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• Menetelmäopintojen valtakunnallinen tietovaranto: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html 

• Menetelmäopetuksen tietovarannon SPSS -oppimisympäristö. 

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

• Tilastokeskuksen verkkokoulu:  

http://tilastokoulu.stat.fi/ 

• Aki Taanilan kvantitatiivinen menetelmäpaja: 

 http://tilastoapu.wordpress.com/ 

• Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena - 

artikkelikokoelma: 

 http://www.oamk.fi/opinnaytehanke/docs/opinnaytetyokirja.pdf 

 

Tilastolähteitä internetistä 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
http://tilastokoulu.stat.fi/
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/SPSS/spss.html
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Tutkimukseen valmistautuminen 

1. Kvantitatiivinen tutkimusprosessi − tutkimuksen 

luotettavuus   

2. Otantatutkimukset 

3. Tutkimuslomakkeen laatiminen ja tiedonkeruu 

4. Tutkimusraportti 

5. Tilastotieteen peruskäsitteitä 

 Mitta-asteikot − Tunnusluvut − Normaalijakauma 

 Heikkilä, Tarja (2014): Tilastollinen tutkimus 

 Sisältö 
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Tutkimusaineiston käsittely ja raportointi 

9.   Muuttujien määrittely ja aineiston syöttö − Muuttujamuunnokset 

(mm. luokittelu) 

10.  Aineiston kuvaaminen  

 Taulukot − Kuviot − Tunnusluvut − Tulosten esittäminen raportissa  

11.  Muuttujien väliset yhteydet ja tilastolliset testit  
Tilastollisten hypoteesien testaus − Korrelaatiokertoimet − 

Ristiintaulukointi ja khiin neliötesti − Keskiarvojen vertaaminen 

(Varianssianalyysi, t-testi) − Ei-parametriset testit  

12. Monimuuttujamenetelmät , esimerkkejä: 
Faktorianalyysi − Mittarin reliabiliteetti –  

Usean muuttujan regressioanalyysi 

13. Raportointiesimerkkejä 

14. Tiedostojen siirto ohjelmien välillä 



TUTKIMUSTOIMINTA 

Empiirinen tutkimus Teoreettinen tutkimus 

Kvantitatiiviset tutkimukset 
 
Tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä: 

•  lomakekyselyt, surveyt 

•  internet-kyselyt 

•  strukturoidut haastattelut 

•  puhelinhaastattelut 

•  systemaattinen havainnointi 

•  kokeelliset tutkimukset 

Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia menetelmiä toisiaan täydentäen. 

 

Kvalitatiiviset tutkimukset 
 
Tyypillisiä  aineistonkeruumenetelmiä: 

•  henkilökohtaiset haastattelut 

•  syvähaastattelut 

•  ryhmähaastattelut 

•  osallistuva havainnointi 

•  eläytymismenetelmä 

•  valmiit aineistot ja dokumentit 
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Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

tutkimuksen oleellisimmat erot  
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 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään 

tutkimuskohdetta (esim. yritys tai asiakas)  ja sen 

käyttäytymisen ja päätösten syitä. Kvalitatiivinen tutkimus 

rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Tavoitteena on 

siis ymmärtäminen, ei määrien selvittämien. Kvalitatiivinen 

tutkimus sopii hyvin esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, 

vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. 

Tietoja kerätään usein syvähaastatteluilla tai 

ryhmäkeskusteluilla.  

Mikä? 

Paljonko? 

Missä? 

Miksi?  

Kuinka usein? 

Miksi? 

Miten? 

Millainen? 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla 

selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä 

kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta 

ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä 

standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihto-

ehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja 

usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai 

tutkittavassa ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa 

oleva tilanne, mutta ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden 

syitä.  
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Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet 

Tutkimusongelman määrittäminen 

 
Tutkimus-

suunnitelman 
laatiminen 

Tiedonkeruuvälineen rakentaminen 

Tietojen kerääminen 

Tulosten raportointi 

Johtopäätösten teko ja tulosten hyödyntäminen 

Aikaisempiin tutkimuksiin ja 
kirjallisuuteen perehtyminen 

Mahdollisten hypoteesien laadinta 

Tietojen käsittely ja analysointi 

 

•tutkimuksen tavoitteen täsmentäminen 
• tutkimusmenetelmän valitseminen 
• budjetin ja aikataulun laatiminen 
• tietojen hankintatavasta päättäminen 
• perusjoukon ja otoksen määrittäminen 
• otantamenetelmän valitseminen 
• aineiston käsittelytavasta päättäminen 

(lomakkeen laatiminen) 

• aihealueen valinta  

• tavoitteiden asettaminen 
• taustatietojen hankkiminen 
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 Kuvaileva eli deskriptiivinen tutkimus on empiirisen 

tutkimuksen perusmuoto. Se liittyy yleensä osana  lähes 

jokaiseen kvantitatiiviseen tutkimukseen ja voi olla jonkin muun 

tutkimuksen pohjana. Kuvaileva tutkimus vaatii laajan aineiston, 

koska siinä on tärkeää tulosten luotettavuus, tarkkuus ja 

yleistettävyys.  

 Kartoittavaa eli eksploratiivista tutkimusta käytetään usein 

esitutkimuksena, jonka avulla pyritään löytämään tutkittavaa 

ilmiöitä selittäviä tekijöitä tai sopivia vastausvaihtoehtoja tai 

luokituksia tutkimuslomakkeen kysymyksiin.  
 

 Selittävällä eli kausaalisella tutkimuksella pyritään 

selvittämään ilmiöiden välisiä syy- ja seuraussuhteita. 

Muuttujien välisiä riippuvuuspäätelmiä yleistettäessä 

tarvitaan laaja aineisto luotettavien tulosten saamiseen. 

Kokeellinen tutkimus on yksi selittävän tutkimuksen 

erityismuoto, jonka avulla tutkitaan jonkin tekijän 

vaikutusta kontrolloiduissa olosuhteissa.  

Mikä? 

Kuka? 

Millainen? 

Missä? 

Milloin? 

Miksi avioerot ovat 

lisääntyneet? Mitkä 

ovat syyt liikkeen 

asiakasmäärän 

laskuun? 
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Tutkimuksen luotettavuus  

Validiteetti 

Validi tutkimus  

• mittaa sitä, mitä oli tarkoitus 

• ei sisällä systemaattisia virheitä  

• antaa keskimäärin oikeita tuloksia. 

 

Tutkimuksen validius on varmistettava etukäteen huolellisella suunnittelulla ja 

tarkoin harkitulla tiedonkeruulla: 

• oikeita asioita mittaavat, yksiselitteiset ja koko tutkimusongelman kattavat 

kysymykset 

• perusjoukko selkeästi määritelty ja kattavasti luetteloitu tai rekisteröity  

• edustava otos (otanta tehty koko perusjoukosta sopivalla 

otantamenetelmällä) 

• korkea vastausprosentti. 
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Tutkimuksen luotettavuus  

Reliabiliteetti  
 

Reliaabeli tutkimus   

• antaa tarkkoja, ei-sattumanvaraisia tuloksia 

• on toistettavissa samanlaisin tuloksin. 

 

Luotettavien tulosten saamiseksi on varmistettava että 

• otos on tarpeeksi suuri  

• otos on edustava (mahdollisimman samanlainen kuin perusjoukko) 

• tiedonkeruu, tulosten syöttö ja käsittely tehdään huolellisesti ja 

virheettömästi. 
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 Asiantunteva aineiston käsittely ei 

pelasta tutkimusta, jos tutkimus on 

huonosti suunniteltu tai jos lomakkeen 

kysymysten avulla ei saada vastausta 

tutkimusongelmaan. 
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Tutkimuksen  

luotettavuutta edesauttavat  

• selkeä ja tarkkaan rajattu tutkimusongelma 

• selkeästi määritelty perusjoukko 

• hyvä tutkimussuunnitelma 

• hyvä kyselylomake 

• harkiten valittu otantamenetelmä 

• edustava ja tarpeeksi suuri otos 

• sopiva tiedonkeruumenetelmä 

• korkea vastausprosentti 

• tilastollisten menetelmien hallinta 

• selkeä ja objektiivinen raportti. 
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Tutkimuksen  

luotettavuuden arviointi  
 

• Tutkijan on tärkeä itse kriittisesti arvioida tutkimuksen 

luotettavuutta ja tuoda esiin mahdolliset tutkimuksen 

luotettavuutta alentavat seikat (esim. alhainen 

vastausprosentti, väärinymmärretyt tai moniselitteiset 

kysymykset, vino kohderyhmä jne.). 

• Kadon vaikutusta tutkimustuloksiin on vaikea arvioida.  

Jos on tietoa perusjoukosta (esim. sukupuoli-, ikä-, yksikkö-

jakaumista), voidaan aineiston edustavuutta arvioida 

taustamuuttujien osalta. Näihin tilasto-ohjelma ei anna 

vastauksia. 

• Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että tutkimustuloksia 

esittelevät kuviot kertovat totuuden. 
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Tyypilliset kvantitatiivisen aineiston 

tiedonkeruumenetelmät 

• lomakekyselyt 

• henkilökohtaiset haastattelut (pääosin strukturoidut 

kysymykset) 

• puhelinhaastattelut 

• internet-kyselyt. 
 

Harkitse sopiva tiedonkeruumenetelmä  tutkimuksen 

perusjoukon, tutkimusongelman sekä lomakkeen pituuden 

ja kysymysten sisällön mukaan. Voit käyttää useampaakin 

tiedonkeruumenetelmää samaan tutkimukseen. 
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Kvantitatiivisen aineiston 

tiedonkeruumenetelmiä 
Ominaisuus Henkilökohtai-

nen haastattelu 

Puhelin-

haastattelu 

Postikysely Internet-kysely 

Vastaus-

prosentti 

Yleensä korkea Yleensä korkea Usein alhainen Riippuu 

kohdejoukosta 

Haastatteli-

joiden tarve 

Suuri Selvästi pienem-

pi kuin henkilö-

kohtaisessa 

haastattelussa 

Ei tarvita Ei tarvita 

Haastattelijan 

vaikutus 

Suuri Pieni Vältetään Vältetään 

Vastausten 

saannin nopeus 

Melko nopea Nopea Hidas (varsinkin 

uusintakyselyssä) 

Nopea 

Pitkän kysely-

lomakkeen 

käyttömahdol-

lisuus 

Hyvä Melko huono  

(saa kestää 

korkeintaan  

15−20 min) 

Hyvä, mutta kato 

lisääntyy 

lomakkeen 

pidentyessä 

Hyvä, mutta kato 

lisääntyy 

kysymysten 

lisääntyessä 
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Kvantitatiivisen aineiston 

tiedonkeruumenetelmiä, jatkuu 
Ominaisuus Henkilökohtai-

nen haastattelu 

Puhelin-

haastattelu 

Postikysely Internet-kysely 

Arkaluontoisten 

kysymysten 

käyttömahdollisuus 

Huono Huono Hyvä Hyvä 

 

Avointen 

kysymysten 

käyttömahdollisuus 

Hyvä Melko hyvä Huono, jätetään 

usein vastaamatta 

Huono, jätetään 

usein vastaamatta 

Vastausten tarkkuus Hyvä Hyvä Kyseenalainen Kyseenalainen 

Väärinkäsitys-

mahdollisuus 

Pieni Melko pieni Suuri Suuri 

Mahdollisuus tietää, 

kuka on vastannut 

Kyllä Kyllä Ei Ei 

Oheismateriaalin 

käyttömahdollisuus 

Hyvä Ei ole Hyvä Hyvä 

Lisähavaintojen 

tekomahdollisuus 

Hyvä Melko hyvä Ei ole Ei ole 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Internet-kyselyt 

• Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on 

mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus 

edustavan aineiston saamiseen. 

• Aineistoa voidaan tarvittaessa täydentää rinnakkaisilla 

tiedonkeruumenetelmillä (lomakekysely tai puhelinhaastattelu). 

• Toisaalta internet-kyselyä voidaan käyttää myös lomakekyselyn tai 

puhelinhaastattelun rinnakkaisena tiedonkeruumenetelmänä. 

Esimerkiksi lomakekyselyn saatekirjeessä voidaan antaa linkki 

internet-kyselyyn tai puhelinhaastatteluilla kerättyä aineistoa voidaan 

täydentää Internet-kyselyllä.    

• Internet-kyselyjen toteuttamiseksi on julkaistu internetpohjaisia 

tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmia, esimerkiksi Webrobol ja Digium 

Enterprise.  
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Internet-kyselyt, jatkuu 

Internet-pohjaisten tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmien 

ominaisuuksia  (esimerkiksi Webropol ja Digium Enterprise)  

– Eivät vaadi kalliita investointeja tai asennuksia.  

– Palvelu toimii verkon välityksellä.  

– Keräävät tietoa sähköpostin, tekstiviestien, mobiilipäätelaitteiden, 

verkkolomakkeiden, intranetin, paperilomakkeiden sekä 

puhelinhaastatteluiden avulla. 

– Helppokäyttöisiä ohjelmistoja tiedonkeruuseen, kerätyn tiedon 

analysointiin ja raportointiin. 

– Tulokset ovat käytettävissä reaaliajassa. 

– Kaikki tieto ja tulokset ovat helposti siirrettävissä Exceliin, 

PowerPointiin, Wordiin sekä moniin tilasto-ohjelmiin.  

 

 
T. Heikkilä 
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Vinkkejä Webropol-kyselyn 

tekemiseen 

• Suunnittele Webropol-kysely vain sellaiseen tutkimukseen, jossa 

internet-kyselyllä on mahdollista saada  edustava otos, käytä 

tarvittaessa rinnakkaista tiedonkeruumenetelmää. 

• Hanki Webropol-tunnukset. 

• Kirjaudu ohjelmaan. 

• Tallenna ja tulosta sekä Webropolin käyttöopas että raportointiopas. 

• Tutustu ohjeisiin ennen kyselyn tekemistä. 

• Testaa lomakkeen toimivuus ennen kuin lähetät tutkittaville (ks. 

seuraava dia). 

• Tallenna datatiedosto jatkokäsittelyä varten Exceliin tai tilasto-

ohjelmaan.  
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Webropol-kyselyn julkaiseminen 

• Testaa lomakkeen toimivuus julkaisemalla kysely ja lähettämällä 

se itsellesi ja muutamalle koevastaajalle.  

• Vastaa itse kyselyyn ja varmista että kaikki toimii kuten 

suunnittelit.  

• Testaa myös tulosten raportointi ja vastausten vienti Exceliin ja/tai 

SPSS:ään tai muuhun tilasto-ohjelmaan.  

• Jos aiot käyttää raportoinnissa keskiarvoja, tarkista erityisesti 

niiden arvot  (ovatko  vastaustesi arvot tallentuneet kuten halusit) 

• Poista vastaukset  testauksen jälkeen  kohdasta Raportti ja 

yhteenveto / Resetoi kysely 

• Muokkaa  kysymyksiä tarvittaessa testauksen jälkeen   

• Tee lopullinen julkaisu oikeille vastaajille vasta testauksen ja 

lomakkeen muokkauksen jälkeen. 
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Kokonais- vai 

otantatutkimus? 
 

• Kokonaistutkimuksessa 

tutkitaan jokainen perusjoukon 

eli populaation jäsen.   

 Pieniin perusjoukkoihin kannattaa tehdä 

kokonaistutkimus,  

jolloin vältetään otantavirhe. 

 

• Otantatutkimuksessa tutkitaan 

vain osa perusjoukosta.  

 Kokonaistutkimuksissa tapausten määrä voi 

olla pienikin (muutamia kymmeniä).  

Kannattaa tavoitella 

korkeaa 

vastausprosenttia! 
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Otantatutkimukseen päädytään tai joudutaan, jos 

• perusjoukko on hyvin suuri 

• koko perusjoukon tutkiminen maksaisi liian paljon 

• tiedot halutaan nopeasti 

• tutkiminen on monimutkaista 

• mittaus tuhoaa tutkittavat yksiköt (esim. 

laadunvalvonnassa) 

• halutaan minimoida ei-otantavirheet (esim. voidaan 

rajoittua vain parhaisiin haastattelijoihin tai tehdä useita 

tarkistuskäyntejä tai -soittoja). 
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Otos on edustava pienoiskuva perusjoukosta. 

Otantatutkimuksen tavoitteena on saada samat 

tulokset kuin saataisiin tutkimalla koko perusjoukko. 

 

 

 

     

     Perusjoukko 
 Otos 

Otanta 

Yleistäminen 

Tilastollinen päättely 
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perus- 

joukko 

otos 

Käytetyimmät otantamenetelmät  

 Systemaattinen otanta – 

 valitaan joka k:s  

• Ensimmäinen tapaus arvotaan ensimmäisen k:n joukosta. 

•  Esimerkissä k=5 ja ensimmäiseksi arvottiin 3. 
 

Yksinkertainen satunnaisotanta − 

arvonta  
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Ositettu otanta  

Ryväsotanta 
 

Perusjoukko 

A              

360 

B 

600 

C 

240 

A 

60 

B 

100 

C 

240 
A              

67 

B 

67 

C 

67 

Suhteellinen kiintiöinti Tasainen kiintiöinti 

otos 
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Otoskoon viitearvoja 

Seuraavassa esitetyt otoskoon viitearvot tarkoittavat käsiteltävien 

tapausten eli saatujen vastausten lukumäärää. Tämän vuoksi 

erityisesti kirjekyselyissä otosta on suurennettava arvioidun kadon 

verran. 

Otoskooksi suositellaan vähintään 

• 100, jos kohderyhmä on suppea ja tuloksia 

tarkastellaan kokonaistasolla 

• 200−300, jos perusjoukossa on ryhmiä, joiden välisiin 

vertailuihin tutkimus keskittyy; jokaisessa ryhmässä 

tulisi olla ainakin 30 tilastoyksikköä 

• 500−1000 valtakunnallisissa kuluttajatutkimuksissa. 
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Otoskoon ja prosenttiluvun vaikutus virhemarginaaliin 
95 prosentin luottamustasolla. Virhemarginaalien 
yksikkö on  prosenttiyksikkö ja etumerkki + tai −.  

x) Jos 700 hengen otoksessa kannatusprosentti on 20 %, on koko perusjoukossa vastaava 

prosenttiluku 95 %:n varmuudella 17 %:n ja 23 %:n välillä.  

