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Lukijalle 

Tämä opas on tarkoitettu SPSS for Windows –tilasto-ohjelmiston käytön alkeiden opiske-

luun. Opas on muokattu versio oppimateriaalista, joka oli käytössä Tampereen yliopiston 

yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin kuuluvalla SPSS -peruskurssilla ke-

väällä 2005.  

Opas soveltuu itsenäiseen SPSS:n käytön opiskeluun myös sellaisille, jotka eivät aiemmin 

ole ohjelmistoa käyttäneet, sillä se sisältää kohtuullisen yksityiskohtaisen kuvauksen 

SPSS:n yleisestä käytöstä sekä yksinkertaisista analyysimenetelmistä. Asioiden ymmär-

täminen ja omaksuminen edellyttää kuitenkin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien ja 

tilastotieteen perusteiden hallintaa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopinnoissa 

kurssin suorittamisen edellytyksenä on ollut opintojaksojen ”Tilastotieteen perusteet” ja 

”Kvantitatiiviset menetelmät” aiempi suorittaminen. 

Opas soveltuu parhaiten SPSS 10 ja 11 versioille. Joiltakin osin tuoreimmat ja tätä van-

hemmat versiot poikkeavat tästä. Tampereen yliopiston mikroluokissa oli keväällä 2005 

käytössä pääosin SPSS 10.1 versio. Mainittakoon tässä, että uudemmilla versioilla (12 ja 

13) tehtyjä ja tallennettuja analyyseja (output) ei vanhemmilla versioilla voi avata. 

Esimerkeissä käytetty aineisto on International Social Survey Programme (ISSP) kysely-

tutkimusaineiston Suomen osuuden osa-aineisto vuodelta 2000 (N=323), jossa erityisenä 

teemana olivat ympäristöasenteet. Aineisto on vapaasti harjoituskäyttöön noudettavissa 

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivuilta osoitteesta:  

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/hakuohje.html 

Tämä moniste ei pyri olemaan kattava SPSS opas. Tarkempaa tietoa SPSS:n käytöstä saa 

SPSS:n omista käyttöoppaista. SPSS:n soveltavaan käyttöön opastavat esimerkiksi Yhteis-

kuntatieteellisen tietoarkiston SPSS oppimisympäristö, joka tosin on vielä jossain määrin 

keskeneräinen.  

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html 

Tampereen yliopiston mikroluokista on luettavissa kirjaston tietokannasta elektronisessa 
muodossa mm. seuraava opas (jonka toki saa lainaan myös painettuina versiona): 

Jari Metsämuuronen:  SPSS aloittelevan tutkijan käytössä 
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/suoj/SPSS_aloit.pdf 

Hyvä perusopas on myös Maarit Valtarin SPSS-opas. Perusteet, jonka etuna on että se on 
tehty uudelle SPSS 12.0 versiolle. (Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Tie-
to- ja viestintätekniikka) 
http://www.valt.helsinki.fi/tvt-opetus/spss-opas.pdf 

 

Tampereella 30. toukokuuta 2005 

Tero Mamia 
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1. Yleistä SPSS for Windows ohjelmasta 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) on monipuolinen tilastollisen tietojenkäsit-
telyn ohjelmisto, joka on oivallinen työkalu kvantitatiivista tutkimusta tekevälle. Sillä 
voidaan tehdä kaikki tavallisimmin yhteiskuntatieteellisessä kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa tarpeelliset analyysit ja myös monia vaativampia tarkasteluja. Lisäosien avulla 
SPSS mahdollisuuksia voidaan entisestään kasvattaa. SPSS on kenties yleisimmin Suomes-
sa ja maailmanlaajuisestikin käytetty tilastollisen analyysin apuväline. Muita kansainväli-
sesti käytettyjä tilasto-ohjelmistoja ovat muun muassa SAS ja Stata. Suomalaisia ohjel-
mistoja ovat Survo sekä tilastotieteen peruskurssilla käytössä oleva Excel-pohjainen Ti-
xel. 

2. SPSS käyttöliittymä  

Työskentelyikkunat 

SPSS:n käytössä ei tottuneella Windows-käyttäjällä pitäisi olla suuria vaikeuksia. SPSS:ssä on viisi 
keskeistä työskentelyikkunaa.  

1) Aineistoikkuna (Data editor) 

Ohjelma käynnistettäessä avautuu perusnäkymänä tyhjä aineistoikkuna (Data editor). Tällä on 
kaksi osaa: varsinainen havaintomatriisi (Data view) sekä muuttujien määrittelyyn ja tarkaste-
luun käytetty muuttujanäyttö (Variable view) 

 

Havaintomatriisin ja muuttujanäytön vaihto tapahtuu välilehtivalinnalla sivun alalaidassa. 
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2) Tulosikkuna (Output) 

Kaikkien tehtyjen analyysien tulokset, taulukot, kuviot jne. tulostuvat tulosikkunaan, josta käsin 
niitä voidaan tarkastella ja muokata. Samoin tänne tulostuvat esimerkiksi virheilmoitukset. Va-
semmalla ikkunassa on kapea hakemistopuu, josta näkyy kaikki output-ikkunassa olevat tiedot. 
Output ikkunat voidaan tallentaa omina tiedostoinaan (pääte .spo). 

 

Output-ikkunoita voi olla samanaikaisesti useampiakin avoinna. Analyysit tulostuvat aktiivisena 
olevaan ikkunaan. Aktiivisuuden näkee ikkunan alareunassa olevasta punaisesta huutomerkistä. 
Ikkunan voi aktivoida klikkaamalla sivun ylälaidan huutomerkki-pikakuvaketta. 

3) Pivot table editor: taulukoiden muokkaus 

Output-ikkunan taulukoita voi muokata varsin monipuolisesti. Taulukoiden muokkausikkunan voi 
aktivoida kaksoisklikkaamalla muokattavaa taulukkoa. 
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4) Chart editor: kuvioiden muokkaus 

Kuvioiden muokkaus onnistuu samalla periaatteella. Kuvioeditori aukeaa kokonaan uuteen ikku-
naan kaksoisklikkauksella. Kuvioiden editointi tapahtuu pudotusvalikoista tai pikakuvakkeilla. 
Myös tiettyä kuvion osaa klikkaamalla pääsee sen editointiin käsiksi.  

 

5) Syntaksi-ikkuna (Syntax) 

SPSS:ssä voidaan kaikki komennot antaa myös sen omalla komentokielellä niin sanotussa syntak-
si-ikkunassa. Jotkut vaativammat analyysimenetelmät onnistuvat vain syntaksin avulla. Syntax-
ikkunan sisällön voi tallentaa omaksi tiedostokseen (pääte .SPS). 

 

Esimerkiksi komento yllä olevassa ikkunassa antaisi output-ikkunaan tulokseksi muuttujan q8a 
jakaumataulukon. Syntaksin käyttöä ei tällä kurssilla varsinaisesti opiskella. 
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Pudotusvalikot ja valintaikkunat 

SPSS:n käyttö tapahtuu (tällä kurssilla) pääasiassa pudotusvalikoiden avulla normaaliin Windows 
tyyliin. Siis esimerkiksi olemassa olevan havaintoaineiston avaaminen tapahtuu seuraavan kuvan 
mukaisesti. Alla on lyhyesti esitelty eri valikot ja niiden sisältöä. 

 

Aineistoikkunan valikot 

File: tiedostojen käsittelyyn liittyvät toiminnot (esim. avaaminen, tallennus, tulostus) 

Edit: tietojen editointi (cut, copy, paste, find), asetukset (options) 

View: näytön valinnat  

Data: datan käsittelyyn liittyviä valintoja, esim. muuttujan tai tapauksen lisääminen, matriisin 
uudelleenjärjestäminen, datan jakaminen tai osa-aineiston valinta, painokertoimet 

Transform: muuttujamuunnokset (uudelleenluokittelu, laskutoimitukset, summamuuttujan 
muodostaminen), puuttuvien arvojen korvaaminen 

Analyze: varsinainen analyysivalikko, sisältäen mm. seuraavat alavalikot 

• Descriptive statistics: jakaumataulukot, tunnusluvut, ristiintaulukointi 

• Compare means: keskiarvotaulukot, T-testit, yksisuuntainen varianssianalyysi 

• Correlate: kahden muuttujan korrelaatiot, osittaiskorrelaatiot 

• Regression: mm. lineaarinen regressio, logistinen regressio 

• Classify: ryhmittely- ja erotteluanalyysit  

• Data reduction: mm. faktorianalyysi 

Graphs: graafinen esittäminen, esim. pylväs-, viiva- ja ympyrädiagrammit 

Utilities: muuttujien tiedot, muuttujaryhmien määrittäminen (define sets) 

Window: aktiivisen ikkunan valinta 

Help: erilaisia oppaita, tutorial, SPSS kotisivu, tietoja ohjelmasta (Usein erittäin hyödyllinen!) 
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Output-ikkunan lisävalikot 

Insert: esim. tekstin tai otsikoiden lisääminen 

Format: muotoilut ja taulukkoeditorin ollessa aktiivinen taulukoiden editointi 

Valintaikkunat (dialog box) 

Valikoista avautuu yleensä alla olevan kaltainen valintaikkuna, jossa varsinaiset valinnat teh-
dään. Varsinaiseen analyysiin liittyvissä valintaikkunoissa on yleensä vasemmalla muuttujalista, 
josta valitut muuttujat siirretään nuolipainikkeella haluttuun ”analyysilaatikkoon”. Ikkunan ala-
laidassa on yleensä useita lisäpainikkeita, joista toimintoa voidaan täsmentää.  

 

Kun valinnat ovat valmiit, toteutetaan analyysi tms. -painikkeella. -painike ei 
toteuta analyysia, vaan kopioi sen syntaksin (komentokielisen suorituksen) syntax-ikkunaan. jos-
ta se voidaan esimerkiksi myöhempää käyttöä varten tallentaa. 

Pudotusvalikoiden lisäksi joitakin toimintoja voidaan suorittaa yläpalkissa olevilla pikakuvakkeil-
la, esimerkiksi tallentaminen ja määrätyn tiedon hakeminen matriisista (Find). Kaikki toiminnot 
saadaan luonnollisesti suoritettua myös SPSS komentokielellä Syntax-ikkunassa.  

3. Uuden havaintoaineiston muodostaminen 

Käynnistettäessä SPSS aineistoikkunan matriisi on tyhjä. Ennen kuin pääsemme analyysiin käsiksi 
meidän on siis muodostettava havaintoaineisto. Jos olemme keränneet aineistoa esimerkiksi ky-
selylomakkein (survey-tutkimus), varsinaisen tutkimusaineiston muodostamisessa on neljä vai-
hetta: esivalmistelu, muuttujien määrittely (tallennuspohjan muodostaminen), tietojen syöttö ja 
tallennus sekä matriisin tarkistus ja tallennusvirheiden korjaus. 

Esivalmistelu (koodikirja):  

1. Havaintoyksiköiden  numerointi (esim. kysymyslomakkeet) 

2. Muuttujien nimeäminen: muuttujanimi (max 8 kirjainta) + muuttujan täsmällisempi selite 
(label) (ensimmäinen muuttuja = ”tunnus”= lomakkeen numero) 

3. Muuttujien koodaustavan määrittely (jokaista vastausta kohti yksi muuttuja) 

a. vaihtoehtojen numerot sellaisenaan 

b. numeeristen vastausten sellaisenaan  

c. sanalliset avovastaukset luokitellaan (luokittelun kriteerit?) 

4. Muuttujanarvojen selitteiden määritteleminen (Value labels) 
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Muuttujien määrittely 

Varsinainen aineiston tallennus aloitetaan tallennuspohjan luomisella eli muuttujien määrittelyl-
lä. Mikäli aineistoikkunassa on jokin muu aineisto, avataan uusi tyhjä havaintomatriisi komennol-
la: File ► New ► Data. Siirrytään muuttujanäyttöön, jossa määritellään muuttujien nimi, tyyppi, 
pituus, selite, muuttujan arvojen selitteet (kategorisilla muuttujilla), puuttuvat arvot sekä 
muuttujan muoto havaintomatriisilla (pituus ja tasaus). 

 

• Name: korkeintaan 8-kirjaiminen muuttujanimi  

• Type: muuttujan tyyppi, esim. numeerinen (numeric), merkkijono (string) 

• Width: muuttujan max pituus (merkkiä) 

• Decimals: desimaalien lukumäärä (useimmiten 0) 

• Label: muuttujan ymmärrettävä selite, max 256 merkkiä (usein kysymyksen sanamuoto lo-
makkeesta käy) 

• Values: muuttujanarvojen selitteet, esim. 1=mies,  2=nainen (uudessa valintaikkunassa) 

 

• Missing (values): esim. ”en osaa sanoa” muuttujan arvona voidaan määritellä puuttuvaksi 
tiedoksi, jolloin sitä ei huomioida analyysissa 

• Columns: dataeditorissa muuttujalle (sarake) varattava tila (merkkiä) 

• Align: muuttujan arvojen tasaus data-näytöllä (right, left, center) 

• Measure: muuttujan mittausasteikon määrittäminen (ei yleensä välttämätön); scale = väli-
matka- tai suhdeasteikollinen, ordinal = järjestysasteikollinen, nominal = laatueroasteikolli-
nen 

Tietojen syöttö 

Kun muuttujat on määritelty syötetään matriisinäytöllä (Data view) muuttujien tiedot havainto-
yksikkö (esim. kysymyslomake kerrallaan) eli riveittäin. Tabulaattorilla pääsee sarakkeelta toi-
selle samalla rivillä, enter heittää samassa sarakkeessa seuraavalle riville. Toki nuolinäppäimiä 
tai hiirtäkin voi käyttää. 
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Tallentaminen 

Matriisia luotaessa on syytä suorittaa tallentaminen usein, koska SPSS:llä on taipumus varsinkin 
vanhemmilla koneilla ns. kaatuilla.  

