja 3 sisältävät kaikki 672 havaintoa eli otoksessa ei ole puuttuvia havaintoja.

Kuvio 28. Tutkimusotoksen kuvaus pylväsdiagrammeina

Kuvio (Kuvio 28) on vastaava kuin kuviossa (Kuvio 23) esitetty koko aineiston
puuttuvan datan määrä.
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5.5 Varsinainen toteutus
5.5.1 Puuttuvan datan simulointi
Tässä työssä tutkittavaa ongelmaa varten puuttuva data tulee simuloida eli poistaa tiettyjä datapisteitä keinotekoisesti (Moritz et al., 2015). Tätä varten valittiin
tutkimusotos, joka on kuvailtuna kappaleessa 5.4.2. Tutkimusotoksessa ei ilmene
puuttuvaa dataa ja se lisätään siihen keinotekoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huolella valittuun tutkimusotokseen simuloidaan puuttuva data, joka
täyttää MAR mekanismin tunnusmerkit. Tämä mekanismi on siis vastaava, joka
havaittiin kehittämishankkeen koko aineistossa ja käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 5.1. Simuloituja otoksia luodaan kaikkiaan kolme, kuten esitettiin kappaleessa 5.1.1.
Simuloinnin tulokset ovat alla olevissa kuvioissa (Kuvio 29, Kuvio 30, Kuvio 31),
joiden vasemmalla puolella on simuloidun data viivakuvio (lineplot). Oikealla puolella oleva visualisointi osoittaa puuttuvan datan kuvioinnin (pattern) jokaisen parametrin kohdalla. Tämän kuvioinnin (pattern) perusteella voidaan huomata, että
simuloitu puuttuvuus jakautuu parametrien p1 ja p2 välille ja puolestaan parametri p3 ei sisällä puuttuvia arvoja. Tämä skenaario mahdollistaa parametrin p3
käyttämisen tunnettuna arvona iteratiivisen imputoinnin tapauksessa.

Kuvio 29. Koeotos 1, puuttuvan datan määrä 10 %
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Kuvio 30. Koeotos 2, jossa puuttuvan datan määrä on 25 %

Kuvio 31. Koeotos 3, jossa puuttuvan datan määrä on 40 %

Käytännössä puuttuvan datan simulointi toteutettiin käyttämällä R-miss-tastic-sivuston koodia (Muzellec, 2020). Kyseinen sivusto on ns. puuttuvan datan resurssisivusto, joka tarjoaa viitteitä siihen, miten puuttuvaa dataa voidaan hallita
(Josse, Mayer, Imke, Sportisse, Aude and Tierney, Nicholas, Vialaneix, Nathalie,
n.d.). Näihin lukeutuu myös puuttuvan datan simulointi python-kielellä. Koodissa
oleva ns. pääfunktio (produce_NA) vastaanottaa parametrit, joiden perusteella
puuttuva data simuloidaan. Näistä parametreistä tärkeimmät ovat p_miss, joka
määrittelee puuttuvan datan prosenttimäärä. Lisäksi mecha, joka määrittelee mekanismia puuttuvan datan simulointi noudattaa. (Sportisse, Le Morvan and Muzellec, n.d.)
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Parametri X, kuvastaa funktiolle annettavaa dataa, joka tämän työn kohdalla oli
kappaleessa 5.4.2 kuvattu tutkimusotos. Koodiesimerkki kyseisestä pääfunktiosta ja sen parametreista on esitettynä alla.
produce_NA(X, p_miss, mecha = "MAR", opt = None, p_obs = None, q =
None)

5.5.2 Puuttuvan datan imputointi
Taulukossa (Taulukko 6) on listattuna kaikki tässä työssä käytettävät imputointimenetelmät ja niihin liittyvät parametrit.