 

Koska virhemarginaalien suuruus on useita 

prosenttiyksiköitä, kannattaa otostutkimusten 

tulosten prosenttiluvut yleensä pyöristää 

kokonaisen prosenttiyksikön tarkkuudelle.  
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MUU

KD

RKP
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VIHR

SDP

PS

KOK

KESK

Puoluekannatusarviot

Yle Uutiset/Taloustutkimus 30.10 -26.11.2013, 
otos 3399, virhemarg. +/-1,4%-yks.

+0,9

+0,2

-0,2

-1,5

+0,6

-0,2

+0,2

-0,3

+0,3

muutos 
10/2013

Esimerkki 

Galluptulosten esittäminen 

Haastateltuja oli 3 399, 

virhemarginaali on  

+/− 1,4 %-yksikköä. 

Tutkimuksen toteutti 

Taloustutkimus. 

Oppositiopuolue 

keskustan suosio on 

vankistunut entisestään 

Ylen puoluekannatus-

mittauksessa.  

YLE Uutiset 27.11.2013 
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Tutkimuslomakkeen laatiminen 

 

Lomakkeen laatimisen vaiheet 

• tutkittavien asioiden nimeäminen 

• lomakkeen rakenteen suunnittelu 

• kysymysten muotoilu 

• lomakkeen testaus 

• lomakkeen korjaaminen 

• lopullinen lomake. 

Kysymysten avulla on selvitettävä koko tutkimusongelma. 

Tee lomake, joka 

houkuttelee vastaamaan! 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuosina 2009–2012 

valmistuneiden seurantatutkimuksen tavoitteena oli valmistuneiden 

opiskelijoiden antaman arvion pohjalta vastata seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisiin tehtäviin opiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen 

ja mikä on heidän elämäntilanteensa tutkimushetkellä? 

2. Miten koulutus on vastannut työelämän vaatimuksiin? 

3. Millainen on ammattikorkeakoulun imago ja siellä suoritettujen 

tutkintojen tunnettuus työelämässä? 

4. Mitä muuta palautetta valmistuneet haluavat lähettää 

ammattikorkeakoululle ? 

5. Miten tulokset eroavat vuosina 1999, 2002 ja 2004, 2007  ja 2011 

tehtyjen tutkimusten tuloksista? 

 

 

Esimerkki 

Tutkimusongelman purkaminen 

tutkimuskysymyksiksi 
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Hyvän tutkimus- 

lomakkeen tunnusmerkkejä 

• Lomake on selkeä, siisti ja houkuttelevan näköinen. 

• Teksti ja kysymykset on hyvin aseteltu (ei liian  täyteen ahdettu). 

• Vastausohjeet ovat selkeät ja yksiselitteiset. 

• Kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan. 

• Kysymykset etenevät loogisesti. 

• Kysymykset on numeroitu juoksevasti. 

• Samaa aihetta koskevat kysymykset on ryhmitelty kokonaisuuksiksi. 

• Alussa on helppoja kysymyksiä. 

• Kontrollikysymyksillä voidaan varmistaa vastausten luotettavuus (ei liian monta). 

• Lomake ei ole liian pitkä. 

• Lomake saa vastaajan tuntemaan vastaamisen tärkeäksi. 

• Kysymykset on esitestattu. 

• Vastaukset on helppo syöttää ja käsitellä.  
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• Suljetut eli strukturoidut kysymykset (kysymys 1)  

• Avoimet kysymykset (kysymykset 2 ja 4) 

• Sekamuotoiset kysymykset (kysymys 3) 

 

 1. Sukupuoli  1. nainen 

   2. mies 

 2.  Ikä  _________ vuotta 

 3. Olen 1. opiskelija 

  2. työssä käyvä 

  3. eläkeläinen  

  4. muu, mikä _________________ 

 4. Asuinpaikkakunta  ________________________ 

 

 

 

Kysymystyypit 
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Avointen  

kysymysten ominaisuuksia 

 
• helppo laatia, mutta työläs käsitellä 

• houkuttelevat jättämään vastaamatta 

• sanallisten vastausten luokittelu vaikeaa 

• numeeriset vastaukset voidaan luokitella ohjelman 

avulla 

• voidaan saada vastauksia, joita ei etukäteen ole tultu 

ajatelleeksi (esim. hyviä ideoita) 

• kannattaa sijoittaa yleensä lomakkeen loppuun 

• vastauksille varattava tarpeeksi tilaa. 
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Suljettujen  

kysymysten ominaisuuksia 

• Vaihtoehtojen lukumäärä ei saa olla kovin suuri. 

• Jokaiselle vastaajalle tulee löytyä sopiva vaihtoehto. 

• Kun vastaaja voi valita vain yhden vastausvaihtoehdon, 

on vaihtoehtojen oltava toisensa poissulkevia. 

• Vaihtoehtojen tulee olla mielekkäitä. 

• Valittavien vaihtoehtojen lukumäärä ilmoitetaan 

selvästi. (Se vaikuttaa muuttujien lukumäärään tietoja 

syötettäessä). 
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Suljettujen kysymysten etuja  

• Vastaaminen on nopeaa. 

• Tulosten tilastollinen käsittely on helppoa. 

 

Suljettujen kysymysten haittoja  

• Vastaukset voidaan antaa harkitsematta. 

• Vaihtoehto ”En osaa sanoa” houkuttelee. 

• Vaihtoehdot ja niiden esittämisjärjestys voivat johdatella 

vastaajaa. 

• Jokin vaihtoehto saattaa puuttua. 
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Asenneasteikot 

Likertin asteikko 

• tavallisesti 4- tai 5-portainen järjestysasteikon 

tasoinen asteikko, jossa toisena ääripäänä on 

useimmiten  täysin samaa mieltä (tai samaa mieltä) 

ja toisena ääripäänä täysin eri mieltä (tai eri  mieltä)  

 

Osgoodin asteikko 

• käytetään esimerkiksi tuote- ja 

yrityskuvatutkimuksissa.  

• 5−7-portaisena asteikko, jonka ääripäinä ovat 

vastakkaiset adjektiivit 
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Likertin asteikko 

• Haastateltavalle esitetään tutkittavasta 
asiasta väittämiä, joihin hän ottaa 
kantaa ympyröimällä asteikolta 1−5 
vaihtoehdon, joka kuvaa hänen 
käsitystään parhaiten. 

 

 

• Joskus kirjoitetaan auki vain ääripäät. 

 

• Myös muita sanamuotoja voidaan 
käyttää tilanteen mukaan. 

 

Tapahtuman tunnelma on hyvä. 

  1. Täysin eri mieltä 

  2. Jokseenkin eri mieltä 

  3. En samaa enkä eri mieltä 

  4. Jokseenkin samaa mieltä 

  5. Täysin samaa mieltä  

1 = Täysin eri mieltä 

5 = Täysin samaa mieltä  

• Voidaan käyttää myös 4- tai 6-portaista asteikkoa, jolloin asteikon 
keskellä ei ole niin sanottua neutraalia vaihtoehtoa. 

 

1 = Erittäin tyytymätön 

5 = Erittäin tyytyväinen 
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Ole hyvä ja ota kantaa seuraaviin ammattikorkeakouluopetusta koskeviin väittämiin. 

Valitse omaa mielipidettäsi lähinnä kuvaava vaihtoehto. 

 

 täysin 

samaa 

mieltä 

jokseen-

kin 

samaa 

mieltä 

en samaa 

enkä eri 

mieltä 

jokseen-

kin eri 

mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

      

  1. Opetus vastasi työelämän vaatimuksia. 5 4 3 2 1 

  2. Opetus oli yhteistyövalmiuksia 

edistävää. 

5 4 3 2 1 

  3. Opetus oli ammatillista kasvua 

edistävää. 

5 4 3 2 1 

  4. Opetuksen taso oli korkea. 5 4 3 2 1 

  5. Opettajat olivat asiantuntevia. 5 4 3 2 1 

  6. Opettajat olivat riittävän vaativia. 5 4 3 2 1 
 

Esimerkki 

Likertin asteikko 

Koodauksessa käytetty periaatetta, jonka mukaan koodi on sitä korkeampi, 

mitä enemmän samaa mieltä vastaaja on. Kaikilla vastaajilla on kokemusta 

opetuksesta, joten ”en samaa enkä eri mieltä” on sijoitettu keskelle.  
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Kuinka hyödyllisinä pidät työelämässä seuraavia Liiketalouden yksikön 

opintokokonaisuuksia tähänastisen kokemuksesi perusteella?  

 erittäin  

hyödyllinen 

melko  

hyödyllinen  

melko 

hyödytön 

täysin 

hyödytön 

en  

opiskellut 

 

10. Rahoitus 4 3 2 1 0 

11. Johdon laskentatoimi 4 3 2 1 0 

12. Tilinpäätösanalyysi 4 3 2 1 0 
 

Tässä opintokokonaisuuksia 

opiskelleiden tulee ottaa kantaa, 

pitävätkö he kokonaisuuksia 

hyödyllisinä vai eivät. 

Tulokset esitetään prosenttijakaumina ja 

voidaan luokitella uudelleen yhdistämällä 

kantaa ottaneiden valinnat kahteen 

luokkaan: hyödyllinen ja hyödytön. 

Esimerkki 

Likertin asteikko 
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• Asteikkoa käytetään esimerkiksi tuote- ja yrityskuvatutkimuksissa. 

• Asteikon avulla voidaan verrata esimerkiksi kilpailevia yrityksiä 
keskenään. 

• Väitteisiin annetaan vastausvaihtoehdot 5−7-portaisena asteikkona, 
jonka ääripäinä ovat vastakkaiset adjektiivit. 

 

  

 

 

 

• Käsittelyn kannalta on helpompi käyttää positiivista koodausta. 

 

Osgoodin asteikko 

Yritys A:n palvelu on    hidasta −3  −2  −1   0   1   2   3 nopeaa 

Yritys B:n palvelu on    hidasta −3  −2  −1   0   1   2   3 nopeaa  

Kassa on mielestäni    hidas 1  2  3  4  5  6  7  nopea 
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Esimerkki 

Muita asteikkoja 
Erin- 

omainen 

5 

□ 

□ 

□ 

Hyvä 

 

4 

□ 

□ 

□ 
 

Keskin- 

kertainen 

3 

□ 

□ 

□ 

Välttävä 

 

2 

□ 

□ 

□ 

Huono 

 

1 

□ 

□ 

□ 

1. Torin viihtyisyys 

2. Torin siisteys 

3. Torin yleinen ilme 

Minkä arvosanan annatte torille kokonaisuudessaan asteikolla 4−10? 

    4     5      6       7    8 9 10 

  □□□□□□□   

Kysymyksen voi esittää myös ilman 

vaihtoehtoruutuja. Tällöin 

vastauksiksi voi tulla tarkempia 

arvioita, esimerkiksi 7½, 8+, 9− jne. 
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2. Mitä mieltä olet maun voimakkuudesta? 
 
 1=aivan liian 

mieto                                   
 4=sopiva 7=aivan liian 

voimakas 
 ………………………………………………………………………………………… 
Tuote A 1 2 3 4 5 6 7 
Tuote B 1 2 3 4 5 6 7 
  
3. Millainen mielikuva sinulle on tuotteen terveellisyydestä? 
 
 1=ei lainkaan 

terveellinen                                   
  7=erittäin 

terveellinen 

 …………………………………………………………………………………… 
Tuote A 1 2 3 4 5 6 7 
Tuote B 1 2 3 4 5 6 7 
 

4. Kuinka todennäköisesti ostaisit maistamaasi tuotetta? 
 

 Ostaisin erittäin 
epätodennäköisesti 

Ostaisin melko 
epätodennäköisesti 

Ostaisin 
ehkä 

Ostaisin melko 
todennäköisesti 

Ostaisin erittäin 
todennäköisesti 

Tuote A 1 2 3 4 5 

Tuote B 1 2 3 4 5 
 

5. Kuinka usein käyttäisit maistamaasi tuotetta? 
 

 Päivittäin 3-4 kertaa 
viikossa 

1-2 kertaa 
viikossa 

Kerran 2 
viikossa 

Kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin En koskaan 

Tuote A 1 2 3 4 5 6 7 
Tuote B 1 2 3 4 5 6 7 
 

       Esimerkkejä 

elintarvikealan kysymyksistä 
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Esimerkkejä Webropolilla  

toteutetuista kysymyksistä 

 

 

 

  

 

Kysymystyyppi 
Lomakkeella 

Näytä asetukset 
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Webropol-esimerkki jatkuu 

Kysymystyyppi 

Matriisikysymyksen määrittelyt 

Lomakkeella 
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Tärkeitä huomioita kysymyksiin 

• Kysymysten avulla on selvitettävä koko 

tutkimusongelma. 

• Kysymyslomake on erittäin tärkeä tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta. 

• Testaa lomake  ennen lähettämistä! 

• Lomakkeen suunnittelussa on huomioitava myös 

aineiston käsittely. Esimerkiksi kysymyksessä käytetty 

asteikko vaikuttaa ratkaisevasti tulosten 

käsittelymahdollisuuksiin. 

 

 

 

Tutkimuslomakkeen laatiminen 
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  Kysymysten asettelussa huomioitava 

• Asettelussa tulee käydä ilmi, voiko vastaaja valita useampia 

vastausvaihtoehtoja. → vaikuttaa määriteltävien  muuttujien 

lukumäärään  

• Jos vastausvaihtoehdoista voi valita vain yhden, vaihtoehdot ovat 

toisensa poissulkevia. 

• Jokaiselle vastaajalle tulee löytyä sopiva vastausvaihtoehto. → Lisää 

tarvittaessa vaihtoehto ”muu, mikä?” 

• Rasteja ei voi syöttää, joten huomioi sopivien koodien käyttö. 

• Jos aiot esittää tulokset keskiarvojen avulla, koodaa periaatteella 

”mitä tyytyväisempi sitä korkeampi keskiarvo”. 

• Jos on mahdollista, että vastaajalla ei ole kokemusta kysytystä 

asiasta,  vaihtoehdolla ”en osaa sanoa” voi olla kaksi eri merkitystä: 

1) ”ei kokemusta asiasta” tai 2) ”on kokemusta, mutta ei osaa ottaa 

kantaa”. → Ota asia huomioon kysymysvaihtoehdoissa.  
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Lomakkeen testaaminen 

Koehaastattelulla tai esitestauksella testataan esimerkiksi 

• lomakkeen ymmärrettävyys 

• kysymysten järjestys ja loogisuus 

• vastausvaihtoehtojen mielekkyys, tyhjentävyys ja 

toisensa poissulkevuus 

• kysymysten tarpeellisuus 

• puuttuuko jokin oleellinen kysymys tai vastausvaihtoehto 

• onko avointen kysymysten vastauksille riittävästi tilaa 

• onko kysymysten kokonaismäärä sopiva. 
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Tutkimuksen saatekirje 

Saatekirjeessä kerrotaan  

• tutkimuksen tarkoitus ja tekijä 

• mihin mennessä on vastattava 

• miten lomake palautetaan (esimerkiksi ”oheisella kirjekuorella, 

joka on varustettu postimerkillä”)  

• että kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti 

• mahdollisesta vastauspalkkiosta. 

 

Muuta 

• Painota vastaamisen tärkeyttä. 

• Kirjeen lopussa kiitetään vastaajaa vaivannäöstä. 

• Tutkijan on  hyvä itse allekirjoittaa saatekirje. 
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Kyselylomakkeen 

lähettäjän muistilista 

• Kirje osoitetaan henkilölle, jonka halutaan sen 

täyttävän. 

• Mukaan laitetaan valmis palautuskuori. 

• Vastauskuoret ja lomakkeet numeroidaan 

tarvittaessa (mahdollista uusintakyselyä varten). 

• Lomake postitetaan suotuisaan aikaan. 

• Tarvittaessa järjestetään uusintakysely. 

• Kyselylomakkeen mukaan liitetään hyvä saatekirje. 
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Tutkimusraporttien arviointi 

Raporttia arvioitaessa kannattaa miettiä vastauksia kysymyksiin: 

• Kuka tilasi tutkimuksen ja kuka teki sen?  

• Mikä oli tutkimuksen tarkoitus?  

• Mikä oli tutkimuksen perusjoukko, jota tutkittujen tulisi edustaa?  

• Millaista otantamenetelmää käytettiin?  

• Mikä oli otoksen koko?  

• Mikä oli tiedonkeruumenetelmä?  

• Tapahtuiko tiedonkeruun aikaan jotakin sellaista, joka olisi 

saattanut vaikuttaa vastauksiin?  

• Mikä oli tutkimusajankohta? 

• Mikä oli vastausprosentti?  

• Oliko saatavana tietoa, jonka perusteella otoksen jakaumia 

voidaan verrata koko perusjoukon vastaaviin jakaumiin? 
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• Käytettiinkö jotakin painotusmenetelmää parantamaan otoksen 

edustavuutta?  

• Mitkä olivat esitetyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen?  

• Olivatko kysymykset selviä ja yksiselitteisiä?  

• Mitkä tulokset perustuvat vain osaan otoksesta?  

• Hämäävätkö turhat desimaalit? 

• Kertovatko kuvat totuuden (esimerkiksi katkaistu asteikko)? 

• Kertovatko tunnusluvut totuuden? 

• Mitkä ovat tunnuslukujen luottamusvälit? 

• Mitä kertovat samasta aiheesta tehdyt muut tutkimukset?  

• Ovatko tutkimuksen tilaajat julkistaneet tuloksia valikoiden ja 

kenties vältellen vähemmän miellyttäviä tuloksia?  

