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Tarja Heikkilä 

Aineiston kuvailu – esimerkkejä 
 

  

 

Sisältö 
Aineiston käsittelyn suunnittelu ja aloitus  

Aineiston kuvailu  
1.  Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden asuinalue frekvenssijakaumana ja palkkikuviona   

2.  Työsuhteen luonne frekvenssijakaumana ja piirakkakuviona 

3.  Työssä käyvien sijoittumisen frekvenssijakauma ja palkkikuvio frekvenssin mukaan järjestettynä 

4.  Tunnuslukuja ja histogrammi ansiotuloista 

5.  Pylväskuvio työsuhteen luonteesta miehillä ja naisilla 

6.  Pylväskuvio eri yksiköistä valmistuneiden työsuhteen luonteesta 

7.  Valmistuneiden keskimääräiset arviot ammattikorkeakouluopetuksesta palkkikuviona 

8.  Ammattikorkeakoulun tarjoamat valmiudet prosenttijakaumina 

9.  Valmistuneiden valinnat tärkeimmäksi työn  vastaanottamiseen liittyväksi kriteeriksi 

10.  Valmistuneiden valinnat kolmeksi tärkeimmäksi työn vastaanottamiseen liittyväksi kriteeriksi 

11.  Miesten ja naisten palkkajakaumavertailu väestöpyramidin avulla 

Tarkastelu ryhmittäin 
12.  Työsuhteen luonne koulutusaloittain 

13.  Jokaisen koulutusalan työsuhteen luonteen frekvenssijakauma eri taulukkona 

14.  Valitun koulutusalan tulokset  
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Aineiston käsittelyn suunnittelu ja aloitus 
 

 Määrittele muuttujat ja syötä aineisto. Tee välitallennuksia! 

 Tallenna tiedosto ensin kiintolevylle! Kopioi sieltä tarvittaessa muistitikulle. 

 Käynnistä ohjelma ja avaa datatiedosto.  

 Suorita tarkistus ja korjaaminen. 

 

* Karkea arvojen tarkistus saadaan ottamalla tunnuslukuyhteenveto ja 
tarkistamalla, että muuttujan arvot ovat oikealla välillä (MIN, MAX). 

Komento:  Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives 

 

De scriptive  Statistics

758 1 2 1,74 ,440

757 23 52 26,91 4,036

759 1 7 2,72 1,267

Sukupuoli

Ikä vuosina

Ylin pohjakoulutus

ennen amk-tutkintoa  

jne

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Jos löydät arvon, joka ei ole mahdollinen, etsi datataulukosta kyseistä arvoa 

vastaava lomakkeen numero ja tarkista arvo kyselylomakkeesta. Korjaa ja 

tallenna!  

 

Valitaan muuttujat 
Variable(s)-ruutuun. 
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* Tarkista Variables-työkalun avulla, että muuttujat vastaavat 
kyselylomakkeen kysymyksiä tai tulosta muuttujaluettelo: 
File/Display Data File Information/Working File antaa erikseen taulukon  
        muuttujista ja niiden arvojen koodeista selitteineen. 

 

 Tulosta frekvenssijakaumat muuttujista (ainakin tärkeimmistä). Halutessasi 
saat samalla kuviot.  

 

Komento:  Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies 

 

 

 

 Tulosta tunnuslukuyhteenveto. (Sait taulukon edellä tarkistaessasi, ovatko 
arvot oikealla välillä).  
 

Oletuksena saat taulukot, 
mutta Charts-ikkunassa 
voit valita myös kuviot. Jos 
haluat vain kuviot, voit 
poistaa rastin kohdasta 
Display frequency tables. 
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 Tutki tulosteista muuttujien saamia arvoja.  

* Onko jollakin muuttujalla poikkeuksellisen paljon isoja tai pieniä arvoja? 
* Puuttuvatko jotkut arvot kokonaan? 
* Onko muuttujan arvoilla hyvin suuri tai erityisen pieni hajonta?  

 
 Määrittele tarvittavat uudet muuttujat. 

* Luokittele jatkuvat muuttujat (ikä, tulot, paino jne.). 
* Määrittele summamuuttujat, keskiarvomuuttujat yms. 
* Uusia muuttujia voi tarvittaessa määritellä myöhemminkin.  

 

 Muista tallentaa uusien muuttujien määrittelyn jälkeen! 

 

 Suunnittele, miten kuvailet muuttujia. 

* Ilmoitatko joistakin muuttujista vain prosenttiluvut ja/tai lukumäärät? 
* Mitkä muuttujat esität frekvenssitaulukkoina? 
* Mille muuttujille on tarpeen laskea tunnuslukuja? 
* Minkälaisilla kuvioilla elävöität raporttia? 

 

 Harkitse tutkimuskysymysten ja muuttujien mittaustason perusteella, mitkä 
analyysimenetelmät ovat mielekkäitä.  

* Voitko käyttää korrelaatiokertoimia?  
* Käytätkö ristiintaulukointia ja khiin neliötestiä? 
* Onko mielekästä verrata ryhmien välisiä keskiarvoja ja testata erojen 

tilastollinen merkitsevyys? 
* Havainnollistatko muuttujien välistä yhteyttä kuvioiden avulla? 

 

 Mieti, tarvitaanko jatkoanalyysejä. 

* Lasketko ennusteita regressioanalyysin avulla? 
* Onko aineistossa useita samaa asiaa mittaavia muuttujia, joiden yhdistäminen 

on mielekästä? 
* Onko faktorianalyysi tai jokin muu kehittyneempi menetelmä tarpeellinen?  

 
 Tee suunnitelma niin, että saat sen avulla materiaalia mahdollisimman 

havainnollista raporttia varten. 

