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/*
JOTAIN TAPAHTUU VUOSINA 2021-2022
* PARITTOMIEN KUUKAUSIEN TOISENA ARKIPÄIVÄNÄ (MAANANTAI-TORSTAI)
* PARILLISTEN KUUKAUSIEN KOLMANTENA ARKIPÄIVÄNÄ (MAANANTAI-TORSTAI)
ELI MILLOIN?

*/

/*

tehdään ensin kuukausi- ja viikonpäivä 

muuttujien numeerisille arvoille formaatit

*/

proc format;

value kk_fi

1 = 'tammikuu'

2 = 'helmikuu'

3 = 'maaliskuu'

4 = 'huhtikuu'

5 = 'toukokuu'

6 = 'kesäkuu'

7 = 'heinäkuu'

8 = 'elokuu'

9 = 'syyskuu'

10 = 'lokakuu'

11 = 'marraskuu'

12 = 'joulukuu'

;

value vkp_fi

1 = 'maanantai'

2 = 'tiistai'

3 = 'keskiviikko'

4 = 'torstai'

5 = 'perjantai'

6 = 'lauantai'

7 = 'sunnuntai'

;

run;

/*

muodostetaan do-loopilla data vuodesta 2021 vuoteen 2022;

lisätään edellisen kuukauden viimeiseen päivään 2 tai 3 

arkipäivää (pe-su = viikonloppu)

*/

data tapahtuu;

length vuosi kk ed vkp vkp_f pvm 8 wtf $ 5 wd wd_f 8;

do vuosi = 2021 to 2022;

do kk = 1 to 12;

ed = mdy(kk, 1, vuosi)-1;

if mod(kk, 2) = 1 then

pvm = intnx('weekday167w', ed, 2);

else

pvm = intnx('weekday167w', ed, 3);

vkp = weekday(pvm-1);

vkp_f = vkp;

wtf = '. . .';

wd = weekday(pvm);

wd_f = wd;

output;

end;

end;

keep vuosi kk vkp vkp_f pvm wtf wd wd_f ;

format ed pvm ddmmyyp10. kk kk_fi.

wd_f downame. vkp_f vkp_fi.;

label kk="kuukausi" vkp_f="viikonpäivä"

pvm= "päivämäärä" wd_f = "downame";

run;



/*

muodostetaan do-loopilla data vuodesta 2021 

vuoteen 2022; lisätään edellisen kuukauden 
viimeiseen päivään 2 tai 3 arkipäivää (pe-su = 

viikonloppu)

*/

data tapahtuu;

length vuosi kk ed vkp vkp_f pvm 8 wtf $ 5 wd wd_f 8;

do vuosi = 2021 to 2022;

do kk = 1 to 12;

ed = mdy(kk, 1, vuosi)-1;

if mod(kk, 2) = 1 then

pvm = intnx('weekday167w', ed, 2);

else

pvm = intnx('weekday167w', ed, 3);

vkp = weekday(pvm-1);

vkp_f = vkp;

wtf = '. . .';

wd = weekday(pvm);

wd_f = wd;

output;

end;

end;

keep vuosi kk vkp vkp_f pvm wtf wd wd_f ;

format ed pvm ddmmyyp10. kk kk_fi.

wd_f downame. vkp_f vkp_fi.;

label kk="kuukausi" vkp_f="viikonpäivä"

pvm= "päivämäärä" wd_f = "downame";

run;



/*

muodostetaan do-loopilla data vuodesta 2021 

vuoteen 2022; lisätään edellisen kuukauden 

viimeiseen päivään 2 tai 3 arkipäivää (pe-

su = viikonloppu)

*/

data tapahtuu;

length vuosi kk ed vkp vkp_f pvm 8 wtf $ 5 wd wd_f 8;

do vuosi = 2021 to 2022;

do kk = 1 to 12;

ed = mdy(kk, 1, vuosi)-1;

if mod(kk, 2) = 1 then

pvm = intnx('weekday167w', ed, 2);

else

pvm = intnx('weekday167w', ed, 3);

vkp = weekday(pvm-1);

vkp_f = vkp;

wtf = '. . .';

wd = weekday(pvm);

wd_f = wd;

output;

end;

end;

keep vuosi kk vkp vkp_f pvm wtf wd wd_f ;

format ed pvm ddmmyyp10. kk kk_fi.

wd_f downame. vkp_f vkp_fi.;

label kk="kuukausi" vkp_f="viikonpäivä"

pvm= "päivämäärä" wd_f = "downame";

run;

mdy(m,d,y)-funktio palauttaa kuukauden m=kk, 

d=1. päivän vuonna y=vuosi

mod(o,n)-funktio palauttaa jakojäännöksen 

osamäärästä kk/2

intnx(i, d, a)-funktio palauttaa päivämäärän 

d=ed johon on lisätty a=2 i=’weekday’ 

viikonpäivää

’weekday167w’ tarkoittaa, että viikonpäiviksi 

lasketaan muut kuin 1=sunnuntai, 6= perjantai ja 

7=lauantai

weekday(d)-funktio palauttaa päivämäärän d = 

pvm-1 viikonpäivän; päivämäärästä vähennetään 

1, jotta viikonpäivien numerointi alkaa 

suomalaisittain 1=maanantai



/*
JOTAIN TAPAHTUU VUOSINA 2021-2022
* PARITTOMIEN KUUKAUSIEN TOISENA ARKIPÄIVÄNÄ (MAANANTAI-TORSTAI)
* PARILLISTEN KUUKAUSIEN KOLMANTENA ARKIPÄIVÄNÄ (MAANANTAI-TORSTAI)
ELI MILLOIN?