Taulukko 6. Käytetyt imputointimenetelmät

#

Kirjasto/Luokka

Menetelmä

Parametrit

1

pandas

LOCF

ei erillisiä parametreja

2

pandas

Splini-interpolointi

2nd order

3

pandas

Lineaarinen interpolointi

ei erillisiä parametreja

4

sklearn

KNN-imputointi

n=5, weight=distance

Keskiarvoimputointi

ei erillisiä parametreja

Mediaani-imputointi

ei erillisiä parametreja

Moodi-imputointi

ei erillisiä parametreja

sklearn

Bayesian Ridge

max_iter=10,

IterativeImputer

Regressor

random_state=0

sklearn

Decision Tree

max_features='sqrt',

IterativeImputer

Regressor

random_state=0)

KNN-imputer
5

sklearn
SimpleImputer

6

sklearn
SimpleImputer

7

sklearn
SimpleImputer

8
9
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10 sklearn
IterativeImputer
11 sklearn
IterativeImputer

Extra Trees

n_estimators=10,

Regressor

random_state=0

K-neighbor

n_estimators=10,

Regressor

random_state=0

Kaikkiaan eri menetelmiä on 11. Näiden menetelmien suorituskyvyn arviointiin
käytettiin kappaleessa 4.6 esitettyä menetelmää. Tulokset ja niiden tarkempi analysointi käsitellään kappaleessa 5.6. Kappaleessa 5.3 viitattuihin kokeellisiin menetelmiin voidaan laskea menetelmät 4, 8, 9, 10 ja 11.

5.6 Tulokset ja analysointi
5.6.1 Ristivalidointi
Tässä kappaleessa esitetyt tulokset ovat ristivalidointiin perustuvia, joka käsiteltiin kappaleessa 4.6. Tämän menetelmät tulokset ovat esitettynä kokonaisuudessaan alla olevissa kuvioissa, jotka ovat seuraavassa järjestyksessä: ensimmäisenä on koeotos yksi (Kuvio 32), toisena koeotos 2 (Kuvio 33) ja viimeisenä
koeotos 3 (Kuvio 34). Kyseiset kuviot ovat kaksiosaisia, joissa vasemmalla olevat
pylväsdiagrammit osoittavat keskimääräistä absoluuttista virhettä (MAE). Oikealla puolella olevat pylväsdiagrammit puolestaan osoittavat keskimääräistä neliövirhettä (MSE). Pylväsdiagrammien päällä oleva harmaa pystyviiva ilmaisee kunkin menetelmän keskihajontaa.
Tässä kohtaa tuloksia ei tule tulkita ns. absoluuttisina lukuina, vaan pikemmin
suuntaa antavina indikaattoreina. Pienempi luku ilmaisee menetelmän parempaa
soveltuvuutta. Voidaan myös huomata, että tuloksissa on havaittavissa eroavaisuuksia riippuen käytetystä metriikasta. Esimerkiksi koeotoksen 1 kuviossa (kuvio 32) menetelmien väliset erot on helpompi havaita MAE-metriikasta kuin MSE
metriikalla mitattuna.
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Kuvio 32. Ristivalidoinnin tulos koeotoksesta 1

Kuvio 33. Ristivalidoinnin tulos koeotoksesta 2

Kuvio 34. Ristivalidoinnin tulos koeotoksesta 3
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Metriikkojen välillä on myös havaittavissa eroja ja ne eivät ole keskenään täysin
yhteneviä. Esimerkiksi MSE-metriikka antaa KN-regressiolle järjestäen paremman tuloksen kuin MAE-metriikka. Moodimenetelmä on ainoa, joka saa kaikista
menetelmistä huonoimman tuloksen molemmilla metriikoilla mitattuna. Tulokset
eivät ole siis täysin yksiselitteisiä eikä niiden perusteella voi tunnistaa yhtä parasta menetelmää, mutta ainakin tietyt menetelmät voidaan poissulkea.

5.6.2 Luottamusväli
Ristivalidoinnin poikkeaviin tuloksiin voi löytyä selitys laskemalla luottamusväli
kunkin menetelmän ja parametrin kohdalla. Tässä menetelmässä hyödynnettiin
statsmodels-kirjaston tconfint-funktiota. Funktiolle annetaan datataulukot alla olevan formaatin mukaan:
sms.DescrStatsW(data).tconfint_mean()
Kyseinen funktio palauttaa ylemmän ja alemman luottamusvälin arvoista eli yhdelle parametrille tulee 2 arvoa. (statsmodels.org, n.d.) Tämän menetelmän tulokset ovat esitettynä kokonaisuudessaan alla olevassa taulukossa (Taulukko 7).