Tallentaminen tapahtuu, joko File ► Save (tai Save As…) valikon kautta,  pikakuvakkeella tai 
CTRL-S pikavalinnalla. Pikakuvake ja pikavalinta korvaavat aiemman tallennuksen. Data-tiedosto 
(havaintomatriisi) tallentuu oletusarvoisesti .sav–päätteisenä SPSS –tiedostona, mutta se voidaan 
tallentaa myös esimerkiksi Excel-tiedostona. 

Havaintomatriisin tarkistaminen ja tallennusvirheiden korjaaminen 

Kun kaikki tiedot on syötetty, on tallennettu matriisi syytä tarkistaa. Yksinkertaisin tapa on ot-
taa kaikista muuttujista jakaumat. Tällä tarkistetaan muuttujan arvojen selitteiden oikeellisuus 
sekä mahdolliset näppäilyvirheet silloin, kun annettu arvo poikkeaa mahdollisista arvoista. Vali-
taan Analyze ► Descriptive Statistics  ► Frequencies…  ja kaikki muuttujat Variable(s) laatik-
koon. Tuloksena saadaan output-ikkunaan kaikkien muuttujien jakaumataulukot. 

[q35a] Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä: Hallituksen tulee jakaa tuloja uudelleen,

hyväosaisilta huono-osaisille?

66 20,4 21,7 21,7

115 35,6 37,8 59,5

66 20,4 21,7 81,3

42 13,0 13,8 95,1

12 3,7 3,9 99,0

2 ,6 ,7 99,7

1 ,3 ,3 100,0

304 94,1 100,0

14 4,3

5 1,5

19 5,9

323 100,0

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

En ole samaa enkä
eri mieltä

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

7

12

Total

Valid

En osaa sanoa

System

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

 

Tässä esimerkissä on kolme virheellistä arvoa. Sallitut arvot ovat 1-6 (6 = En osaa sanoa). Mukana 
on kaksi kertaa arvo ”7”, joka lienee kutoseen tähdätty huti, sekä kerran arvo ”12”. Oikean arvo 
olisi siis 1 tai 2 (”Täysin samaa mieltä” tai ”Samaa mieltä”), mutta tumpelo tallentaja on vahin-
gossa painanut molempia. 

Korjaaminen: valitse korjattavan muuttujan sarake. Etsi virheellisen muuttujanarvon sisältävä 
havaintoyksikkö Edit ► Find… komennolla. Katso havaintoyksikön tunnusnumero (yleensä ensim-
mäinen muuttuja). Tarkista alkuperäisestä lähteestä oikea arvo (esim. kysymyslomake) ja kirjoi-
ta virheellisen tiedon tilalle oikea arvo. 

Havaintomatriisin tulostaminen 

Jos havaintoaineisto on pieni, koko havaintomatriisi voidaan myös tulostaa. Aineistoikkunan ha-
vaintomatriisin ollessa aktiivinen, valitaan File ► Print. 

4. Vanhan aineiston avaaminen, alustava tarkastelu ja muokkaus 

Tallennettu aineisto avataan File ► Open ► Data valinnalla tai  -pikakuvakkeella. Samasta 
valikosta avataan myös tallennetut output- tai syntaksitiedostot. Oletusarvoisesti Open-file ikku-
nassa näkyvät .sav –päätteiset SPSS -tiedostot. Jos tiedosto on tallennettu muussa muodossa, 
tämä voidaan vaihtaa Files of type: valinnasta.  
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Kun samaa aineistoa käyttää usein (samalla koneella) näppärä oikopolku on File ► Recently Used 
Data ►  

Aineiston alustava tarkastelu 

Uuteen aineistoon kannattaa aina tutustua huolella: millaisia muuttujia aineistossa on ja millai-
sia ovat niiden jakaumat? Ensin tutkitaan aineiston sisältämiä muuttujia. Jos kyselylomaketta 
tms. ei ole käytössä tähän on kolme tapaa. 

1) Aineistoikkunan muuttujanäyttö 

2) File ► Display Data Info: 

Tällä valinnalla voidaan tulostaa koko aineistoa sekä sen yksittäisiä muuttujia kuvaava informaa-
tio output-ikkunaan avaamatta aineistoa ohjelmaan. SPSS:ssä voi olla avoinna kerrallaan vain 
yksi havaintoaineisto. 

3) Utilities ► Variables.. 

Tällä valinnalla aukeaa alla olevan kaltainen ikkuna, jossa muuttujien määrityksiä ja arvojen 
selitteitä voidaan tarkastella yksi kerrallaan. 

 

Utilities ► File info tulostaa vastaavat tiedot kaikista muuttujista output-ikkunaan. 
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Puuttuvien tietojen määrittäminen ja käsittely 

Havaintoyksiköllä jollakin muuttujalla arvo kokonaan puuttua (SYSTEM MISSING). Toisaalta käyt-
täjä saattaa haluta määritellä tietyt arvot ”puuttuviksi” (USER MISSING), jolloin niitä ei ana-
lyyseissa huomioida. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi ”en tiedä” tai ”ei koske minua” tyyppi-
set vastaukset monivalintakysymyksiin. Joskus myös lomakkeella puuttuva vastaus on koodattu 
tietyksi arvoksi (esim. 9 = ei vastausta).  

Puuttuvat arvoiksi voidaan muuttujanäytön Missing-sarakkeessa määrittää joko yksittäisiä arvoja 
(korkeintaan kolme) tai tietty skaala (low-high) ja yksi yksittäinen arvo. 

 

Tapaukset (havaintoyksiköt) yksilöivän muuttujan muodostaminen 

Jos aineistosta puuttuu havaintoyksiköt yksilöivä muuttuja (tunnus, numero, id), sellainen voi-
daan helposti muodostaa syntaksin avulla. Oheinen komento muodostaa uuden muuttujan nro, 
joka on juokseva numerointi ykkösestä alkaen havaintoyksiköille siinä järjestyksessä kuin ne 
matriisilla ovat. Huomaa, että jälkikäteen tehtynä numerointi ei kuitenkaan viittaa mihinkään 
alkuperäiseen lähteeseen (esim. kyselylomakkeeseen). 
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Osa 2: Muuttujien kuvailu 
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1. Kuvailevan analyysin tavoitteet 

Selittävässä tutkimuksessakin aineiston analyysi aloitetaan useimmiten aineiston kuvai-
lulla, jolloin tarkastellaan yksittäisten muuttujien jakaumia joko sellaisenaan tai jollakin 
luokittelevalla muuttujalla (esim. sukupuoli) ehdollisena. Tällä pyritään paitsi luomaan 
yleiskuva tutkimusaineistosta myös tarkastelemaan sitä kuinka ”hyvä” aineistomme on ja 
minkälaista muokkausta se mahdollisesti kaipaa. Tarkastellaan siis sitä kuinka paljon 
puuttuvia tapauksia aineiston muuttujilla on, millaisia ovat kategoristen muuttujien ja-
kaumat (onko ”liian pieniä” luokkia?) ja kuinka normaalisia ovat kvantitatiivisten muut-
tujien jakaumat. Tämän pohjalta tehdään päätöksiä siitä miten muuttujia olisi syytä jat-
koanalyysia varten muokata.  

Kuvailevan analyysin avulla voidaan myös tarkastella aineiston edustavuutta vertaamalla 
taustamuuttujien jakaumia vastaaviin perusjoukon tunnettuihin jakaumiin (esimerkiksi 
sukupuoli, ikä).  Joskus myös tietyn muuttujan jakauma sinällään voi olla kiinnostuksen 
kohteena ja tutkimuksen raportoitava tulos, esimerkiksi se kuinka suomalaisten mielipi-
teet Nato-jäsenyydestä jakautuvat. 

2. Kuvaileva analyysi SPSS:llä 

Kuvailevaan analyysiin soveltuvat menetelmät löyty-
vät valikosta Analyze ► Descriptive Statistics (ks. 
kuva). Lisäksi voidaan tulostaa kuvioita Graphs –
valikosta.   

Frequencies… 

Jakaumataulukot. Lisäksi voidaan valita ja-
kaumaa kuvaavia tilastollisia tunnuslukuja sekä 
sopiva graafinen kuvaaja (pylväsdiagrammi, 
ympyrädiagrammi tai histogrammi). 

Descriptives… 

Tilastollisia tunnuslukuja kvantitatiivisille 
muuttujille. Mahdollistaa myös muuttujien 
standardoinnin ns. z-pisteiksi. 

Explore… 

Monipuoliset mahdollisuudet kvantitatiivisten 
muuttujien tarkastelulle. Mahdollistaa esimer-
kiksi ns. outliereiden etsimisen, keskiarvon 
luottamusvälin laskemisen sekä muuttujan normaalisuuden graafista tarkastelun usealla ta-
valla. Explore –toimintoa ei tällä kurssilla tämän enempää käsitellä. 

3. Frekvenssi- ja %-jakaumataulukot 

Muuttujien kuvailun perustyyppinä on kategorisilla (laatuero- ja järjestysasteikollisilla) muuttu-
jilla jakaumataulukko. SPSS esittää oletusarvoisesti jakauman sekä frekvensseinä, että prosent-
teina. Jakaumataulukko voidaan esittää myös kvantitatiivisille muuttujille, mutta silloin muuttu-
ja on syytä ensin luokitella (ks. osio Muuttujan uudelleen luokittelu). Jakaumataulukko saadaan 
valikosta Analyze ► Descriptive Statistics ► Frequencies… josta avautuu seuraavanlainen valin-
taikkuna: 
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Muuttuja(t) joiden jakaumia tarkastellaan, valitaan Variable(s) -laatikkoon.  

 -painikkeella päästään määrittelemään tilastolliset tunnusluvut jotka halutaan tulos-
taa (ks. tarkemmin alla osio Tilastollisten tunnuslukujen laskeminen). Tässä esimerkissä on valit-
tu keskiarvo (Mean) ja keskihajonta (Std.deviation). 

 -painikkeen kautta voidaan valita taulukoiden ohella tulostettavaksi jakaumaa kuvaa-
vat kuviot: pylväsdiagrammi, ympyrädiagrammi tai histogrammi.  

 -painikkeella voidaan esimerkiksi muuttaa taulukon luokkien esitysjärjestystä. 

Display frequency tables -valinnalla voidaan jättää varsinaiset jakaumataulukot esittämättä, sil-
loin kun esimerkiksi käsitellään muuttujia joilla on hyvin monta arvoa. 

Ensimmäiseen tulostuvaan taulukkoon tulee muuttujan validien ja puuttuvien tapausten luku-
määrä (N) sekä mahdolliset valitut tilastolliset tunnusluvut.  

Statistics

[q11c] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä:
Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat
ilman että elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan?

291

32

3,83

,999

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation
 

Varsinaisessa jakaumataulukossa on neljä saraketta: 

• Frequency: Tapausten lukumäärät (frekvenssit) luokittain ja yhteensä. 

• Percent: Luokittaiset frekvenssit prosentteina koko aineistosta. 

• Valid Percent: Luokittaiset frekvenssit prosentteina ns. valideista tapauksista, eli tapa-
uksista joilla on arvo ja joita ei ole määritelty puuttuviksi. Puuttuvien arvojen esitys on 
taulukossa alla korostettu ympyröimällä. 

• Cumulative Percentage: Kumulatiivinen prosentti, eli kyseisen luokan ja sitä edeltävien 
luokkien prosentuaalinen osuus yhteensä. 
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[q11c] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: Nykyaikainen tiede ratkaisee

ympäristöongelmat ilman että elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan?

7 2,2 2,4 2,4

30 9,3 10,3 12,7

42 13,0 14,4 27,1

139 43,0 47,8 74,9

73 22,6 25,1 100,0

291 90,1 100,0

24 7,4

8 2,5

32 9,9

323 100,0

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

En ole samaa mieltä
enkä eri mieltä

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Total

Valid

En osaa sanoa

System

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

 

4. Tilastollisten tunnuslukujen laskeminen 

Muuttujan jakaumia kuvaavat tunnusluvut saadaan kattavimmin esitettyä Analyze ► Descriptive 
Statistics ► Frequencies… -toiminnon Statistics… -valinnan kautta. 