 

Tutkimusraporttien  

arviointi, jatkuu 
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Asuntolainojen korkoprosentit 20.12.2007 (50 000 euron asuntolaina 10 vuodeksi) 

Esimerkki kuvan merkityksestä 1 
Harhaanjohtava kuva 

Korkotietojen lähde: Taloustaito 1/2008 
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Korkotietojen lähde: Taloustaito 1/2008 

Asuntolainojen korkoprosentit 20.12.2007 (50 000 euron asuntolaina 10 vuodeksi) 

Esimerkki kuvan merkityksestä 1 
Totuudenmukainen kuva 

Tässä 

edellisen 

esimerkin   

totuuden-

mukainen 

kuva. 
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8,250

8,251

8,252

8,253

8,254

8,255

8,256

8,257

8,258

8,259

8,260

Alle 20 v. 20 - 34 v. 35 v -

Eri ikäryhmien tyytyväisyys viraston palveluihin

Esimerkki kuvan merkityksestä 2 
Harhaanjohtava kuva 

Eri ikäryhmien  

tyytyväisyydessä 

näyttäisi olevan 

suuret erot. 
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8,3 8,3 8,3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

alle 20 v. 20 - 34 v. 35 v - 

Eri ikäryhmien tyytyväisyys viraston palveluihin kouluarvosana-
asteikolla 4 - 10 

Esimerkki kuvan merkityksestä 2 
Totuudenmukainen kuva 

Edellisen 

esimerkin  

ikäryhmien 

keskimääräi-

sessä tyyty-

väisyydessä ei 

todellisuudessa 

ole eroa. 



 

 

Esimerkki kuvan merkityksestä 3 
Kuvio lehtiartikkelissa, Ilkka 16.11.2005 

Kolmen eri kysymyksen 

vastaukset on esitetty 

yhdessä kuviossa.  

→ Kuvion prosenttiluvut 

eivät kuvaa mitään. 

Korjataan:  

Tehdään jokaisesta 

kysymyksestä kuvio 

erikseen. 
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Tilastotieteen peruskäsitteitä 

Mitta-asteikot 

• Nominaaliasteikko (luokittelu-, laatueroasteikko)    

 SPSS: Nominal 

• Järjestysasteikko (ordinaaliasteikko)    

 SPSS: Ordinal 

• Välimatka-asteikko (intervalliasteikko) 

 SPSS: Scale 

• Suhdeasteikko (absoluuttinen asteikko)    

 SPSS: Scale 
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 Järjestys- eli ordinaaliasteikon tasoisten muuttujien 

arvot voidaan laittaa luonnolliseen järjestykseen 

mitattavan ominaisuuden mukaan, mutta mittausten 

etäisyyttä toisistaan ei voida tarkasti mitata, koska arvot 

eivät ole tasavälein. Esimerkiksi tapahtuman 

toistumistiheys (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, 

vuosittain) on järjestysasteikon muuttuja. 

Nominaaliasteikon tasoisten muuttujien arvoista 

voidaan sanoa ainoastaan, mihin luokkaan ne kuuluvat, 

mutta luokkia ei voida asettaa mitattavan ominaisuuden 

mukaan järjestykseen, eikä arvoilla voi suorittaa 

laskutoimituksia. Nominaaliasteikon muuttujia ovat 

esimerkiksi sukupuoli ja kotipaikka. 
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 Välimatka-asteikko on tasavälinen, mutta muuttujien arvoilla ei ole 

yksiselitteistä nollakohtaa, jossa ominaisuuden määrä olisi nolla.  

Likertin asteikon tasoisia järjestysasteikollisia muuttujia käsitellään 

usein välimatka-asteikollisina, jos vastausvaihtoehdot voidaan 

ajatella tasavälisiksi. 

Suhdeasteikon tasoisilla muuttujilla on edellisten asteikkojen 

ominaisuuksien lisäksi yksiselitteinen nollakohta. Tällä asteikolla 

voidaan mitata myös, kuinka monikertainen muuttujan arvo on toiseen 

verrattuna. Suurin osa fysikaalisista suureista (esimerkiksi pituus, 

matka, aika, paino), samoin kuin rahamääriin  (tulot, menot, hinta) tai 

lukumääriin (asukasluku, perheenjäsenten lukumäärä) liittyvät 

muuttujat ovat suhdeasteikollisia. Luokiteltuna epätasavälisiin luokkiin 

edellä luetellut muuttujat ovat vain järjestysasteikon tasoisia. 
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Eri mitta-asteikoille 

soveltuvat tunnusluvut  
Mitta-asteikko Sijaintiluvut Hajontaluvut Muut tunnusluvut 

nominaaliasteikko moodi 

järjestysasteikko moodi 

mediaani 

fraktiilit 

vaihteluväli 

kvartiiliväli 

välimatka-asteikko moodi 

mediaani 

keskiarvo 

fraktiilit 

vaihteluväli 

vaihteluvälin pituus 

kvartiiliväli 

kvartiilivälin pituus 

keskipoikkeama 

keskihajonta 

varianssi 

vinous 

huipukkuus 

suhdeasteikko moodi 

mediaani 

keskiarvo 

fraktiilit 

vaihteluväli 

vaihteluvälin pituus 

kvartiiliväli 

kvartiilivälin pituus 

keskipoikkeama 

keskihajonta 

varianssi 

variaatiokerroin 

vinous 

huipukkuus 
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Tunnusluvut 

Sijaintiluvut 
• Keskiarvolla (mean) tarkoitetaan yleensä aritmeettista keskiarvoa, joka saadaan 

jakamalla havaintoarvojen summa havaintojen lukumäärällä. 

• Mediaani (median) on keskimmäinen suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista, 

kun havaintoja on pariton määrä, ja kahden keskimmäisen arvon keskiarvo, kun 

havaintoja on parillinen määrä. Mediaanin ala- ja yläpuolella on yhtä monta havaintoa. 

Mediaanin käyttö on paikallaan vinoissa jakaumissa ja sellaisten jakaumien yhteydessä, 

joilla on suuri hajonta eikä mitään selvää keskikohtaa.  

• Moodi eli tyyppiarvo (mode) on se arvo, jota esiintyy useimmin. Moodilla on siis suurin 

frekvenssi. Moodi ei ole yksiselitteinen, mikäli useammalla muuttujan arvolla on sama 

suurin frekvenssi. Jos jakaumassa on useita lähellä suurinta frekvenssiä olevia 

frekvenssejä, ei moodi ole kovinkaan hyvä informaation antaja. Moodi on ainoa 

tunnusluku, joka voidaan ilmoittaa nominaaliasteikon tasoiselle muuttujalle. Luokitellussa 

aineistossa moodiluokka on jakauman eniten havaintoja sisältävä luokka. Äärimmäisillä 

havainnoilla ei ole vaikutusta moodiin, ja moodi on käyttökelpoinen pienen populaation 

keskikohdan mittana.  

• Fraktiilit (percentiles) jakavat järjestetyt havainnot yhtä suuriin osiin. Fraktiileista 

tunnetuimmat ovat kvartiilit (quartiles), jotka jakavat muuttujan arvot mediaanin kanssa 

neljään osaan. Alakvartiili ilmoittaa sen mittauksen arvon, jota pienempiä arvoja           

on 25 %, mediaani mittauksen puolivälin ja yläkvartiili mittauksen,                             

jonka alle jää kolme neljäsosaa havainnoista.  
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• Vaihteluväli (minimum, maximum) ilmoittaa, millä välillä havainnot 

vaihtelevat eli se ilmoittaa pienimmän ja suurimman havaintoarvon. 

Vaihteluvälin pituus (range) on suurimman ja pienimmän havaintoarvon 

erotus. 

 

• Eniten käytetty ja tärkein hajonnan mitta on keskihajonta eli 

standardipoikkeama (standard deviation). Se kuvaa sitä, kuinka hajallaan 

arvot ovat keskiarvon ympärillä. Sen käyttö on mahdollista vain välimatka- 

ja suhdeasteikon tasoisille muuttujille. Keskihajonta on keskiarvon lisäksi  

lähtökohtana monissa tilastomenetelmissä. Havainnollisen kuvan siitä saa 

normaalijakauman yhteydessä. 

• Keskiarvon keskivirhe (standard error of mean) kuvaa keskiarvon 

luotettavuutta. Sen suuruuteen vaikuttavat muuttujien arvojen keskihajonta 

ja havaintojen lukumäärä. Keskivirhettä käytetään luottamusvälin 

laskemiseen. 

 

Tunnusluvut 

Hajontaluvut 

range = maximum − minimum 
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Normaalijakauma 

eli Gaussin käyrä 

N(µ,) 

• µ on jakauman keskikohta eli normaalijakauman odotusarvo ( eli keskiarvo)   

•   on normaalijakauman keskihajonta, joka kuvaa jakauman leveyttä. 

  

µ 

• 68,3 % havainnosta on välillä  µ − , µ +  

• 95,4 % havainnoista on välillä µ − 2, µ + 2 

• 99,7 % havainnoista on välillä µ − 3, µ + 3 
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Aineiston käsittelyn aloitus 

• Luodaan datatiedosto: 

Määritellään muuttujat ja syötetään tiedot lomakkeista. 

Kysymyksistä, joista on voinut valita useita vastausvaihtoehtoja, 

määritellään vähintään niin monta muuttujaa kuin vaihtoehtoja on 

enimmillään valittu. Jos vaihtoehtojen määrää ei ole rajattu, voidaan 

jokaisesta vaihtoehdosta määritellä oma muuttuja.   

• Tallennetaan tiedosto! Otetaan varmuuskopioita! 

• Suoritetaan datan tarkistus ja korjaaminen. 

• Tutustutaan aineistoon frekvenssijakaumien ja tunnuslukujen avulla. 

• Luokitellaan jatkuvat muuttujat, esimerkiksi ikä. 

• Samaan kysymykseen kuuluvat muuttujat yhdistetään tulosten 

esittämistä varten. 
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IBM SPSS STATISTICS 
(lyhyemmin SPSS) 

• Ohjelmaan on saatavana useita lisämoduuleja (esimerkiksi Tables, 

Advanced). 

• SPSS on laajasti käytössä Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

• Ohjelma on yhteensopiva Word-tekstinkäsittelyohjelman kanssa. 

Kuvat ja taulukot voidaan siirtää  leikepöydän kautta. 

• SPSS:n datatiedosto voidaan tallentaa Excel-tiedostona ja Excel-data 

voidaan avata SPSS-ohjelmalla. 

• Myös SPSS-tulostustiedosto voidaan tallentaa Word-, Excel- tai 

PowerPoint-tiedostona. 

SPSS =Statistical Package for Social Sciences 



SPSS-ohjelman arviointia 

Etuja 

• nopea, tehokas ja monipuolinen 

• yhdellä komennolla saadaan esimerkiksi kaikkien 

muuttujien frekvenssijakaumat ja peruskuviot tai 

ristiintaulukot taustamuuttujittain 

• peruskuviot on helppo tehdä ja muotoilla.  

 

Puutteita 

• kallis 

• ei käytössä kovin monissa yrityksissä. 

 



Excelin                     

tilastokäsittelyn arviointia 
Etuja 

• yleisesti käytössä  

• Excelin kaaviovalikoima on monipuolinen ja 

kuvioita on helppo muokata. 

• Pivot-taulukoilla saadaan erilaisia 

yhteenvetotaulukoita 

• sisältää tilastollisia apuohjelmia 

(analyysityökalut). 

• SPSS ja Webropol- ohjelmien tiedostot  ja 

tulokset on helppo viedä Exceliin.  

Puutteita 

• Paljon muuttujia sisältävien aineistojen käsittely 

on hidasta tilasto-ohjelmakäsittelyyn verrattuna. 

Laskemisen voi tehdä 

kätevästi SPSS:llä. 

Taulukot voi siirtää 

kuvioiden luomista 

varten leikepöydän 

kautta Exceliin. SPSS:n 

tulostiedoston voi 

tallentaa suoraan 

Excel-tiedostoksi. 

Tiedostojen siirrosta on 

ohjeet kirjan luvussa 14. 



SPSS: Data Editor -ikkuna  
Data View -näkymä 

yhdellä 

rivillä yhden 

tapauksen  

(vastaajan) 

tiedot 

kysymykset 

sarakkeissa, 

esimerkiksi 

sukupuoli 

ikä 



SPSS: Data Editor -ikkuna  
Variable View -näkymä 

yhdellä 

rivillä yhden 

muuttujan 

tiedot 



Data Editor -ikkunan päävalikot  

• kuviot • aineiston 

avaaminen 

• tallennus 

• Tulostus 

• kopioiminen 

• leikkaaminen 

• liittäminen 

• oletusasetusten 

muuttaminen 

• ikkunan 

näkymän 

asetuksia 

• muuttujien ja 

tapausten 

valinnat 

• muuttuja-

muunnokset 
• aineiston 

kuvaaminen 

• analyysi 

Esimerkiksi  

• iän laskeminen syntymävuoden avulla 

(Compute Variable) 

• luokittelu (Recode tai Visual Binning) 



Kuvailevia SPSS-toimintoja 

samaan kysymykseen 

kuuluvien muuttujien 

yhdistämien eli 

monivalintamuuttujat 

lisämoduuli 

yhteenveto-

taulukoiden 

tekemiseen 

frekvenssijakaumat, tunnuslukuja, kuvioita 

tunnuslukuyhteenveto 

tunnuslukuja, jakauman kuvailua 

ristiintaulukointi 

taulukot kuviot 
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Aineiston syöttö  

Excelin taulukkoon 



Excelin funktioita 

Tilastofunktioita 

KESKIARVO palauttaa aritmeettisen keskiarvon 

KESKIHAJONTA laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella 

KESKIHAJONTAP laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella 

KORRELAATIO palauttaa kahden tietoalueen välisen korrelaatiokertoimen 

LASKE  laskee lukuja sisältävien solujen määrän 

LASKE.A  palauttaa ei-tyhjien solujen määrän 

LASKE.JOS laskee ei-tyhjien, annetun ehdon sisältävien solujen määrän 

LASKE.TYHJÄT laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän 

MAKS  palauttaa suurimman luvun argumenttien luettelosta 

MEDIAANI palauttaa annettujen lukujen mediaanin 

MIN  palauttaa pienimmän luvun argumenttien luettelosta 

MOODI  palauttaa tietoalueella useimmin esiintyvän arvon 

CHITESTI palauttaa khiin neliö -testin tilastollisen merkitsevyyden, kun  

  havaitut ja odotetut frekvenssit annetaan lähtötietoina. 

 

Hakufuntktioita 

PHAKU  Tämän funktion avulla voidaan luokitella arvoja annettujen  

  alarajojen määrittelemiin luokkiin. 
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Yhteenvetotaulukoita Excelillä  

Tiedot-välilehti 
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Korrelaatiot ja  

keskiarvotestit Excelillä  

Korrelaatiomatriisi on helppo 

tehdä, mutta korrelaation 

tilastollista merkitsevyyttä ei 

saada. 

Keskiarvotestit onnistuvat, 

mutta eivät yhtä helposti kuin 

SPSS:llä 

Khiin neliö -testiä varten 

Exceliin luodaan ensin 

taulukko, jossa on laskettuna 

odotetut frekvenssit ja sitten 

käytetään CHITESTI-

funktiota.  
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 Tutkimusraportti  
 Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä 

yhteenvedon tuloksista. 

• Kansilehti 

• Tiivistelmä  

• Sisällysluettelo 

• Johdanto 

• Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettinen viitekehys 

• Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusaineisto 

• Tulokset aihealueittain käsiteltynä 

• Yhteenveto ja johtopäätökset (yhteys teorian ja tutkimustulosten välillä) 

• Kirjallisuus (mikäli tekstissä viittauksia lähdeteoksiin) 

• Liitteeksi tutkimuslomake sekä mahdolliset lisäselvitykset.  

 
Huom! Opinnäytetyöhön sisältyy myös muita lukuja. 
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Tiivistelmä 

Tiivistelmä kertoo suppeasti, mutta tarkasti olennaisen tutkimuksesta, 

sen tarkoituksesta, tekotavasta ja tuloksista. Siitä selviää, mitä on 

tutkittu, mihin tutkimuksella on pyritty, millaisia menetelmiä on 

käytetty ja millaisiin tuloksiin on päädytty. Tiivistelmän perusteella 

lukija saa kokonaiskuvan työstä ja voi päättää, tutustuuko hän työhön 

tarkemmin. 

 

Johdanto 

Tutkimuksen esittely, jossa kuvataan tutkimuksen tavoitteet, 

tutkimusongelma ja  tutkimuksen kohteena oleva perusjoukko. 

Johdannon tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus ja antaa lukijalle 

alustavat tiedot käsiteltävästä asiasta. 
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Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto 

Esitellään tutkimuskohde, tutkimusvälineistö (kysymysten laadinta), 

tutkimuksen kulku ja aineiston analyysimenetelmät. 

• Selvitetään tutkimusmenetelmä, käytetäänkö kokonais- vai 

otantatutkimusta, otantamenetelmä (mikäli otantatutkimus), otannan 

suorittaminen, otoskoko, tiedonkeruumenetelmä, toteutusaika, 

saatujen vastausten määrä ja vastausprosentti.  

• Perustellaan tehdyt valinnat.  

• Esitellään aineiston käsittelytapa, aineiston kuvaamisen tekniikat 

sekä käytetyt tilastolliset testit. 

• Arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 
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• Mahdolliset tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat  

tekijät on hyvä tuoda esiin. Aineiston edustavuutta 

voidaan arvioida vertaamalla esimerkiksi tutkittujen 

sukupuoli-, ikä- yms.  rakennetta koko perusjoukon 

vastaaviin jakaumiin, jos ne ovat tiedossa.  

• Jotta työn edustavuutta ja luotettavuutta voidaan 

arvioida, menetelmät ja prosessin eteneminen tulee 

raportoida niin yksityiskohtaisesti, että aineiston 

keruu ja analysointi voitaisiin selvityksen perusteella 

toistaa. 
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Tutkimustulokset 

• Tulokset esitetään selkeästi ryhmiteltyinä asiakokonaisuuksina.  

• Kaikkia tutkimustehtäviä on käsiteltävä riippumatta siitä, onko niihin 

saatu vastauksia vai ei.  Myös negatiiviset tulokset ja 

toteutumattomat oletukset tulee esitellä.  

• Keskeisiä tuloksia voidaan havainnollistaa sopivissa määrin 

taulukoin, kuvioin ja aineistosta nostetuin suorin lainauksin eli 

sitaatein. Taulukoiden, kuvioiden ja suorien lainausten sisältöjä tulee 

käsitellä myös tekstissä.  

• Lukijaa helpottaa, mikäli keskeisistä tuloksista tehdään lopuksi 

yhteenveto, joka voi olla myös taulukon tai kuvion muodossa. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

• Tulosten yhteenveto voidaan esittää erikseen tai 

johtopäätösosassa. 

• Johtopäätöksissä tuloksia tarkastellaan suhteessa 

aikaisempaan tietoon ja tehdään tulkintoja.  