Taulukko 7. Eri menetelmillä imputoitujen parametrien luottamusvälit

Otos
Koeotos
10 %

Menetelmä

P1 low

P1 High

P2 Low

P2 High

18.07

18.53

18.16

18.61

LOCF

18.12

18.53

18.19

18.62

Spline

18.15

18.49

18.22

18.57

Linear

18.10

18.53

18.18

18.61

Mean

18.18

18.48

18.25

18.56

Median

18.19

18.51

18.26

18.59

Mode

18.11

18.44

18.18

18.52

Bayridge

18.06

18.52

18.16

18.61

DecTree

18.09

18.53

18.17

18.61

ExtraTree

18.09

18.53

18.17

18.61

KN-Reg

18.08

18.52

18.17

18.60

1 Full
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Koeotos
25 %

Koeotos
40 %

2 Full

18.07

18.53

18.16

18.61

LOCF

18.13

18.56

18.20

18.63

Spline

18.17

18.63

18.23

18.68

Linear

18.12

18.55

18.19

18.62

Mean

18.22

18.67

18.27

18.71

Median

18.25

18.71

18.31

18.76

Mode

18.31

18.72

18.37

18.77

Bayridge

18.18

18.65

18.25

18.71

DecTree

18.16

18.63

18.22

18.68

ExtraTree

18.16

18.64

18.22

18.69

KN-Reg

18.12

18.58

18.18

18.63

18.07

18.53

18.16

18.61

LOCF

18.10

18.61

18.18

18.67

Spline

18.20

18.68

18.26

18.72

Linear

18.09

18.57

18.17

18.64

Mean

18.28

18.72

18.32

18.76

Median

18.34

18.78

18.38

18.82

Mode

18.39

18.83

18.44

18.87

Bayridge

18.23

18.71

18.29

18.76

DecTree

18.23

18.72

18.29

18.76

ExtraTree

18.23

18.72

18.29

18.76

KN-Reg

18.10

18.58

18.16

18.63

3 Full

Taulukon (Taulukko 7) tuloksista voidaan huomata, että erot ovat melko pieniä ja
se osittain selittää miksi ristivalidointimenetelmä ei pysty erottelemaan ns. parasta menetelmää. Tuloksista suurin ero on havaittavissa moodimenetelmän kohdalla, joka on korkein kaikissa otoksissa. Tämä tulos tukee ristivalidoinnin tulosta,
osoitti tämän menetelmän ns. huonommaksi.

5.6.3 Suhteellinen virhe
Imputoituja tuloksia voitiin verrata todellisiin arvoihin eli ennusteen ja todellisen
arvon välinen suhteellinen virhe pystyttiin laskemaan. Tämä voidaan tehdä hyödyntämällä sklearn-kirjastoa ja sen MAPE-luokkaa. Kyseinen luokka on vastaava
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kuin mitä ristivalidoinnissa käytetyt MSE ja MAE. Alla on lyhyt koodiesimerkki kyseisen laskelman suorittamisesta. (scikit-learn.org, n.d.h)
mape = mean_absolute_percentage_error(reference_data,
imputed_data)
Tästä saadut tulokset on esitettynä alla olevassa taulukossa (Taulukko 8).
Taulukko 8. MAPE-luokan avulla laskettu suhteellinen virhe