 

Tarjolla on seuraavat vaihtoehdot: 

 

Keskiluvut (Central tendency) 

• Keskiarvo (mean) 

• Mediaani (median) 

• Moodi eli tyyppiarvo (mode) 

• Kaikkien arvojen summa (sum) 

Hajontaluvut (Dispersion) 

• Keskihajonta (std.deviation) kuvaa tapausten keskimääräistä etäisyyttä keskiarvosta (va-
rinassin neliöjuuri) 
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• Varianssi (variance), residuaalien neliöiden summa jaettuna n-1:llä 

• Vaihteluväli (range) 

• Minimi ja maksimiarvot 

• Keskiarvon keskivirhe (S.E. mean) 

Jakauman muotoa kuvaavat tunnusluvut (Distribution) 

• Vinous (skewness) vertaa jakauman symmetrisyyttä normaalijakaumaan verrattuna 

• Huipukkuus (kurtosis) vertaa jakauman ”leveyttä” suhteessa normaalijakaumaan 

Kvartiilit ja fraktiilit (Percentile values) 

• Kvartiilit (Quartiles) jakavat tapaukset muuttujan arvojen perusteella neljänneksiin. En-
simmäinen kvartiili on siis arvo, jota pienempi arvo on 25%:lla tapauksista jne. 

• Esimerkissä on lisäksi valittu 5. ja 95. ”percentile” joka antaa arvot, jotka jakavat muut-
tujan ”pienimpään” ja ”suurimpaan” 5%:iin. 

Perustunnusluvut saadaan laskettua myös Analyze ► Descriptive Statistics ► Descriptives… -
toiminnolla. Vaihtoehdot ovat tässä rajatummat, mutta toiminto sopii paremmin kvantitatiivis-
ten muuttujien vertailuun (ks. alla osio Muuttujien keskiarvojen vertailu). 

5. Jakaumien graafinen esittäminen 

Kategoriset muuttujat 

Kategorisen muuttujan jakauma voidaan esittää joko pylväsdiagrammina tai ympyrädiagrammi-
na. Esitystapojen etuja on vertailtu luennolla tarkemmin. Lyhyesti voidaan todeta, että pylväs-
diagrammi tuo luokkafrekvenssien erot esiin tarkemmin ja on yleensä suositeltavampi vaihtoeh-
to. Ympyrädiagrammi on sovelias silloin kun haetaan visuaalista näyttävyyttä ja kun muuttujalla 
on luokkia suhteellisen vähän. 

Pylväskuviot saadaan valikosta Graphs ► Bar… Kun halutaan tarkastella yksittäisen muuttujan 
jakaumaa, tehdään ensin avautuvassa valintaikkunassa oheiset valinnat (jotka ovat oletuksena). 

 

Varsinaisessa pylväsdiagrammin määrittelyikkunassa käsiteltävä muuttuja sijoitetaan Category 
Axis –laatikkoon. Suositeltavaa on että valitaan kuvion asteikoksi prosentit erityisesti silloin kun 
ollaan kiinnostuneita perusjoukosta, eikä vain siitä mikä on otoksen frekvenssijakauma (ympyröi-
ty kohta). 
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Esimerkissä on tarkastellaan muuttujaa q11c, jossa on tiedusteltu suhtautumista väittämään: 
”Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat ilman että elämäntapamme muuttuu juuri 
lainkaan”. (sama kuin edellä) 

 

 -painikkeesta avautuvassa valintaikkunassa voidaan määritellä esitetäänkö puuttuvien 
tapausten ryhmä omana pylväänään vai jätetäänkö ne pois kuviosta. Tässä esimerkissä ne on 
jätetty pois.  

Ympyrädiagrammi saadaan muodostettua vastaavalla tavalla valikosta Graphs ► Pie… (eli ”pii-
rakka”, ympyrädiagrammia nimitetäänkin joskus ”piirakka kuvioksi). 

Näillä valinnoilla saadaan seuraavanlaiset kuviot, joita voitaisiin toki edelleen muokata: 

Täysin eri mieltä

Eri mieltä

En ole samaa mieltä

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

 

Täysin eri mieltä

Eri mieltä

En ole samaa mieltä

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

60

50

40

30

20

10

0
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Jatkuvat muuttujat 

Ns. jatkuvien muuttujien jakaumien tarkastelu edellä esitellyin tavoin on mahdollista vain mikäli 
muuttuja ensin luokitellaan. Pylväsdiagrammin sijaan voidaan valita histogrammi tai ns. boxplot-
kuvio (joskus suomeksi käytetty nimitystä ”laatikko-viikset” –kuvio). 

Histogrammi 

Histogrammi on itse asiassa pylväskuvio, jossa jat-
kuva muuttuja on automaattisesti tasavälisesti 
luokiteltu. Tässä esimerkissä vastaajien syntymä-
vuosi (q2) on luokiteltu viiden vuoden lohkoihin.  

Histogrammi saadaan valikosta Bars ► Histogram… 
Luokitusta voidaan jälkikäteen myös muuttaa. Ku-
vioon voidaan lisätä myös ns. normaalikäyrä, mikä 
on erityisen hyödyllistä silloin jos halutaan graafi-
sesti tarkastella muuttujan normaalisuutta. 

 

 

 

 

Boxplot-kuvio 

Boxplot esittää muuttujan jakauman siten, että 
50% tapauksista sijoittuu punaisen laatikon si-
sään. Laatikon keskellä oleva viiva kuvaa medi-
aani ja sen reunat ylä- ja alakvartiilia. Janat 
kuvaavat sitä aluetta, jolla valtaosa tapauksista 
sijaitsee. Nämä kuvion ”viikset” ulottuvat kor-
keintaan 1,5 kertaa laatikon mitan päähän tai 
asteikon ääriarvoihin. Mikäli muuttujalla on out-
lier –tapauksia, ne esitetään janojen ulkopuolella 
asteriksilla.  

Boxplot saadaan valinnalla Graphs ► Boxplot… 
Avautuvassa valintaikkunassa valitaan Simple ja 
Summaries of separate variables kun käsitellään 
yksittäisiä muuttujia tai vertaillaan muuttujien 
jakaumia. 

 

[q2] Syntymävuotenne?

1985,0

1980,0

1975,0

1970,0

1965,0

1960,0

1955,0

1950,0

1945,0

1940,0

1935,0

1930,0

1925,0

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 15,81  

Mean = 1959,3

N = 323,00

323N =

[q2] Syntymävuotenne

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920
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6. Muuttujien vertailu 

Jakaumien vertailu (kategoriset muuttujat) 

Kun halutaan verrata joukkoa yhteismitallisia muuttujia (esimerkiksi tietystä kysymyspatterista) 
on suhteellisen kömpelöä tarkastella suurta joukkoa yksittäisiä frekvenssitaulukoita. SPSS antaa 
kuitenkin mahdollisuuden myös suhteellisen vapaasti muodostaa erilaisia yhdistelmätaulukoita 
valikosta Analyze ► Custom Tables, jossa valinta Tables of Frequencies… soveltuu erityisesti tä-
hän tarkoitukseen. 

Esimerkki: kysymyspatterissa 19 (muuttujat q19a… q19f) on tiedusteltu kuinka vaarallisina ympä-
ristölle vastaaja ”yleisesti ottaen” pitää erilaisia asioita. Tarkastellaan Analyze ► Custome Tab-
les ► Tables of Frequencies… toiminnon avulla. Valintaikkunassa valitaan ensin ylimpään laatik-
koon tarkasteltavat muuttujat. 

 

 - painikkeen kautta päästään määrittelemään mitä taulukossa halutaan esittää. Vali-
taan oletuksena olevien frekvenssien (Count) lisäksi prosentit (Percents) ja summat riveittäin ja 
sarakkeittain. Lisäksi voitaisiin määritellä esimerkiksi kuinka monen desimaalin tarkkuudella %-
jakaumat esitetään. 
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 -valinnassa määritellään muuttujien, luokkien ja arvojen asemointi muodostettavas-
sa taulukossa. Valitaan: 

Variable Labels: Down the side 

Statistics Labels Down the side  

jolloin muuttujat sijaitsevat riveittäin (down the side) sekä frekvenssit ja prosentit allekkain. 

[q19a] Yleisesti ottaen kuinka vaarallisia ympäristölle ovat mielestänne seuraavat asiat: 

47 121 123 20 1 9 321

14,6% 37,7% 38,3% 6,2% ,3% 2,8% 100,0%

36 103 122 48 2 8 319

11,3% 32,3% 38,2% 15,0% ,6% 2,5% 100,0%

60 109 111 30 2 8 320

18,8% 34,1% 34,7% 9,4% ,6% 2,5% 100,0%

41 76 122 55 8 18 320

12,8% 23,8% 38,1% 17,2% 2,5% 5,6% 100,0%

36 57 75 66 21 63 318

11,3% 17,9% 23,6% 20,8% 6,6% 19,8% 100,0%

71 73 77 73 12 15 321

22,1% 22,7% 24,0% 22,7% 3,7% 4,7% 100,0%

[q19a] Teollisuuden aiheuttama
ilmansaastuminen?

[q19b] Maanviljelyksessä käytettävät
hyönteismyrkyt ja kemikaalit?

[q19c] Suomen jokien, järvien ja
vesistöjen saastuminen?

[q19d] Kasvihuoneilmiön aiheuttama
maapallon lämpötilan kohoaminen?

[q19e] Joidenkin viljalajien
geneettinen muuntelu?

[q19f] Ydinvoimalat?

Äärimmäi
sen

vaarallista
Hyvin

vaarallista
Melko

vaarallista
Ei kovin
vaarallista

Ei
lainkaan
vaarallista

En osaa
sanoa Total

 

Vastaava tarkastelu voitaisiin esittää myös graafisesti. Tässä tulevat kuitenkin SPSS:n grafiikka-
ominaisuuksien rajat vastaan. Kuvio pystytään muodostamaan vain erityisellä ”kikkailulla” eikä 
lopputulos kuitenkaan ole kovin ihmeellinen. Alla oleva kuvio on muodostettu Excel-
taulukkolaskentaa hyödyntäen.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ilmansaastuminen

Hyönteismyrkyt ja kemikaalit

Vesistöjen saastuminen

"Global warming"

Viljalajien geneettinen muuntelu

Ydinvoimalat

Äärimmäisen vaarallista Hyvin vaarallista Melko vaarallista

Ei kovin vaarallista Ei lainkaan vaarallista En osaa sanoa
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Keskiarvojen vertailu (kvantitatiiviset muuttujat) 

Kvantitatiivisten muuttujien vertailu voidaan tiivistää keskiarvojen vertaamiseksi. Esimerkissä 
verrataan luottamusta eri instituutioiden tarjoamaan tietoon saasteiden aiheuttajista (kysymys-
patteri 28).  Arvo 6 = ”En osaa sanoa” on määritetty ensin puuttuvaksi tapaukseksi. 

Muuttujien keskiarvojen vertaaminen onnistuu helposti Analyze ► Descriptive Statistics ► Desc-
riptives… -toiminnolla.  

Valintaikkunan  -valinnassa voidaan määrittää muuttujat esitettäväksi keskiarvon mu-
kaan kasvavassa tai laskevassa järjestyksessä. Kun tässä suurempi arvo kuvaa suurempaa luotta-
musta (1 = luotan paljon, 5 = en luota lainkaan) ja on haluttu suurinta luottamusta nauttivat 
ensiksi, on valittu Display order: Ascending means. Taulukosta voidaan ilahduttavasti havaita, että 
eniten luotetaan yliopistojen tuottamaan tietoon saastuttajista. 

Miten paljon luotatte siihen, että seuraavat tahot antavat Teille oikeaa tietoa

saasteiden aiheuttajista:

286 2,02 ,862

298 2,28 ,970

300 2,53 ,835

294 2,70 ,853

279 3,02 ,952

263 3,19 ,982

280 3,42 ,901

249

[q28f] Yliopistot ja muut riippumattomat
tutkimusorganisaatiot?

[q28b] Ympäristöjärjestöt?

[q28e] Radio- ja televisio-ohjelmat?

[q28d] Sanomalehdet?

[q28c] Ministeriöt?

[q28q] Euroopan unioni?

[q28a] Elinkeinoelämä?

Valid N (listwise)

N Mean
Std.

Deviation

 

Sama tarkastelu voidaan esittää myös graafisesti pylväsdiagrammina, jolloin kukin pylväs kuvaa 
muuttujan keskiarvoa. Graphs ► Bar… Ensimmäisessä valintaikkunassa määritetään nyt Simple ja 
Summaries of separate variables. Muuttujat valitaan Bars represent –laatikkoon. Oletuksena tähän 
tulee muuttujien keskiarvot (MEANS). Esityksen sisältöä voitaisiin muuttaa Change Summary va-
linnalla.  

Muuttujien järjestystä ei kuitenkaan voida automaattisesti määrittää. Tässä kuviota on muokattu 
jälkikäteen editorilla niin, että muuttujien järjestys on muutettu vastaamaan taulukon esitystä. 

 

Yliopistot ja muut

Elinkeinoelämä

Radio ja televisio

Sanomalehdet

Ministeriöt

Ympäristöjärjestöt

Euroopan unioni

4,03,53,02,52,01,51,0
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Osa 3: Muuttujamuunnokset 
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1. Yleistä muuttujien muokkauksesta 

Usein on tarpeen joko luokitella muuttujia uudelleen tai muodostaa kokonaan uusia muuttujia. 
Esimerkiksi kvantitatiiviset muuttujat joudutaan luokittelemaan jos niitä halutaan käyttää vaik-
kapa ristiintaulukoinnissa. Samoin on joskus tarpeen yhdistellä luokkia, joissa on hyvin vähän 
tapauksia.  