• Johtopäätöksissä voidaan esittää jokin ehdotus, malli 

tai prosessi, johon tulokset antavat aihetta. 
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Pohdinta 

• Pohdinta voidaan kirjoittaa omaksi luvukseen tai pohdintaa 

voidaan tehdä esimerkiksi johtopäätösluvussa. Siinä 

tarkastellaan kriittisesti ja rehellisesti, miten hyvin asetetut 

tavoitteet kyettiin saavuttamaan. Arvioidaan tulosten 

sovellusmahdollisuuksia ja hyödynnettävyyttä käytännössä.  

• On arvioitava, millaisia rajoituksia käytettyihin menetelmiin 

mahdollisesti liittyi, ja miten käytetyt menetelmät voivat 

vaikuttaa tuloksiin.  

• Pohdinnassa on hyvä ottaa esille myös mahdollisia 

jatkotutkimushaasteita tai kehittämisen kohteita.  
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Analyysin kirjoittaminen 

• Tee raportista selkeä ja helppolukuinen. Poimi ohjelmatulosteita 

raporttiin harkiten ja analysoi tuloksia. Nimeä luvut käsiteltyjen 

asioiden (ei menetelmien) mukaan. Etene loogisesti. 

• Totea ensin, mistä asiasta on kyse.  

 Esimerkiksi: Ammattikorkeakoulusta valmistuneilta kysyttiin, olivatko he kiinnostuneita 

ammattikorkeakoulun omista tai muiden oppilaitosten jatko-opinnoista. Kuviossa x on 

esitetty tulokset vertaillen samalla tämän ja edellisen tutkimuksen tuloksia. 

• Kuviosta tai taulukosta kerrotaan ensin tärkeimmät pääkohdat (faktat) 

koko aineiston tasolla, esimerkiksi mitkä asiat saivat eniten 

kannatusta ja toisaalta mitkä vähiten. Vasta faktojen jälkeen 

kannattaa esittää omia johtopäätöksiä siitä, miksi tulos mahdollisesti                  

on sellainen. 
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Analyysin kirjoittaminen, jatkuu 

• Koko aineiston tulosten jälkeen tutkitaan 

taustamuuttujien vaikutusta tuloksiin, esimerkiksi  

saadaanko aineistosta tukea hypoteeseille sukupuolen 

vaikutuksesta. Poimitaan kohdat, joissa miesten ja 

naisten välillä oli eniten eroa esimerkiksi keskiarvoissa. 

Todetaan, kumpi sukupuoli suhtautui tarkasteltuihin 

asioihin positiivisemmin ja kerrotaan, onko ero 

tilastollisesti merkitsevä tai merkitään p-arvo sulkuihin. 
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Analyysin kirjoittaminen, jatkuu 

Esimerkki  

Kysyttäessä, olivatko opettajat riittävän vaativia, miehet 

arvioivat vaativuutta selvästi kriittisemmin kuin naiset 

(p = 0,000). Miesten arvioiden keskiarvo asteikolla 1−5 

oli  3,2 ja naisten 3,7. Jos tuloksia tarkastellaan 

koulutusaloittain, vain liiketalouden alalla ero miesten 

ja naisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,002).   
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Aineiston kuvailu 

Tulosten esittäminen raportissa 

• taulukot 

• kuviot (esim. pylväs-, palkki-, ympyrä- tai viivakuvio) 

• teksti. 

Raportin taulukot ja kuviot 

• muokataan yksinkertaisiksi ja selkeiksi ennen raporttiin siirtämistä 

• laaditaan niin, että niiden sanoma on selvä ilman tekstin lukemista 

• Prosenttilukuja kuvattaessa tulee olla näkyvissä prosenttilukujen 

perusarvo. 

• Jokaista raportissa esitettyä taulukkoa ja kuviota kommentoidaan 

tekstissä. Selitetään lyhyesti niiden olennaisin sisältö.  

 

Varmista, ettei kuvio valehtele! 



Esimerkki 

2,9

3,1

3,3

3,4

3,5

3,7

Soster (n=295)

Kulttuuri (n=117)

Koko aineisto (n=985)

Liiketoiminta (n=228)

Tekniikka (n=248)

Maa- ja metsä (n=97)

Keskiarvot asteikolla 1-7

Yrittäjyysaikomukset

Excel-kuvio 

SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus vuodelta 2013 

Valmistuneiden 

yrittäjyysaikomukset on 

tässä järjestetty 

keskiarvon mukaan. 

Huom! Yrittäjät eivät ole 

mukana näissä 

tuloksissa. 

Maa- ja metsätalouden 

vastaajilla oli 

keskimäärin suurimmat 

aikomukset ryhtyä 

yrittäjäksi.   



SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus  

Esimerkki 

Tässä taulukko-palkkikuviossa on aikaisempien tutkimusten arvot 

taulukkona ja viimeisin jakauma palkkikuviona.  

 v. 1999 

(n=236) 

 v. 2002 

(n=758) 

 v. 2004 

(n=994) 

 v. 2007 

(n=808) 

 v. 2010 

(n=922) 

 v. 2013

(n=1043) 

 %  %  %  %  %  % 

Seinäjoki x) 35 34 34 39 36 33

Muu kunta Etelä-

Pohjanmaalla
15 16 19 17 19 23

Pohjanmaan tai Keski-

Pohjanmaan maakunta
13 8 8 10 9 9

Pääkaupunkiseutu 7 17 12 7 8 7

Muu Suomi 29 24 27 26 29 28

Ulkomaat 1 1 1

Asuinpaikka

tällä hetkellä

x) aikaisemmissa tutkimuksissa Seinäjoen seutu

33

23

9

7

28

<1

Jos kuvio esittää prosenttilukuja, merkitään perusarvot näkyviin.  



Kuvio 3. Työsuhteen luonne  

Esimerkki 

Excel-kuvio 

47

63

61

64

73

68

53

37

39

36

27

32

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

v. 1999 (n=184)

v. 2002 (n=589)

v. 2004 (n=803)

v. 2007 (n=660)

v. 2010 (n=715)

v. 2013 (n=901)

toistaiseksi pysyvä / 
vakinainen

määräaikainen

Työsuhteen luonne

Kaikkien prosentti-

lukujen perusarvo 

(n) on näkyvissä.  

Valmistuneiden seurantatutkimus 
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Yksikkökohtaisessa tarkastelussa tulivat esiin erilaiset työsuhdeprofiilit 

eri aloilla.  
 

 Taulukko 1. Eri yksiköistä valmistuneiden työsuhteen luonne.  

Esimerkki 

Ristiintaulukoinnissa prosentit voi laskea sarakkeittain (kuten tässä), riveittäin 

tai tapausten koko määrästä.  

 

Ole tarkkana, että valitset järkevän vaihtoehdon! 

Kulttuuri Liiketoim MaaMetsä SosTer Tekniikka
Koko 

aineisto

(n=89) (n=203) (n=108) (n=268) (n=233) (n=901)

% % % % % %

toistaiseksi pysyvä / 

vakinainen
56 77 74 47 85 68

määräaikainen 44 23 26 53 15 32

Työsuhteen luonne

SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus vuodelta 2013 
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Varoittava esimerkki 

Tyypillinen virhe on, että lasketaan riviprosentit, mutta analysoidaan 

kuin olisi laskettu sarakeprosentit. (Vertaa edellisen dian tulokseen) 

Virheellisesti analysoitaisiin esimerkiksi:  ”Vain 8 % kulttuurialan 

valmistuneista on vakituisessa työsuhteessa.” Totta on, että 8 % 

kaikista vakituisessa työsuhteessa olevista oli valmistunut  

kulttuurialan yksiköstä. Se ei ole tässä kuitenkaan relevantti tieto.  

Työsuhteen luonne Kulttuuriala Liiketoiminta MaaMetsä SosTer Tekniikka Total

50 156 80 126 199 611

8% 26% 13% 21% 33% 100%

39 47 28 142 34 290

13% 16% 10% 49% 12% 100%

89 203 108 268 233 901

10% 23% 12% 30% 26% 100%
Total

toistaiseksi voimassa 

oleva/vakinainen

määräaikainen



Valmistuneiden arviot omasta ammattitaidostaan  
 

Kuvio 4. Tunnetko itsesi oman alasi 

käytännön osaajaksi tai ammattilaiseksi?  

Esimerkki 

Ympyräkuvio kuvaa 

kokonaisuuden jakautumista.  

Se ei sovi havainnollistamaan 

kysymyksiä, joissa voi valita 

monta vastusvaihtoehtoa. 

SPSS-kuvio 

Huom! Seuraavassa 

kuviossa on kokonaistulosten 

lisäksi eri yksiköiden tulokset 



Esimerkki 

Kuvio 5. Tuntevatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet 

itsensä oman alansa käytännön osaajaksi tai 

ammattilaiseksi?  

Excel-kuvio 

56

56

59

61

82

65

25

18

22

20

5

17

19

25

19

19

13

18

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

Kulttuuri (n=122)

Liiketoim (n=233)

Tekniikka (n=259)

MaaMet (n=127)

SosTer (n=298)

Koko aineisto (n=1039)

Kyllä Ei Ei osaa sanoa

Tässä  yksiköiden 

palkit on järjestetty 

kyllä-vastausten 

prosenttilukujen 

mukaan. Kuviota 

varten on ensin 

tehty ristiintaulukko 

SPSS:llä. 
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Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä 

Seuraava kuvio esittää SeAMKin eri yksiköistä 

valmistuneiden kokopäivätyössä olevien keskimääräisiä 

kuukausiansioita (brutto €/kk) kuudessa peräkkäisessä 

tutkimuksessa. Tässä tarkastelussa eivät ole mukana 

osapäivätyötä tehneiden ansiotulot.  

Tutkimushetkellä vuodenvaihteessa 2013−2014 Seinäjoen 

ammattikorkeakoulusta valmistuneelle työhön sijoittuneelle 

kokopäivätyötä tekevälle maksettiin keskimäärin 2 436 € 

kuukaudessa. Mediaanipalkka oli  2 331 €.  

Esimerkki 
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Esimerkki 

Kuvio 6. Kokopäiväisesti työskentelevien bruttoansioiden keskiarvot (€/kk) 

kuudessa peräkkäisessä valmistuneiden seurantatutkimuksessa. 
Excel-kuvio 

Kulttuuri Liiketoim MaaMetsä SosTer Tekniikka Koko aineisto

v. 1999 1475 1342 1343 1860 1488

v. 2002 1855 1669 1561 2162 1775

v. 2004 1290 1816 1821 1686 2252 1844

v. 2007 1734 1898 2132 1938 2288 2043

v. 2010 2032 2225 2492 2172 2681 2335

v. 2013 2143 2300 2555 2314 2720 2436

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

Kokopäivätyössä työskentelevien bruttopalkkojen keskiarvot (€/kk) 
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 Valmistuneilta kysyttiin kuutta keskeistä työelämävalmiutta koskien, 

kuinka tärkeinä he pitivät näitä valmiuksia nykyisessä työssä sekä 

miten amk-opiskelu kehitti niitä. Seuraavassa diassa on vastaajien 

antamien eri valmiuksien tärkeysarvioiden jakaumat (a) sekä 

vastaavien valmiuksien jakaumat (b) siitä, miten 

ammattikorkeakouluopiskelu näitä valmiuksia kehitti. Viimeisessä 

sarakkeessa on keskiarvopalkit. Asteikko on 1-5, jossa 1=ei 

lainkaan ja 5=erittäin tärkeä/erittäin paljon. Taulukkoon on merkitty 

tähdillä keskiarvojen erojen tilastolliset merkitsevyydet. Valmiudet on 

järjestetty tärkeyden arvioiden mukaisesti suuruusjärjestykseen. 

 Tärkeimpänä pidettiin yleisiä työelämätaitoja (ka 4,7) ja sosiaalisia 

taitoja (ka 4,6). Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi oman alan 

substanssiosaaminen (ka 3,9). 

 

Esimerkki 

Työelämävalmiuksien arviointia  
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1 2 3 4 5

% % % % %

a <1 1 4 20 74 4,7

b 1 7 28 44 20 3,8

a 1 1 7 20 71 4,6

b 2 10 33 37 18 3,6

a 5 4 19 34 37 3,9

b 3 12 39 35 12 3,4

a 16 17 27 25 16 3,1

b 14 32 34 16 5 2,7

a 24 33 23 14 6 2,4

b 7 28 41 19 5 2,9

a 33 27 18 10 11 2,4

b 10 33 34 18 5 2,8

*** p <  0,001 tärkeys- ja kehittämiskeskiarvojen välillä (n ≈ 921)

Esimiestaidot ***

Kansainväliset valmiudet ***

Yrittäjyysvalmiudet ***

Keskiarvot asteikolla 1 - 5

  1=ei lainkaan

5=erittäin tärkeä/paljon

Yleiset työelämätaidot ***

Sosiaaliset taidot ***

Oman alan substanssi-

osaaminen ***

Työelämävalmiudet

a) tärkeys nykyisessä työssä

b) miten amk-opiskelu kehitti

4,7

3,8

4,6

3,6

3,9

3,4

3,1

2,7

2,4

2,9

2,4

2,8

Samassa kuviossa on esitetty prosenttijakaumat 

taulukkona ja keskiarvot palkkikuviona 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

 Esimiestaidot arvioitiin keskimäärin asteikon keskivaiheille (ka 3,1). 

Vähiten tärkeiksi valmistuneet nuoret arvioivat tällä hetkellä 

kansainväliset valmiudet (ka 2,4) sekä yrittäjyysvalmiudet (ka 2,4). 

Valmistuneet nuoret kokivat ammattikorkeakouluopiskelun 

kehittäneen keskimäärin eniten samoja valmiuksia kuin mitkä heille 

olivat tärkeimpiä nykyisessä työssään. Muut valmiudet paitsi 

kansainväliset sekä yrittäjyysvalmiudet koettiin nykyisessä työssä  

tärkeämmiksi kuin mitä ammattikorkeakouluopiskelu oli niitä 

kehittänyt. Amk-opiskelu oli puolestaan kehittänyt kansainvälisiä 

valmiuksia ja yrittäjyysvalmiuksia keskimäärin jopa paremmin kuin 

mitä niiden tärkeys nykyisessä työssä koettiin. 

Esimerkki 

Työelämävalmiuksien arviointia, jatkuu  
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Esimerkki 

15

8

4

25

3

30

34

50

51

57

62

84

81

77

73

72

65

64

48

45

42

38

11

19

2

25

5

1

4

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

Työharjoittelua

Opinnäytetyötyöskentelyä

Luento-opetusta

Kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Ryhmätöitä

Virtuaaliopetusta

Laboratoriotöitä, kenttäjaksoja,
muita käytännön harjoituksia

Projektitöitä ulkopuolisille 
tahoille

Harjoitusyritystoimintaa, 
yrityspelejä

Ulkopuolisten asiantuntijoiden
luentoja

Tutustumiskäyntejä ja 
opintomatkoja

Eri opetusmenetelmien määrä amk-opinnoissa  

liian vähän sopivasti liikaa
n = 1038

Opetusmenetelmät on 

järjestetty sopivasti -

vaihtoehdon 

prosenttiosuuden 

mukaan. 

Erityisesti kaivattiin lisää 

tutustumiskäyntejä ja 

opintomatkoja,  

ulkopuolisten 

asiantuntijoiden luentoja, 

harjoitusyritystoimintaa ja 

projektitöitä ulkopuolisille 

tahoille.   
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Opiskelijabarometritulosten muutosten raportointi 

Seuraavassa tarkastellaan joitakin opiskelijabarometritutkimuksen keskeisiä 

asioita, joiden tuloksissa on tapahtunut eniten muutosta ensimmäiseen 

opiskelijabarometrin tuloksiin verrattuna. Mukana on väittämiä, joiden sisältö on 

pysynyt samana ja vertailu on näin ollen luotettavaa. Muutoksia tarkastellaan 

tässä keskiarvoina asteikolla 1−5 (1 = eri mieltä, 5 = samaa mieltä). 

Koska vastanneiden kokonaismäärä on ollut jokaisessa tutkimuksessa yli 700, 

viimeisissä tutkimuksissa jopa yli 1 000, jo suhteellisen pienet muutokset ovat 

tilastollisesti merkitseviä. Tähän tarkasteluun on otettu mukaan tilastollisesti 

merkitsevistä muutoksista vain ne, joiden keskiarvo on muuttunut yli puoli 

numeroa ensimmäisestä eli vuoden 2000 opiskelijabarometritutkimuksesta 

vuoden 2010 tutkimukseen verrattuna. Seuraavan kuvion avulla 

havainnollistetaan näiden väittämien keskiarvotuloksia kuudessa 

peräkkäisessä tutkimuksessa.  

Toisessa viivakuviossa esitetään useasta eri väittämästä muodostettujen 

asiakokonaisuuksien muutoksia vuodesta 2000 vuoteen 2010. 

 

Esimerkki 
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2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Väittämien keskiarvoja v. 2000 - 2010

Olen tyytyväinen yksikön kirjastopalveluihin ***

Opiskelijajärjestö SAMO hoitaa tehtävänsä hyvin ***

Koulutuksessa huomioidaan hyvin opiskelijan yksilöllisyys ***

Työelämässä tunnetaan ammattikorkeakoulututkinnot ***

Työnantajat tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun opetuksen ***

***  p=0,000  vuoden 2000 ja vuoden 2010 tulosten välillä

Opiskelijabarometritutkimustulosten muutokset 

Esimerkki, jatkuu 
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Opiskelijabarometritutkimustulosten muutokset 

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Asiakokonaisuuksien keskiarvoja v. 2000 - 2010

OPISKELUJÄRJESTELTYT  ***

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ  ***

AMK-OPETUKSEN JA -TUTKINTOJEN TUNNETTUUS  ***

***  p=0,000  vuoden 2000 ja vuoden 2010 tulosten välillä

Excel-kuvio 

Esimerkki, jatkuu 
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Muutoksia tarkasteltaessa huomataan, että kaikki mukana olevat keskiarvot 

ovat parantuneet. Jos yli tuhat ammattikorkeakoulun opiskelijaa antaa 

jostakin asiasta keskimäärin yli puoli numeroa parempia arvioita kuin mitä 

opiskelijat antoivat vuonna 2000, osoittanee se, että yksiköissä on 

panostettu näiden asioiden kehittämiseen. Ilahduttavaa on, että useina 

vuosina kehitettävien asioiden listalla olleet tiedottaminen ja viestintä ovat 

parantuneet selvästi. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty opetusjärjestelyistä tiedottamista 

koskevan väittämän prosenttijakaumat vuosien 2000–2010 tutkimuksissa, 

kun vaihtoehdot eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä ja toisaalta vaihtoehdot 

samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä on yhdistetty. Eri mieltä olevien 

osuus on vähentynyt 62 prosentista 27 prosenttiin ja vastaavasti samaa 

mieltä olevien osuus on vähitellen kasvanut neljäsosasta yli puoleen.  

