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Tilastokeskus
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Tilastokeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia tilastoja 
suomalaisesta yhteiskunnasta. Tehtävämme on jalostaa eri 
tietolähteistä kertyvää tietoa tilastoiksi ja tuoda se kaikkien 
suomalaisten hyödyksi: kansalaisille, päättäjille, tutkijoille ja muille 
tietoa tarvitseville.

Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista, joita 
kehitämme yhdessä muiden tilastontuottajien kanssa. Toimimme 
aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa tilastointia 
suunnitellaan ja ohjataan. 

Tilastokeskuksessa työskentelee noin 800 eri alojen asiantuntijaa.



Relaatiokannat ja -malli
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–Teoreettisena pohjana Edgar F. Coddin relaatiomalli 1970

–Ensimmäiset kaupalliset toteutukset 70-luvun lopulla

–Yleistynyt 80-luvun lopulla
– MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, …

–Mallin perustana näkemys tietokannasta joukkona 
tietoalkioiden muodostamia matemaattisia relaatioita

–Peruskäsitteistö yksinkertainen ja käsitteitä on vähän

–Helppo ymmärtää havainnollisesti taulukkoesityksenä



SQL
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–Lyhennys sanoista Structured Query Language

–Kieli, jolla
–Relaatiotietokanta ja sen objektit määritellään

–Tietoa käsitellään

–Oikeuksia jaetaan

–Tapahtumia hallitaan

–Standardoitu, ANSI/ISO, relaatiotietokantojen käsittelykieli

–Alkuaan IBM:n luoma kieli, josta on kehitetty lukuisia 
murteita



SQL-kyselyjen optimointi
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–Monista muista ohjelmointikielistä poiketen SQL-lauseessa 
tietokannan hallintajärjestelmälle kerrotaan mitä halutaan –
ei sitä miten

–Yksinkertainen SQL-kysely voi olla hurja resurssisyöppö jos 
se toistetaan usein tai sillä on paljon käyttäjiä

–Pitää osata ja ymmärtää – tämä tulee tekemällä



Rajaukset
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–SQL-lausetta kirjoitettaessa mieti mitä tarvitsee tehdä ja mitä 
lause oikeasti tekee

–Muista AINA tehdä rajaukset

– Esim. SELECT * FROM Table
– Tähtimäinen typografinen merkki asteriksi * merkitsee taulun tai taulujen 

kaikkien sarakkeiden mukaan ottamista

– Tarvitaanko kaikki sarakkeet?

– Projektio

– Esimerkissä ei ole kyselyä sarakesuunnassa rajoittavaa WHERE-ehtoa

– Tarvitaanko kaikki rivit?

– Selektio



Tietotyypit
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–Käytä kyselyissä samoja tietotyyppejä kuin tauluissa

–Vältetään tyypinmuunnokset

–Pakottaa tekemään implisiittisen tyypinmuunnoksen joka 
riville ja lukitsee koko taulun! 

–Tauluissa käytettävät tietotyypit kuuluvat 
tietokantasuunnitteluun



Indeksit
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– Indeksi on tietokannan taulun hakemistorakenne
– Tallennettu kantaan

– Tarkoituksena tehostaa kyselyitä

–Käytä indeksoituja sarakkeita

–WHERE, ORDER BY, GROUP BY ja DISTINCT –komennot 
hyötyvät indekseistä



Liitokset (Joins)
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–Taulujen väliset liitokset toteutetaan SQL-92 standardin 
mukaisesti FROM-osassa

–Perusavain - viiteavain

–Tee liitokset aina ANSI-joinilla

–Pidä liitosten määrä kurissa



EXISTS
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–Käytä EXISTS avainsanaa liitosten sijaan

–Esim. Haetaan asiakkaat, jotka ovat tehneet tilauksia

Tämä liittää kaikki rivit ja poistaa sitten tuplat

Tehokkaampi, koska haku lopetetaan ensimmäisen rivin löydyttyä

Edut tulevat näkyviksi isoilla datamäärillä

SELECT Firstname, Lastname
FROM Customers c
WHERE EXISTS (SELECT CustomerID FROM Orders o WHERE c.CustomerID = o.CustomerID)

SELECT DISTINCT Firstname, Lastname
FROM Customers c JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID



Talletetut proseduurit
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–Talletetut proseduurit ovat tietokantapalvelimelle 
tallennettuja kyselyitä

– Niille voidaan määrittää parametreja

–Etuja:
– Valmiiksi optimoitu

– Transaktiot voidaan suorittaa palvelimella, eikä dataa tarvitse 
siirtää -> tietoliikenne vähenee

– Voidaan hallita käyttöoikeuksia



Transaktiot
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– BEGIN TRAN ja COMMIT TRAN

– Väliin vain loogisesti samaan tehtävään kuuluvat SQL-lauseet

– Erityisesti huomioitava transaktiossa mukana olevien SQL-lauseiden kuluttamat 
resurssit  ja käsittelyjärjestys. 

