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Luennot ja harjoitukset
• Ma ja ke 12.15-14 salissa MaA210 (luennot R-harjoituksineen)
• To 10.15-12 salissa MaA210 (demot)

Kurssikuvaus ja esitiedot
Kurssi käsittelee tilastollista päättelyä puuttuvan tiedon tapauksessa. Puuttuvan tiedon ongelma kohdataan
lähes kaikissa empiirisissa aineistoissa ja puuttuvalla tiedolla voi olla suuri vaikutus aineiston pohjalta tehtäviin
päätelmiin. Kurssilla esitellään painotukseen, moni-imputointiin ja uskottavuuspäättelyyn perustuvat tavat
puuttuvan tiedon käsittelyyn ja näitä menetelmiä sovelletaan todellisiin ja simuloituihin aineistoihin. Kurssilla
käsitellään myös erilaisia tutkimusasetelmia puuttuvan tiedon näkökulmasta.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille suunnatussa osiossa käsitellään myös laskennallisten menetelmien
toteuttamista (mm. EM-algoritmi) sekä keskeisiä teoreettisia tuloksia ja käytetään työvälineenä simulointia.

Harjoitustehtävien suorittamiseksi vaaditaan R-ohjelmiston käyttötaitoa (TILA410).

Oppimistavoitteet
• ymmärtää puuttuvan tiedon vaikutuksen tilastolliseen päättelyyn
• tuntee puuttuvan tiedon lajit
• osaa tulkita tutkimusasetelman suunnitellusti puuttuvana tietona
• osaa havaintojen painotukseen, moni-imputointiin ja mallintamiseen perustuvat tavat puuttuvan tiedon

käsittelyyn

Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen
teorian ja osaa toteuttaa laskennallisia menetelmiä.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille kurssin laajuus on 5 op. Muilla opiskelijoilla luentoja on vähemmän
ja kurssin laajuus on 2 op.

Kurssin suoritus 2 op:n suorittajille

• Sovellusalojen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kurssin alkuosa (3 vkoa), joka käsittelee mm.
puuttumismekanismeja ja moni-imputointia.

Pisteitä kertyy seuraavasti:

• Demohyvitys max. 6p. Demoissa pakollinen läsnäolo saadakseen täydet demopisteet: poissaolosta
ilman perusteltua syytä veloitetaan puolet demopisteistä. R-tehtävien vastaukset palautetaan etukäteen
Koppaan.

• Pakollinen harjoitustyö max. 9p.

Kurssin arvostelu:

• 7.5p. → 1

• 9p. → 2
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• 10.5p. → 3

• 12p. → 4

• 13.5p. → 5

Kurssin suoritus 5 op:n suorittajille

Kurssitentti

• 17.12.2019

Läpipääsyyn vaaditaan

• Tentistä vähintään 12p./24p.

• Demohyvitys max. 6p. Läsnäolo demoissa on pakollista saadakseen täydet demopisteet. Poissaolosta
ilman perusteltua syytä veloitetaan puolet demopisteistä. R-tehtävien vastaukset palautetaan etukäteen
Koppaan.

• Pakollinen harjoitustyö max. 6p.

Kurssin arvostelu:

• 15p. → 1

• 18p. → 2

• 21p. → 3

• 24p. → 4

• 27p. → 5

Materiaalia
• Kurssin ensimmäisen 3 viikon luennot perustuvat pääosin Jonathan Bartlettin kurssin kalvoihin (Lectures

1-4) ja osin tehtäviin (Practicals 1-4). Materiaalit julkaistu (Github website with an open-source GPL-3
license):

https://github.com/jwb133/MissingDataCopenhagen2019/

• Kurssin 3 viimeisen viikon luennot perustuvat Juha Karvasen luentomateriaaliin.

• Kaikki tarvittava materiaali on ladattavissa Kopasta:

https://koppa.jyu.fi/

• Demotehtävät ja harjoitustyöt palautetaan Kopan palautuslaatikkoon.

• Demo- ja harjoitustyöpisteitä voi seurata TIMistä (myöhemmin)

Alustava aikataulu
• 3 vko: puuttumisen tyypit, moni-imputointi ja muita tapoja (CCA)
• 3 vko: uskottavuuspäättely
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R ohjelmiston asentaminen Windows koneelle (ks. Mac/Linux -ohjeet ao.
linkistä)

• Mene sivuille: http://cran.r-project.org/index.html
• Klikkaa: “Download R for Windows”
• Klikkaa: “install R for the first time”
• Klikkaa: “Download R X.X.X for Windows”
• Tallenna aukeava tiedosto omalle tietokoneelle.
• Avaa tallentamasi tiedosto (tämä vaihe vaatii riittäviä käyttöoikeuksia).
• Noudata asennusohjelman ohjeita vaihe vaiheelta:

– Valitse kieli.
– Voit valita oman asennushakemiston ja muita asetuksia, tai klikata jokaisessa vaiheessa vain
“Seuraava/Next”.

– Voit mm. valita, tuleeko R-kuvake työpöydälle, josta ohjelma aukeaa.
• Avaa R.

RStudion asentaminen
• RStudio on R:n perusversiota käyttäjäystävällisempi.

• Ilmaisen RStudio ohjelmiston (FREE RStudio Desktop) voit ladata sivuilta

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

• Asennus vaatii R ohjelmiston perusversion asentamisen edellisen sivujen ohjeiden mukaisesti.

• RStudiota voi käyttää tilastollisten menetelmien lisäksi myös moniin muihin tarkoituksiin (nettisovel-
lukset, dokumentit, yms.).
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