Mene-

Koeotos

Keski-

telmä

1

2

3

arvo

LOCF

0.001528

0.003365

0.004887

0.003260

Spline

0.004216

0.009376

0.012800

0.008797

Linear

0.001060

0.002057

0.002971

0.002030

Mean

0.005202

0.011479

0.015838

0.010839

Median

0.005144

0.012282

0.017135

0.011520

Mode

0.005425

0.013420

0.018778

0.012541

KNN

0.001638

0.008325

0.013105

0.007689

BayRidge

0.001223

0.008278

0.012965

0.007489

DecTree

0.001756

0.007780

0.012950

0.007495

ExtraTree

0.001686

0.007850

0.012855

0.007464

KN-Reg

0.001660

0.006719

0.010876

0.006418

Tällä menetelmällä mitattuna tulokset osoittavat, että pienin virhe saavutetaan
käyttämällä lineaarista interpolointia ja suurimman virheen tuottaa moodi-menetelmällä tehty imputointi. Nämä tulokset ovat kuitenkin vain osittain linjassa ristivalidoinnin tulosten kanssa. Tulosten poikkeavuus lähinnä koskee koeotosta 1.
Ristivalidoinnin MSE-laskentaan perustuvan arvioinnin perusteella on hankala
erottaa soveltuvin menetelmä. MAE-laskentaan perustuva menetelmä kuitenkin
on enemmän linjassa taulukon (Taulukko 8) tulosten kanssa ja vain LOCF ja lineaarinen interpolointi ovat ristiriidassa. Taulukon (Taulukko 8) perusteella voidaan todeta, että näiden menetelmien ero on kuitenkin verrattain pieni.
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5.6.4 T-testi
Tulosten oikeellisuutta voidaan mitata ns. 2-otoksen t-testillä, jonka tarkoitus on
siis testata kahden otoksen välisiä eroja. Tämä tehtiin hyödyntämällä SciPy-kirjaston scipy.stats.ttest_ind-funktiota. Funktiolle annetaan vertailtavat datataulukot alla olevan esimerkin mukaan. (scipy.org, n.d.)
stats.ttest_ind(imputed_data, full_data)
Funktio palauttaa kaksi arvoa – ns. t-arvon sekä p-arvon. Näistä t-arvo ilmaisee
otosten välisen eron eli keskiarvojen välisen keskivirheen. (scipy.org, n.d.)
Tästä saadut tulokset ovat esitettynä taulukossa (Taulukko 9). T-arvo voidaan
tulkita siten, että tulos on parempi sen ollessa lähempänä nollaa. P-arvon voidaan
katsoa olevan kuitenkin merkityksellisempi, koska se ilmaisee onko tämä ero tilastollisesti merkitsevä vai ei. Tämä tulkitaan siten, että jos p-arvo on suurempaa
kuin 0.05, niin vaihtoehtoinen hypoteesi hylätään. Tämä siis tarkoittaa sitä, että
otosten välinen ero ei ole tilastollisesti merkittävä. Nämä solut ovat keltaisella korostettuina alla olevassa taulukossa (Taulukko 9). (McGrath, 2018)
Taulukko 9. 2-otoksen t-testi - tulokset

Otos

Menetelmä

t-testi

p-arvo

P1

P2

P1

P2

Koetos 1

LOCF

1.23469993

0.02789028

0.21715834

0.97775381

(10 %)

Spline

2.24079956

-1.41497951 0.02520209

0.15730649

Linear

0.86221763

-0.03086139 0.38872181

0.97538467

Mean

3.23651947

-1.73268416 0.00123951

0.08338156

Median

3.75643156

-0.90994181 0.000179737 0.363016598

Mode

0.95777694

-3.15312252 0.33834776

KNN

-0.44296238 0.25530479

0.65786434

0.79852682

Bayridge

-0.15702188 -0.29043764 0.87525122

0.77152632

DecTree

0.43685381

-0.0648557

0.66228765

0.94829855

ExtraTree

0.45679884

0.00301112

0.64788956

0.99759793

KN-Reg

0.28395298

-0.38194578 0.77649022

0.70256205

0.00165113
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Koeotos 2

LOCF

1.66243411

0.72582587

0.09665929

0.46807209

(25 %)