Useiden samaa ilmiötä kuvaavien muuttujan arvot yhteen laskemalla voidaan muodostaa ns. 
summamuuttujia, joiden reliabiliteetti ja käyttömahdollisuudet ovat useimmiten parempia kuin 
yksittäisten muuttujien. Joskus uusi muuttuja voidaan muodostaa laskutoimituksella useasta alun 
perin mitatusta muuttujasta. Jos esimerkiksi on tiedusteltu pituutta ja painoa, voitaisiin näistä 
laskea ns. painoindeksi. Uuden muuttujan muodostamiseen olemassa olevista muuttujista on  
SPSS:ssä kaksi toiminto Compute ja Count. 

2. Muuttujan uudelleen luokittelu: recode 

Muuttujien uudelleen luokittelu tapahtuu valikosta Transform ► Recode, jossa on kaksi valintaa 
Into same variables… (muokataan alkuperäistä muuttujaa) ja Into different variables… (muodoste-
taan uusi muuttuja). Useimmiten on suositeltavaa käyttää jälkimmäistä valintaa, jolloin alkupe-
räinen muuttuja säilytetään ja siitä voidaan esimerkiksi tehdä uudelleen erilaisia luokituksia tai 
käyttää sellaisenaan. 

Esimerkki: Kysymys 56 tiedustelee vastaajien sijoittumista vasemmisto-oikeisto akselille oman 
arvionsa mukaan asteikolla 1-10. Muodostetaan uusi muuttuja luokittelemalla poliittista suuntau-
tumista kuvaava muuttuja kolmeen luokkaan: vasemmisto, keskusta, oikeisto. Taulukossa alla on 
esitetty alkuperäisen muuttujan jakauma (validit tapaukset). 

[q56] Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja

oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte oman kantanne tällä

asteikolla yleensä ottaen?

6 2,1 2,1

8 2,8 4,9

25 8,7 13,5

35 12,2 25,7

68 23,6 49,3

46 16,0 65,3

35 12,2 77,4

48 16,7 94,1

6 2,1 96,2

11 3,8 100,0

288 100,0

Vasemmisto

2

3

4

5

6

7

8

9

Oikeisto

Total

Valid
Frequency Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Valitaan siis Transform ► Recode ► Into different variables… Valitaan uudelleen luokiteltavaksi 
muuttuja q58. Annetaan Output variable –kohdassa uudelle muuttujalle nimi (polsuunt) sekä selite 
ja klikataan Change. 

 -valinnalla päästään määrittelemään muuttujan uudelleen luokittelu. 

 -painikkeella voitaisiin määrittää millä ehdolla luokittelu tehdään. Tätä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi typologioita muodostettaessa. Nyt siihen ei tarvitse koskea. 
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Avautuvassa valintaikkunassa määritellään uudet arvot (new value) ja mistä ne muodostetaan 
(old value). Uusi arvo voi perustua yhteen vanhan muuttujan arvoon tai tiettyyn vaihteluväliin 
(Range). Luokiteltaessa muuttujaa uudelleen on huolehdittava tarkkaan siitä, että kaikki mah-
dolliset arvot sisältyvät johonkin uuden muuttujan luokkaan ja että ne sisältyvät vain yhteen 
uuden muuttujan luokkaan. Muodostetaan nyt uusi muuttuja seuraavasti: 

Old value New value Label 

1–4 1 Vasemmisto 

5–6 2 Keskusta 

7–10 3 Oikeisto 

 

Uusi muuttuja saa siis arvot 1, 2 ja 3. Näille tarvitsee vielä määrittää selitteet aineistoikkunan 
muuttujanäytöllä yllä olevan mukaisesti (Values -sarake). 

Tämän jälkeen tarkistetaan uuden muuttujan jakauma. Jos luokittelu on tehty oikein, yhteensä-
sarakkeessa tulisi olla yhtä monta tapausta kuin alkuperäisellä muuttujalla (N=288). Todetaan, 
että noin 40% vastaajista luokittuu poliittiseen keskustaan, neljännes vasemmistoon ja reilu kol-
mannes oikeistoon.  
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Poliittinen suuntautuminen

74 22,9 25,7 25,7

114 35,3 39,6 65,3

100 31,0 34,7 100,0

288 89,2 100,0

35 10,8

323 100,0

vasemmisto

keskusta

oikeisto

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

 

Samaa periaatetta noudattaen voitaisiin luokitella myös kvantitatiivinen muuttuja, esimerkiksi 
q59, keskimääräiset kuukausitulot. 

3. Uuden muuttujan muodostaminen laskutoimituksella 

SPSS:ssä voidaan uusi muuttuja muodostaa laskutoimituksella Transform ► Compute… -valikkoa 
käyttämällä. Muodostetaan tätä käyttäen syntymävuotta kuvaavasta muuttujasta (q2) ikämuut-
tuja (anna nimeksi ika). Tämä tapahtuu vähentämällä arvosta 2000 (joka on siis kyselyn toteut-
tamisvuosi) muuttujan q2 arvo. Annetaan uuden muuttujan nimi Target variable -kohtaan ja mää-
ritetään varsinainen laskuoperaatio Numeric Expression –kohtaan. Yhtälö voidaan joko kirjoittaa 
tähän manuaalisesti tai käyttäen valikkoa ja laskinnäppäimistöä.  

 

Tarkistetaan uuden muuttujan jakauma.  Muuttujan vaihteluväli tulisi olla 15 – 74. Luokitellaan 
sitten ikä uudelleen kolmiluokkaiseksi: 

Muodostetaan Transform ► Recode ► Into Different Variables… -toiminnolla uusi muuttuja 
(ika3lk), joka kuvaa ikää kolmiluokkaisena 1 = 15-31 -vuotiaat, 2 = 32-47 –vuotiaat ja 3 = 48-74 –
vuotiaat. Muista määrittää arvoille selitteet ja tarkistaa luokittelun onnistuminen. 

4. Summamuuttujan muodostaminen 

Transform ► Compute… -toimintoa voidaan käyttää myös summamuuttujan muodostamiseen. 
Muodostetaan kysymyspatterin 28 muuttujista summamuuttuja, joka kuvaa yleisesti sitä kuinka 
paljon vastaaja luottaa eri instituutioiden tuottamaan tietoon saasteiden aiheuttajista. Anne-
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taan summamuuttujalle nimeksi q28summa ja selitteeksi ”Luottamus julkiseen tietoon saastei-
den aiheuttajista”.  

Laskutoimitus (Numeric expression) on muotoa: 

(q28a + q28b + q28c + q28d + q28e + q28f + q28g) / 7 

Huomaa, että arvon ”6” (en osaa sanoa) tulee olla 
määritetty puuttuvaksi. Summa jaetaan seitsemällä 
(eli muuttujien lukumäärällä), jolloin summamuuttu-
jan vaihteluväli palautetaan alkuperäiseen 1 – 5 tul-
kinnan helpottamiseksi. Toinen vaihtoehto olisi kään-
tää ensin muuttujien arvot, summata ne ja vähentää 
summasta sitten seitsemän (muuttujien lukumäärä), 
jolloin saadaan muodostetaan luottamuksen mittari, 
joka mittaa luottamuksen suuruutta asteikolla 0-28. 

Histogrammi uudesta muuttujasta ohessa. 

 

 

 

Transform ► Count… -toimintoa voidaan käyttää laskettaessa kuinka usein jokin määritelty arvo 
(tai arvot) esiintyvät tietyssä muuttujajoukossa kullakin tapauksella. Usein tätä käytetään esi-
merkiksi laskettaessa ”kyllä” vastausten lukumäärä patterin 33 tapaisessa tapauksessa tai mai-
nintojen lukumäärä monivastauskysymyksissä, jossa jokainen kohta on koodattu omaksi muuttu-
jaksi. 

 

Uudelle muuttujalle annetaan nimi ja määritetään käsiteltävät muuttujat. 

 -kohdassa määritellään arvot, jotka lasketaan. Tässä tapauksessa ”1”. Uusi muut-
tuja kuvaa siis sitä kuinka moneen eri tyyppisen toimintaan on osallistunut ympäristön hyväksi 
asteikolla 0-3. 

Count –toimintoa voitaisiin käyttää summamuuttujan muodostamiseen myös esimerkiksi kysy-
myspatterin 52 yhteydessä. Muuttujista q52a… q52g lasketaan arvot 1 ja 2, eli Define Values –
valinnalla määritetään sekä ”1” että ”2”. Summamuuttuja kuvaa siis mahdollisuuksia vaikuttaa 
omaan työhön asteikolla 0-7. Pisteen saa jos voi johonkin mainituista vaikuttaa ”paljon” tai 
”melko paljon”. 

 

 

Luottamus tietoon saasteiden aiheuttajista
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Osa 4: Riippuvuuksien analyysi 
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1. Yleistä riippuvuuksien analyysistä 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii usein myös ilmiöiden välisten yhteyksien tutkimiseen. Tutkimus-
aineiston tasolla kyse on muuttujien välisen yhteisvaihtelun tutkimisesta: siis kun yhden muuttu-
jan arvo muuttuu, onko todennäköistä että toisenkin muuttujan arvo muuttuu? Ovatko ne siis 
toisistaan ”riippuvaisia”? Tässä SPSS –oppaassa käsitellään joitakin perustavia menetelmiä kah-
den muuttujan riippuvuuden analysointiin. Kun samanaikaisesti käsitellään useampia muuttujia, 
puhutaan ”monimuuttujamenetelmistä”. 

Oppaassa käsitellään seuraavat kahden muuttujan riippuvuuden tutkimiseen soveltuvat mene-
telmät.  

• Ristiintaulukointi: kategoriset muuttujat 

• Keskiarvovertailut 

o t-testi: dikotominen (2-luokkainen) ja kvantitatiivinen muuttuja 

o 1-suuntainen varianssianalyysi (F-testi): moniluokkainen kategorinen ja kvantita-
tiivinen muuttuja 

• Korrelaatiokertoimet 

o Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (r) 

o Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (rho) 

Riippuvuuksien tilastollisen merkitsevyyden testaamisesta 

Riippuvuuksien tutkimisen yhteydessä testataan havaitun riippuvuuden tilastollista merkitse-
vyyttä. Tällä pyritään siis tilastollisen päättelyn periaatteiden mukaisesti (ks. luennot) selvittä-
mään onko havaittu riippuvuus niin suurta, että sen voidaan otaksua esiintyvän myös perusjou-
kossa vai onko kenties otoksen havaittu riippuvuus satunnaisvirheestä johtuvaa. 

Matemaattisesti testataan ns. nollahypoteesia, jonka mukaan riippuvuutta ei olisi lainkaan. Eri 
menetelmille on erilaiset testit. Testin tuloksena saadaan testisuure, joka esim. ristiintaulukoin-
nin yhteydessä on Pearson Chi2 (khiin neliö). Testisuureen ja vapausasteiden perusteella voidaan 
laskea ns. P-arvo. P-arvo on nollahypoteesin todennäköisyys, eli yhtä kuin todennäköisyys sille 
että tehdään virhepäätelmä mikäli väitetään että riippuvuus pätee myös perusjoukossa. 

Jos P-arvo alittaa valitun luottamustason mukaisen kriittisen arvon – esim. 95% luottamustasolla 
p<0,05 – nollahypoteesi hylätään ja todetaan että riippuvuus on tilastollisesti merkitsevää. 

Tässä kolmannen harjoituskerran oppimateriaalissa käsitellään ristiintaulukointia ja sen yhtey-
dessä suoritettavaa tilastollisen merkitsevyyden testausta.  

2. Ristiintaulukointi  

Ristiintaulukossa (eli kontingenssitaulukossa) tarkastellaan yhden kategorisen muuttujan ja-
kaumia erikseen toisen kategorisen muuttujan luokissa. Usein ajatellaan että toinen muuttuja on 
selittävä ja toinen selitettävä. Tällöin tarkastellaan selitettävän muuttujan jakaumia (esim. tiet-
tyyn väittämään suhtautuminen) erikseen selittävän muuttujan kussakin luokassa (esim. suku-
puoli).  

Useimmiten muuttujat tulevat taulukkoon niin, että selittävän muuttujan luokat ovat sarakkeit-
tain ja selitettävän riveittäin. Jakaumat lasketaan usein myös prosentteina. Prosentit lasketaan 
aina selittävän muuttujan luokissa. Mikäli jakaumat eroavat selittävän muuttujan luokkien välillä 
voidaan otaksua muuttujien välillä olevan riippuvuutta. 
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2.1. Ristiintaulukointi SPSS:llä 

Ristiintaulukointi saadaan valikosta: Analyze ► Descriptive Statistics ► Crosstabs… 

Esimerkkinä tässä on suhtautuminen tieteen mahdollisuuksiin ympäristöongelmien ratkaisemises-
sa (q11c) sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Muuttuja q11c on siis selitettävä muuttuja ja suku-
puoli selittävä. 