 

 

 

 

  Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty!     
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Aineiston kuvailu 
 

Aineistoa voi kuvailla taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla. SPSS:n eri 

ohjelmaversioiden välillä ei ole kovinkaan paljon eroja itse taulukoiden tai kuvioiden 

luomisessa, sen sijaan eroja on kuvioiden muokkaustoiminnoissa. Uusimmissa 

ohjelmaversioissa graafien tekemiseen on hyvin runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja 

myös muokkaustoiminnot ovat monipuolisia.  

 

Tiedoston esimerkit liittyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuosina 1998–2000 

valmistuneiden sijoittumistutkimukseen (Varamäki, Heikkilä & Taipalus, 2002).  

 

Huom!  Tietosuojan vuoksi datatiedostoa ei ole tallennettu verkkoon, mutta lukija voi 

soveltaa esimerkkejä omiin aineistoihinsa tai DATAT-osion verkkoaineistoihin. 

Esimerkeissä olevien muuttujien tilalle valitaan vastaavanlainen muuttuja omasta 

aineistosta.    

 

Tutustu ensin Muuttujien Määrittely-tiedoston liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen 

sekä muuttujien määrittelyyn mainitun tiedoston ja kirjan luvun 9 ohjeiden avulla.  

 

SPSS-ohjelman yleisimmät kuvailutoiminnot löytyvät valikoista 

Analyze/Descriptive Statistics ja Graphs valikoista. Aloitetaan esimerkit 

frekvenssitaulukoilla ja tavallisimmilla kuviotyypeillä. 
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Komento Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies antaa oletuksena 

frekvenssitaulukot valituille muuttujille, mutta Charts-painikkeella saadaan samalla 

tulostumaan kuvio, kun oletusvalinta None korvataan valinnalla Bar Charts 

(pylväskuvio), Pie Charts (piirakkakuvio) tai Histograms (histogrammi). Myös 

oletuksena oleva Frequencies voidaan muuttaa valinnaksi Percentages, jolloin kuvioon 

saadaan prosenttilukuasteikko. 

 

 

 

Oletuksena kuvioon saadaan 
näkyviin frekvenssit, mutta 
voit vaihtaa valinnan 
prosenteiksi. 
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Graphs-valikosta löytyy laajempi valikoima erilaisia kuviotyyppejä: 

 

  

 

 

 

Kuvan rakentaminen interaktiivisesti  
 
 
Perinteiset kuviot 
 

Pylväskuvio 

3-ulotteinen pylväskuvio (esim. muuttujan jakaumat sukupuolen mukaan) 

Viivakuvio 

Aluekuvio 

Piirakka eli ympyräkuvio 

Vaihteluväli- ja erotuskuvio 

Tunnuslukuja esittävä laatikko-janakuvio 

Keskiarvojen luottamusväli- ja virhejanat 

Väestöpyramidi, esim. miesten ja naisten ikäjakaumat vierekkäin   

Hajonta- eli pistekuvio 

Histogrammi 
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1. Valmistuneiden asuinalue frekvenssijakaumana ja palkkikuviona 

 

Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies → muuttuja: Asuinalue → Charts →  

Chart Type: Bar Charts, Chart Values: Percentages  

(Katso valintojen ikkunanäytöt sivulta 6.) 

 

Asuinalue

261 34,4 34,4 34,4

118 15,5 15,6 50,0

57 7,5 7,5 57,5

129 17,0 17,0 74,5

183 24,1 24,1 98,7

10 1,3 1,3 100,0

758 99,9 100,0

1 ,1

759 100,0

Seinäjoen seutu

Muu kunta

Etelä-Pohjanmaalla

Pohjanmaan tai

Keski-Pohjanmaan

maakunta

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

Ulkomaat

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 

Asuinalue

UlkomaatMuu SuomiPääkaupunkiseutuPohjanmaan tai 

Keski-Pohjanmaan 

maakunta

Muu kunta Etelä-

Pohjanmaalla

Seinäjoen seutu

Fr
eq

ue
nc

y

300

200

100

0

Asuinalue

 

 

Perusarvona 759 
 
 

Perusarvona 758 
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Taulukon muokkaaminen 

 

Sekä taulukon että kuvion muokkaus aloitetaan kaksoisnapsauttamalla kyseistä objektia. 

 

Taulukon sarakeleveyksiä voidaan muuttaa ja jopa poistaa sarakkeita vetämällä sarakkeen 

oikeasta reunasta hiiren vasemman painikkeen avulla. Teksti voidaan muuttaa 

kaksoisnapsauttamalla tekstiä ja kirjoittamalla tilalle uusi teksti. Desimaalit voidaan poistaa 

tai luku voidaan muuttaa prosenttimuotoon hiiren oikealla painikkeella avautuvan 

pikavalikon Cell Properties -ikkunan Format Value -välilehdellä. Ennen toimintoa on valittava 

luvut (osoita ensimmäinen luku, paina Shift ja osoita viimeinen luku). 

 

        

 

Välilehdellä Aligment and Margins voidaan muuttaa marginaalien suuruutta. Seuraavassa 

taulukossa on oikea marginaali lisätty kaksinkertaiseksi oletetusta 8 kuvapisteestä.  



  

  

 

Aineiston kuvailu 
10 
 
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

Muokkausten jälkeen saadaan taulukko yksinkertaiseksi ja selkeäksi. 

 

Taulukko 1. Vastaajien nykyinen asuinalue. 

261 34%

118 16%

57 8%

129 17%

183 24%

10 1%

758 100%

Asuinalue

Seinäjoen seutu

Muu kunta Etelä-Pohjanmaalla

Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunta

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

Ulkomaat

Yhteensä

Lukumäärä %

 

 

Tulokset halutaan esittää taulukon sijaan palkkikuviona. Toistetaan Frequencies-

komento valitsemalla Format-valikosta Descending Values ja kaksoinapsautetaan 

kuviota. Valitaan työkalu Transpose chart coordinate system.  