 

Esimerkki, jatkuu 
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62

49
44

32 29 27

25
31

36
46 50 51

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2000 
(n=776)

2002 
(n=889)

2004 
(n=1034)

2006 
(n=1017)

2008 
(n=995)

2010 
(n=1159)

Opetusjärjestelyistä tiedottaminen toimii hyvin

Samaa mieltä

Neutraali 
mielipide

Eri mieltä

Esimerkki, jatkuu 

Excel-kuvio 
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Esimerkki 

 Seuraavasta kuviosta  käy ilmi sekä prosenttijakaumina että keskiarvoina, missä 

määrin vastaajat kokivat eri asiat ongelmiksi omistajanvaihdoksen yhteydessä. 

Ainoastaan arvonmääritys ylsi keskiarvoltaan kolmosen tasolle asteikolla 1–5 (1=ei 

lainkaan ongelma, 5=erittäin suuri ongelma). Arvonmääritykseen läheisesti liittyen 

myyjän liian korkea hintapyyntö koettiin seuraavaksi suurimmaksi ongelmaksi (ka 

2,9) ja rahoitus kolmanneksi suurimmaksi (ka 2,6). Toteuttamisvaihtoehtojen 

suunnittelu ja valinta (ka 2,2), verotus (ka 2,1) sekä kaupan lopullisesta kohteesta 

sopiminen (ka 2,0) saivat myös vähintään kahden keskiarvon, mutta sekin 

tarkoittaa, että näitä ei juurikaan koettu minkäänlaisiksi ongelmiksi. Loput 

asiakohdat saivat alle kahden keskiarvon. Arvonmääritystä ja liian korkeaa 

hintapyyntöä lukuun ottamatta muissa asiakohdissa suurin prosenttiosuus oli 

ykkösvaihtoehdon kohdalla eli kyseiset ostajat eivät kokeneet lainkaan ongelmia 

näissä asioissa.  

 .  

 

Ongelmat omistajanvaihdoksessa 

Lähde: Varamäki, Elina - Heikkilä, Tarja  - Tall, Juha - Viljamaa, Anmari  - Länsiluoto, Aapo. 

Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta. Seinäjoki 2013 



T. Heikkilä 

Esimerkki 

1 2 3 4 5

% % % % %

Arvonmääritys 13 21 29 25 12 3,0

Liian korkea hintapyyntö 20 21 22 22 14 2,9

Rahoitus 26 24 25 15 10 2,6

Toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu ja 

valinta
33 30 25 10 2 2,2

Verotus 39 31 17 7 6 2,1

Kaupan lopullisesta kohteesta sopiminen 45 25 18 5 6 2,0

Osaamisen siirtäminen luopujalta 

jatkajalle
49 23 15 10 3 1,9

Ostokohteen haltuunotto 48 24 17 8 3 1,9

Kauppakirjan laatiminen 46 32 16 6 1 1,8

Tutustuminen kaupan kohteeseen 59 20 11 8 2 1,7

Ostokohteen löytyminen 75 6 9 7 3 1,6

Ostokohteen yhdistäminen mahdolliseen 

aikaisempaan liiketoimintaan
71 16 9 3 1 1,5

n ≈ 350

Missä määrin seuraavat asiat olivat 

ongelmia omistajanvaihdoksessa?

Keskiarvot asteikolla 1 - 5

  1=ei lainkaan ongelma

5=erittäin suuri ongelma

3,0

2,9

2,6

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5
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Monivalintamuuttujien  

tulosten esittäminen 

Merkitse mielestäsi 3 tärkeintä työn vastaanottamiseen/ työpaikan valintaan  
liittyvää kriteeriä? (1=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 3=kolmanneksi tärkein) 
 

 1 vastaa koulutusta   6  työn kiinnostavuus  

 2  työtehtävien sisältö   7  etenemismahdollisuudet  

 3  palkka   8  työn yhteiskunnallinen arvostus  

 4  paikkakunta   9   muu, mikä? ________________  

 5  työn pysyvyys  
 

• Jos samasta kysymyksestä voidaan valita monta 

vastausvaihtoehtoa, on muuttujia yhdisteltävä tuloksia 

käsiteltäessä.  

• Seuraava esimerkki on valmistuneiden 

seurantatutkimuksen työpaikan valintaan vaikuttavista 

kriteereistä, jossa vastaaja valitsi kolme vaihtoehtoa ja 

laittoi ne tärkeysjärjestykseen. 

Datatiedostoon 

määritellään kolme 

muuttujaa.  

Koodit on merkitty 

lomakkeeseen 

syötön 

helpottamiseksi.  
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Työpaikan valinnan kriteerit 

 
 Valmistuneilta tiedusteltiin kolmea tärkeintä työn vastaanottamiseen tai 

työpaikan valintaan liittyvää kriteeriä. Seuraavassa kuviossa on esitetty 

vastaajien valinnat tärkeimmiksi kriteereiksi.  

 Työn kiinnostavuus oli vajaalle puolelle (46 %) vastaajista tärkein työn 

vastaanottamiseen vaikuttava kriteeri, ja 74 % vastaajista valitsi sen kolmen 

tärkeimmän kriteerin joukkoon. Työtehtävien sisältöä piti 23 % vastaajista 

kaikkein tärkeimpänä kriteerinä. Myös työn vastaavuus koulutukseen nähden, 

työn pysyvyys ja paikkakunta menivät palkan edelle, kun vastaajat arvioivat 

tärkeintä kriteeriä. Kun huomioidaan vastaajien mainitsemat kolme tärkeintä 

kriteeriä, palkka nousee toiseksi työn kiinnostavuuden jälkeen ja työtehtävien 

sisältö jää kolmanneksi. Muina kriteereinä mainittiin muun muassa 

työkokemuksen hankkiminen, työpaikan ilmapiiri, mahdollisuus hoitaa lasta 

töiden ohella, ei mahdollisuutta muuttaa työn perässä, perheyrityksen perinteet 

ja alan työpaikkoja vähän tarjolla, joten otettava vastaan, mitä saa.  

Esimerkki, jatkuu 
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Esimerkki 

9 %

8 %

8 %

23 %

4 %

46 %

6 %

8 %

9 %

16 %

21 %

24 %

15 %

6 %

8 %

15 %

16 %

9 %

31 %

13 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Muu kriteeri

Työn yhteiskunnallinen

arvostus

Etenemismahdollisuudet

Vastaa koulutusta

Paikkakunta

Työn pysyvyys

Työtehtävien sisältö

Palkka

Työn kiinnostavuus

Tärkein kriteeri

2. tärkein

3. tärkein

prosenttia vastanneista (n=490)

Kuvio 12.  Valmistuneiden valinnat kolmeksi tärkeimmäksi työpaikan valintaan 

vaikuttavaksi kriteeriksi 

Tällä kysymyksen-

asettelulla saatiin 

esimerkiksi tieto, että 

palkka ei ole tärkein 

kriteeri juuri kenellekään, 

mutta se on yli puolelle 

vastanneista kolmen 

tärkeimmän 

valintakriteerin joukossa. 

Excel-kuvio 

Kysymyksen valmiit 

vaihtoehdot voisi miettiä 

uudelleen. Esimerkiksi 

kiinnostavuus ja 

työtehtävien sisältö ovat 

sisällöltään lähellä 

toisiaan, joten ne voisi 

yhdistää. Toisaalta 

esimerkiksi perheeseen 

tai muuhun elämän-

tilanteeseen liittyvistä 

kriteereistä voisi olla 

oma vaihtoehto, tässä 

ne menevät luokkaan 

muu kriteeri.   
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Seuraava esimerkki liittyy kysymykseen, jossa valittiin kolme  

tärkeintä paikallismediaa ilman tärkeysjärjestystä. Vastaavalla tavalla 

voitaisiin tulokset esittää, vaikka vaihtoehtojen määrää ei olisi rajattu, 

toisin sanoen olisi voinut valita kaikki sopivat vaihtoehdot.   

 

Mitä paikallismedioita seuraat eniten? 

(Valitse 3 tärkeintä.) 

  1. Ilkka 

  2. Pohjalainen 

  3. Seinäjokinen 

  4. Etelä-Pohjanmaa 

  5. Ykköset 

  6. Radio Seinäjoki 

  7. Radio Simpsiö 

  8. muu, mikä _________ 

Esimerkki 
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102 33,2% 85,7%

21 6,8% 17,6%

45 14,7% 37,8%

64 20,8% 53,8%

40 13,0% 33,6%

11 3,6% 9,2%

12 3,9% 10,1%

12 3,9% 10,1%

307 100,0% 258,0%

Ilkka

Pohjalainen

Seinäjokinen

Etelä-Pohjanmaa

Ykköset

Radio Seinäjoki

Radio Simpsiö

jokin muu

$mediaa

Total

N Percent

Responses Percent of

Cases

Groupa. 

Mitä paikallismedioita seuraat eniten? (Valitse 3 tärkeintä.) 

 

 

 

Paikallismediakysymykseen voi valita monta vastausvaihtoehtoa. 

→ Aineistoa käsitellessä yhdistetään kysymykseen liittyvät 

muuttujat. → Saadaan taulukot.  

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0%$mediaa
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Groupa. 

Esimerkki, jatkuu 

tutkimukseen 

osallistuneet 

kysymykseen 

vastanneet 

prosentit 

119:stä 

kysymykseen 

vastanneesta 

prosentit annetuista 307 

vastauksesta 

Näistä taulukoista 

muokataan 

raporttiin 

havainnollinen 

taulukko tai kuvio 

(katso seuraavat 

diat). 
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Seuratuimmat paikallismediat 

 Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme eniten seuraamaansa 

paikallismediaa. Vastausvaihtoehdot käyvät ilmi kuviosta 13. 

 Seuratuin paikallismedia oli ylivoimaisesti Ilkka, jonka oli valinnut 86 % 

vastanneista kolmen seuratuimman joukkoon. Paikallisia 

ilmaisjakelulehtiä, Etelä-Pohjanmaata ja Seinäjokista, seurataan myös 

aktiivisesti. Pohjalaista seuraa vajaa viidesosa vastanneista, Radio 

Simpsiötä ja Radio Seinäjokea noin joka kymmenes. Muita seurattuja 

medioita ovat muun muassa Radio Dei ja Pohjanmaa.  

Esimerkki, jatkuu 

Tyypillinen virhe raportoinnissa on, että ilmoitetaan prosentit annettujen vastausten 

kokonaismäärästä, mutta analysoidaan kuin olisi laskettu vastanneiden määrästä, 

esimerkiksi ilmoitetaan virheellisesti: ”33 % vastanneista oli valinnut Ilkan”.  



Kuvio 13. Seuratuimmat paikallismediat 

Esimerkki, jatkuu 

Excel-kuvio 
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 Tutkittaessa sukupuolen vaikutusta vastauksiin, huomataan että naiset 

seuraavat Etelä-Pohjanmaa-lehteä enemmän kuin miehet (p = 0,008). 

Vastanneista naisista reilusti yli puolet (62 %) oli valinnut Etelä-Pohjanmaa-

lehden kolmen eniten seuraamansa paikallismedian joukkoon, kun miehistä 

näin oli tehnyt vain runsas kolmasosa (37 %). Muiden medioiden 

seuraamisessa naisten ja miesten välillä ei ollut suuria eroja.  

 Huom! Suluissa oleva p-arvo tarkoittaa, että naisten ja miesten välinen ero on 

testattu tilastollisesti ja tuloksen mukaan ero on niin selvä, että sen voi yleistää 

koskemaan koko perusjoukkoa. Riski sille, että näin suuri ero johtuisi 

sattumasta on vain 0,8 %. Tilastollisesti merkitsevänä eroa pidetään, jos p ≤ 

0,05 eli eron sattuman riski on korkeintaan 5 %. Tutkimuksessa käytetyistä 

testeistä on hyvä mainita tutkimusraportin alussa esim. Tutkimuksen 

toteuttaminen -luvussa. 

Esimerkki, jatkuu 
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Avointen kysymysten tulokset 

  Jos kysymys on tarpeeksi rajattu, voidaan vastaukset luokitella. 

Raportin  liitteeksi voidaan laittaa kommentit suorina 

lainauksina. On kuitenkin tarkistettava, että tietosuoja säilyy, 

eivätkä kriittiset kommentit kohdistu yksittäisiin henkilöihin.    
 

 
 

  39. Mistä ammattikorkeakoulussa oppimistasi asioista sinulle on 
ollut erityisesti hyötyä työelämässä? 

       1. ____________________________________________ 

       2. ____________________________________________ 

 
40. Mitä/millaisia tietoja ja taitoja olisit kaivannut        
      ammattikorkeakouluopetukseen lisää? 

       1. ____________________________________________ 

       2. ____________________________________________ 



Esimerkki 
Työelämässä ollut erityisesti hyötyä 

Luokitellut avoimet vastaukset  

 
Liiketalouden yksikkö Mainintojen määrä 

Koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot 50 

Atk-taidot / tietotekniikka 42 

Kieliopinnot 37 

Projekti- / ryhmä- / tiimityöskentelytaidot 12 

Sosiaaliset taidot / vuorovaikutustaidot / verkosto 10 

Tiedonhankintataidot 9 

Käytännön harjoittelu / taidot / käden taidot 7 

Kansainvälisyys / ulkomaan vaihto 6 

Ammattiaineet / ammattiopinnot 4 

Kaikki tärkeitä, kokonaisvaltaisesti hyödyllinen 4 

Esimiestaidot / johtamistaidot 3 

Opinnäytetyö / koko prosessi 2 

Asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu 2 

Tietojen päivittäminen 2 
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Esimerkki 
Tietoja ja taitoja, joita olisi erityisesti kaivattu lisää 

Luokitellut avoimet vastaukset  

Liiketalouden yksikkö Mainintojen määrä 

Koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot 33 

Käytännön harjoittelu / käytännön tiedot ja taidot 23 

Työelämätietous / urasuunnittelu / työnhaku 18 

Atk-opetus / tietotekniset tiedot ja taidot 13 

Kieliopinnot (enemmän/ vaativampaa opetusta) 7 

Johtamis- ja esimiestaidot 5 

Ajankohtaiset päivitetyt tiedot / syventävät alan tiedot 5 

Projekti- / ryhmä- / tiimityötaidot 4 

Kansainvälisyys / kontaktit 4 

Asiakas- ja vuorovaikutustaidot / sosiaaliset taidot 3 

Yrittäjyyteen liittyvät asiat mm. yrityksen perustaminen 2 

Ulkopuolisia luennoitsijoita / alan asiantuntijoita / 

yritysyhteistyötä 2 
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Tutkimustulosten hyödyntäminen 

 Vuoden 2007 valmistuneiden seurantatutkimuksen 

perusteella Liiketalouden yksikössä nousivat esiin 

oheiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. 

Kehittämiskohteiden osalta suunniteltiin toimenpiteitä 

asioiden parantamiseksi.  

 Vahvuudet ja kehittämiskohteet on laadittu pääosin 

strukturoitujen kysymysten perusteella, myös avointen 

kysymysten vastaukset on otettu huomioon. 

  

 

 

Esimerkki 
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Vahvuudet 
• opetuksen taso  

• asiantuntevat opettajat  

• tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät  

• koulutusalakohtaisten tietojen ja taitojen hyödyllisyys 

• projektityöt (suhteet, työllistyminen) 

• hyvät tukipalvelut (opintotoimisto, ruokala, kahvila) 

• Koulutus edistää  

– ammatillista osaamista   

– sosiaalisia taitoja, yhteistyövalmiuksia, kyvykkyyttä 

työskennellä itsenäisesti 

– tiedonhankintataitoja. 

• Koulutus antaa riittävästi teoreettista tietoa omalta alalta. 

• Koulutus vastaa työelämän vaatimuksia. 
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Kehittämiskohteet 

1. Käytännönläheisyyden lisääminen 

entisestään, työharjoittelun lisääminen 
 

 
Toimenpide-ehdotukset 

• opintojaksojen yhteydessä entistä enemmän eriasteisia harjoitus- ja 

projektitöitä yrityksille tai muille organisaatioille 

• lisää vierailuja ja vierailijoita 

• arvostusta myös käytännön ammattitaitoa omaaville opettajille 

• harjoitusyritystoiminta kaikille 

• yritystallitoimintaan lisää panostusta/resursseja 

• opintojakso uuden liiketoiminnan luomisesta ja kehittämisestä 

• liiketoimintasuunnitelmat ja yrityksen perustamisprosessi (vapaasti 

valittavissa oleva opintojakso). 
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Toimenpide-ehdotukset 

• opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu (uusi modulirakenne) 

• työharjoitteluvastaava  ja opintojen ohjaaja organisoivat 

työelämäorientaation (työnhaku- ja urasuunnittelukoulutus) ennen 

työharjoittelua ja valmistumisvaiheessa oleville eli kaikkiaan kahdessa 

eri vaiheessa 

• Viestinnän opettaja tai ulkopuolinen kouluttaja järjestää 

esiintymisvalmiuksia edistävän opintojakson. 

Kehittämiskohteet 

2. Työelämään valmistautuminen 

(työhakukoulutus, palkkatietous, 

uraneuvonta), itsensä markkinointi 
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Muuttujien väliset yhteydet 

Tutkitaan 

• taustamuuttujien vaikutusta varsinaisiin 

tutkimusmuuttujiin 

• tutkimusmuuttujien yhteyksiä toisiinsa. 