 

Avautuvassa valintaikkunassa selitettävä muuttuja sijoitetaan riveillä (Rows -laatikkoon) ja selit-
tävä muuttuja sarakkeisiin (Columns -laatikkoon). 

 

 - painikkeella voidaan valita tilastollisen merkitsevyyden testit sekä erilaisia riippu-
vuuden voimakkuutta kuvaavia mittoja (ks. seuraava luku). 

 -painikkeella määritetään tarkemmin mitä taulukon soluissa esitetään.  
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Jos taulukko on muodostettu kuten edellä on esitetty eli selittävä muuttuja sarakkeissa ja seli-
tettävä riveillä lasketaan prosentit sarakkeittain. Oletusvalinta Counts: Observed tulostaa pel-
kät aineiston perusteella lasketut frekvenssit kussakin solussa. Valitaan lisäksi Percentages: Co-
lumn (eli lasketaan %:t sarakkeittain).  

Joskus voi olla tarpeen muodostaa taulukko niin, että selittävä muuttuja on riveillä ja selitettävä 
sarakkeissa. Tällöinkin prosentit lasketaan selitettävän muuttujan luokissa, eli tässä tapauksessa 
riveittäin (Row). 

Counts: Expected -valinnalla voitaisiin kuhunkin soluun tulostaa ns. odotetut arvot, eli ne frek-
venssit, jotka muodostuisivat jos riippuvuutta ei olisi lainkaan. 

Residuals –valinnalla saataisiin kuhunkin soluun laskettua vielä residuaalit, eli odotetun ja ha-
vaitun arvon erot. 

Suoritetuilla valinnoilla tulostuu alla olevan kaltainen ristiintaulukko. Taulukosta havaitaan, että 
naiset ovat keskimäärin jonkin verran enemmän eri mieltä väittämän kanssa. Oletusmuotoiltu 
taulukko on kuitenkin varsin epäsiisti ja sitä kannattaa muokata esityskelpoisemmaksi. Taulukoi-
den ja kuvioiden muotoilua käsitellään tarkemmin tämän oppaan osassa 5. 

[q11c] Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat ilman

että elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan? * [q1] Sukupuolenne? Crosstabulation

2 5 7

1,5% 3,2% 2,4%

18 12 30

13,5% 7,6% 10,3%

23 19 42

17,3% 12,0% 14,4%

68 71 139

51,1% 44,9% 47,8%

22 51 73

16,5% 32,3% 25,1%

133 158 291

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Count

% within [q1]
Sukupuolenne?

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

En ole samaa mieltä
enkä eri mieltä

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

[q11c] Mitä mieltä olette
seuraavista väittämistä:
Nykyaikainen tiede
ratkaisee
ympäristöongelmat ilman
että elämäntapamme
muuttuu juuri lainkaan?

Total

Mies Nainen

[q1] Sukupuolenne?

Total
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Taulukossa ei kuitenkaan aina ole selittävää ja selitettävää muuttujaa. Saatetaan olla kiinnostu-
neita esimerkiksi kahden muuttujan muodostamista ristikkäisistä ryhmistä. Esimerkkinä tässä on 
siviilisäätyä ja ”lapsellisuutta” (sitä onko lapsia vai ei) kuvaavien dikotomisten muuttujien ris-
tiintaulukointi.  

 -painikkeen takaa Cell Display –valintaikkunassa valitaankin tässä yhteydessä Percen-
tages: Total 

Saadaan alla olevan mukainen taulukko, jossa kukin solu kuvaa siis tiettyä perhetyyppiä ja solu-% 
kuvaa vastaajien sijoittumista näihin perhetyyppeihin. Tästä voitaisiin muodostaa uusi muuttuja 
luennolla esitetyllä tavalla.1  

Siviilisääty * Alle 18-v lapsia kotona Crosstabulation

114 92 206

35,4% 28,6% 64,0%

83 33 116

25,8% 10,2% 36,0%

197 125 322

61,2% 38,8% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

parillinen

yksinelävä

Siviilisääty

Total

ei on

Alle 18-v lapsia kotona

Total

 

2.2. Ristiintaulukoinnin tilastollisen merkitsevyyden testaaminen: Chi2-
testi (khiin neliö)  

Ristiintaulukoinnin yhteydessä käytettävä tilastollisen merkitsevyyden testi on ns. khiin neliö –
testi (Chi-square). Sen avulla tutkitaan siis ovatko taulukossa havaitut erot riittävän suuria, jotta 
riippuvuus voitaisiin yleistää perusjoukkoon. Testi vertaa odotettuja (Fe) ja havaittuja (f0) frek-
venssejä kussakin ristiintaulukon solussa. Jos havaitut frekvenssit eroavat riittävästi odotetuista, 
voidaan todeta riippuvuuden olevan merkitsevää.  

Odotettu frekvenssi saadaan soluittain kaavalla Fe = (rivisumma) * (sarakesumma) / N. Khiin neliö 
testisuureen laskeminen:  

 Σ(f0 – Fe)
2 / Fe 

Eli soluittain lasketut residuaalit (havaitun ja odotetun arvon erot) neliöidään ja jaetaan odote-
tulla arvolla. Nämä lasketaan yhteen kaikista soluista. Testisuureen arvoon vaikuttaa paljon siis 
solujen lukumäärä (taulukon dimensiot). Tämä otetaan huomioon ns. vapausasteiden (degrees of 
freedom) avulla. Khiin neliön ns. kriittiset raja-arvot eri vapausasteilla ja eri luottamustasoilla 
voidaan katsoa saadaan taulukosta2, mutta SPSS laskee myös suoraan tarkan P-arvon khiin neliöl-
le. 

Khiin neliö testi valitaan Statistics –painikkeella avautuvassa valintaikkunassa. Muut ikkunan va-
linnat ovat riippuvuuden voimakkuutta mittaavia riippuvuuslukuja. Yleisimmin käytetty katego-
risten muuttujien riippuvuuden mitta on kontingenssikerroin. Tehdään nämä valinnat. 

 

                                             

1 Huomaa että tarkkaan ottaen tässä tulee tehtyä virhe, koska aineistossa on mukana nuoria, jotka itse 
ovat alle 18-vuotiaita ja asuvat vanhempiensa luona. He ovat pääosin naimattomia, mutta asuvat perhees-
sä, jossa on alaikäisiä lapsia. Nämä tapaukset luokittuvat siis virheellisesti ”yksinhuoltajaperheisiin” ja 
heidät pitäisi jättää uudesta muuttujasta pois. 

2 Esimerkiksi df = 1 (eli esim. 2x2 taulukko) 95% luottamustasolla (P<0.05) kriittinen arvo on Chi2 = 3,841… 
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Varsinaisen ristiintaulukon alle tulostuu näillä valinnoilla seuraavat taulukot. Esimerkkinä tässä 
on edellä esitelty sukupuolen (q1) ja väittämän (q11c) ristiintaulukointi. 

 

Chi-Square Tests

12,396a 4 ,015

12,677 4 ,013

5,633 1 ,018

291

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,20.

a. 

 

Symmetric Measures

,202 ,015

291

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

 

Chi-Square Tests –otsikoidussa taulukossa on varsinainen khiin neliö testin tulos. Ensimmäisellä 
rivillä on yleisimmin käytetty Pearsonin khiin neliö ja seuraavalla Likelihood Ratio khiin neliö. 
Tehdään tulkinta ensimmäiseltä riviltä. Chi2 testisuure saa siis arvon 12,39. Vapausastein neljä 
(2x5-taulukko) vastaavasti P=0,015 (Asymp.Sig-sarake). 

Khiin neliö testi edellyttää ettei yksikään odotetuista solu-frekvensseistä ole alle 1 ja ettei yli 
20% ole alle 5. Nyt nämä kriteerit täyttyvät niukasti, joten tulkinta voidaan ”laillisesti” tehdä. 
Jos näin ei olisi, tulisi muuttuja(t) luokitella uudelleen yhdistelemällä pieniä luokkia. 

Huomaa, ettei P-arvo ole koskaan tarkkaan ottaen nolla. Jos SPSS esittää likiarvon ,000, joka 
suurilla aineistoilla on varsin yleistä, tarkoittaa se todellisuudessa, että P<0,001. 



 36 

Symmetric Measures –taulukkoon tulee kontingenssikerroin. Tähän tulisi myös muut valitut sym-
metriset riippuvuusluvut, eli Phi ja Cramer’s V. Symmetrinen mitta ei matemaattisesti erottele 
selittävää ja selitettävää muuttujaa. Kontingenssikertoimen arvo on C=0,202. Kertoimen suurin 
mahdollinen arvo riippuu taulukon dimensioiden määrästä seuraavasti: Cmax = √(q-1)/q, jossa q 
viittaa pienempään dimensioista. Esimerkiksi tässä 2x5 taulukossa Cmax = √(2-1)/2 = √0,5 = 0,71.  
Kontingenssikertoimet ovat siis vertailukelpoisia vain samankokoisilla taulukoilla! Approx.Sig. on 
tässä yhtä kuin khiin neliö testin P-arvo. 

2.3. Moniulotteinen ristiintaulukointi 

Ristiintaulukkoon on mahdollista ottaa mukaan myös kolmas (tai useampi) muuttuja. Alkuperäis-
tä ristiintaulukkoa tarkastellaan tällöin erikseen kolmannen muuttujan luokissa. Kolmen muuttu-
jan ristiintaulukointia voidaan hyödyntää ns. elaboraatiossa, jossa tutkitaan tarkemmin riippu-
vuuden ehtoja ja sen itsenäisyyttä, silloin kun esimerkiksi halutaan osoittaa kausaalinen riippu-
vuus. Kolmen muuttujan ristiintaulukkoa voidaan käyttää myös yhdysvaikutuksen tarkasteluun. 
On kuitenkin huomattava, että kolmen tai useamman muuttujan ristiintaulukointi rajoittaa voi-
makkaasti aineiston koko. Solufrekvenssit (niin odotetut kuin havaitutkin) jäävät usein niin pie-
niksi, että luotettavien päätelmien teko on epäluotettavaa sekä myös usein hyvin hankalaa. 

Tässä esimerkiksi lähdemme liikkeelle havaitusta riippuvuudesta iän ja ympäristöjärjestöihin 
luottamisen välillä (niiltä saatava tieto saasteiden aiheuttajista).3 Kyseessä on siis muuttuja 
q28b jonka kaksi alinta luokkaa on yhdistetty. Nuoret luottavat keskimmäistä ja vanhinta ikä-
luokkaa enemmän. 

Luottamus ympäristöjärjestöjen antamaan tietoon saasteiden aiheuttajista * Ikä

Crosstabulation

30% 19% 14% 21%

41% 49% 39% 43%

22% 24% 32% 26%

7% 8% 14% 10%

100% 100% 100% 100%

98 103 97 298

Paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Vähän

Luottamus
ympäristöjärjestöjen
antamaan tietoon
saasteiden aiheuttajista

Total

15 - 31 v 32 - 47 v 48 - 74 v

Ikä

Total

 
Myös sukupuolen ja ympäristöjärjestöihin luottamisen välillä on riippuvuus. Naiset luottavat 
miehiä voimakkaammin ympäristöjärjestöjen tarjoamaan tietoon (P=0,001). 

Luottamus ympäristöjärjestöjen antamaan tietoon saasteiden aiheuttajista * [q1]

Sukupuolenne? Crosstabulation

13% 28% 21%

45% 42% 43%

27% 25% 26%

15% 5% 10%

100% 100% 100%

137 161 298

Paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Vähän

Luottamus
ympäristöjärjestöjen
antamaan tietoon
saasteiden aiheuttajista

Total

Mies Nainen

[q1] Sukupuolenne?

Total

 
Tarkastellaan nyt onko iän vaikutus erilainen miehillä ja naisilla. Ristiintaulukon valintaikkunassa 
kolmas muuttuja tulee alimpaan Layer 1 –laatikkoon. Muutoin valinnat ovat samat (prosentit 
sarakkeittain, khiin neliö-testi ja kontingenssikerroin).  Merkitsevyystesti ja riippuvuusluvut las-

                                             

3 Tosin riippuvuus ei tällä aineistolla aivan ole tilastollisesti merkitsevä. P=0,065. 
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ketaan nyt erikseen kahden muuttujan ristiintaulukoille kolmannen muuttujan ryhmien sisällä 
(tässä erikseen miehille ja naisille). 

 

Alla on esitetty tulostuvasta taulukosta siistitty versio. Iän ja luottamuksen riippuvuus säilyy nai-
silla, mutta hukkuu tai ainakin hämärtyy miehillä. Huomaa, että kussakin luokassa on tapauksia 
suhteellisen vähän. Yksi tapaus vastaa enemmän kuin 1%:a, jolloin satunnaisuuden vaikutus pro-
sentteihin on varsin suurta. Ongelmana tässä on aineiston pienuus. 

Luottamus ympäristöjärjestöjen antamaan tietoon saasteiden aiheuttajista * Ikä * [q1] Sukupuolenne?