 

Huom! Palkkikuviossa palkit järjestetään x-akselista lähtien ylöspäin ja siksi valittiin 

Descending Values. Tässä ei järjestetä palkkeja prosenttilukujen mukaiseen 

järjestykseen, koska vaihtoehdot ovat alun perin järjestyksessä alueen sijainnin 

mukaan.  
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Poistetaan vasemmasta reunasta teksti Asuinalue, lisätään palkkeihin prosenttiluvut 

kokonaisen tarkkuudelle pyöristettynä ja lisätään x-akselille yksiköksi %.  

 

Teksti Asuinalue saadaan pois kuvion vasemmasta laidasta kaksoisnapsauttamalla 

tekstiä ja poistamalla kyseinen sana. Poistetaan vastaavalla tavalla x-akselin otsikko 

Percent. Yläotsikko saadaan haluttaessa pois Del-painikkeella. Tällöin otsikko 

kirjoitetaan raportissa kuvion selitteeseen. 

 

Prosenttiluvut saadaan lisättyä palkkien päälle kaksoisnapsauttamalla palkkeja, 

painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla komento Show Data Labels.  

Samalla avautuu ikkuna, josta valitaan välilehti Number Format ja merkitään 

desimaalien määrä halutuksi (tässä nollaksi). Jos halutaan kehykset ja valkoinen 

pohja pois prosenttilukujen ympäriltä valitaan Properties-ikkunan Fill & Border -

välilehdellä oikean reunan vaihtoehto Transparent kohdan Color sekä Fill- että 

Border-ruutuun (Katso valinnat tarkemmin sivulta 19). 
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Prosentin merkki saadaan näkyviin akselille kaksoisnapsauttamalla akselia ja 

kirjoittamalla Number Format -välilehden Trailing Characters -arvoksi %. 

 

 

 

Kuvio kannattaa pienentää Properties-ikkunan Chart Size -välilehdellä ennen 

raporttiin siirtämistä. Kuvan pienentäminen tällä tavoin säilyttää tekstikoon. 

 

Suljetaan Chart Editor -ikkuna kuvion muokkauksen jälkeen, kopioidaan kuvio 

Output-tiedostossa ja liitetään raporttiin (Word-tiedostoon). 

 

Lisätään Wordissä kuvion numero ja selite. 

 

Esitetään tulos raportissa kuviona ja kirjoitetaan raportin tekstiin kuvion sanoma 

lyhyesti.  
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Kuvio 1. Vastaajien nykyinen asuinalue (n = 758). 

 

 

2. Työsuhteen luonne frekvenssijakaumana ja piirakkakuviona  

 

Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies → muuttuja: Työsuhteen luonne → Charts 

→ Chart Type: Pie Charts, Chart Values: Percentages  

 

  

Nämä valinnat antavat tulosteet: 
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Työsuhteen luonne

370 48,7 62,8 62,8

196 25,8 33,3 96,1

23 3,0 3,9 100,0

589 77,6 100,0

170 22,4

759 100,0

vakituinen

määräaikainen

tilapäinen

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 

 

Taulukon ja kuvion muokkaus aloitetaan kaksoisnapsauttamalla objektia. 

 

Taulukon muokkaaminen 

 

Sekä taulukon että kuvion muokkaus aloitetaan kaksoisnapsauttamalla kyseistä 

objektia. 

 

Taulukon sarakeleveyksiä voidaan muuttaa ja jopa poistaa sarakkeita vetämällä 

sarakkeen oikeasta reunasta hiiren vasemman painikkeen avulla. Tekstit voidaan 

muuttaa kaksoisnapsauttamalla tekstiä ja kirjoittamalla tilalle uusi teksti. Desimaalit 

voidaan poistaa tai luku voidaan muuttaa prosenttimuotoon hiiren oikealla 

painikkeella avautuvan pikavalikon Cell Properties -valinnan Format Value -

välilehdellä. Ennen toimintoa on valittava luvut (osoita ensimmäinen luku, paina Shift 

ja osoita viimeinen luku). 

Perusarvona 759 
 
 

Perusarvona 758 
 
 

Huom! 

Vaihtoehto tilapäinen on myös 
määräaikainen, joten määräaikainen 
ja tilapäinen voitaisiin yhdistää. 
Tässä yhdistämistä ei ole kuitenkaan 
tehty. 
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Välilehdellä Aligment and Margins voidaan muuttaa marginaalien suuruutta. Alla 

olevassa taulukossa on oikeaa marginaalia lisätty kaksinkertaiseksi oletetusta 8 

kuvapisteestä. Muokkausten jälkeen saadaan taulukko yksinkertaiseksi ja selkeäksi.  

370 63%

196 33%

23 4%

589 100%

vakituinen

määräaikainen

t ilapäinen

yhteensä

lukumäärä %

 

 

Piirakkakuvion muokkaaminen  

 

Kuviot voidaan tehdä myös Graphs-valikon kautta. Piirakkakuvion oletusasetuksissa on 

joitakin pieniä eroja riippuen siitä, tehdäänkö se Frequencies- vai Graphs-valikon kautta, 

esimerkiksi oletusasetuksilla kuvion otsikko puuttuu Graphs-valikon kautta tehtäessä.  
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Jos kuvio tehdään Graphs-valikon avulla, siitä tulee seuraavanlainen: 

Voit valita arvojen esitystavaksi 
oletuksena olevan N of cases 
(lukumäärän) tai % of cases 
(prosenttiluvut). 

 

Define Slices by -kohtaan 
siirretään muuttuja, jonka 
jakaumaa kuvataan. 

 

Valitsemalla Panel by -
muuttujaksi esimerkiksi 
sukupuolen saa 
piirakkakuvion erikseen 
miehille ja naisille. Rows-
kohtaan sijoitettu 
ryhmämuuttuja piirtää 
kuviot allekkain, Columns-
valinta vierekkäin.  