 

Yhteyksiä 

• kahden muuttujan välinen yhteys  

• usean eri muuttujan välinen yhteys → 

monimuuttujamenetelmät 
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Kahden muuttujan 

välinen yhteys   

 
Yhteyksien tutkimisessa käytetään esimerkiksi 

• korrelaatiokertoimia  

• ristiintaulukointia ja khiin neliö -testiä 

• ryhmittäisiä keskiarvoja ja keskiarvotestejä 

• t-testi – kahden ryhmän keskiarvojen vertailu 

• varianssianalyysi – usean ryhmän keskiarvovertailu 

• ei-parametrisia testejä, jos keskiarvotestien edellytykset 

eivät ole voimassa 

• Mann-Whitneyn U-testi – kahden ryhmän vertailu 

• Kruskal Wallisin H-testi – usean ryhmän vertailu 
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SPSS:  

Muuttujien väliset yhteydet 

Crosstabs − ristiintaulukointi ja 2-riippumattomuustesti 

Means − ryhmittäiset tunnusluvut ja varianssianalyysi 

One Sample T Test − yhden otoksen t-testi 

Independent Samples T Test − riippumattomien otosten t-testi 

Paired-Samples T Test − riippuvien parien t-testi 

One-Way ANOVA − yksisuuntainen varianssianalyysi 

Bivariate − korrelaatioanalyysit 

Linear − regressioanalyysi 

Factor − faktorianalyysi 

Reability Analysis − reliabiliteettianalyysi 

ei-parametriset testit 

 

Crosstabs − monivalintamuuttujien ristiintaulukointi 

 

ei-parametristen testien 

valikko seuraavassa diassa 
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Ei-parametriset testit  

normaalijakautuneisuuden testaus 

Mann-Whitney U-testi 

Kruskal-Wallisin H-testi 

Mann-Whitneyn U-testi 

Kruskal-Wallisin H-testi  

 

helppokäyttöinen 
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Hypoteesit 

Hypoteesi on teoriaan tai aikaisempiin tutkimuksiin perustuva 

olettamus asioiden välisistä suhteista. Hypoteesi liittyy selittäviin 

tutkimuksiin. 

 

Osaongelmiin liittyvät  kysymykset  

voidaan  muotoilla hypoteeseiksi.  

 

 

Tutkija tekee tutkimuksensa johtopäätökset otoksen perusteella. 

Hän pyrkii yleistämään otoksesta saadut riippuvuudet koko 

tutkittavaan perusjoukkoon. 

Riippuvuuksia ja eroja koskevat johtopäätökset perustuvat 

tilastollisiin testeihin. Selittävissä tutkimuksissa testataan 

hypoteesien paikkansa pitävyyttä. 

 

Miestradenomit ansaitsevat 

enemmän kuin naistradenomit. 

Benecol-margariinin käyttö 

alentaa veren kolesterolia. 
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Tilastollinen testaus 

 Tilastollisilla testeillä testataan, voidaanko 

otoksesta saadut riippuvuudet, muutokset  tai 

ryhmien väliset erot yleistää koskemaan koko 

perusjoukkoa vai johtuvatko riippuvuudet tai erot 

liian todennäköisesti sattumasta. Tilasto-ohjelmat 

suorittavat testauksen automaattisesti testin 

valinnan jälkeen. Tutkijan on tarkistettava testin 

edellytysten voimassaolo, tehtävä päätös käytetystä 

merkitsevyystasosta ja tulkittava tulos sen 

perusteella. 

 
Huom! Testit eivät testaa, 

ovatko tulokset oikein tai 

väärin! 
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Hypoteesien testaus  

Testauksessa hypoteesit kirjoitetaan tilastollisten hypoteesien 

muotoon. Muuttujien välisestä riippuvuudesta tai ryhmien välisestä 

erosta asetetaan kaksi hypoteesia: nollahypoteesi H    ja 

vaihtoehtoinen hypoteesi H  . 

Nollahypoteesi H  :   

• Muuttujien välillä ei ole riippuvuutta tai 

• keskiarvojen välillä ei ole eroa tai  

• muutosta ei ole tapahtunut. 

Vaihtoehtoinen hypoteesi eli vastahypoteesi H  :    

• Muuttujien välillä on riippuvuutta tai   

• keskiarvojen välillä on eroa tai  

• muutosta on tapahtunut. 

Testauksessa lasketaan riski tehdä väärä johtopäätös, kun 

hylätään nollahypoteesi → tilastollinen merkitsevyys Sig. = p 

 

 

 

0 

1 

0 

1 
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Merkitsevyystaso 

 Merkitsevyystaso ilmoittaa, kuinka suuri riski on, että otoksesta saatu 

ero tai riippuvuus johtuu sattumasta. Raporteissa käytetään 

tilastollisesta merkitsevyydestä yleensä lyhennettä p. 

 

 Useimmin käytetty merkitsevyystaso on 0,05. 

 

 Jos p > 0,05 → tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta ei ole,   

on yli 5 prosentin riski, että saatu riippuvuus johtuu sattumasta. 

 Jos p < 0,05 → riippuvuus on tilastollisesti merkitsevä eli se 

voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa 

(kunhan testin edellytykset ovat voimassa). 

 

eli riskitaso (engl. Significance)  

Sig. = p (engl. probability) 
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Sig.-arvon perusteella voidaan käyttää ilmaisuja ja symboleja 

•  tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p  0,001  *** 

•  tilastollisesti merkitsevä, jos 0,001< p  0,01  ** 

•  tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0,01 < p  0,05  *. 
 

Joskus käytetään sanontaa 

•  tilastollisesti suuntaa antava (oireellinen), jos 0,05 < p  0,1. 

(Tämä ei ole tilastollisesti merkitsevä.) 

 

Voidaan myös käyttää pelkästään sanontaa  

• tilastollisesti merkitsevä (ilman sanaa melkein tai erittäin) ja 

merkitä p-arvo sulkuihin. 

Iän vaikutus mielipiteeseen oli 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,03). 

Miehet arvioivat opettajien vaativuutta 

selvästi kriittisemmin kuin naiset  

(p = 0,000).  
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Testaus kokonaistutkimuksessa 

Onko testaus kokonaistutkimuksessa tarpeen? 

Testauksessa tutkitaan, voiko otoksesta saatuja tuloksia yleistää koko 

perusjoukkoon. Jos koko perusjoukko on tutkittu, koskevat saadut 

tulokset koko tutkittavaa joukkoa, joten testaus ei ole tarpeellista. Kaikki 

eivät yleensä kuitenkaan vastaa. Onko testaus silloin mielekästä? 

Vastaamatta jättäneet muodostavat tässä kadon niin kuin 

otantatutkimuksessakin. Testit eivät pohjaudu kuitenkaan  kadon 

vaikutuksen huomioimiseen, vaan otannasta aiheutuneiden 

satunnaisvirheiden todennäköisyyteen.  

Toisaalta testaaminen voidaan nähdä turhaksi, koska kaikki pienetkin 

havaitut erot ovat todellisia. Kuitenkin voidaan ajatella, että 

perusjoukossa esiintyvistä eroista voidaan testaamalla selvittää, ovatko 

ne satunnaisia vai systemaattisia. 
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 Testausta kokonaistutkimuksessa voidaan käyttää myös havaittujen 

erojen suuruusluokan arviointiin. Testin avulla voidaan päätellä, 

onko havaittu ero niin suuri, että sen syntyminen jakamalla aineisto 

satunnaisesti osaryhmiin olisi epätodennäköistä.  

   Viimeisen virkkeen perustelua voi käyttää, kun haluaa 

kokonaistutkimuksessa käyttää testejä: ovatko erot niin suuria, että 

sellaisten syntyminen sattumalta on  hyvin epätodennäköistä (riski 

alle 5 %). Jos tutkittujen määrä on suuri, voi harkita 

kokonaistutkimuksessakin testausta. 

 Jos aineisto on pieni ja kyseessä on kokonaistutkimus, ei mielestäni 

testausta kannata tehdä. Sen poisjättämisen voi perustella näillä 

kahdella asialla: kyseessä on kokonaistutkimus ja aineisto on pieni.  

 Mikäli kokonaistutkimuksessa vastausprosentti on 100, kaikki 

saadut erot ovat todellisia ja ne voidaan esittää aina ilman 

testausta.  
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Aineiston käsittelyssä käytetyistä analysointimenetelmistä 

voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan tapaan.  
  

 

Esimerkki 

Tutkimusaineiston käsittely 

 

Tutkimusaineisto käsiteltiin IBM SPSS Statistics 21 -tilasto-ohjelmalla. 

Tuloksia havainnollistetaan erilaisin taulukoin ja kuvioin. Kuviot on 

luotu Microsoft Excel 2010 -ohjelmalla. Kokonaistulosten lisäksi 

selvitettiin, oliko tutkittavissa asioissa eroja taustamuuttujaryhmien 

välillä. Tuloksia vertailtiin sukupuolen, ikä- ja ammattiryhmien sekä 

asuinalueen mukaan ristiintaulukoiden ja keskiarvojen avulla. 

Raportissa esitetään näistä vertailuista tulokset, joissa ryhmien välillä 

oli selviä eroja.  

 

Tilastollisten testien (khiin neliö -testi, t-testi, varianssianalyysi) avulla 

selvitettiin erojen tilastollinen merkitsevyys. Mikäli keskiarvotestien 

oletukset eivät olleet voimassa, käytettiin erojen toteamiseen vastaavia 

ei-parametrisia testejä (Mann-Whitneyn U-testi ja Kruskal-Wallisin H-

testi).  
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Ryhmien välisten erojen suuruuden kuvaamiseen käytetään tilastollista 

merkitsevyyttä (p). Mitä pienempi on p-arvo, sitä pienempi on sattuman vaikutus 

erojen selittäjänä ja sitä selvempi on ryhmien välinen ero. p-arvoon vaikuttaa myös 

vastanneiden lukumäärä ja keskiarvotesteissä keskihajonta. Kun p-arvo on alle 0,05 

eli 5 %, voidaan sanoa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Raportin kuvioissa 

tilastollisesti merkitsevät erot tai riippuvuudet on merkitty seuraavia symboleja 

käyttäen:       

 ***   tilastollisesti erittäin merkitsevä, p ≤ 0,001   

 **     tilastollisesti merkitsevä, 0,001 < p ≤ 0,01   

 *       tilastollisesti melkein merkitsevä, 0,01 < p ≤ 0,05.      

  

Jos 0,05 < p ≤ 0,10, käytetään nimitystä ”tilastollisesti suuntaa antava”.  

(Huom! Mainitse tämä vain, jos otat tuloksiin mukaan tällaiset tulokset. Nykyisin 

käytetään usein sanontaa ”… riippuvuus on tilastollisesti merkitsevä (p = 0,02)…”  

ilman sanaa ”melkein” tai ”erittäin”). 

  

Jos p > 0,05, ero tai riippuvuus ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

  

 

Esimerkki, jatkuu 
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 Huom! Pienissä otosaineistoissa saattaa käydä, niin ettei 

tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia juuri löydy. Tällöin voisi 

asiaa valaista esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

  

  

 

 

   

 

Esimerkki, jatkuu 

Koska aineisto on melko pieni, ei tilastollisesti merkitseviä eroja 

löytynyt kovinkaan paljon. Niinpä mukaan on otettu myös 

vertailutuloksia, joissa erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta 

ovat kiinnostavia ja aineiston yritysten välillä selvän tuntuisia. Monet 

näistä eroista ovat esimerkiksi toimialojen välillä jopa odotettujakin. 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Korrelaatiokertoimet 
• Korrelaatiokertoimet on normeerattu −1:n ja 1:n välille. 

• Etumerkki osoittaa muuttujien välisen riippuvuuden suunnan 

(pieneneekö vai suureneeko toisen muuttujan arvo toisen  kasvaessa).  

– Jos kertoimen arvo on positiivinen → muuttujien arvot muuttuvat 

samaan suuntaan.  

– Jos kertoimen arvo on negatiivinen → toisen muuttujan arvojen 

kasvaessa toisen arvot pienenevät. 

• Kertoimen arvo 0 ilmoittaa, ettei lineaarista riippuvuutta ole.  

• Ohjelma testaa, onko korrelaatiokerroin tilastollisesti merkitsevä eli 

poikkeaako se tarpeeksi nollasta, kun otetaan huomioon 

havaintoparien määrä.  

– Jos Sig. > 0,05  korrelaatio on niin pieni, että nollasta 

poikkeavuus voi johtua sattumasta.  

– Jos Sig. ≤ 0,05  korrelaatiokerroin poikkeaa niin paljon nollasta, 

että voidaan sanoa, että muuttujien välillä on ainakin lievää 

korrelaatiota.  
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x

y

Voimakas positiivinen korrelaatio, r = 0,97  
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x

y

Voimakas negatiivinen korrelaatio, r = −0,99  
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x

y

 Ei lineaarista riippuvuutta, r = 0,05  0  
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Käyräviivaista riippuvuutta on. 
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Analyze/Correlate/Bivariate 

  

• vähintään välimatka-asteikon tasoiset muuttujat  

Pearson 

 

• järjestysasteikon tasoiset muuttujat  Spearman tai 

Kendall 

SPSS: Korrelaatiokerroin 
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Correlations

1 ,786**

,000

475 475

,786** 1

,000

475 475

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pinta-ala (m²)

Asunnon  hinta

Pinta-ala (m²)

Asunnon  hinta

(€)

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

Correlations

1 -,667**

,000

296 296

-,667** 1

,000

296 475

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Asunnon ikä (v)

myynt ihetkellä

Neliöhinta (mk)

Asunnon ikä (v)

myynt ihetkellä

Neliöhinta

(€/m²)

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

Esimerkki 
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Esimerkki 

Huom! R Sq Linear = Selitysaste eli korrelaatiokerroin2 

selittävä 

muuttuja 

selitettävä 

muuttuja 



Esimerkki 

6040200

Asunnon ikä (v) myyntihetkellä
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R Sq Linear = 0,444

selittävä 
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selitettävä 

muuttuja 
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Korrelaation selitysaste 

Selitysaste eli selityskerroin ilmoittaa, kuinka suuren osan 

selittävä muuttuja (esim. pinta-ala) selittää selitettävän muuttujan 

(esim. asunnon hinta) vaihteluista. Selitysaste saadaan korottamalla 

korrelaatiokerroin toiseen potenssiin. Usein se ilmoitetaan 

prosentteina.  

Esimerkki  

Pinta-alan ja hinnan välinen korrelaatiokerroin on 0,786. 

Selitysaste: 0,7862 ≈ 0,62 eli 62 %.  

Tämä tarkoittaa sitä, että asuntojen hintojen vaihtelusta 

pystytään selittämään 62 %  pinta-alan vaihteluiden avulla. 
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Kausaalisuhteen (syy-seuraussuhde) edellytykset  

• muuttujien yhteisvaihtelu  

• ajallinen järjestys (syy on oltava ennen seurausta) 

• seuraus ei aiheudu kolmannesta, ulkopuolisesta tekijästä, joka 

on yhteinen syy molemmille tarkasteltaville muuttujille 

• teorian tuki 

 

Korrelaatiokertoimen tulkintavirheitä voivat aiheuttaa 

• epäsuora riippuvuus (esimerkiksi edellä mainittu kolmas 

muuttuja) 

• muuttujien välinen riippuvuus ei ole lineaarinen  

• poikkeavat havainnot (outliers), jotka herkästi muuttavat 

kertoimen arvoa (tutki hajontakaaviolla!) 

• autokorrelaatio (muuttujan arvoon vaikuttaa yksi tai useampi 

edeltävä arvo), joka on yleinen varsinkin aikasarjoissa. 
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• Kerroin mittaa vain lineaarista riippuvuutta. 

• Kerroin ilmaisee yhteyden vain ylimalkaisesti, 

keskimäärin eikä anna mahdollisuutta tarkempaan 

analyysiin siitä, millä tavoin yhteys muodostuu. 

Korrelaatiokertoimen puutteita 
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Ristiintaulukointi  

ja khiin neliö -testi 

• sarakemuuttujaksi (Column) selittävä muuttuja (esim. sukupuoli, 

koulutus, opiskeluaste,  tutkimusvuosi) 

• rivimuuttujaksi (Row) selitettävä muuttuja   

• aina ei voi sanoa, kumpi on selittävä/selitettävä  tee valinta 

harkinnan mukaan 

 

Ristiiintaulukointi SPSS-ohjelmalla 

Analyze / Descriptive Statistics /Crosstabs  

Prosenttiluvut:  Cells 

  Percentages 

         Column (jos selittävä sarakemuuttujana) 

Testaus:   Statistics  

        Chi-Square 
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Esimerkki 

Column 

Row 
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Khiin neliö -testin periaate  

Ohjelma suorittaa testauksen laskemalla odotetut frekvenssit 

(Expected Counts) eli mitkä frekvenssit olisivat, jos muuttujien välillä 

ei ole ollenkaan riippuvuutta ja vertaamalla havaittuja frekvenssejä 

(Observed Counts) odotettuihin.  

• Jos erot vastaajaryhmien (tai esim. tutkimusvuosien) välillä ovat 

pienet on suuri riski, että erot johtuvat sattumasta:   

 Sig. > 0,05 → Ero ryhmien välillä (tai esim. muutos edelliseen 

tutkimukseen) ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

• Jos erot ryhmien (tai esim. tutkimusvuosien) välillä ovat suuret on 

pieni riski, että erot johtuvat sattumasta:  

 Sig.  0,05 → ero ryhmien välillä (tai esim. muutos edelliseen 

tutkimukseen) on tilastollisesti merkitsevä.  
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• Muuttujaksi riittää nominaaliasteikon tasoinen 

muuttuja. 

• Korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä saa olla 

pienempiä kuin 5. (Ohjelma ilmoittaa kyseisen 

prosenttiluvun testin jälkeen.) 

• Jokaisen odotetun frekvenssin on oltava suurempi 

kuin 1. (Ohjelma ilmoittaa Minimum Expected Count -

arvon.) 

 

Khiin neliö -testin  

käytön edellytykset 
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Khiin neliö -testillä selvitettiin, onko mies- ja naistradenomien välillä eroa 

siinä, minkälaisena he kokevat etenemismahdollisuutensa työssään. 