Spline

2.83700886

3.26039464

0.00462229

0.00114049

Linear

1.25392021

0.52023169

0.21008939

0.60298791

Mean

4.57608027

4.79811054

5.17586E-06 1.78077E-06

Median

5.8663278

6.51810942

5.60454E-09 1.00508E-10

Mode

7.85364122

7.13888659

8.22016E-15 1.53648E-12

KNN

-3.57989023

-3.8464563

0.000356

0.00012546

Bayridge

3.29389537

4.01491005

0.00101385

6.27598E-05

DecTree

2.54773987

3.1500506

0.01095304

0.00166846

ExtraTree

2.52622113

3.55498163

0.01164393

0.00039113

KN-Reg

1.15668775

1.22275563

0.24760581

0.2216367

Koeotos3

LOCF

0.91022799

2.45258201

0.36286574

0.01431007

40 %

Spline

3.99927593

5.3262635

6.70003E-05 1.17433E-07

Linear

0.57909704

1.23031286

0.56262088

Mean

6.94769247

7.29984081

5.77362E-12 4.91778E-13

Median

9.11373048

9.8403761

2.81843E-19 4.13594E-22

Mode

11.12540752 11.7891104

KNN

-6.11953413

-6.78628204 1.22952E-09 1.72166E-11

Bayridge

5.0411743

6.69059981

5.25893E-07 3.25473E-11

DecTree

5.20547588

6.96687261

2.23654E-07 5.06293E-12

ExtraTree

5.2458303

6.89628754

1.8061E-07

8.19681E-12

KN-Reg

0.51632491

1.21026693

0.60571257

0.22638961

0.21879558

1.45244E-27 1.35371E-30

Taulukon (Taulukko 9) tuloksista voidaan nähdä, että menetelmillä on parametrikohtaisia eroja. Esimerkiksi ensimmäisen otoksen kohdalla (koeotos 1) keskiarvoimputointi (mean) soveltuu parametrille P2, mutta ei parametrille P2. Näitä parametrikohtaisia eroavaisuuksia ristivalidoinnin yhteydessä ei pystytä erottamaan. Voidaan kuitenkin todeta näiden tulosten olevan linjassa edellä esitettyjen
tulosten kanssa.
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5.6.5 Visuaalinen tarkastelu
Tulokset voidaan havainnollistaa myös visualisoinnin avulla. Alla olevat kuviot 35,
37 ja 39 (Kuvio 35, Kuvio 37, Kuvio 39) esittävät imputoidut otokset kokonaisuudessaan parametrin P1 osalta. Vastaava visualisointi parametrista P2 on esitettynä kuvioissa 36, 38 ja 40 (Kuvio 36, Kuvio 38, Kuvio 40). Jokaisessa kuvassa
värilliset pallot kuvaavat yhtä datapistettä ja alla oleva harmaa viiva kuvastaa datajoukon jakaumaa.
Kuvioissa näkyvistä viulukuviosta vasemmanpuoleisin (full_p1 ja full_p2) edustaa
alkuperäistä dataa, jota voidaan käyttää referenssinä. Mitä enemmän tietyn menetelmän viulukuvio muistuttaa tätä referenssiä, niin sen lähempänä todellista arvoa päästään. Tästä mielenkiintoisena esimerkkinä voidaan ottaa parametrin
BayesianRidge-menetelmä, joka on esitettynä kuviossa 35 (Kuvio 35). Tämä kuvio muistuttaa ehkä eniten alkuperäistä dataa.
Muihin menetelmiin verrattuna BayesianRidge-menetelmä on ollut ainoa, joka on
pystynyt ennustamaan puuttuvat arvot, jotka ovat alle arvon 16 y-akselilla katsottuna. Nämä oikein ennustetut pisteet ovat korostettuna alla olevassa kuviossa
(Kuvio 35) kolmella vihreällä nuolella. Samassa kuviossa (Kuvio 35) oleva punainen nuoli osoittaa, että moodimenetelmän kohdalla datan jakauma on hieman
vääristynyt. Sama havainto on nähtävissä myös kuviossa 36 (Kuvio 36), jossa
vastaava punainen nuoli osoittaa tätä vääristymää.

Kuvio 35. Parametrin 1 viulukuvio koeotoksesta 1
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Vastapainoisesti kuitenkin BayesianRidge-ennustus ei ole osunut täysin oikeaan
P2-parametrin kohdalla. Tässä malli on ennustanut puuttuvien arvojen olevan
hieman yli arvon 20 y-akselilla katsottuna. Tämä on havaittavissa kaikissa P2parametriä kuvaavissa kuvioissa (Kuvio 36, kuvio 38 ja kuvio 40), jossa nämä
väärin ennustetut pisteet ovat korostettuna sinisellä nuolella.

Kuvio 36. Parametrin 2 viulukuvio koeotoksesta 1

Puuttuvuuden ollessa 25 % keskiarvoon perustuvien menetelmien jakauma
muuttuu kapeammaksi. Jakaumien huippu siirtyy eri kohtaan sekä korkeammaksi
samalla, kun datan puuttuvuus kasvaa. Vastaava ilmiö on havaittavissa kaikissa
kuviossa (kuvio37, kuvio38, kuvio39 ja kuvio40), joissa puuttuvuus on enemmän
kuin 10 %. Nämä poikkeamat ovat merkittynä em. kuvioihin punaisilla nuolilla.