 
Tässä kuvataan 
kokonaisjakaumaa, 
joten ryhmämuuttujaa 
ei valita. 
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tilapäinen

määräaikainen

vakituinen

Työsuhteen luonne

 

Kuvion muokkaus aloitetaan kaksoisnapsauttamalla kuviota. Näin avautuu Chart 

Editor -ikkuna. 

 

Avataan pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeata painiketta Chart Editor -ikkunassa 

kuvion päällä ja valitaan Show Data Labels -ikkuna. Näin saadaan sektoreihin 

prosenttiluvut näkyviin.  

 

     

 



  

  

 

Aineiston kuvailu 
18 
 
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

      

 

Pikavalikosta valittu Hide legend 
piilottaa kuvion ylänurkassa 
olevat selitteet. 

 

Arvojen selitteet tulevat 
oletuksena kuvion oikeaan 
ylänurkkaan. 
 
Jos halutaan sekä selitteet että 
arvot sektorien sisään näkyviin, 
siirretään Työsuhteen luonne 
kohtaan Displayed ja vielä 
nuolella ennen vaihtoehtoa 
Percent.  
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Jos halutaan poistaa selitteiden valkoiset pohjat ja kehykset selitteen ympäriltä, 

tehdään se Fill & Border -välilehdellä. 

 

 

Välilehdellä Fill & Border voidaan selitteen 
valkoinen pohjaväri ja kehykset poistaa (katso 
seuraavaa kuvaa). 

 

Number Format -välilehdellä voidaan muuttaa 
oletuksena oleva kahden desimaalin tarkkuus 
kokonaisen prosenttiyksikön tarkkuudeksi 
kirjoittamalla Decimal Places: 0. 
 

Valitaan väriksi Transparent sekä Fill- että 
Border-kohtaan.  
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Kuvion muokkaukseen voi käyttää myös työkalurivin työkaluja. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio kannattaa pienentää Properties -ikkunan Chart Size -välilehdellä ennen 

raporttiin siirtämistä. Kuvan pienentäminen tällä tavoin säilyttää tekstikoon. 

 

Lopullinen kuvio on kuviona 2. Siinä on kahden sektorin väriä vaihdettu aktivoimalla 

ensin kyseinen sektori ja valitsemalla sitten sopiva väri Fill & Border -välilehden 

kohtaan Color, Fill. 

 

Työsuhteen luonne  

 

Työssäkäyvistä valmistuneista 63 % oli vakinaisessa työsuhteessa ja kolmasosa 

määräaikaisissa. Tilapäistä työtä teki vain 4 %  työllistyneistä (Taulukko 2). 

 

Taulukko2. Työssäkäyvien vastaajien työsuhteen luonne.  

370 63%

196 33%

23 4%

589 100%

vakituinen

määräaikainen

t ilapäinen

yhteensä

lukumäärä %

 

 

  

Tekstiruudun 
lisääminen 
kuvioon 

 

Selitteen 
piilottaminen/
näyttäminen 

 

Valitun tekstin fonttien 
muotoilu 

 

Tekstin 
värin 
valinta 

 

Sektorin 
värin 
valinta 

 

Reunaviivan 
värin valinta 
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Taulukon sijaan tuloksen voi esittää esimerkiksi ympyräkuviona. Kuvan kokoa on 

pienennetty SPSS:ssä ennen kuvan siirtoa. Näin tekstin koko säilyy, vaikka kuviota 

pienennetään. 

 

Kuvio 2. Työsuhteen luonne (n = 589). 

 

 

3. Työssä käyvien sijoittumisen frekvenssijakauma ja palkkikuvio frekvenssin 
mukaan järjestettynä  

 
Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies → muuttuja Työskentelen tällä hetkellä  → 

Format-ikkunassa Descending counts  → Charts-ikkunassa Bar Charts ja Percentages. 

 

 

 

Näin sekä taulukko että kuvio saadaan frekvenssien mukaan järjestettynä. Valitaan 

raporttiin joko muokattu taulukko tai kuvio ja analysoidaan sitä. Kuvio 3 on muutettu 

pylväskuviosta palkkikuvioksi Transpose chart coordinate system -työkalulla . 
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Kuviossa pylväiden järjestys on määritelty päinvastaiseksi kuin taulukossa eli 

Ascending counts, sillä palkkikuviossa ylimmäksi tulee taulukon alinta 

vastausvaihtoehtoa vastaava pylväs. Pylväät voi myös itse järjestää haluttuun 

järjestykseen Properties-ikkunan Categories-välilehdellä. 

 

Taulukko 3. Tutkimushetkellä työssä olevien vastaajien sijoittuminen työelämään. 

297 50%

165 28%

43 7%

40 7%

30 5%

12 2%

8 1%

595 100%

yrityksessä, jonkun vieraan

palveluksessa

kunnnan/kuntayhtymän palveluksesa

omassa yrityksessä tai omalla maat ilalla,

sukupolvenv. tehty

järjestön/yhteisön palveluksessa

valtion palveluksessa

perheyrityksessä (vanh.yr.omistajia,

sp-vaihdosta ei tehty)

muualla

yhteensä

lukumäärä %

 

 

 

Kuvio 3. Työssäkäyvien vastaajien sijoittuminen työelämään (n = 595). 
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4. Tunnuslukuja ja histogrammi ansiotuloista 

 

Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies → muuttuja 

Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä → Statistics-ikkunassa rastitetaan halutut 

tunnusluvut → Charts-ikkunassa Histogram ja With normal curve.  
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Taulukko 4. Tunnuslukuja ansiotuloista. 

 

 
 

vastanneiden määrä 
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keskiarvon 
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Kuvio 4.  Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä (brutto €/kk).  

Analysoi tuloksia!  

Statistics

Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä €/kk (brutto)
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Huom!  
 
Tunnuslukutaulukko on ohjelman 
tulostama. Taulukosta saa tietoa 
raportin tekstiä varten. Raporttiin 
voisi ottaa mukaan kuvion ja kuvion 
tueksi kirjoittaa analysointia 
tunnuslukutaulukosta.  
 