*/

/*

muodostetaan do-loopilla data vuodesta 2021 vuoteen 2022;

lisätään edellisen kuukauden viimeiseen päivään 2 tai 3 

arkipäivää (pe-su = viikonloppu)

*/

data tapahtuu;

length vuosi kk ed vkp vkp_f pvm 8 wtf $ 5 wd wd_f 8;

do vuosi = 2021 to 2022;

do kk = 1 to 12;

ed = mdy(kk, 1, vuosi)-1;

if mod(kk, 2) = 1 then

pvm = intnx('weekday167w', ed, 2);

else

pvm = intnx('weekday167w', ed, 3);

vkp = weekday(pvm-1);

vkp_f = vkp;

wtf = '. . .';

wd = weekday(pvm);

wd_f = wd;

output;

end;

end;

keep vuosi kk vkp vkp_f pvm wtf wd wd_f ;

format ed pvm ddmmyyp10. kk kk_fi.

wd_f downame. vkp_f vkp_fi.;

label kk="kuukausi" vkp_f="viikonpäivä"

pvm= "päivämäärä" wd_f = "downame";

run;

Olisitko 

tehnyt jotain 

toisin?

Keinoja 

huomioida 

arkipyhät?Voiko päivämäärälistaa 

viedä jotenkin 

Outlookiin kalenteriin?

Päivitys tilaisuuden 

jälkeen: Voi, ks. 

seuraava slide!



Päivitys tilaisuuden jälkeen:

SASsilla VOI tehdä myös kalenterimerkintöjä

• Could You Remind Me? Creating Calendar 

Reminders from SAS 

• “The iCalendar standard allows users to send 

meeting requests and tasks to other users 

through e-mail.”

• Kiitokset Tommi Kaukolle tämän vinkin

lähettämisestä!

• Ilmeisesti kyseessä sama ICS, jonka Kari 

Hänninen mainitsi tilaisuuden aikana, kiitos

siitäkin vinkistä!

https://support.sas.com/resources/papers/proceedings09/086-2009.pdf


/*

what the ...?

* ilman 1 päivän vähennystä weekday(pvm) palauttaa tiistain amerikkalaisen järjestysnumeron 3, ok

* mutta miksi valmis downame.-formaatti antaa sille selitteeksi ”Monday”?

*/

data tapahtuu;

length vuosi kk ed vkp vkp_f pvm 8 wtf $ 5 wd wd_f 8;

do vuosi = 2021 to 2022;

do kk = 1 to 12;

ed = mdy(kk, 1, vuosi)-1;

if mod(kk, 2) = 1 then

pvm = intnx('weekday167w', ed, 2);

else

pvm = intnx('weekday167w', ed, 3);

vkp = weekday(pvm-1);

vkp_f = vkp;

wtf = '. . .';

wd = weekday(pvm);

wd_f = wd;

output;

end;

end;

keep vuosi kk vkp vkp_f pvm wtf wd wd_f ;

format ed pvm ddmmyyp10. kk kk_fi.

wd_f downame. vkp_f vkp_fi.;

label kk="kuukausi" vkp_f="viikonpäivä"

pvm= "päivämäärä" wd_f = "downame";

run;

Päivitys tilaisuuden jälkeen:

DOWNAME.-formaattia ei pidäkään 

käyttää viikonpäivän numeroon, vaan 

suoraan päivämäärään

• DOWNAMEw. Format

• Tästäkin vinkistä kiitokset Tommi 

Kaukolle!

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/leforinforref/p16z3pt9h9fdn6n1sxv7lzei34gp.htm


Vielä kerran - LOOK AT THE DATA !

Mitä tästä opimme
(tai muistimme)

1. SAS-ohjelmointia
• päivämääräfunktioita
• base-SASsin data stepin
• do-loopin data stepissä
• valmiit ja itse tehdyt formaatit

2. Katso dataa - Look At The Data👀 ! 
• tässä tapauksessa kirjaimellisesti kaikilla kielillä👅
• ei ihan noin kirjaimellisesti

3. Älä käytä SASsin DOWNAME.-formaattia? 