Kuvio 37. Parametrin 1 viulukuvio koeotoksesta 2
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Kuvio 38. Parametrin 2 viulukuvio koeotoksesta 2

Kuvio 39. Parametrin 1 viulukuvio koeotoksesta 3

Kuvio 40. Parametrin 2 viulukuvio koeotoksesta 3
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Muiden menetelmien kohdalla yksittäisten datapisteiden eroavaisuuksia ei niin
helposti havaita, mutta jakaumissa on lieviä muutoksia. LOCF-menetelmän ja lineaarisen interpoloinnin kohdalla jakauma muistuttaa eniten alkuperäistä dataa.
Jakauman muutos on selvimmin havaittavissa keskiarvoon perustuvissa menetelmissä.
Kokonaisuudessaan visualisoinnin tulokset ovat melko yhteneviä t-testin tulosten
kanssa (Taulukko 9). Poikkeuksen kuitenkin tekee KN-regressioon perustuva
menetelmä. Yllä esitettyjen kuvioiden perustella jakaumassa on lievää muutosta,
mutta tästä huolimatta t-testin tulosten perusteella (Taulukko 9) tämä poikkeama
ei ole tilastollisesti merkittävä.
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6 POHDINTA

6.1 Tulokset vs. tavoite
Tämä työn päätavoitteena oli määrittää tietyt reunaehdot, joiden pohjalta voidaan
kehittää kyseiselle kehittämisprojektille menetelmä tai prosessi puuttuvan datan
käsittelemiseksi. Edellä esitetyt tulokset eivät välttämättä ole täysin yksiselitteisiä
ja vaativat tapauskohtaista tulkintaa. Tämä samalla kuvastaa työssä käsiteltävän
ongelman vaikeustasoa. Tästä huolimatta tutkielman tulokset kuitenkin luovat
vahvan pohjan varsinaisen prosessin luomiselle. Täten voidaan työn päätavoite
katsoa saavutetuksi. Tämän lisäksi oli tärkeää valita kaksi lähestymistapaa (perinteisen ja kokeelliset) varsinaisen imputoinnin toteuttamiseksi. Tällä tavalla pystyttiin tuottamaan monipuolisia tuloksia jatkokehittämistä varten, mutta samalla
löytämään vähintään yksi soveltuva imputointimenetelmä kehityshankkeen prosessia varten.
Kappaleessa 5.2 esitetyt lisätavoitteet voidaan katsoa myös saavutetuiksi, vaikka
kaikkien kysymysten kohdalla ei voida esittää yksiselitteistä vastausta. Seuraavat
kohdat vastaavat näihin lisätavoitteisiin liittyviin lisätutkimuskysymyksiin.

1. Ensimmäinen lisätavoite asetti kysymyksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitkä tässä tutkimuksessa käytetyt imputointimenetelmät soveltuvat
MAR-mekanismista johtuvien puuttuvien havaintojen käsittelemiseksi.
Työssä käytettyjen menetelmien avulla voidaan tälle ko. puuttuvuudelle
etsiä soveltuvin imputointimenetelmä. Edellä esitettyjen tulosten perusteella lineaarinen interpolointi oli sellainen menetelmä, joka tuottaa pienimmän virheen kaikissa tässä työssä käytetyissä koeotoksissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lineaarinen interpolointi olisi soveltuvin myös tulevissa tapauksissa. Imputointimenetelmän valitseminen pitää siis arvioida
tapauskohtaisesti. Menetelmän arvioinnissa voidaan hyödyntää kappaleessa 5.6.1 käytettyä ristivalidoinnin menetelmää. Erityisesti MAE-metriikalla lasketut tulokset olivat yhtenevimpiä myös muihin arviointimenetel-
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miin, kuten esimerkiksi taulukon 10 (Taulukko 9) tuloksiin. MSE:llä mitattuna tulosten erot ovat melko marginaalisia ja sopivimman menetelmän
valitseminen voi olla hankalaa etenkin ensimmäisen koeotoksen kohdalla
(koeotos 1). MSE:llä mitatut tulokset kuitenkin antavat suuntaa ja estimaattia siitä, että menetelmien väliset erot voivat olla melko marginaalisia.
Ristivalidointi on luultavasti soveltuvin arviointimenetelmä reaalimaailman
tilanteessa missä imputoitua arvoa ei voida verrata todelliseen arvoon, kuten esimerkiksi mm. t-testin tapauksessa. Jatkokehittämisen kannalta on
hyvä tutkia tarkemmin myös muita arviointimenetelmiä ristivalidoinnin tueksi. Yksi sellaisista voisi olla tässäkin tutkielmassa käytetty luottamusvälin mittaaminen, jonka avulla voidaan nähdä parametrikohtaiset erot. Reaalimaailman tilannetta varten referenssinarvon määrittäminen kuitenkin
pitää tehdä huolella harkiten. Tämän lisäksi erilaiset visualisointimenetelmät voisivat tulla kysymykseen. Nämä kuitenkin ovat asioita, jotka vaativat
tarkempaa tutkimista.