Jos taulukko otetaan mukaan 
raporttiin, tulee tunnusluvut 
suomentaa ja pyöristää sopivalle 
tarkkuudelle. Taulukon voi laittaa 
myös raportin liitteeksi.  

 

Huom! Tässä ovat mukana 
osapäivätyötä tekevät.  
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5. Pylväskuvio työsuhteen luonteesta miehillä ja naisilla  

 

Graphs/Legacy Dialogs/Bar/Clustered ja Summaries for groups of cases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define-ikkunassa valitaan Bars Represent -muodoksi  % of cases. Category Axis -

muuttujaksi siirretään Työsuhteen luonne ja Define Clusters by -muuttujaksi Sukupuoli. 
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  Hyväksytään valinnat ja ohjelma tulostaa pylväskuvion 5a. 

Aktivoidaan saatu kuvio. Kaikki muutokset kuvioon tehdään tässä Chart Editor -ikkunassa. 

 

Kuvion muokkaaminen  

 

* Tekstejä voidaan poistaa kuviosta Delete-näppäimellä, kun ensin 
kaksoisnapsautetaan tekstiä. Tekstejä voidaan muuttaa kirjoittamalla uutta 
tekstiä vanhan tilalle. Tässä on poistettu otsikot Työsuhteen luonne ja Percent.  

* Prosenttiluvut saadaan näkyviin napsauttamalla pylväsryhmää hiiren oikealla 
painikkeella ja valitsemalla avautuvasta valikosta välilehti Show Data Labels. 
Jos halutaan kehys pois selitteen ympäriltä, saadaan se avaamalla Properties-
ikkuna selitteen päällä ja valitsemalla Fill & Border -välilehdellä Color-kohdan 
ruutuihin Fill ja Border oikean reunan vaihtoehto Transparent.  

* Desimaalien määrä voidaan määritellä Properties-ikkunan Number Format -
välilehdellä.  

* Pylväsryhmien värit voidaan vaihtaa Properties-ikkunan Fill & Border -
välilehdellä. Tässä naisten vihreät pylväät on vaihdettu keltaisiksi.  

 

Saadaan kuvio 5b. Analysoi tuloksia. 

 

tilapäinenmääräaikainenvakituinen
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a       b 
Kuvio 5. Työsuhteen luonne sukupuolen mukaan. a) Kuvio ennen muokkausta  
b) Kuvio muokkauksen jälkeen. 
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6. Pylväskuvio eri yksiköistä valmistuneiden työsuhteen luonteesta  

 

Komento:  Graphs/Legacy Dialogs/Bar/Stacked ja Summaries for groups of cases 

 

 Define-ikkunan  Bars Represent -muodoksi valitaan  % of cases. 

* Category Axis -muuttujaksi siirretään Työsuhteen luonne ja Define Stacks by -
muuttujaksi Koulutusala ammattikorkeakoulussa. Huom! On tärkeää, että 
muuttujat valitaan näin, koska halutaan, että prosenttilukujen perusarvoina on 
eri koulutusaloilta valmistuneiden määrät. 

 

Hyväksytään valinnat ja aktivoidaan saatu kuvio. 

    

 

* Properties-ikkunan Variables-välilehdellä muutetaan ryhmittely 
koulutusaloittain. Se saadaan valitsemalla muuttujan Koulutusala 
alasvetovalikosta X-Axis vaihtoehdon Stack tilalle. (Yllä olevista kuvista 
oikeanpuoleisessa tämä on jo tehty). Muuttujan Työsuhteen luonne 
alasvetovalikkoon vaihtuu automaattisesti Stack. Hyväksy vaihto Apply-
painikkeella. 
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Koulutusala ammattikorkeakoulussa
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Tekstejä voidaan poistaa kuviosta ensin kaksoisnapsauttamalla tekstiä ja painamalla 
Delete-näppäintä. Tekstejä voidaan muuttaa kirjoittamalla uutta tekstiä vanhan tilalle. 
Koulutusalojen selitteet saadaan pois oikeasta yläkulmasta napsauttamalla koko 
selitteen alue ja painamalla Delete-näppäintä. Työsuhteen selitteet voidaan siirtää 
kursorin avulla oikeaan ylänurkkaan osoittamalla ensin koko selitteen alue. 
Pikavalikon Show Data Labels -valinnalla saadaan prosenttiluvut kuvioon. Jos 
pienimmät prosenttiluvut halutaan pois näkyvistä, osoitetaan niistä yksi kerrallaan ja 
valitaan pikavalikosta Hide Data Labels. Fonttikoon työkalulla voidaan suurentaa 
fontin kokoa. 
Prosenttiluvut saadaan kokonaisen prosenttiyksikön tarkkuudelle Properties-ikkunan 
Number Format -välilehdellä valitsemalla Decimal Places -kohtaan 0. Vastaavalla 
tavalla saadaan y-akselin prosenttiluvut pyöristettyä, jos osoitetaan ensin y-akseli ja 
avataan sitten Properties-ikkunan Number Format -välilehti. 
 
 Pienennetään kuvio Properties -ikkunan Chart Size -välilehdellä ennen 

raporttiin siirtämistä. Kuvan pienentäminen tällä tavoin säilyttää tekstikoon. 

 Saadaan kuvio 6.  

 Analysoidaan tuloksia. 

Muokataan vielä saatua kuviota: 
poistetaan ylimääräisiä tekstejä, 
lisätään prosenttiluvut ja pyöristetään 
prosenttiluvut kokonaisen 
prosenttiyksikön tarkkuudelle.  
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Kuvio 6. Työsuhteen luonne eri yksiköistä valmistuneilla. 
 

 

 

7.  Valmistuneiden keskimääräiset arviot ammattikorkeakouluopetuksesta 
palkkikuviona 

 

Kysymyslomakkeessa oli kuusi varsinaista ammattikorkeakouluopetusta koskevaa 

väitettä. Esitetään opetusta koskevista arvioista yleiskuva keskiarvopylväiden avulla.  