Esimerkki 

Sig. on yli 

0,05, joten 

miesten ja 

naisten 

vastausten 

ero ei ole 

tilastollisesti 

merkitsevä. 

ei yli 20 % 

eli OK 
Yli 1  

eli OK 

SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus vuodelta 2007 
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Analysointia 

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneet 

tradenomit kokivat etenemismahdollisuutensa 

keskimäärin keskinkertaisiksi. Kuitenkin valmistuneista 

miestradenomeista puolet koki etenemismahdollisuu-

tensa työssään melko tai erittäin hyviksi, kun naistrade-

nomeista vain neljäsosa koki näin. Naisista jopa 

kolmasosa piti etenemismahdollisuuksia työssään 

huonoina. Erot miesten ja naisten välillä eivät ole 

kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä, ne ovat vain suuntaa 

antavia (p = 0,055).  

Esimerkki, jatkuu 
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Keskiarvojen vertaaminen 

 Eri vastaajaryhmien (esim. miesten ja naisten) 

vastauksia voidaan vertailla keskiarvojen avulla, jos 

selitettävästä (riippuvasta) muuttujasta on mielekästä 

laskea keskiarvo. Keskiarvojen eron merkitsevyys 

testataan varianssianalyysillä tai t-testillä. Jos näiden 

niin sanottujen parametristen testien edellytykset eivät 

ole voimassa, on käytettävä ei-parametrista testiä.  

 

t-testiä voidaan käyttää vain kahden ryhmän 

tapauksessa, varianssianalyysissä ryhmiä voi olla 

useita.  
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Ryhmäkeskiarvot ja yksi-

suuntainen varianssianalyysi 

 
Testataan, onko muuttujan keskiarvoissa eroja eri 

vastaajaryhmien välillä (ovatko erot tilastollisesti 

merkitseviä), kun ryhmiä on monta. 

 

Selvitetään esimerkiksi, onko eri koulutusaloilta 

valmistuneiden keskimääräisissä palkoissa tilastollisesti 

merkitseviä eroja. (Pienet erot voivat johtua 

sattumasta.) 
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Varianssianalyysi ei nimestään huolimatta testaa ryhmien 

varianssien välistä eroa, vaan sillä testataan toisistaan 

riippumattomien ryhmien keskiarvojen välisiä eroja. Nimi johtuu 

siitä, että muuttujien arvojen vaihtelua arvioidaan variansseilla 

(keskihajontojen neliöillä) ja analyysi perustuu ryhmien välisen ja 

ryhmien sisäisen vaihtelun vertaamiseen. 

• Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä selittäviä muuttujia on 

yksi. Sillä  voidaan testata esimerkiksi, onko ammatti-

korkeakoulun eri koulutusaloilta valmistuneiden keskimääräisissä 

ansiotuloissa eroja tai poikkeavatko miesten ja naisten 

keskimääräiset palkat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.  

• Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä selittäviä muuttujia 

on kaksi. Tällöin voidaan tutkia, vaikuttavatko molemmat 

selittävät muuttujat (esim. koulutusala ja sukupuoli) 

keskimääräiseen ansiotasoon sekä onko niillä yhteisvaikutusta. 

Tässä tarkastellaan vain yksisuuntaista varianssianalyysiä.  
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• Muuttuja on normaalisti jakautunut kaikilla vertailtavilla ryhmillä. 

• Jos ryhmäkoot ovat yli 30, normaalijakautuneisuutta ei ole 

välttämätön tutkia. 

• Muuttujan varianssit (ja keskihajonnat) eri ryhmissä ovat lähellä 

toisiaan. 

• Jos ryhmäkoot ovat liian pienet → ei-parametriset testit  

• Jos olet epävarma varianssien yhtäsuuruudesta ja ryhmiä on 

kaksi → t-testi.  

 

Huom! Voit käyttää varianssianalyysin sijaan aina t-testiä, jos 

ryhmiä on kaksi. 

 

 

 

Edellytykset varianssianalyysin 

käytölle 
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Verrataan eri koulutusaloilta valmistuneiden keskimääräisiä ansiotuloja. 

Analyze/ Compare Means /Means  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options → ANOVA  

keskiarvomuuttuja 

Esimerkki 

ryhmämuuttuja 

keskiarvomuuttuja 
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Mikä on tämän hetkinen bruttopalkkasi luontaisetuineen

kuukaudessa?

2258 63 519

1734 24 306

1822 103 426

2132 73 1243

1639 20 309

1938 105 328

2311 85 418

2180 46 780

2043 519 660

Koulutusyksikkö

SeAMK:ssaICT

Kulttuuriala

Liiketalous

Maa- ja metsätalous

Ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka

Yrittäjyyden yksikkö

Yhteensä

Mean N Std. Deviation

Esimerkki, jatkuu 

ravitsemisalalta 

vastaajia alle 30 

Palkkojen 

keskihajonnat 

vaihtelevat 

melkoisesti. 

SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus vuodelta 2007 
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 Varianssianalyysin Sig.-arvo (eli p-arvo) 0,000 osoittaa, että 

keskiarvoissa on  koulutusalojen välillä tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Tarkistetaan kuitenkin ensin, ovatko testin edellytykset 

kunnossa.  

 Ravitsemisalaa lukuun ottamatta kaikilla koulutusaloilla 

vastanneita on yli 30 ja pieninkin lukumäärä on 20. Keskihajonnat 

eri koulutusaloilla eivät kuitenkaan ole yhtä suuret, erityisesti 

maa- ja metsätalouden keskihajonta poikkeaa muista, joten tämä 

testin edellytys ei toteudu. Toisaalta p-arvo 0,000 on niin paljon 

alle arvon 0,05, että johtopäätös tilastollisesti merkitsevästä 

erosta voitaneen tehdä.   

 Tarkistetaan kuitenkin p-arvo ei-parametrisella Kruskall-Wallisin 

testillä tai mediaanitestillä.  

Esimerkki, jatkuu 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Analyze/ Nonparametric Tests/ Legacy Dialogs / K Independent Samples  

Myös näistä molemmat antavat Sig.-arvoksi 0,000. 

Koulutusalojen välillä on siis tilastollisesti merkitseviä 

palkkaeroja. 

Esimerkki, jatkuu 
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t-testi (Studentin t-testi) 

Kahden toisistaan riippumattoman ryhmän keskiarvoja voidaan 

testata t-testillä. Testiä voidaan käyttää sekä yhtä suurten että eri 

suurten varianssien tapauksessa. 

Ohjelma testaa ensin, ovatko varianssit yhtä suuret ja ilmoittaa sen 

jälkeen tulokset sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien 

tapauksessa. Niistä tulee käyttäjän valita tilanteeseen sopiva.  

Myös t-testin (tarkemmin Studentin t-testi)  edellytyksenä on, että 

muuttuja on  normaalisti jakautunut, mutta jos ryhmäkoot ovat 

vähintään 30, ei normaalijakautuneisuutta ole välttämätön tutkia. 

Jos edellytykset eivät ole voimassa, voidaan käyttää ei-

parametrista Mann-Whitneyn U-testiä.  



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

 Tutkitaan t-testillä, onko Liiketalouden ja Yrittäjyyden yksiköstä 

valmistuneiden mies- ja naistradenomien keskimääräisessä 

ansiotasossa tilastollisesti merkitsevää eroa. Käytetään t-testiä, 

koska ryhmiä on vain kaksi. t-testi testaa ensin, poikkeavatko 

varianssit merkitsevästi toisistaan ja ilmoittaa sitten Sig.-arvon 

sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien tapauksissa.  

 

 
Group Statistics

38 2435 821 133,3

111 1760 332 31,5

Sukupuoli

mies

nainen

Mikä on tämän hetkinen

bruttopalkkasi

luontaisetuineen

kuukaudessa?

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

Esimerkki 

SeAMKista valmistuneiden seurantatutkimus vuodelta 2007 
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Miesten ja naisten palkkojen varianssit ovat eri suuret, koska  

Sig. = 0,000 (< 0,05), joten keskiarvojen eron merkitsevyyttä 

kuvaava Sig.-arvo luetaan toiselta riviltä. Keskiarvojen eron 

merkitsevyys on 0,000. 

Independent Samples Test

29,862 ,000 7,144 147 ,000

4,926 41,209 ,000

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Mikä on tämän hetkinen

bruttopalkkasi

luontaisetuineen

kuukaudessa?

F Sig.

Levene's Test for

Equality of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of  Means

Esimerkki, jatkuu 
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Keskiarvotestin sijaan eron tilastollinen merkitsevyys voidaan 

testata  ei-parametrisella Mann-Whitneyn U-testillä. Tätä on syytä 

käyttää varsinkin, jos t-testin edellytykset eivät ole voimassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Katso testin 

valinta  

diasta 131. 

Esimerkki, jatkuu 

Tämä testi 

voidaan tehdä 

kätevästi 

toisellakin 

tapaa: katso  

dia 180. 
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Testaus perustuu 

järjestyslukujen 

käyttöön.  

 

Myös tämä testi 

antaa p-arvoksi  

0,000. 

Esimerkki, jatkuu 
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 Johtopäätös 

 Valmistuneiden miestradenomien keskimääräinen 

ansiotaso 2 435 € on selvästi korkeampi (p = 0,000) 

kuin naistradenomien keskimääräinen ansiotaso 

 1 760 €. Miesten palkoissa oli suurta hajontaa 

(keskihajonta 821 €), kun taas naisten palkkojen 

hajonta oli melko vähäistä (keskihajonta 332 €).  

Esimerkki, jatkuu 
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Analysointisuunnitelma omasta 

työstä 

Suunnittele, miten tutkit omassa tutkimuksessasi 

taustamuuttujien vaikutusta varsinaisiin tutkittaviin 

asioihin, esimerkiksi sukupuolen, yksikön, iän ja 

työkokemuksen vaikututusta vastauksiin. 
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Esimerkki sukupuolen 

vaikutuksen tutkimisesta 
 

 

Sukupuolen vaikutusta voidaan tutkia 

• ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin avulla 

periaatteessa kaikkiin tutkittaviin asioihin (Testin 

edellytykset eivät välttämättä ole voimassa, joten 

harkitaan muitakin menetelmiä.) 

• keskiarvojen ja keskiarvotestien avulla niihin 

muuttujiin, joista on mielekästä laskea keskiarvo 

(t-testi, koska ryhmiä on vain kaksi).  

Kokkolan kaupunginkirjaston asiakastutkimus vuodelta 1997 
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31. Vastaaja on 1  mies 2  nainen 

 

32. Vastaajan syntymävuosi  ________ 

 

Ei merkitse 

minulle 

mitään 

Vähäpätöi

nen 

Tärkeä Erittäin 

tärkeä 

 

Kuinka tärkeitä seuraavat seikat ovat teille yleensä asioidessanne kirjastossa?  

13. Henkilökunnan riittävyys 1 2 3 4 

14. Henkilökunnan palvelualttius 1 2 3 4 

15. Henkilökunnan ammattitaito 1 2 3 4 

16. Yksilöllinen palvelu 1 2 3 4 

 

17. Tiedonhakupalvelu 1 2 3 4 

18. Yleisöpäätteet 1 2 3 4 

19. Internet-päätteet 1 2 3 4 

Esimerkki, jatkuu 
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6 1 7

3% 1% 2%

47 20 67

23% 10% 17%

115 133 248

57% 67% 62%

35 45 80

17% 23% 20%

203 199 402

100% 100% 100%

ei merkitse mitään

vähäpätöinen

tärkeä

erit täin tärkeä

Riit tävä

henkilökunta

Yhteensä

mies nainen

Vastaajan sukupuoli

Yhteensä

Naiset näyttävät pitävän riittävää henkilökuntaa tärkeämpänä kuin 

miehet. Voidaanko tämä otoksesta saatu tulos yleistää koko 

perusjoukkoon? 

Esimerkki, jatkuu 
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Chi-S quare Tests

16,970a 3 ,001

17,680 3 ,001

12,588 1 ,000

402

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Associat ion

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count  is 3,47.

a. 

Ristiintaulukoinnissa on ongelmana runsas tulosteiden määrä ja khiin neliö -

testin edellytysten voimassaolo. Tässäkin alle 5:n suuruisia frekvenssejä on yli 

20 %, joten pieniä frekvenssejä on vähän liikaa. Sig.-arvo viittaa kyllä siihen, 

että eroja on. Vaihtoehdot Ei merkitse mitään ja Vähäpätöinen voitaisiin 

yhdistää, jolloin testin edellytykset olisivat OK ja p-arvo olisi 0,000. 

Toisaalta voidaan tutkia ja vertailla keskiarvojen ja t-testin avulla tätä ja samalla 

muitakin henkilökuntaan liittyviä asioita naisten ja miesten välillä. Ryhmäkoot 

ovat tässä tarpeeksi suuret (yli 30). 

 

Esimerkki, jatkuu 

Ero miesten ja 

naisten välillä olisi 

tilastollisesti 

merkitseävä, jos 

testin edellytykset 

olisivat OK. 

yli 1 eli 

tämä riittäisi 

yli 20 % eli 

liian suuri 



Esimerkki 

203 2,88 ,715 ,050

199 3,12 ,579 ,041

202 3,31 ,687 ,048

200 3,60 ,568 ,040

201 3,42 ,652 ,046

198 3,64 ,532 ,038

201 2,91 ,766 ,054

198 3,28 ,646 ,046

Vastaajan sukupuoli

mies

nainen

mies

nainen

mies

nainen

mies

nainen

Riit tävä henkilökunta

Palvelualtis henkilökunta

Ammatt itaitoinen

henkilökunta

Yksilöllinen palvelu

N Mean Std. Dev. Std. Error Mean

Indepen dent S ample s Test

6,933 ,009 -3,600 400 ,000

-3,608 386,324 ,000

9,219 ,003 -4,578 400 ,000

-4,582 387,617 ,000

13,863 ,000 -3,665 397 ,000

-3,670 383,915 ,000

,001 ,973 -5,318 397 ,000

-5,325 387,853 ,000

Equal variances assumed

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

Equal variances not assumed

Riit tävä henkilökunta

Palvelualtis henkilökunta

Ammatt itaitoinen

henkilökunta

Yksilöllinen palvelu

F Sig.

Levene's Test  for Equality

of Variances

t df Sig. (2-tailed)

t -test  for Equality of Means

Kaikki 

henkilökuntaan 

liittyvien 

kysymysten 

keskiarvot ovat 

naisilla 

korkeammat 

kuin miehillä. 

alle 0,05 

alle 0,05 

alle 0,05 

yli 0,05 

Valitaan 

alempi. 

Valitaan 

ylempi. 



Varmistetaan henkilökuntaan liittyvien  sukupuolten  välisten 

erojen tilastolliset merkitsevyydet Mann-Whitneyn U-testillä. 

 

Analyze / Nonparametric Tests / Independent Samples  

Fields-

välilehti 

Käynnistä 

valitsemalla 

Run 

Huom! 
Ainakin 

SPSS 21-

versio vaatii 

Test Fields -

muuttujien 

mitta-

asteikoksi 

Scale. 



Tämä testi 

antaa myös 

johtopää-

tökset 

Esimerkki, jatkuu 
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Taulukko x. Miesten ja naisten henkilökuntaan liittyvien tärkeysarvojen keskiarvot 

asteikolla 1–4 (1 = ei merkitse mitään, 4 = erittäin tärkeä) sekä erojen tilastolliset 

merkitsevyydet 

Tulokset voidaan esittää raportissa esimerkiksi taulukkona. 

Esimerkki, jatkuu 

mies 

(n≈200)

nainen 

(n≈200)

Riittävä henkilökunta 2,9 3,1 0,000

Palvelualtis henkilökunta 3,3 3,6 0,000

Ammattitaitoinen henkilökunta 3,4 3,6 0,000

Yksilöllinen palvelu 2,9 3,3 0,000

Keskiarvot asteikolla 1 - 4

p-arvo
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Analysointia 

Naiset pitävät henkilökuntaan liittyviä asioita keskimäärin 

tärkeämpinä kuin miehet. Kaikissa neljässä henkilökuntaan 

liittyvässä väittämässä naisten ja miesten välinen ero oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000). Palvelualtis ja 

ammattitaitoinen henkilökunta oli naisten mielestä keskimäärin 3,6 

tärkeysasteikolla 1−4, kun miehet tyytyivät 3,3–3,4:n keskiarvoihin 

näissä asioissa. Riittävää henkilökuntaa ja yksilöllistä palvelua ei 

pidetty aivan yhtä tärkeänä, mutta näissäkin asioissa naiset pitivät 

tärkeämpänä kuin miehet (taulukko x).  

Esimerkki, jatkuu 
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Tutkitaan iän vaikutusta siihen, kuinka tärkeinä asiakkaat pitävät kirjaston 

yleisöpäätteitä. (Kirjasto.sav) 

 

Vaihtoehtoisia esitystapoja 

• Lasketaan iän ja yleisöpäätteiden tärkeyden välinen                  

korrelaatio. Tarkastelun voisi aloittaa sillä, että tutkii       

korrelaatiokertoimen avulla, mihin asioihin ikä                                

vaikuttaa ja valitsee sen jälkeen sopivan esitystavan               

riippuvuuden havainnollistamiseen.  

• Esitetään eri ikäryhmien prosenttijakaumat taulukkona                            

tai kuviona. Testataan khiin neliö -testillä vaikuttaako                             

ikä vastauksiin.  

• Esitetään eri ikäryhmien vastausten keskiarvot taulukkona tai kuviona. 

Testataan ikäryhmien keskiarvojen erot. (Selvitetään, ovatko ne 

tilastollisesti merkitseviä.) 

 

 

 

Esimerkki 

Vastaajilta kysyttiin 

syntymävuotta, joten 

ensin lasketaan ikä 

(SPSS: Compute 

Variable). 

Luokitellaan ensin ikä 

(SPSS: Recode tai 

Visual Binning) 
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Correlations

1 -,449**

, ,000

398 394

-,449** 1

,000 ,

394 401

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Yleisöpäät teet

Ikä

Yleisöpäät teet Ikä

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

Korrelaatiokerroin  −0,449 osoittaa negatiivista korrelaatiota, joskaan 

ei kovin voimakasta: iän kasvaessa yleisöpäätteiden tärkeys 

pääsääntöisesti vähenee. Selitysaste on (−0,449)² = 0,2016  20 % eli 

20 % yleisöpäätteiden tärkeysarvioiden vaihtelusta voidaan selittää iän 

vaihtelulla. 

Sig. = 0,000 (p = 0,000) osoittaa tilastollisesti erittäin merkitsevää 

riippuvuutta. 