Crosstabulation

19% 8% 14% 13%

43% 51% 39% 45%

22% 31% 27% 27%

16% 10% 20% 15%

100% 100% 100% 100%

37 51 49 137

36% 31% 15% 28%

39% 46% 40% 42%

23% 17% 38% 25%

2% 6% 8% 5%

100% 100% 100% 100%

61 52 48 161

Paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Vähän

Luottamus
ympäristöjärjestöjen
antamaan tietoon
saasteiden aiheuttajista

Total

Paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Vähän

Luottamus
ympäristöjärjestöjen
antamaan tietoon
saasteiden aiheuttajista

Total

[q1]
Sukupu
olennMies

Nainen

15 - 31 v 32 - 47 v 48 - 74 v

Ikä

Total
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2.4. Ristiintaulukoinnin graafinen esittäminen 

Ristiintaulukointi voidaan esittää graafisesti ns. suhteellisena pinottuna pylväskuviona. Kuviossa 
kukin pylväs edustaa yhtä selittävän muuttujan luokkaa. Näissä on esitetty selitettävän muuttu-
jan jakaumat suhteellisina osuuksina. Kuvion tuottaminen vaatii hiukan kikkailua, mutta onnistuu 
kyllä. Valitaan Graphs ► Bar… ja sitten valintaikkunassa Clustered (tai stacked) ja Summaries for 
groups of variables. 

 

Varsinaisessa valintaikkunassa selittävä muuttuja (ika3lk) tulee Category Axis –laatikkoon ja seli-
tettävä muuttuja Define Clusters by –laatikkoon. Huomaa, että Bars Represent –kohdassa tulee 
säilyttää N of cases (frekvenssit) tai muuten kuvio tulee väärin. Options –valinnalla voidaan taval-
liseen tapaan jättää pois puuttuvien tapausten muodostamat ryhmät. 

 

Tulostuva kuvio sellaisenaan ei ole toivottu. Tässä on yksinkertaisesti ryhmitelty tapaukset luot-
tamuksen ja ikäluokan mukaan. Pylväät kuvaavat itse asiassa ristiintaulukon kunkin solun havait-
tuja frekvenssejä. 
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Ikä
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Muokkaamme kuviota kaksoisklikkaamalla sitä, mikä aktivoi Chart editorin. Chart Editor –
ikkunassa valitaan Chart ► Options… jolloin aukeaa alla oleva valintaikkuna. Valitaan tässä Chan-
ge scale to 100%. 

 

Lopullista kuviota voi vielä muokata esimerkiksi jakauma-% lisäämällä. Nämä %:t vastaavat nyt 
ristiintaulukon sarakeprosentteja. 
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3. Keskiarvovertailu riippuvuuden mittana 

Kun selitettävä (riippuva) muuttuja on kvantitatiivinen ja selittävä (riippumaton) muuttuja on 
kategorinen (esim. laatueroasteikollinen), riippuvuuden tarkasteluun soveltuu keskiarvojen ver-
taaminen. Olemme siis kiinnostuneita siitä eroavatko kvantitatiivisen muuttujan keskiarvot tiet-
tyjen ryhmien välillä. Esimerkiksi voisimme tutkia eroaako keskimääräinen asennoituminen aktii-
viseen ympäristön hyväksi toimimiseen sen mukaan mikä on koulutustaso. Empiirisesti tutkisim-
me siis sitä eroavatko asennoitumista kuvaavan summamuuttujan keskiarvot merkittävästi koulu-
tusta kuvaavan laatueroasteikollisen muuttujan luokkien välillä. Teoreettisesti kiinnostuksen 
kohteen olisi siis koulutustason vaikutus ympäristöasioiden tiedostamiseen ja sitä kautta aktiivi-
sen toimintaan ympäristön hyväksi. 

3.1. Keskiarvovertailut SPSS:llä 

Keskiarvovertailut saa SPSS:llä toteutettua valikosta Analyze ► Compare Means. Yksinkertainen 
keskiarvojen esittäminen ja vertaaminen luokittain on helpointa toteuttaa valinnalla Analyze ► 
Compare Means ► Means… 

 

Dependent List -kohtaan tulee riippuva(t) muuttuja(t) ja Independent List –kohtaan selittävä(t) 
muuttuja(t). Tässä esimerkissä tarkastellaan tulojen riippuvuutta koulutustasosta. Koulutustasoa 
kuvaava muuttuja q44 on ensin luokiteltu viisiluokkaiseksi. SPSS tarjoaa oletusarvoisesti luokit-
tain keskiarvon, keskihajonnan ja tapausten lukumäärän (N). 
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 -valinnalla esitettävää statistiikkaa voi täsmentää. Tarjolla on esimerkiksi minimi- ja 
maksimiarvot, mediaani, keskiarvon keskivirhe (jota voi käyttää luottamusvälin laskemiseen) 
sekä vinouden ja huipukkuuden tunnusluvut (skewness, kurtosis). Lisäksi voitaisiin valita tilastol-
lisia testejä. Jos kuitenkin tarkoituksena on tilastollisen merkitsevyyden testaaminen, se kannat-
taa ennemmin tehdä jäljempänä esitettävällä tavalla. 

Kun keskiarvovertailu tehdään oletusmuotoisena (Options -valinnalla ei muuteta mitään), saa-
daan alla olevan kaltainen taulukko. Siinä on esitetty riippuvan muuttujan (bruttopalkka mk/kk) 
keskiarvot koulutusluokittain. Suurena yllätyksenä ei tule havainto, että ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneilla keskipalkka on suurin. 

[q59] Kuinka suuret ovat keskimääräiset kuukausitulonne veroja
vähentämättä (=bruttotulot)?

4944,62 13 12817,431

6941,47 72 4252,681

9119,71 77 5539,122

11583,33 81 6167,303

13893,33 30 9342,485

9601,96 273 6871,011

Koulutus
Vielä koulussa

Ei ammat. koulutusta

Ammattikoulu tai -kurssi

Opistotaso tai amk

Ylempi korkeakoulututk,

Total

Mean N Std. Deviation

 

Mikäli halutaan tutkia ovatko erot niin merkittäviä, etteivät ne voisi johtua pelkästä otantavir-
heestä, eli että vallitseeko muuttujien välillä tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, tulee käyttää 
joko t-testiä tai yksisuuntaista varianssianalyysia (eli ns. F-testiä) riippuen siitä onko selittävällä 
muuttujalla luokkia kaksi vai useampia. 

3.2. Kahden ryhmän keskiarvon vertaaminen: riippumattomien otosten 
t-testi 

Kun halutaan verrata kahden ryhmän keskiarvoja vähintään välimatka-asteikollisella muuttujalla 
käytetään keskiarvojen eron tilastollisen merkitsevyyden testaamiseen ns. t-testiä. Testin ole-
tuksiin kuuluu, että otoskoko on riittävän suuri (yli 20) ja että riippuvan muuttujan jakauma on 
perusjoukossa normaalinen (eli noudattaa normaalijakaumaa). 

Tutkitaan eroaako miesten ja naisten asennoituminen ympäristön hyväksi toimintaan tilastolli-
sesti merkitsevällä tavalla. Valitaan valikosta: Analyze ► Compare Means ► Independent-Samples 

T Test… Avautuvassa valintaikkunassa valitaan riippuva muuttuja Test Variable(s) –laatikkoon ja 
selittävä eli ryhmittelymuuttuja Grouping Variable –riville. 
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Define Groups –valinnalla pitää vielä määritellä ryhmät joita verrataan. Nyt muuttuja (q1 eli 
sukupuoli) voi saada vain kaksi arvoa 1 (mies) ja 2 (nainen), joten laitamme nämä vertailtaviksi 
ryhmiksi. Valinta mahdollistaa siis myös esim. useampiluokkaisen muuttujan kahden luokan väli-
sen vertailun. Mahdollista on myös käyttää jatkuvaa muuttujaa, jollaa jaetaan aineisto kahteen 
osaan antamalla leikkauspiste (Cut point). Voitaisiin siis verrata esimerkiksi yli ja alle 50-
vuotiaita. 

 

 -valinnalla voitaisiin muuttuu luottamustasoa oletuksena olevasta 95%:sta. 

Tulostus antaa ensin varsinaisen keskiarvovertailun. Asennoitumista kuvaava summamuuttuja 
määriteltiin harjoituksessa 2e. kysymyspatterista 16. Se voi saada arvoja välillä 0-20. Suurempi 
arvo kuvaa positiivisempaa ja aktiivisempaa suhtautumista ympäristön hyväksi toimimiseen. Nai-
set saavat summamuuttujalla keskiarvon 13,66 ja miehet 12,16. 

Group Statistics

119 12,16 3,215 ,295

152 13,66 2,965 ,241

[q1] Sukupuolenne?
Mies

Nainen

Asennoituminen
ympäristön hyväksi
toimimiseen

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 

Testitaulukossa on ensin Levene’n varianssien yhtäsuuruustesti. Tällä siis testataan ovatko ryh-
mien sisäiset varianssit tilastollisessa mielessä yhtä suuret. Testisuure (F) on pieni ja sitä vastaa-
va p-arvo (Sig.) taas suuri (>0,1). Kun nollahypoteesina on varianssien yhtäsuuruus, tarkoittaa 
tämä että nollahypoteesi jää voimaan. Ryhmien varianssit ovat siis yhtä suuret, jolloin t-testin 
tulokset tulkitaan ensimmäiseltä riviltä. Käytännössä tällä ei suurilla aineistoilla yleensä ole 
merkitystä. 

Independent Samples Test

,308 ,579 -3,995 269 ,000 -1,50 ,377 -2,246 -,763

-3,955 243,205 ,000 -1,50 ,380 -2,254 -,755

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Asennoituminen
ympäristön hyväksi
toimimiseen

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 

Varsinainen t-testisuure on -3,995 ja sitä vastaava p-arvo on p<0,001 (vapausastein df=269), eli 
ero on tilastollisesti merkitsevä. Naiset suhtautuvat ympäristön hyväksi toimimiseen miehiä 
myönteisemmin! 95% luottamusväli miesten ja naisten keskiarvojen erolle summamuuttujalla on 
-2.2… -0.8 (tämä nähdään siis viimeisestä sarakkeesta). Sisällöllisesti ero ei siis kuitenkaan ole 
kovin merkittävä (asteikolla 0-20). 
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3.3. Useamman ryhmän keskiarvojen vertailu: varianssianalyysi eli F-
testi 

Jos selittävällä kategorisella muuttujalla on luokkia kolme tai enemmän, tulee keskiarvojen ero-
jen merkitsevyyden testaamiseen käyttää yksisuuntaista varianssianalyysia (ANalysis Of VAriance, 
ANOVA). ”Yksisuuntaisuus” tarkoittaa tässä sitä että selittäviä muuttujia on vain yksi. Monisuun-
taisessa varianssianalyysissa selittäviä muuttujia voi olla kaksi tai useita. Monisuuntainen va-
rianssianalyysi ei kuulu tämän SPSS-peruskurssin sisältöön. 

Edellä havaittiin, että bruttopalkka (q59) näyttäisi olevan riippuvainen koulutustasosta. Varmis-
tamme riippuvuuden merkitsevyyden varianssianalyysilla. Yksisuuntainen varsianssianalyysi saa-
daan SPSS valikosta: Analyze ► Compare Means ► One-Way ANOVA. Riippuva muuttuja (palkka) 
tulee siis Dependent List –laatikkoon ja riippumaton (koulutus) Factor -laatikkoon. 

 

Options –valinnalla voidaan täsmentää suoritettavia analyyseja. Valitaan Descriptive ja Homo-
geneity of variance test. Varianssianalyysi periaatteessa edellyttää, että verrattavien ryhmien sisäl-
lä riippuvan muuttujan varianssit ovat tilastollisessa mielessä yhtä suuria. Homogeneity of va-
riance test –valinta tulostaa saman varianssien yhtäsuuruustestin kuin t-testin yhteydessä (Leve-
ne’s homogeneity of variances). Jos varianssit havaitaan erisuuriksi, olisi parempi käyttää Brown-
Forsythen tai Welchin testiä, jotka saadaan valittua samasta Options -valintaikkunasta.  

 

Varianssianalyysi tutkii siis sitä voidaanko muuttujien välillä todeta tilastollisesti merkitsevä 
riippuvuus, eli eroavatko riippuvan muuttujan keskiarvot riippumattoman muuttujan luokkien 
välillä. Se ei kuitenkaan kerro sen enempää muuttujien välisestä riippuvuudesta, esimerkiksi 
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siitä mitkä luokat eroavat toisistaan merkitsevästi tai suoraan myöskään siitä onko riippuvuus 
lineaarista vai ei. 

 -valinnalla voidaan valita ”jälkikäteen” suoritettavaksi pareittaisia vertailuja, jossa 
kutakin selittävän muuttujan luokan muodostamaa paria verrataan keskenään. Lienee selvää, 
että luokkien ”ei ammatillista koulutusta” ja ”korkeakoulututkinto” välillä on merkittävä ero, 
mutta onko esimerkiksi ero opisto- tai amk-tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
välillä tilastollisesti merkitsevä. Emme kuitenkaan käsittele näitä Post Hoc –vertailuja tässä. To-
dettakoon että suositelluimpia Post Hoc –vertailun menetelmiä Bonferroni –testi tai Tukey –testi. 