 

Komento:  Graphs/Legacy Dialogs/Bar/Simple  ja Summaries of Separate Variables 

 

 Siirretään Define-ikkunassa halutut muuttujat Bars Represent -ruutuun. 
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 Oletusarvona on Mean eli keskiarvo, joten valinnat voidaan hyväksyä OK:lla. 
Keskiarvon tilalle voidaan valita valintaikkunassa Change Statistics -suureen 
sijasta jokin muukin suure, esimerkiksi mediaani. Usealla eri muuttujalla on 
kuitenkin sama mediaani, joten eroja muuttujien välillä ei saataisi yhtä hyvin 
näkyviin kuin keskiarvoja käytettäessä. Mitta-asteikoista puhuttaessa kirjan 
luvussa 5 esitettiin perustelut keskiarvojen käytölle järjestysasteikolla. 

 Options-painikkeella avautuvassa ikkunassa voidaan määrätä, lasketaanko 
jokaiseen keskiarvoon mukaan kaikki annetut vastaukset (Exclude cases 
variable by variable) vai otetaanko mukaan vain niiden henkilöiden vastaukset, 
jotka vastasivat jokaiseen näistä kuudesta kysymyksestä (Exclude cases 
Listwise). Valitaan Exclude cases variable by variable.  
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Kuvion muokkaaminen 

 

 Kuvio aktivoidaan muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla sitä. Pylväät 
voidaan kääntää vaaka-asentoon Transpose chart coordinate system -työkalulla  

.  
 

 Pylväät voidaan järjestää pituusjärjestykseen seuraavasti. Kaksoisnapsautetaan 
pylväitä ja valitaan Properties/Categories -ikkunassa kohtaan Sort by 
vaihtoehto Statistic ja kohtaan Direction vaihtoehto Ascending. Hyväksytään 
valinnat Apply-painikkeella.  
 

  

 

 Asteikkoa muutetaan kaksoisnapsauttamalla asteikkoa ja muuttamalla 
Properties -ikkunan välilehdellä Scale Minimum -arvoksi 1 ja Maximum-arvoksi 
5. Major Increment -arvoksi on valittu 1, jolloin asteikolle tulevat vain 
kokonaislukuarvot.  

Sama ikkuna avautuu myös työkalurivin Y-työkalulla (alun perin asteikko oli y-akselilla).  

 x-akselin otsikko voidaan muuttaa kirjoittamalla uusi teksti vanhan tilalle 
suoraan kuviossa, esimerkiksi: Keskiarvo asteikolla 1−5 (1=täysin eri mieltä, 
5=täysin samaa mieltä). 
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 Pikavalikon valinnalla Show Data Labels saadaan keskiarvot pylväisiin. 
Desimaalien määrä valitaan välilehdellä Number Format. Yhden desimaalin 
tarkkuus riittää hyvin. 

 Jos halutaan poistaa kehys selitteen ympäriltä, avataan Properties-ikkuna 
selitteen päällä ja valitaan  Fill & Border -välilehdellä oikean reunan vaihtoehto 
Transparent Color-kohdan ruutuihin Fill ja Border.  

 Palkkien väri voidaan vaihtaa Fill & Border -välilehdellä.   

 Kuvion kokoa voidaan muuttaa Properties/Chart Size -komennolla ilman 
fonttikoon muutosta. Ottamalla rasti pois Maintain aspect ratio -kohdasta 
voidaan kuvion korkeuden ja leveyden suhdetta muuttaa. Varsinkin kuvion 
korkeus on oletusasetuksilla usein turhan suuri.  

 Saadaan kuvio 7. Suljetaan Chart Editor -ikkuna ja kopioidaan kuvio Wordiin 
raportointia varten. Kuvion alapuolelle lisätään kuvion numero ja kuvateksti.    

 

 

Kuvio 7. Ammattikorkeakouluopetuksen arviointia keskiarvoina asteikolla 1–5. 
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8. Ammattikorkeakoulun tarjoamat valmiudet prosenttijakaumina 

 

Jos halutaan kuvata monen eri muuttujan prosenttijakauma samassa kuviossa, 

tulostetaan frekvenssijakaumat SPSS:ssä ja kopioidaan ne Exceliin kuvion piirtämistä 

varten. Jos käytössä on SPSS:n Tables-lisämoduli, saa kaikkien muuttujien frekvenssi- 

ja/tai prosenttijakaumat samaan taulukkoon. Tiedosto Kysymysryhmät ohjaavat 

taulukon tekemistä.  

 

Taulukon arvoista voidaan luoda kuvio Excelissä. Vastaavanlaisia kuvioita on EXCEL-

osion KirjanKuvat- tiedoston taulukoissa AMK-koulutus ja Kirjasto. 
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Kuvio 8. Ammattikorkeakoulun tarjoamat valmiudet (n ≈ 750). 
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9. Valmistuneiden valinnat tärkeimmäksi työn vastaanottamiseen liittyväksi 
kriteeriksi   

 

Komento: Graphs/Legacy Dialogs/Bar/Simple ja Summaries for groups of cases 

muuttujalle Tärkein kriteeri kohdassa Bars Represent valitaan % of cases.  

  

 Pylväät ja palkit joudutaan järjestämään kuvion piirtämisen jälkeen. Kuvio 
voidaan luoda myös tämän tiedoston esimerkin 3 (s. 21) tapaan, jolloin 
pylväiden järjestys voidaan valita Frequncies-ikkunan Format-painikkeella 
avautuvassa ikkunassa.   

 Graphs-valikon toimintoja käytettäessä pylväät tai palkit voidaan järjestää 
Properties-ikkunan Categories-välilehdellä alla olevan kuvan mukaisesti. 
Pylväät on ensin käännetty vaakapylväiksi Transpose chart coordinate system -
työkalulla.  