2. Puuttuvan datan määrä vaikuttaa selvästi imputointimenetelmän valintaan. Puuttuvan datan ollessa 10 % imputointiin on valittavissa useampia
vaihtoehtoja. Tietenkin näiden menetelmien välillä on eroja, mutta niiden
tuottamat virheet ovat tilastollisesti katsottuna melko pienet. Tämä voidaan
todeta taulukon 10 (Taulukko 9) tuloksista. Näistä menetelmistä on kuitenkin poikkeuksena keskiarvoon perustuvat menetelmät (mean, mode ja median). Kuten jo kappaleessa 5.6.5 todettiin, kyseiset menetelmät eivät
pysty huomiomaan datassa esiintyviä ääriarvoja. Kaikissa koeotoksissa
puuttuvuus osui sellaiseen kohtaan, mikä todellisuudessa sisälsi enemmän vaihtelua. Tämä korostui nimenomaan parametrin P1 kohdalla. Soveltuvan menetelmän valitseminen ei siis pelkästään riipu puuttuvuuden
määrästä vaan myös siitä, millaisesta datasta on kysymys. Esimerkiksi
voisi ajatella, että keskiarvoon perustuvat menetelmät soveltuisivat homogeenisempaan dataan, joka ei sisällä suuria vaihteluita. Puolestaan koneoppimiseen perustuvat menetelmät voisivat hyötyä sellaisesta datasta,
jossa suuremmat vaihtelut noudattavat jonkinlaista kaavaa.
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3. Viimeisenä tutkimuskysymyksenä oli lisätavoite, jonka tarkoitus oli määrittää, minkä asteinen puuttuvuus voidaan katsoa hallitavaksi kehityshankkeessa. Tälle ei voi antaa yksiselitteistä lukua koska tämä on arvioitava
tapauskohtaisesti. Kuten edellä todettiin niin tähän vaikuttaa mm. se millaisesta datasta on kysymys. Tässä työssä käsitellyt koeotokset sisälsivät
vaihtelevia arvoja kuitenkin melko maltillisesti. Puuttuvan datan korvaaminen voidaan mieltää jokseenkin helpommaksi tässä työssä käytetyn aineiston kohdalla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tietyillä menetelmillä päästiin melko pieniin virhelukemiin, vaikka datan puuttuvuus oli
jopa 40 %. Näihin menetelmiin lukeutuivat lineaarinen interpolointi ja KNregressioon perustuvat imputoinnit. KN-regressiomenetelmä ei kuitenkaan toiminut yhtä hyvin kuin puuttuvuus oli 25 %. Sen sijaan lineaarinen
interpolointi tuotti tasaisen tuloksen lähes kaikilla otoksilla. Näihin tuloksiin
päädyttiin vain tämän työn kohdalla ja jos datassa olisi ollut suurempaa
vaihtelua, niin virhelukema olisi voinut olla korkeampi. Pahimmassa tapauksessa 40 % aineistosta voi olla virheellistä, jota ei voida aukottomasti
perustella oikeaksi. Tämä on siis ongelma, joka korostuu käytännön tilanteessa, jossa imputoitua arvoa ei voida referoida todelliseen arvoon. Näin
suuren puuttuvuuden kohdalla voidaan datasta luoda vain hypoteeseja kuten vastaavissa tutkimuksissa on todettua (Jakobsen et al., 2017). Vaikka
tiukkoja rajoja datan puuttuvuudella ei voida määrittää, niin tutkielman tulosten perusteella 10 % puuttuvuus voidaan katsoa vielä hallittavaksi. Tätä
suurempi puuttuvuus voidaan katsoa liian suureksi riskiksi.

