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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman alussa tarkastellaan lyhyesti survey-varianssiestimointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä Särndalin ym. (1992) esitystavan pohjalta.
Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään puuttuvuuden vaikutuksia estimointiin. Tähän liittyviä lähteitä ovat esimerkiksi artikkelit Dillman ym.
(2002) sekä Lee ym. (2002). Puuttuvuus survey-tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että joiltakin otokseen valituilta tutkimusyksiköiltä ei saada mitään
halutuista tiedoista tai saadaan vain osittaiset tiedot. Vastaamatta jättäneet voivat poiketa ominaisuuksiltaan systemaattisesti vastanneista. Tämä
aiheuttaa harhaa perusjoukon parametrien estimointiin. Imputoinnilla tarkoitetaan puuttuvien arvojen korvaamista mahdollisimman hyvillä
estimaateilla.
Piste-estimoinnin yhteydessä imputoidut arvot samaistetaan aitoihin havaintoarvoihin. Estimaattorin harhattomuus riippuu tällöin imputoinnin
onnistumisesta, mutta systemaattista virhettä tämä menettely ei tuota. Estimaattorien varianssien estimoinnissa tilanne ei ole näin yksinkertainen.
Virhevariaatio estimoinnissa voidaan jakaa otantavarianssiin ja imputointivarianssiin. Estimaattorien varianssiestimoinnissa tavoitteena tulisi olla
kokonaisvarianssin estimointi. Samaistamalla varianssiestimoinnissa aidot havaintoarvot ja imputoidut arvot jätetään huomiotta se, että
imputoidut arvot poikkeavat ominaisuuksiltaan aidoista havainnoista. Tämä johtaa yleensä selvään estimaattorin kokonaisvarianssin
aliarviointiin ja virheellisiin luottamusväleihin.
Rubin (1978, 1987 ja 1996) on esittänyt moni-imputointia yleiseksi ratkaisuksi puuttuvan tiedon ongelmaan. Uudempia moni-imputointia
käsitteleviä artikkeleita ovat julkaisseet esimerkiksi Rässler (2003) ja Zhang (2003). Moni-imputoinnissa jokaisen puuttuvan arvon paikalle
poimitaan satunnaisesti m kappaletta hyväksyttäviä vaihtoehtoja, jotka ovat peräisin mahdollisten hyväksyttävien arvojen jakaumasta. Tuloksena
on m kappaletta kokonaisia havaintoaineistoja, jotka voidaan analysoida kokonaisiin havaintoaineistoihin soveltuvilla menetelmillä. Lopuksi
tulokset yhdistetään, jolloin on mahdollista estimoida imputointien sisäinen varianssikomponentti ja imputointien välinen varianssikomponentti.
Moni-imputoinnin käyttö asettaa vaatimuksia käytettävälle imputointimenetelmälle, koska imputoitavien arvojen välisen vaihtelun on tarkoitus
kuvata vaihtelua puuttuvien arvojen jakaumassa. Lisäksi moni-imputoinnin yhteydessä on kiinnitettävä huomiota riittävään imputointien
lukumäärään. Tämä todetaan pienimuotoisella simulointikokeella, jossa tarkastellaan imputointien lukumäärän vaikutusta moni-imputoidun
varianssiestimaattorin käyttäytymiseen.
Otoksen uudelleenkäyttöön perustuviin jackknife- ja bootstrap-varianssiestimointimenetelmiin on myös esitetty imputointivarianssin huomioivat
korjaukset. Näitä käsitellään pääasiassa artikkelien Rao ja Shao (1992), Rao (1996), Shao ja Sitter (1996) sekä Shao (2002) pohjalta. Lisäksi
pohditaan minkälaisissa tilanteissa nämä menetelmät soveltuvat käytettäväksi moni-imputoinnin asemasta.
Tutkielman empiirisessä esimerkissä esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja työvoimatilaa kuvaavan muuttujan imputointiin sekä työttömien
lukumäärän ja työttömyysasteen estimointiin.
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