 

  

Ohjelma järjestää pylväät 
prosenttilukujen mukaiseen järjestykseen, 
jos kohtaan Sort by valitan Statistic. 
Hyväksytään valinta Apply-painikkeella. 
 

Huom! Vaihtoehtoa muu kriteeri 
vastaava pylväs saadaan kuviossa 
alimmaksi siirtämällä se Order-
kohdassa nuolella ylimmäksi. 
Samalla Sort by -kohtaan tulee 
Custom.  
 
Kuvion 9 pylväät on järjestetty tällä 
tavalla.  
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 Lopullisessa kuviossa (Kuvio 9) on näkyvissä suurimmat prosenttiosuudet. Ensin on 
valittu hiiren oikealla painikkeella avautuvasta valikosta Show Data Labels. 
Prosenttiosuudet tulevat kaikkiin palkkeihin, mutta tässä pienimmät arvot on poistettu 
valitsemalla nämä selitteet yksi kerrallaan aktiiviseksi ja sen jälkeen poistamalla selite 
valinnalla Hide Data Labels.  

 Palkkien väri voidaan vaihtaa Properties-ikkunan Fill & Border -välilehdellä. 

 Kuviossa on aina hyvä olla näkyvissä esitettyjen prosenttilukujen perusarvo. Kysymykseen 
vastanneiden määrä on saatu frekvenssitaulukon avulla.  

 

 

Kuvio 9. Tärkeimmäksi työn vastaanottamiseen liittyväksi kriteeriksi tehtyjen 
valintojen prosenttiosuudet.. 

  

 

10.  Valmistuneiden valinnat kolmeksi tärkeimmäksi työn vastaanottamiseen 
liittyväksi kriteeriksi   

 

Koska vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä työn vastaanottamiseen 

vaikuttavaa kriteeriä, voidaan tulokset esittää yhdistämällä näiden kolmen muuttujan 

tulokset.  Kaikkien kolmen muuttujan frekvenssijakaumat voidaan tulostaa erikseen 

ja luoda Excelissä kuvio, jossa on kaikkien kolmen muuttujan osuudet samassa 

kuviossa (kuvio 10). Samanlaisen kuvion löydät EXCEL\ExcelKuvat-tiedoston 
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taulukosta Kriteerit, joka liittyy valmistuneiden seurantatutkimukseen vuodelta 2007, 

kun tämä esimerkki on vuodelta 2002.  

 

Kuvion luontia varten tulostetaan frekvenssijakaumat näistä muuttujista SPSS:llä, 

kopioidaan nämä taulukot Copy-komentoa käyttäen SPSS:n tulostusikkunassa ja 

liitetään ne Excelin taulukkoon. Excelissä muodostetaan frekvensseistä yksi taulukko 

ja lasketaan prosenttiosuudet tärkeimpään kriteeriin saatujen vastausten 

lukumäärää perusarvona käyttäen. Järjestetään taulukko prosenttiosuuksien 

summan perusteella ja luodaan prosenttitaulukosta palkkikuvio.  

 

 

Kuvio 10. Vastanneiden valinnat kolmeksi tärkeimmäksi työn vastaanottamiseen 
vaikuttavaksi kriteeriksi. 

 

Esimerkki tulosten analysoinnista 

 

Valmistuneilta tiedusteltiin kolmea tärkeintä työn vastaanottamiseen tai työpaikan 

valintaan liittyvää kriteeriä. Kuviossa 9 on esitetty vastaajien valinnat kaikkein 

tärkeimmäksi kriteeriksi. Puolet vastaajista arvioi työn kiinnostavuuden olevan 

tärkein työn vastaanottamiseen vaikuttava kriteeri, ja viidenneksen mielestä 
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työtehtävien sisältö on tärkein kriteeri. Vastaavuus koulutukseen, työn pysyvyys, 

paikkakunta ja palkka arvioitiin seuraaviksi tärkeimmiksi kriteereiksi. Muina 

kriteereinä mainittiin mm. työpaikan saaminen ylipäätään, työkokemuksen 

hankkiminen, yrittäjänä toimiminen, perheyrityksessä työskentely ja uusien 

haasteiden hankkiminen. 

 

Tarkasteltaessa valmistuneiden valintoja kolmeksi tärkeimmäksi työpaikan valintaan 

vaikuttavaksi kriteeriksi on työn kiinnostavuus edelleen ehdoton ykkönen (kuvio 10). 

Peräti 77 % valmistuneista valitsi sen kolmen tärkeimmän työn vastaanottamiseen 

vaikuttavan kriteerin joukkoon. Yli puolet valmistuneista valitsi työtehtävien sisällön 

ja lähes puolet palkan kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon. Vaikka palkka ei ollut 

tärkein kriteeri kuin kolmelle prosentille vastanneista, nousi se kuitenkin 

kolmanneksi suosituimmaksi vastausvaihtoehdoksi kolmea tärkeintä kriteeriä 

tarkasteltaessa. Kolmannes vastanneista valitsi kolmen joukkoon myös vaihtoehdot 

vastaa koulutusta ja työn pysyvyys. 

 

Huom! Tässä kysymyksen valmiit vaihtoehdot voisi miettiä uudelleen (ja on 

mietittykin uudemmissa seurantatutkimuksissa). Työn kiinnostavuus ja työtehtävien 

sisältö ovat sisällöltään lähellä toisiaan, joten ne voisi yhdistää. Toisaalta esimerkiksi 

perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvistä kriteereistä voisi olla oma 

vaihtoehto, tässä ne menevät luokkaan muu kriteeri.   