Päivitys tilaisuuden jälkeen: Käytä DOWNAME.-

formaattia oikein

4. *TODO*
• raportoi base SAS 9.4 M5 mahdollisesta bugista SAS 

tech supportiin ?
• Päivitys tilaisuuden jälkeen: kysy sitä ennen kaverilta



Hyödyllisiä funktioita päivämäärien käsittelyyn
Funktio Tekee SAS® 9.4 and SAS® Viya® 3.5 Programming 

Documentation 

TODAY() tai DATE() ajohetken päivämäärä TODAY Function , DATE Function

MDY(m, d, y) päivämääräksi kuukauden m, d:s päivä vuonna y MDY Function

DATETIME() ajohetken päivämääräkellonaika DATETIME Function

DHMS(d, h, m, s) päivämääräkellonaika d=päivämäärä, h=tunti, 

m=minuutit, s=sekunnit

DHMS Function

DAY(d), MONTH(d), YEAR(d), 

WEEK(d), WEEKDAY(d), QTR(d)

päivämäärän d päivän, kuukauden, vuoden, viikon, 

viikonpäivän, vuosineljänneksen numero

DAY Function , MONTH Function , YEAR 

Function , WEEK Function, WEEKDAY Function , 

QTR Function

DATEPART(dt), TIMEPART(dt) päivämääräkellonajan dt päivämääräosa, kellonaikaosa DATEPART Function , TIMEPART Function

PUT(d, f.), INPUT(d, f.) päivämäärä(kellonaja)n muunnos merkkijonoksi tai 

toisinpäin formaatilla/informaatilla f.

PUT Function , INPUT Function

DDMMYYxw. Format , TODw.d Format

, ANYDTDTMw. Informat , DATESTYLE= System 

Option

YRDIF(a, b, ’’) päivien a ja b ero vuosissa, eri vaihtoehtoja ’’ vuoden 

määrittelyyn

YRDIF Function

INTCK(’’, a, b) päivien a ja b erotus vuosissa, kuukausissa, viikoissa jne. INTCK Function

INTNX(’’, a, n, ’’) päivä a lisättynä n päivällä, viikolla, kuukaudella jne. INTNX Function , Date and Time Intervals

Muiden suosikkeja /vinkkejä?

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0hm9egy8s7mokn1mz0yxng80ax5.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0ht19bal6q7den1brjimarp1oo7.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0bo5thbfrcab1n1menkqxq2suiv.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n0d1c4j8iqvqsen1r4lq8plq8atb.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p1b9d1kbo0czoxn1ouj1kcxwqzn1.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n1unol18vcga6vn12vjvdhw1l8je.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n0bn6385z4pweqn1qrpmklqtln99.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p13eycdrmfb0l8n1492z3wocpt3s.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n1ka2ulrvrjlasn0z7beco2yrgas.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0ahi8tk3trkv5n173sil9hd7c62.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n16ms5xazz0m0on1wd3f9p46s6xa.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0rttbu7w62xgzn1damccyuwpld8.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n1dz873p380nc0n1ok2sfyl3dqhv.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/n0mlfb88dkhbmun1x08qbh5xbs7e.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p19en16vskd2vhn1vwmxpxnglxxs.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/leforinforref/n15jgpgn7b87scn1ugjiwnvdag3h.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/leforinforref/p06erle1ezuickn0zv2omg9xzxkh.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/leforinforref/p1hsn1ji141r4zn0z3xm2dthop6a.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lesysoptsref/n0cmg3tjkn6zmbn1od6pna244zm7.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p1pmmr2dtec32an1vbsqmm3abil5.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p1md4mx2crzfaqn14va8kt7qvfhr.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p10v3sa3i4kfxfn1sovhi5xzxh8n.htm
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p0syn64amroombn14vrdzksh459w.htm#n1wbckrlffgb8jn15eebgjpqm23c


Hyödyllisiä lähteitä koodarille

Dictionary of Functions and CALL Routines - SAS® 9.4 and SAS® Viya® 3.5 Programming Documentation | SAS 9.4 / Viya 3.5

The SAS Dummy - A SAS® blog for the rest of us

Graphically Speaking - Data Visualization with a focus on SAS ODS Graphics

Graphics Samples Output Gallery - Learn how to build interesting graphics

Robert Allison's SAS Graphics Examples!

SAS Conference Proceedings (1976 - present) ... and more

PROC-X.com - An online (unofficial) SAS® journal – written by bloggers

Amadeus Software – SAS Tips

SAS®9 - Perl Regular Expressions Tip Sheet

. . . proc report & ods excel . . .

Suomen SAS-käyttäjien yhdistys SUGIF ry ?

Muita?

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/lefunctionsref/p1q8bq2v0o11n6n1gpij335fqpph.htm
https://blogs.sas.com/content/sasdummy/
https://blogs.sas.com/content/graphicallyspeaking/
https://support.sas.com/en/knowledge-base/graph-samples-gallery.html
https://robslink.com/SAS/Home.htm
https://www.lexjansen.com/
http://proc-x.com/
https://amadeus.co.uk/tips/
https://support.sas.com/rnd/base/datastep/perl_regexp/regexp-tip-sheet.pdf
http://sugif.fi/


Lopuksi

Koodausaiheita jatkossa?

Halukkaita vinkkien jakajia/alustajia?

Toiveaiheita?