 

 

Esimerkki, jatkuu 



  

 

Chi-S quare Te sts

111,152a 15 ,000

98,447 15 ,000

73,557 1 ,000

394

Pearson Chi-Square

Cont inuity Correct ion

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Associat ion

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (12 ,5%) have expected count  less than 5. T he minimum

expected count is 1,97 .

a. 

Taulukko 1. Eri ikäryhmien yleisöpäätteiden tärkeyttä kuvaavat vastausten prosenttijakaumat 

              

Yleisöpäätteet  

Alle 21-

vuotiaat 

(n=105) 

21 - 30 -v. 

(n=112) 

31 - 40 -v. 

(n=73) 

41 - 50 -v. 

(n=48) 

51 - 60 -v. 

(n=31) 

Yli 60-v. 

(n=25) 

Koko 

aineisto 

(n=394)   

 
ei merkitse mitään 1% 4% 3% 17% 13% 48% 8% 

  
vähäpätöinen 14% 15% 23% 25% 35% 28% 20% 

  
tärkeä 44% 33% 44% 44% 45% 24% 40% 

  
erittäin tärkeä 41% 48% 30% 15% 6%  32% 

Yhteensä 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Esimerkki 

Erot ikäryhmien välillä 

ovat tilastollisesti 

merkitseviä. 

Ok 
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Alle 21-vuotiaat

21 - 30 -vuotiaat

31 - 40 -vuotiaat

41 - 50 -vuotiaat

51 - 60 -vuotiaat

Yli 60-vuotiaat

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

Yleisöpäätteet

ei merkitse mitään

vähäpätöinen

tärkeä

erittäin tärkeä

Kuvio1. Yleisöpäätteiden tärkeys eri ikäryhmillä 

Esimerkki 

SPSS-kuvio 
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Analysointia 

Ikä vaikutti siihen, kuinka tärkeänä kirjaston asiakkaat 

pitivät yleisöpäätteitä (p = 0,000).Tärkeimpinä 

yleisöpäätteitä pitivät alle 41-vuotiaat, joista neljä 

viidesosaa piti niitä tärkeinä. Alle 30-vuotiaista lähes 

puolet piti kirjaston yleisöpäätteitä jopa erittäin tärkeinä.  

41–60-vuotiaissa oli suurin piirtein saman verran niitä, 

jotka pitivät yleisöpäätteitä tärkeinä, ja niitä, jotka pitivät 

merkitystä vähäpätöisenä tai mitättömänä. Yli 60-

vuotiaille yleisöpäätteet olivat vähiten tärkeitä, vain 

neljäsosa tästä ikäryhmästä piti niitä tärkeinä.   

 

Esimerkki, jatkuu 
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Ikäluokka Keskiarvo Keskihajonta Vastanneita

Alle 21-vuotiaat 3,25 0,73 105

21 - 30 - vuotiaat 3,26 0,85 112

31 - 40 - vuotiaat 3,01 0,81 73

41 - 50 - vuotiaat 2,56 0,94 48

51 - 60 - vuotiaat 2,45 0,81 31

Yli 60 - vuotiaat 1,76 0,83 25

Kaikki 2,97 0,92 394

Taulukko 2. Eri ikäryhmien yleisöpäätteiden tärkeyttä kuvaavien arvosanojen keskiarvot, 

keskihajonnat ja vastaajamäärät (asteikko 1−4: 1= ei merkitse mitään, 4 = erittäin tärkeä) 

 

Esimerkki 
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   Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Yleisöpäätteet * Between Groups 70,48186907 5 14,09637381 21,0289128 0,000

 Ikä luokiteltuna Within Groups 260,0891969 388 0,670332982

Total 330,571066 393

ANOVA Table

Edellytykset testin käytölle 

• Muuttuja on normaalisti jakautunut kaikilla vertailtavilla ryhmillä. 

• Jos ryhmäkoot ovat yli 30, normaalijakautuneisuutta ei ole välttämätöntä 

tutkia. 

• Muuttujan varianssit (ja keskihajonnat) eri ryhmissä ovat lähellä toisiaan.  

Testin edellytykset eivät ole täysin voimassa (yli 60-vuotiaita on vain 25 ja 

ikäryhmien keskihajonnat poikkeavat ehkä liikaa). Sig.-arvo viittaa kuitenkin 

tilastollisesti erittäin merkitsevään eroon ikäryhmien välillä. Jos ero testataan 

ei-parametrisella testillä, saadaan silläkin Sig.-arvoksi 0,000. 

Johtopäätös 

Ikäryhmien välillä on eroja koko perusjoukossa (Kokkolan kaupunginkirjaston 

asiakkaat tarkasteluajankohtana).  

Esimerkki, jatkuu 
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Kuvio 2. Yleisöpäätteiden tärkeyttä kuvaavien arvosanojen 

keskiarvot ikäryhmittäin  

 

Esimerkki, jatkuu 

SPSS-kuvio 
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Analysointia 

Ikä vaikutti siihen, kuinka tärkeänä kirjaston asiakkaat pitivät 

yleisöpäätteitä (p = 0,000).Tärkeimpinä yleisöpäätteitä pitivät alle 

41-vuotiaat, ja yli 60-vuotiaille yleisöpäätteet olivat vähiten tärkeitä. 

Käytettäessä asteikkoa 1–4 (1 = ei merkitse mitään, 4 = erittäin 

tärkeä) oli alle 41-vuotiaiden keskiarvo yli kolmosen, 41–60-

vuotiaiden keskiarvo oli noin 2,5 ja yli 60-vuotiaat pitivät 

yleisöpäätteiden tärkeyttä selvästi alle kakkosen arvoisena.  

 

Esimerkki, jatkuu 
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Ryhmien välisten  

erojen tarkempi testaus 

On mahdollista saada testaamallakin selville, minkä ryhmien väliset 

erot ovat tilastollisesti merkitseviä, mitkä eivät. Tällaisia testejä on 

useitakin ja ne löytyvät valikon Analyze/Compare Means/One-Way 

ANOVA alivalikosta Post Hoc.  

Ensin on syytä varianssianalyysilla varmistaa, että keskiarvojen välillä 

on tilastollisesti merkitseviä eroja ja sen jälkeen tutkia parittaisilla 

vertailuilla, minkä ryhmien välillä eroja on. Näitä pareittain tehtävien 

testien merkitsevyystasoja kutsutaan vertailukohtaisiksi riskitasoiksi 

(comparisonwise risk). Esimerkiksi Tukeyn testillä  eli HSD-testillä 

(honestly significant difference) voidaan tehdä parittaiset vertailut. 

Esitetään tässä Tukeyn testi eli valitaan Post Hoc -valikosta Tukey.  

  

 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Yli 60-vuotiaitten 

keskiarvo eroaa muista 

(on omalla tasolla). 

Nämä kolme keskiarvoa 

ovat samalla tasolla. 

51−60-vuotiaitten ja 41−50-vuotiaitten 

keskiarvot eivät eroa toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi, mutta molemmat eroavat 

tasojen 1 ja 4 keskiarvoista, edellinen myös 

tason 3 keskiarvosta. 

41−50-vuotiaitten ja 31−40-vuotiaitten 

keskiarvot eivät  eroa toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi, mutta eroavat muiden  tasojen 

keskiarvoista, paitsi jälkimmäinen ei eroa 

tasosta 4 tilastollisesti merkittävästi. 
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Keskiarvojen eri tasot on 

merkitty kirjaimilla a–d.  

Esimerkiksi keskiarvo 3,0 

ei poikkea 3,3:sta eikä 

2,6:sta tilastollisesti 

merkitsevästi. 
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Monimuuttujamenetelmistä 

• Tarkastellaan yhtäaikaisesti useiden muuttujien välisiä yhteyksiä. 

• Tavoitteena on laajan aineiston sisältämän informaation 

pelkistäminen.  

– Pyritään kuvaamaan muuttujien kokonaisvaihtelua 

pienemmällä muuttujien määrällä → faktorianalyysi. 

– Pyritään löytämään sellainen selittävien muuttujien 

kombinaatio, joka mahdollisimman hyvin selittää selitettävän 

muuttujan arvoja → usean selittäjän regressioanalyysi. 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Faktorianalyysi 

 
Faktorianalyysi on monimuuttujamenetelmä, jonka avulla 

pyritään löytämään muuttujajoukosta yhteisiä piirteitä tai 

ulottuvuuksia. Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla etsitään 

keskenään eniten korreloivat muuttujat ja muodostetaan niistä  

faktoreita eli muuttujien taustalla olevia niin sanottuja 

piilomuuttujia. Menetelmän avulla pyritään selvittämään 

mahdollisimman paljon muuttujien välistä vaihtelua. Se 

mahdollistaa useiden vähintään hyvällä järjestysasteikolla 

(esimerkiksi Likertin asteikolla) mitattujen muuttujien antaman 

informaation tiivistämisen muutamaan faktoriin.  

 



© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

• Saadussa ratkaisussa muuttujien saamat lataukset kertovat, 

kuinka paljon faktorien avulla pystytään selittämään kyseisten 

muuttujien vaihtelua. Lataukset saavat arvoja välillä −1 ja 1. Mitä 

lähempänä latauksen itseisarvo on yhtä (1) sitä vahvemmin 

muuttuja latautuu faktorilla (eli sitä paremmin faktori selittää 

muuttujan vaihtelua).  

• Kun faktorit on saatu, tutkijan tulee vielä tulkita ne. Tulkinta 

tapahtuu tutkimalla, mitkä alkuperäisistä muuttujista ovat eniten 

korreloituneita kyseisen faktorin kanssa ja antamalla faktorille nimi 

sen perusteella. 

• Seuraavassa esimerkissä on faktorianalyysin tuloksena saatu 

rotatoitu faktorimatriisi kirjaston asiakastutkimuksen asioiden 

tärkeyttä kuvaavista muuttujista. Faktorianalyysin tekemisestä 

löytyy tarkemmat ohjeet  verkkomateriaalin tiedostosta 

SPSS\Faktorianalyysi. Tiedosto SPSS\Reliabiliteetti antaa ohjeet 

Henkilökunta-muuttujan reliabiliteetin tutkimiseen. 

 

 



Esimerkki faktorianalyysista 
Rotated Factor Matrixa

  ,673    

  ,858    

  ,542    

   ,599   

,381 ,321     

,611      

,815      

,731      

,649      

 ,620     

 ,880     

 ,661     

     ,804

,355     ,555

   ,725   

   ,569   

    ,910  

    ,697  

Aineiston löydet tävyys

Aineiston järjestys

Aineiston esillepano

Aineistonäyt telyt

Aineiston

varausmahdollisuus

Riit tävä henkilökunta

Palvelualtis henkilökunta

Ammatt itaitoinen

henkilökunta

Yksilöllinen palvelu

Tiedonhakupalvelu

Yleisöpäät teet

Internet -päätteet

Monipuolinen palvelu

Palvelujen laatu

Yleisöt ilaisuudet

Satutunnit

Itsepalvelulainaus

Itsepalvelupalautus

1 2 3 4 5 6

Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

Rotat ion Method: Varimax with Kaiser Normalizat ion.

Rotat ion converged in 5 iterat ions.a. 

faktori 1    

henkilökuntafaktori 

faktori 2    

tiedonhakufaktori 

faktori 3   

aineistofaktori 

faktori 4    

yleisötilaisuudet 

faktori 5    

itsepalvelufaktori 

faktori 6    

palvelufaktori  
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• Faktorianalyysi antaa faktoripistemäärät eli laskee jokaiselle 

tapaukselle näiden faktorien saamat arvot. Faktoripistemääriin 

vaikuttavat kaikki faktorilla latautuvat muuttujat kukin omalla 

painollaan. Tilasto-ohjelma normeeraa pistemäärät niin, että 

pistemäärien keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1. Näiden pistemäärien 

avulla voidaan verrata eri ryhmien tuloksia ja käyttää niitä 

jatkoanalyyseihin. Niiden saamat arvot ovat kuitenkin kovin 

epähavainnollisia.  

• Usein faktorianalyysin jatkotoimenpiteenä muodostetaan summa- 

tai keskiarvomuuttujia, joissa on mukana kuhunkin faktoriin 

parhaiten latautuneet niin sanotut kärkimuuttujat. 

Reliabiliteettikertoimen avulla voidaan mitata, kuinka hyvin näihin 

uusiin muuttujiin yhdistetyt muuttujat mittaavat samaa asiaa. 

Reliabiliteettikerroin on välillä [0,1] ja suuret kertoimen arvot 

ilmoittavat korkeasta reliabiliteetista. Kertoimen arvoa voidaan pitää 

hyvänä, jos se on yli 0,7, mutta usein joudutaan tyytymään 

alhaisempiin kertoimen arvoihin.  
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• Mitataan reliabiliteettikertoimen avulla, kuinka hyvin edellisen esimerkin 

faktoriin 1 parhaiten latautuneet muuttujat mittaavat samaa asiaa. Aluksi 

voidaan ottaa mukaan kaikki kuusi muuttujaa, joiden lataukset ovat yli 0,3 

(asetettiin tulostusrajaksi), mutta huomataan, että paras reliabiliteetti 

saadaan, kun jätetään pois alle 0,4:n latautuneet muuttujat. Neljän jäljelle 

jäävän muuttujan faktorille annetaan nimi Henkilökunta.  

• Jatkotoimenpiteenä voidaan muodostaa summamuuttuja tai 

keskiarvomuuttuja näistä neljästä kysymyksestä.  Tämä tehtiin kirjan luvun 

9 esimerkissä 6. Itse käytän mieluummin keskiarvomuuttujaa, koska silloin 

alkuperäisten muuttujien asteikko säilyy. Tämä helpottaa oikean arvion 

saamista tulosten tasosta.  Henkilökunta-muuttujan reliabiliteetti on 0,80 

eli varsin hyvä (ks. seuraava dia). Esimerkiksi miesten ja naisten välisiä 

eroja henkilökuntakysymyksissä voitaisiin arvioida tämän yhden muuttujan 

avulla neljän sijaan.  

• Vastaavasti yhdistetään kolme muuttuja (faktoriin 2 parhaiten latautuneet) 

muuttujaksi Tiedonhaku, jonka reliabiliteetti on 0,76. Näin menetellään 

myös neljän muun faktorin suhteen. 

 

 

 



Esimerkki reliabiliteettianalyysista 

Reliabiliteetti  

0,80 on hyvä 

Kannattaa ottaa 

mukaan  neljä 

muuttujaa 
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Esimerkki lineaarisesta usean  

selittäjän regressioanalyysista  

 
• Esimerkissä on pyritty selvittämään lineaarisen regressioanalyysin 

avulla, mitkä tekijät selittävät parhaiten opiskelijoiden 

yrittäjyysaikomuksia. Aineistossa (Entre-aineisto) oli yli 3700 

ammattikorkeakouluopiskelijalta taustatietoja sekä vastaukset 

yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin.  

• Regressioanalyysiin otettiin aluksi mahdollisiksi selittäviksi tekijöiksi 

useita eri taustamuuttujia mm. sukupuoli, ikä, äidin ja isän yrittäjyys, 

aktiivisuus oppilaskunnassa, aktiivisuus järjestötoiminnassa, 

työskentely opintojen ohella, opintoaktiivisuus, opintomenestys 

(malli a). Lisäksi otettiin jatkuviksi selittäviksi muuttujiksi läheisten 

mielipiteet yrittäjäksi ryhtymisestä, yrittäjyysasenteet , 

pystyvyysuskomukset ja yrittäjämäisyys, jotka kaikki olivat useasta 

eri muuttujasta muodostettuja asiakokonaisuuksia  

(malli b)  
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Esimerkki jatkuu… 

 
• Selitysasteeksi saatiin koko aineistossa 57 % ja 2. – 4. 

vuosikurssin opiskelijoilla 61 %. Lopullinen koko 

aineiston malli on esitetty seuraavassa diassa. Siinä on 

mukana ne muuttujat jotka selittivät yrittäjyys-

aikomuksia. Mallissa a on pelkät taustamuuttujat, 

mallissa b myös jatkuvat muuttujat.  

• Parhaiksi selittäjiksi osoittautuivat läheisten mielipiteet 

yrittäjäksi ryhtymisestä, pystyvyysuskomus yrittäjänä 

toimimiseen, yrittäjyysasenteet, yrittäjämäisyys, isän ja 

äidin yrittäjyys, sukupuoli ja ikä. 
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 n = 3430  Malli a  Malli b 

Kontrollimuuttujat

Ikä -0,10*** -0,06***

Sukupuoli (mies) 0,17*** 0,11***

Äidin yrittäjyys 0,14*** 0,07***

Isän yrittäjyys 0,23*** 0,10***

Jatkuvat selittävät muuttujat

LÄHEISTEN MIELIPITEET 0,39***

PYSTYVYYS YRITTÄJÄNÄ TOIMIMISEEN 0,17***

ASENTEET 0,27***

YRITTÄJÄMÄISYYS 0,06***

 Model fit statistics 

 Adjusted R2 0,124 0,574

 F-statistics 122,0*** 578,0***

F change 905,2***

 * p<0,05  ** p<0,01 ***p<0,001

Käytetty standardoituja kertoimia

 LINEAARINEN REGRESSIO

Selitettävänä muuttujana AIKOMUKSET  

Mallin b 

selitysaste 

57%  

Mitä suurempi 

kerroin, sitä 

parempi selittäjä. 

Kaikki mallissa 

mukana olevat 

kertoimet ovat til. 

merkitseviä  

Iän kerroin on 

negatiivinen eli 

nuoremmilla on 

suuremmat 

aikomukset 
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Tiedostojen siirto ohjelmien 

välillä 

 Kirjan luvussa 14 (Heikkilä 2014) on ohjeet miten 

datatiedostot ja tulostustiedostot voidaan tallentaa ja 

lukea SPSS-ohjelmasta Exceliin ja päinvastoin. 

Luvussa on myös ohjeet   miten Webropoli-ohjelman 

data voidaan siirtää näihin ohjelmiin ja miten 

Webropolin raportti voidaan viedä Exceliin 

muokattavaksi.   
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 Mukavia hetkiä mielenkiintoisten 

tutkimusten parissa  

 

 toivottaa Tarja Heikkilä  

 

 P.S. Toivon palautetta kirjasta ja 

verkkomateriallista osoitteeseen 

tarheik@gmail.com 

  