 

11. Miesten ja naisten palkkajakaumavertailu väestöpyramidin avulla 

 

Valitaan Graphs/Legacy Dialogs/Population Pyramid -komennolla muuttujaksi 

Bruttopalkka kuukaudessa ja Split by -kohtaan Sukupuoli. 
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Saadaan kuvio12, johon on muutettu Frequencies -tekstin tilalle Lukumäärä.  
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Kuvio 12. Miesten ja naisten palkkajakaumavertailu. 
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Tarkastelu ryhmittäin 
 
 Tuloksia voidaan tarkastella ryhmittäin, joko niin, että jokaisen ryhmän tulokset 

tulevat samaan taulukkoon taikka kuvioon, tai niin että eri ryhmien tulokset tulevat 

peräkkäisiin taulukoihin taikka kuvioihin. On myös mahdollista tarkastella vain tietyn 

ehdon täyttäviä tapauksia. Tällöin asetetaan ehto, joka määrittää minkälaisten 

tapausten (esimerkiksi minkä ryhmän) tuloksia halutaan tarkastella. Seuraavassa on 

lyhyesti SPSS-komennot eri vaihtoehdoille.  

  

1. Ristiintaulukointi 

Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs  

 

2. Ryhmittäiset tunnusluvut 

Analyze/Compare Means/Means  

Tämä sopii vain sellaisille muuttujille, joille tunnuslukujen (esimerkiksi keskiarvon) 

laskeminen on mielekästä. 

 

3. Jokaisen ryhmän tulokset erikseen 

Data/Split File  ja  Compare Groups tai Organize output by groups  

Kohtaan Groups Based on siirretään muuttuja, jonka ryhmiä halutaan tarkastella. 

Tämän jälkeen suoritettavat komennot tulostuvat samaan taulukkoon peräkkäin 

(valinnalla Compare Grups) tai peräkkäisiin taulukoihin taikka kuvioihin (valinnalla 

Organize output by groups).   

 

4. Yhden ryhmän tulosten tarkastelu 

Data/Select cases ja If condition is satisfied → If-ikkunassa valitaan, minkä ehdon 

täyttäviä tapauksia tarkastellaan. 

Tämän jälkeen suoritettavat komennot tulostavat vain ehdon täyttävien tapausten 

tulostaulukot tai -kuviot.  
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Seuraavassa on kolme eri vaihtoehtoa tulosten ryhmittäiseen tarkasteluun (esimerkit 

12–14). Aikaisemmin oli jo kuvioesimerkkejä ryhmittäisestä tarkastelusta (esimerkit 

5, 6 ja 11).  Riippuvuudet-tiedostossa on lisää esimerkkejä ryhmittäisistä 

tarkasteluista.  

 

12. Työsuhteen luonne koulutusaloittain  

 

Komento: Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs  

 

 Valitaan rivimuuttujaksi työsuhteen luonne ja sarakemuuttujaksi koulutusala. 
 

 
 

 Cells-painikkeella avautuvassa ikkunassa laitetaan rasti kohtaan 
Percentages/Column, koska prosentit halutaan sarakemuuttujan suhteen eli 
koulutusaloittain. 
 

 Muotoillaan taulukko. Desimaalit saadaan pois prosenttiluvuista Cells 
Properties -ikkunan Format Value -välilehdellä (katso sivua 9). Taulukkoa 
vastaava kuvio luotiin esimerkissä 6.  
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150 38 36 54 47 45 370

76% 78% 40% 78% 36% 85% 63%

43 8 52 15 71 7 196

22% 16% 58% 22% 54% 13% 33%

4 3 2 0 13 1 23

2% 6% 2% 0% 10% 2% 4%

197 49 90 69 131 53 589

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

vakituinen

määräaikainen

t ilapäinen

Työsuhteen

luonne

Yhteensä

Kauppa Maaseutu Sosiaali Tekn iikka Terveys Yrittäjyys

Koulutusala ammat t ikorkeakoulussa Koko

aineisto

 

 

13.  Jokaisen koulutusalan työsuhteen luonteen frekvenssijakauma eri 
taulukkona 

  

Komento: Data/Split File  ja  Organize output by groups 

 

  

 

 Tämän jälkeen otetaan frekvenssijakauma työsuhteen luonteesta, jolloin 
ohjelma antaa jokaisen yksikön frekvenssijakauman erikseen.   

 

 Esimerkkinä kaupan alan frekvenssitaulukko työsuhteen luonteesta. 

Valitse tähän muuttuja, jonka 
ryhmiä haluat tarkastella. 
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Työsuh te en luon nea

150 61,0 76,1 76,1

43 17,5 21,8 98,0

4 1,6 2,0 100,0

197 80,1 100,0

49 19,9

246 100,0

vakituinen

määräaikainen

t ilapäinen

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

Koulutusala ammat t ikorkeakoulussa = Kauppaa. 

 

Jos edellisessä esimerkissä valitaan  Data/Split File  ja  Compare groups ja sen jälkeen 

frekvenssikomento, tulevat eri koulutusalojen jakaumat samaan taulukkoon 

peräkkäin.  

 

Ryhmittäinen tarkastelu voidaan poistaa Split File -ikkunassa painamalla Reset tai 

valitsemalla Analyze all cases, do not create groups  ja OK ennen seuraavia ohjelman 

toimintoja.  

 
14. Valitun koulutusalan tulokset 

 

Tarkastellaan vain kaupan alan tuloksia asetetun ehdon (koulutusala = 1) avulla. 

 

Valitaan Data/Select cases ja If condition is satisfied, minkä jälkeen painetaan If-

painiketta. 
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 If-ikkunassa valitaan muuttujaksi koulutusala ja siirretään se nuolinäppäimellä 
oikealle ehdon kirjoittamista varten. Ehdoksi tulee k04ala = 1, koska kaupan 
alan koodi on 1. Jatketaan painamalla Continue. 
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 Tämän jälkeen valitaan frekvenssijakaumakomento, jolloin ohjelma antaa vain kaupan 
alan frekvenssijakauman  

 Poistetaan ehto valitsemalla Data/Select cases -ikkunassa kohta All cases. Jos 
valintaa ei tehdä, suorittaa ohjelma kaikki toiminnot kyseistä ehtoa käyttäen. 