Tulosteessa on ensimmäisenä varsinainen keskiarvovertailu. Ilman Options; Descriptive –valintaa 
tämä taulukko jää kokonaan tulostumatta. Keskiarvon ja keskihajonnan lisäksi tulostuvat, kes-
kiarvon keskivirhe sekä 95% luottamusväli. 

Seuraavana on varianssien yhtäsuuruustesti ja viimeisenä varsinaisen varianssianalyysin tulokset. 
Testin mukaan koulutuksen ja palkan välinen riippuvuus on tilastollisesti merkitsevää.4 

Descriptives

[q59] Kuinka suuret ovat keskimääräiset kuukausitulonne veroja vähentämättä (=bruttotulot)?

13 4944,62 12817,431 3554,916 -2800,88 12690,11 0 47000

72 6941,47 4252,681 501,183 5942,14 7940,80 0 25000

77 9119,71 5539,122 631,242 7862,49 10376,94 0 35000

81 11583,33 6167,303 685,256 10219,63 12947,04 1400 38000

30 13893,33 9342,485 1705,697 10404,79 17381,87 1500 40000

273 9601,96 6871,011 415,852 8783,26 10420,65 0 47000

Vielä koulussa

Ei ammat. koulutusta

Ammattikoulu tai -kurssi

Opistotaso tai amk

Ylempi korkeakoulututk,

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

Test of Homogeneity of Variances

[q59] Kuinka suuret ovat keskimääräiset
kuukausitulonne veroja vähentämättä (=bruttotulot)?

4,299 4 268 ,002

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

[q59] Kuinka suuret ovat keskimääräiset kuukausitulonne veroja vähentämättä
(=bruttotulot)?

1,68E+09 4 419997007,0 10,085 ,000

1,12E+10 268 41646811,93

1,28E+10 272

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Sama analyysi saataisiin siis toteutettua Analyze ► Compare means ► Means… –valintaikkunan 
Options –valinnasta. Sen etu on, että samalla valinnalla saadaan myös riippuvuuden voimakkuut-
ta kuvaava Eta –arvo, jota syystä tai toisesta ei ANOVA –valinnoista löydy. Tässä tapauksessa Eta 
= 0,362 ja Etan neliö Eta2 = 0,131. Etan neliö kertoo selitysasteen: palkan vaihtelusta selittyy 
tämän analyysin palkkamuuttujan perusteella 13%. 

                                             

4 Koska varianssien yhtäsuuruustestissä p<0,1 varianssit eivät ole yhtä suureet eivätkä varianssianalyysin 
vaatimukset näin olleen tarkkaan ottaen täyty. Suositeltavaa olisi siis käyttää ”robustimpia” Brown-
Forsythen tai Welchin testiä. Näidenkin mukaan riippuvuus on merkitsevää. 
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3.4. Keskiarvovertailun graafinen esittäminen 

Keskiarvovertailun graafisen esittämiseen sopii parhaiten pylväsdiagrammi (vaakapylväät), jossa 
kukin pylväs edustaa yhtä selittävän muuttujan luokkaa (riippuvan muuttujan keskiarvo). Vali-
taan Graphs ► Bar…  Simple; Summaries for groups of cases (tämä on siis sama valinta kuin nor-
maalin yhden muuttujan pylväsdiagrammin yhteydessä). Valitaan selittävä muuttuja (koulutus) 
Category Axis –riville, jolloin pylväät edustavat selittävän muuttujan luokkia. Selitettävä muut-
tuja tulee Bars Represent: Variable –kohtaan, jossa oletuksena on valinta MEAN (keskiarvo). Tätä 
voisi muuttaa Change Summary… -valinnalla, jota emme siis kuitenkaan tee. 

Emme halua tässä esittää puuttuvia tapauksia omana pylväänään, joten poistetaan Options… 
valikosta ”Display groups defined by missing values”. 

 

Tulostuva pylväskuvio (pystypylväät) ei meille yleensä kelpaa vaan sitä joudutaan muokkaamaan. 
Muokkauksen jälkeen kuvio näyttää esimerkiksi seuraavalta. Keskiarvovertailu on suositeltavaa 
esittää niin, että suurimman arvon saava luokka on ylimpänä. Kuvioiden muokkausta käsitellään 
tarkemmin osassa 5. 

Ylempi korkeakoulutu

Opistotaso tai amk

Ammattikoulu tai -ku

Ei ammat. koulutusta

Vielä koulussa

1500012500100007500500025000
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4. Kahden kvantitatiivisen muuttujan riippuvuus: korrelaatiokerroin 

Kahden muuttujan välinen (lineaarinen) riippuvuus voidaan yksinkertaisimmillaan esittää yhdellä 
riippuvuusluvulla. Yleinen riippuvuusluku on kvantitatiivisille muuttujille soveltuva korrelaa-
tiokerroin. Riippuvuuslukuja ovat myös edellä esitellyt kontingenssikerroin (kategoriset muuttu-
jat) ja Eta (kategorinen ja kvantitatiivinen muuttuja). Korrelaatiokerroin voi saada arvoja -
1.0…+1.0. Sen itseisarvo kuvaa muuttujien välisen yhteyden johdonmukaisuutta. Esimerkiksi kor-
relaatiokerroin 1.0 tarkoittaisi että aina muuttujan arvon kasvaessa, toisenkin muuttujan arvo 
kasvaa. Miinusmerkkinen korrelaatiokerroin kuvaa käänteistä riippuvuutta: kun toisen arvo kas-
vaa, toisen laskee. Korrelaatiokertoimen ollessa nolla riippuvuutta ei ole lainkaan. 

4.1. Korrelaatio SPSS:llä 

Korrelaatiokertoimet saadaan valikosta Analyze ► Correlate ► Bivariate… Muuttujat, joiden väli-
siä korrelaatioita halutaan tarkastella, tulevat arvatenkin Variables –laatikkoon. Tähän voidaan 
valita kerralla useampiakin kuin kaksi muuttuja. Tulostuvassa korrelaatiomatriisissa esitetään 
korrelaatiokertoimet kullekin muuttujaparille. 

Correlation coefficients kohdassa on oletuksena valinta Pearson. Tämä on yleisimmin käytetty 
Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin, jonka lyhenne on pieni r-kirjain. Pearsonin r soveltuu 
normaalisti jakautuneille kvantitatiivisille muuttujille. Jos muuttujat ovat järjestysasteikollisia 
tai jos jakauma on hyvin vino tai aineisto pieni, on suositeltavaa käyttää ei-parametrisia järjes-
tyskorrelaatiokertoimia Spearman tai Kendallin tau.  

Alla olevilla valinnoilla (oletus) suoritetaan kaksisuuntainen merkitsevyystesti, joka ei erottele 
riippuvaa ja riippumatonta muuttujaa. Tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet korostetaan kor-
relaatiomatriisissa asteriksilla eli tähtimerkillä (Flag significant correlations –valinta). 

 

Tulostuvasta korrelaatiomatriisista, jossa nyt on siis vain kaksi muuttujaa, todetaan että iän ja 
luottamusta julkiseen tietoon saasteiden aiheuttajista kuvaavan summamuuttujan korrelaatio on 
r=0,267. Korrelaatio on merkitsevä 99% luottamustasolla (p<0,01). Kun ikä kasvaa summamuuttu-
ja saa keskimäärin suuremman arvon. Kun summamuuttujalla suurempi arvo kuvaa suurempaa 
epäluottamusta, tarkoittaa tämä että nuoret luottavat tietoon saasteiden aiheuttajista enem-
män.  
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Correlations

1 ,267**

, ,000

323 249

,267** 1

,000 ,

249 249

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Ikä

(Epä)luottamus tietoon
saasteiden aiheuttajista

Ikä

(Epä)luottam
us tietoon
saasteiden
aiheuttajista

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että korrelaatio kertoo riippuvuuden johdonmukaisuudesta, ei 
suoranaisesti vaikutuksen voimakkuudesta. Riippuvuus voi olla tilastollisesti merkitsevää ja hyvin 
suoraviivaista (suuri r) mutta vaikutus silti minimaalinen. Siis vaikka vanhemmat olisivat aina 
nuorempia epäilevämpiä, he ovat vain hiukan epäilevämpiä. Vaikutuksen suuruutta voidaan mi-
tata regressioanalyysin avulla. 

4.2. Korrelaation graafinen esittäminen: scatter-plot eli pisteparvi 

Korrelaation käsitteen ymmärtämistä voi auttaa hahmottamaan sen graafinen esittäminen. Tätä 
varten muodostetaan ns. scatter plot -kuvio, jota suomeksi on kutsuttu pisteparveksi. Siinä kukin 
aineiston tapaus sijoitetaan kahden muuttujan arvojen muodostamaan kaksiuloitteiseen koor-
dinaatistoon. Tapana on sijoittaa selittäväksi ajateltu muuttuja X-akselille ja selitettävä Y-
akselille (siis X � Y). 

Valitaan Graphs ► Scatter… (Simple) ja sijoitetaan muuttujat paikoilleen. Käytämme nyt luonnol-
lisesti luokittelematonta ikämuuttujaa. 

 

Tulostuvassa kuviossa kutakin vastaajaa kuvaa yksi piste. Esimerkiksi vasemmalla ylimpänä on 
jonkin verran muista poikkeava noin 20-vuotias vastaaja, joka saa summamuuttujalla arvon 4,4 
(eli suhtautuu hyvin epäillen saasteiden aiheuttajista saatavaan tietoon).  
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Kuvion pisteet sijaitsevat ainakin jossakin määrin systemaattisesti alhaalta ylös (oikealle) nouse-
vana rykelmänä. Mikäli muuttujien välillä ei olisi lainkaan riippuvuutta, sijaitsisivat pisteet täy-
sin satunnaisesti pyöreähkönä ryppäänä, jonka keskellä on tiiviimmin pisteitä (mikäli muuttujat 
ovat normaalisti jakautuneita).  

Alla on sama kuvio, mutta siihen on lisätty ns. regressiosuora. Sen saa Chart editorissa valikosta 
Chart ► Options… jossa valitaan Fit Line: Total. Tämä suora kuvaa muuttujien välistä keskimää-
räistä yhteyttä. Se voitaisiin tässä tapauksessa esittää yhtälönä Y = 2,32 + 0,01 * ika. Siis jokai-
nen ikävuosi lisää summamuuttujan arvoa keskimäärin 0,01 yksikköä. Esimerkiksi 20 ja 70-
vuotiaan välillä keskimääräinen ero summamuuttujalla olisi puoli yksikköä (0,5). Vaikutus ei ole 
siis mitenkään dramaattinen.5 
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Korrelaatiokerroin kuvaa itse asiassa sitä, kuinka hyvä kuvaaja tämä regressiosuora on muuttuji-
en väliselle yhteydelle. Korrelaatiokerroin r=1,0 kuvaisi tilannetta jossa jokainen tapaus sijaitsisi 
tasan tarkkaan viivalla, siis esimerkiksi kaikki 30-vuotiaat saisivat summamuuttujalla arvon 2,62 
ja kaikki 65-vuotiaat arvon 2,97. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin (sen itseisarvo) on ykköstä, 
sitä lähempänä scatter plot pisteet ovat regressiosuoraa! 

                                             

5 Regressioanalyysi, jolla nämä tarkat arvot voidaan tuottaa, saadaan SPSS valikosta Analyze ► Regression 
► Linear… Kahden muuttujan regressiossa Y-muuttujan arvo esitetään siis X-muuttujan lineaarisena funk-
tiona. 
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Osa 5: Taulukoiden ja kuvioiden muok-
kaaminen; SPSS erikoistoiminnot 
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1. Yleistä taulukoista ja kuvioista 

SPSS tulostaa kuviot ja taulukot oletusmuotoisina. Yleensä ne eivät sellaisenaan ole siistiin esit-
tämiseen soveltuvia, vaan vaativat jonkin verran muokkausta. SPSS:n grafiikkaominaisuudet (ai-
nakin vielä versiossa 11) ovat lisäksi suhteellisen rajoittuneet. Kaikkia kuvioita ei Graphs valikon 
kautta saa lainkaan. Mikäli pyritään siistiin ja näyttävään tilastografiikan käyttöön, onkin usein 
järkevintä suorittaa SPSS:llä vain varsinaiset analyysit ja tehdä niiden pohjalta esitettävät kuviot 
esimerkiksi taulukkolaskenta ohjelmalla (Excel) tai varsinaisilla tilastografiikkaohjelmistoilla. 
Seuraavassa esitetään kuitenkin joitakin ohjeita taulukoiden ja kuvioiden muokkaukseen, joita 
voi olla apua. Ohjeet eivät ole mitenkään kattavia. Parhaiten SPSS –taulukoita ja –kuvioita oppii-
kin rohkeasti kokeilemalla. 

Taulukoiden ja kuvioiden oletusmuotoiluja voi jossain määrin muokata Data ► Options… valikos-
ta, Pivot Tables ja Chart -välilehdillä 

2. Taulukoiden ja kuvioiden kopioiminen tekstinkäsittelyohjelmaan 

SPSS-taulukoiden ja kuvioiden tulostaminen suoraan Output-ikkunasta on toisinaan varsin ongel-
mallista. Helpointa on siis muokata taulukot ja kuviot ensin SPSS:ssä valmiiksi ja kopioida sitten 
Wordiin tai muuhun tekstinkäsittelyohjelmaan ja tulostaa sieltä.  