6.2 Validiteetti ja reliabiliteetti
Tämän kehityshankkeen kohdalla datan puuttuvuusmekanismit pystyttiin tunnistamaan Endersin (Enders, 2010) esittämillä Rubinin (Rubin, 1976) mekanismimääritelmillä. Tätä tietoa hyödyntäen pystyttiin varsinaista tutkimusta varten valikoimaan tutkimusotos, johon simuloitiin puuttuva data MAR-mekanismilla. Näiden toimien kautta pystyttiin luomaan linkki työssä käsiteltävän tutkimuksen ja
käytännön sovelluksen välille. Puuttuvan datan simuloiminen mahdollisti eri im-
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putointimenetelmien tutkimisen eri tilanteissa. Imputoinnin tuloksia pystyttiin referoimaan todellisiin arvoihin. Ilman tätä työn reliabiliteetti ei olisi ollut perusteltu,
koska puuttuvan datan ilmiötä ei olisi pystytty tutkimaan riittävällä tasolla.
Työssä sovellettiin useita eri menetelmiä, joista osa luokiteltiin ns. kokeellisiksi
menetelmiksi. Tämä aiheutti tiettyä haastetta siihen, miten kunkin menetelmän
soveltuvuutta voidaan todellisuudessa mitata. Lopulta tulosten analysoinnissa
käytettiin useita eri analysointimenetelmiä. Ilman näitä monimenetelmällisiä
analysointitekniikoita työn validiteetti olisi voinut olla kyseenalainen.

6.3 Tulosten sovellettavuus
Kuten jo kappaleessa 6.1 todettiin, niin tämän työn puitteissa tuotetut tulokset
luovat vahvan perustan ja määrittävät tärkeät reunaehdot puuttuvan datan prosessin luomiseksi kehityshankkeessa. Täten ne ovat täysin sovellettavissa itse
kehityshankkeessa. Tässä työssä tuotetut tulokset eivät kuitenkaan rajaudu ainoastaan tähän työhön. Niiden tuottamiseen käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaa ja referoida myös muissa vastaavissa tutkimuksissa ja kehityshankkeissa.
Erityisesti sellaisissa hankkeissa, joissa pyritään ketterään ratkaisuun puuttuvan
data ongelman osalta ja joissa käsitellään aikasarja dataa yksiulotteisesti tai moniulotteisesti.

6.4 Jatkokehittämisideat
Vaikka tutkimuksen tavoitteet voidaan katsoa saavutetuiksi, niin ne kuitenkin
vasta luovat lähtökohdat kehityshankkeen prosessin luomiselle. Työstä saadut
tulokset olivat monipuolisia ja herättävät varmasti lisäkysymyksiä, kun tämän työn
tulosten perusteella luotu prosessi otetaan laajemmin käyttöön. Kun tämän työn
menetelmiä sovelletaan käytännössä usealle eri datajoukolle, niin saadaan lisää
tietoa ja parannetaan ymmärrystä kokonaisuudesta.
Uusien menetelmien soveltaminen ja kokeileminen tulee myös luultavasti kysymykseen. Tämän työn tulokset luovat myös hyvän pohjan neuroverkkopohjaiselle
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ratkaisulle kuten esimerkiksi LSTM. Tämän tyyppiset ratkaisut voisivat soveltua
paremmin ratkaisemaan datan moniulotteisen aikasarja dataan liittyviä ongelmia.
Tällaiset neuroverkkopohjaiset mallit kuitenkin voidaan luonnehtia hieman raskaammiksi kuin tässä työssä käytetyt menetelmät ja siksi ne eivät välttämättä ole
paras lähtökohta puuttuvan datan käsittelemiseksi. Sopivan menetelmän valitseminen puuttuvan datan käsittelemiseksi tuleekin arvioida tapauskohtaisesti.
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