– Ensin syytä tehdä lukuoperaatiot, sitten vasta päivittävät operaatiot. Myös raskaat 
tietokantaoperaatiot on syytä jättää transaktion loppuun.

– Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman lyhyet exclusive-lukot joita päivittävät operaatiot 
aiheuttavat. Lukevat (SELECT) tekee vain shared-lukkoja ja siten rinnakkaisuus on 
mahdollista. Shared-lukot myös vapautuvat sitä mukaan kun SELECT-lause etenee 
sivuketjua pitkin.

– Jos kokonaisuus ei vaadi erikseen aloitettavaa transaktiota, ei sitä kannata käyttää
– autocommit

– Transaktiokäsittelyssä huomioitava myös taulujen käsittelyjärjestys jotta ei 
aiheuteta deadlock-tilanteita. Kannattaa siis miettiä keskeisempien taulujen osalta 
niiden käsittelyjärjestys



SAS
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–SAS SQL pyrkii toimimaan ANSI standardin mukaan

–Mikäli on sellaisia asioita, jotka ovat puhtaasti SAS-kielelle 
tyypillisiä, tapahtuu käsitteleminen SAS:in puolella. 



Tekninen kuvaus SAS puolelta

–SAS-koodi käännetään
– Kääntäjä valitsee sopivan 

prosessorin mihin koodi 
lähetetään suoritettavaksi

–PROC SQL -lause käynnistää 
SQL-prosessorin ja operaatiot 
toteutetaan sen kautta

–SQL-lause suoritetaan 
kannassa mikäli mahdollista
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SQL processor / Proc sql;



Tekninen kuvaus SAS puolelta
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SAS - indeksit
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–SAS tauluihin on mahdollista luoda indeksejä

– Indeksi on lisätiedosto, jossa on linkki varsinaisessa 
datassa olevaan havaintoon indeksin arvon perusteella

–Tauluun on mahdollista luoda indeksi sen luomisen 
yhteydessä tai jälkikäteen proc sql:n tai proc datasets:in
avulla.

– Indeksi on yksinkertainen, jolloin se saa nimensä 
sarakkeen mukaan tai komposiitti. Komposiitti-indeksille 
keksitään nimi, joka ei ole taulun sarakkeen nimi.



SAS – indeksin käyttö
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SAS – indeksin käyttö
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Proc sql;

Drop index indeksinnimi

from taulu; *poistaa indeksin;

Create <optio> index age

on sashelp.class (age); *luo indeksin;

Quit;



SAS - indeksit
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– Indeksejä käytetään silloin, kun niiden käyttö on tehokasta.

–Where-ehdossa 
– Viitattaessa yksinkertaisen indeksin arvoon

– Komposiitti-indekseissä viitattaessa ensimmäiseen avainarvoon



SAS – indeksin käyttö
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–Vähän indeksejä

–Ei alle kolmesivuisille datoille

– Indeksitaulun ylläpitokustannukset pitää ottaa huomioon

–Valitse WHERE-ehtoon sopivia indeksejä

– Indeksi ei saa olla liian yleinen



SAS - indeksit

–HYÖDYT
– Nopea pääsy pieniin 

osajoukkoihin

– Arvot palautuvat järjestyksessä

– Voi pakottaa yksikäsitteisyyteen

– Yhdistyskriteeri 

–HAITAT
– Lisää CPU:n ja I/O:n tarvetta 

luotaessa ja ylläpidettäessä

– Kasvattaa CPU:ta dataa 
luettaessa

– Vie enemmän levytilaa

– Vie enemmän muistia 
indeksitauluille ja SAS C-
koodille käytön aikana
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SAS – indeksit 
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–Mikäli aineisto on indeksoitu
– Ei mergellä tapahtuvassa yhdistämisessä vaadita aineiston 

järjestämistä
– Saattaa kestää kauan

– Voidaan indeksiä käyttää kahden set-lauseen ja key-option kautta 
tapahtuvassa yhdistämisessä



Lukemista
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–Steps To Follow When Joining a SAS Dataset with the MARS 
Database Using Enterprise Guide (lexjansen.com)

–Solving Common PROC SQL Performance Killers when using
ODBC (mwsug.org)

–Microsoft Word - MWSUG2014_SA-03_PASSTHRU.pdf

–Microsoft Word - AP290.docx (pharmasug.org)

https://www.lexjansen.com/scsug/2004/Guidry%20-%20Explicit%20data%20retrieval%20with%20EG.pdf
https://www.mwsug.org/proceedings/2016/BB/MWSUG-2016-BB16.pdf
https://www.mwsug.org/proceedings/2014/SA/MWSUG-2014-SA03.pdf
https://www.pharmasug.org/proceedings/2019/AP/PharmaSUG-2019-AP-290.pdf
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