Jos taulukot halutaan kopioida sellaisenaan (objekteina) käytetään Edit ► Copy objects tai CTRL-
K pikavalintaa. Jos halutaan kopioida pelkkä tekstidata ja muokata taulukot Wordissa, käytetään 
Edit ► Copy tai pikavalintaa CTRL-C. Taulukot tuodaan Wordiin normaalisti: Edit ► Paste tai 
CTRL-V. Kuviot voidaan kopioida kummalla tahansa tavalla. Wordiin objekteina kopioituja tau-
lukkoja ja kuvioita ei voi siis tekstinkäsittelyohjelmalla enää muokata lukuun ottamatta niiden 
koon muuttamista.6 

3. Taulukoiden muokkaaminen 

Taulukoiden oletusmuotoilu on – erityisesti ristiintaulukointien osalta – suhteellisen epäsiisti 
SPSS:ssä. Taulukoita on siis syytä siistiä ja muokata ennen niiden esittämistä. Alla on esimerkki-
nä Taulukko1, joka on sivun 32 ristiintaulukko hieman siistimmäksi muokattuna. Taulukolle on 
tehty seuraavat muutokset: 

• Annettu taulukolle ”selväkielisempi” otsikko. 

• Ylimääräiset ja itsestään selvät selitteet on siistitty pois (esim. sarake jossa on ”count” 
ja ”% within..” on yleensä turha) 

• Vieraskieliset termit on suomennettu. 

• Solujen sisältä on poistettu frekvenssit ja prosentit on pyöristetty kokonaisluvuiksi. 

• Yhteensä rivillä on vaihdettu % ja N paikkaa niin että viivan alla on yhteensä-% ja vasta 
tämän alla frekvenssit. Selittävän muuttujan luokkien summafrekvenssit tulee aina esit-
tää. 

                                             

6 Uudemmilla SPSS:n versioilla tuotetut SPSS -taulukot voidaan kopioida Wordiin myös niin että ne muun-
netaan muokattavaksi Word-taulukoiksi säilyttäen kuitenkin SPSS-muotoilut. Tässä tosin on vanhempien 
Word- ja Windows-versioiden kanssa ongelmia. Uudemmilla SPSS -versioilla tuotettuja taulukoita ei myös-
kään voi SPSS 10 ja 11 versioilla avata. 
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Taulukko 1: Suhtautuminen väittämään ” Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat ilman että 
elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan?” sukupuolen mukaan (%). 

2% 3% 2%

14% 8% 10%

17% 12% 14%

51% 45% 48%

17% 32% 25%

100% 100% 100%

133 158 291

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

En ole samaa mieltä
enkä eri mieltäEri mieltä

Täysin eri mieltä

Nykyaikainen tiede ratkaisee
ympäristöongelmat ilman että
elämäntapamme muuttuu juuri
lainkaan?

Yhteensä

Mies Nainen

Sukupuoli

Yhteensä

 

Taulukkoa päästään siis muokkaamaan kaksoisklikkaamalla sitä hiirellä Output-ikkunassa. Tekstiä 
voi poistaa tai uutta kirjoittaa soluihin kaksoisklikkaamalla niitä ensin. Desimaalit muutetaan 
valitsemalla solu (tai alue jossa useita soluja) ja valitsemalla valikosta Format ► Cell Properties…  

Sama valinta saadaan valitun alueen päällä hiiren oikeanpuoleista nappia painamalla. 

Format -valikosta löytyy lisäksi mm. 

► Table Properties… taulukon muotoiluun liittyviä valintoja 

► Table Looks… jolla voidaan muuttaa taulukon ulkoasua oletusmuotoilujen avulla. Esimer-
kiksi alla on sama taulukko ”Academic 2” muotoilulla 

► Font… Voidaan muuttaa kirjasintyyppiä ja –kokoa 

► Set Data Cell Widths… Muuttaa sarakkeiden leveyden tasaiseksi määrittelyn mukaan. 

2% 3% 2%

14% 8% 10%

17% 12% 14%

51% 45% 48%

17% 32% 25%

100% 100% 100%

133 158 291

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

En ole samaa mieltä enkä eri mieltä

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Nykyaikainen tiede ratkaisee

ympäristöongelmat ilman

että elämäntapamme muuttuu

juuri lainkaan?

Yhteensä

Mies Nainen

Sukupuoli

Yhteensä
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4. Kuvioiden muokkaaminen 

Oppimateriaalin 3 osassa käsiteltiin lyhyesti taulukoiden muokkausta. Seuraavassa tarkastellaan 
lyhyesti sitä kuinka kuvioita voidaan SPSS:n Chart Editorissa muokata. Esimerkkinä tässä käyte-
tään yksinkertaista pylväsdiagrammina esitettyä 
muuttujan jakaumaa. Esimerkkimuuttuja on 5-
luokkainen koulutusta kuvaava muuttuja.  

Kuviota kaksoisklikkaamalla aktivoidaan kuvioeditori 
(Chart Editor) uuteen ikkunaan. Kuvion eri osia pää-
see muokkaamaan niitä kaksoisklikkaamalla. Useim-
mat valinnat löytyvät myös valikoista: Gallery, 
Chart, Series ja Format.  

Kuvioita muotoillessa on syytä pitää mielessä että 
yhdessä julkaisussa kuviot tulisi olla mahdollisimman 
yhdenmukaisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Valikot 

 

 

 

   Scale                      Series ► Displayed… 

   Axis 

 

 

 

              Category Axis 

 

 

 

Scale Axis -valinnalla voidaan muokata asteikkoa. Tehdään seuraavat muutokset: 

- Poistetaan Axis Title (asteikko voidaan kertoa kuvion otsikossa) 

- Range: voitaisiin muuttaa näytettävään asteikon osaa (ei muuteta) 

- Major / minor divisions (asteikon esitys) valitaan major division ”Increment: 10” ja 
”Grid”, minor division ”Increment: 5” ja ”Ticks”. Increment on intervalli, grid apuviivat 
ja tick pikku merkki asteikossa. 

Koulutus

Ylem
pi korkeakoulutu

O
pistotaso tai am

k

Am
m
attikoulu tai -ku

Ei am
m
at. koulutusta

Vielä koulussa

%

30

20

10

0
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Labels –valinnalla uudessa valintaikkunassa voidaan määrittää esimerkiksi asteikon tarkkuus eli 
kuinka monta desimaalia näytetään. Korvataan nolla ykkösellä. 

 

Category Axis –valinnalla päästään käsiksi muuttujan luokkiin. Poistetaan itse muuttujan selite 
kohdasta Axis Title (tämäkin voidaan kertoa kuvion otsikossa). Luokkien selitteitä voitaisiin 
muuttaa Labels –painikkeella. 

 

Scale ja Category Axis valintaikkunan avautuvat  myös Chart ► Axis… valikosta. 

Pylväitä klikkaamalla aukeaa Displayed Data valintaikkuna. Sama voidaan suorittaa valikosta 
Series ► Displayed… Täällä voidaan määrittää tarkemmin mitä pylväitä näytetään (Display) tai ei 
näytetä (Omit). Tässä voidaan myös järjestää pylväät uudelleen. Suosituksena on että vaakapyl-
väät esitetään laskevassa suuruusjärjestyksessä, jolloin luokkien (tai muuttujien tms.) vertailu 
on helpompaa. Joudumme heittelemään manuaalisesti muuttujan luokkia edestakaisin Display 
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ikkunasta Omit ikkunaan ja takaisin. Siirretään ensin suurin luokka ”Opistotaso tai amk” jne. 
kunnes kaikki luokat on siirretty. 

 

Valikot: 

Gallery: voidaan muuttaa kuvion tyyppiä esim. ympyrä- tai viivadiagrammiksi 

Chart ►  

Axis… (selitetty edellä) 

Bar spacing… pylväiden välin leveys 

Title… otsikko (yleensä otsikko kannattaa antaa vasta Word:ssa) 

Footnote… alaviitteet 

Outer ja Inner Frame: kehykset (alla ensimmäisessä esimerkissä lisätty Outer frame, jäl-
kimmäisissä poistettu myös Inner frame)) 

Series ► Displayed… (selitetty edellä) 

Format ► (nämä saadaan myös pikakuvakkeilla) 

 Fill Pattern… Pylvään täyttökuvio. Pylvään osat tai ryhmitellyssä kuviossa eri pylväät 
voidaan täyttää eri kuvioin. 

 Color… Pylvään täyttöväri ja reunaviivojen väri. Pylvään osat tai ryhmitellyssä kuviossa 
eri pylväät voidaan täyttää eri värein. Mv-tulosteessa kannatta käyttää harmaasävyjä sekä 
kuviointia. Tyylikeinona reunaviivat jätetään usein pois (esim. alla). 

 Line Style… Viivojen tyyppi (style) ja vahvuus (weight). 

 Bar Style… Pylvään tyyppi: normaali, varjostettu tai 3-ulotteinen (alla normaali ja 3-
ulotteinen). 

 Bar Label Style… Voidaan lisätä pylväisiin asteikon mukaiset %:t tai frekvenssit, joko 
sellaisenaan (kuten alla) tai kehystettynä. Asteikon tarkkuus riippuu mitta-askselin tarkku-
desta. Esim. edellä määriteltiin Axis ► Scale ► Labels, desimaalit yhden numeron tarkku-
della. 

 Text… Tekstin kirjasin ja koko. SPSS muotoilee kuviot automaattisesti ja toisinaan 
teksti vie liikaa tilaa. Tekstin pienentäminen saattaa auttaa jonkin verran. 

 Swap Axes… Akselin kääntäminen (esim. pystypylväistä vaakapylväät) 
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Esimerkkejä muotoilluista taulukoista: 

Opistotaso tai amk

Ammattikoulu tai -ku

Ei ammat. koulutusta

Ylempi korkeakoulutu

Vielä koulussa

30,020,010,00,0

5,7

10,2

27,7

28,0

28,3

 

 

Opistotaso tai amk

Ammattikoulu tai -ku

Ei ammat. koulutusta

Ylempi korkeakoulutu

Vielä koulussa

30,025,020,015,010,05,00,0

5,7

10,2

27,7

28,0

28,3

 

Vielä koulussa

Ylempi korkeakoulutu

Ei ammat. koulutusta

Ammattikoulu tai -ku

Opistotaso tai amk

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

5,7

10,2

27,728,028,3

 

5. SPSS:n erikoistoimintoja 

Matriisin järjestäminen: Sort cases 

Havaintomatriisin data on joskus tarpeen järjestää uudelleen tietyn muuttujan arvojen mukaan 
(esimerkiksi id-numero). Tämä onnistuu valinnalla Data ► Sort Cases… tai siirtämällä hiiren koh-
distin muuttujan nimipalkin päälle ja valitsemalla hiiren oikean puoleisella painikkeella Sort As-
cending (kasvava järjestys) tai Sort Descending (laskeva järjestys). 

Ehdollistaminen: 

Jos halutaan tehdä analyysejä ns. ehdollistaen, on kaksi vaihtoehtoa. Mikäli haluamme tarkastel-
la eri ryhmiä, vartailla esimerkiksi johdonmukaisesti aina miehiä ja naisia. Valitaan Data ► Split 
File… ja määritellään vertailtava muuttuja. Tällöin kaikki analyysit (taulukot, kuviot) tehdään 
erikseen kyseisen muuttujan eri luokille (esim. miehille ja naisille). 
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Mikäli taas halutaan tarkastella ainoastaan jotakin tiettyä ryhmää, halutaan tarkastella esimer-
kiksi vain nuoria alle 30-vuotiaita vastaajia, valitaan Data ► Select cases… 

 

 -valinnalla annetaan tarkemmat ehdot. Tässä esimerkissä otetaan käyttöön ”filtteri” joka 
suodattaa 30-vuotiaat ja vanhemmat analyyseista pois. Mikäli haluttaisiin tehdä analyysit vain 
naisvastaajille määritettäisiin q1 = 2. 
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Muuttujaryhmien määrittäminen 

Kyselyaineistoissa voi olla satoja muuttujia. Tällöin oikean muuttujan hakeminen listasta on 
usein työlästä ja turhauttavaa.  Mikäli säännöllisesti käytetään vain osaa muuttujista, voidaan 
määrittää ns. muuttujaryhmiä Utilities ► Define Sets… toiminnolla. 

 

Halutut muuttujaryhmät otetaan käyttöön Utilities ► Use Sets… -valikosta. Esitettävät ryhmät 
(sets) valitaan oikeanpuoleiseen laatikkoon. NEWVARIABLES valinta ottaa käyttöön kaikki sillä 
istunnolla muodostetut uudet muuttujat. 
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Nyt valintaikkunoiden muuttujalistassa vasemmalla näkyvät vain ne muuttujat jotka on määritel-
ty, jolloin käyttö helpottuu huomattavasti kuten ristiintaulukointiesimerkki osoittaa. 

 


