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Muuttujien väliset riippuvuudet –
esimerkkejä
Sisältö
MUUTTUJIEN VÄLISTEN YHTEYKSIEN TUTKIMINEN
TILASTOLLINEN TESTAUS
MERKITSEVYYSTASO
MUUTTUJIEN VÄLISTEN YHTEYKSIEN TUTKIMINEN SPSS-OHJELMALLA
KORRELAATIOKERROIN
RISTIINTAULUKOINTI JA KHIIN NELIÖ -TESTI
KESKIARVOJEN VERTAILU
ESIMERKKEJÄ
1. Korrelaatiokerroin
2. Ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi
3. Keskiarvojen vertailu ja varianssianalyysi
4. Kahden ryhmän keskiarvon vertailu ja t-testi
5. Keskiarvojen vertailu ja t-testi, kun ryhmämuuttuja on jatkuva
6. Normaalijakautuneisuuden testaus
7. Mann-Whitneyn U-testi
8. Kruskal-Wallisin H-testi
9. Toisistaan riippuvien otosten keskiarvojen vertailu
10. Keskiarvojen vertailu toisen vastaavanlaisen tutkimuksen keskiarvoihin
Datatiedostona on verkkomateriaalin DATAT-osion tiedosto Asuntomyynti.sav.
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Muuttujien välisten yhteyksien tutkiminen
Tutkitaan


taustamuuttujien vaikutusta varsinaisiin tutkimusmuuttujiin



tutkimusmuuttujien yhteyksiä toisiinsa.

Voidaan tutkia joko kahden muuttujan välistä yhteyttä toisiinsa tai usean eri
muuttujan välisiä yhteyksiä. Tällöin puhutaan monimuuttujamenetelmistä.
Kahden muuttujan välisen yhteyden tutkimisessa voidaan käyttää esimerkiksi


korrelaatiokertoimia



ristiintaulukointia ja 2-testejä



ryhmittäisiä keskiarvoja ja keskiarvotestejä



ei-parametrisia testejä.

Selittävät muuttujat eli riippumattomat muuttujat (independent variables)


taustamuuttujat



näiden vaikutusta tutkitaan



esim. sukupuoli, ikä, koulutus, yrityksen toimiala

Selitettävät muuttujat eli riippuvat muuttujat (dependent variables)


varsinaiset tutkimusmuuttujat



tutkitaan riippuvatko nämä muuttujat selittävistä muuttujista



esim. työtyytyväisyys, liikevaihdon määrä, mielikuva liikkeen luotettavuudesta,
arvio liikkeen hintatasosta
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Tilastollinen testaus
Testataan, voidaanko otoksesta saadut riippuvuudet, muutokset tai ryhmien väliset
erot yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, vai johtuvatko riippuvuudet tai erot
mahdollisesti sattumasta. Tilasto-ohjelmat suorittavat testauksen automaattisesti
testin valinnan jälkeen. Tutkijan on vain tehtävä päätös käytetystä
merkitsevyystasosta ja tulkittava tulos sen perusteella.

Testin valinta
Testin valintaan vaikuttaa








otoskoko
vertailtavien ryhmien lukumäärä
käytetty mitta-asteikko
onko kyseessä jatkuva vai epäjatkuva muuttuja
onko muuttuja normaalisti jakautunut
ovatko otokset toisistaan riippumattomia vai esimerkiksi parittaisia (kuten
avioparit)
ovatko havainnot toisistaan riippumattomia.

Parametriset testit (parametric test)



olettamuksia perusjoukon tunnusluvuista eli parametreistä ja muuttujien
jakauman muodosta
esimerkiksi keskiarvotestit

Ei-parametriset testit (non-parametric test)





Khiin neliö -testit
Mann-Whitney U
Kruskal-Wallis
Median

Näitä testejä voidaan
käytetään, jos parametristen
keskiarvotestien ehdot eivät
ole voimassa.

Parametriset testit ovat voimakkaampia kuin ei-parametriset eli ne hylkäävät
helpommin väärän nollahypoteesin. Siksi parametriset testit ovat yleensä
suositeltavia silloin, kun niitä voidaan käyttää.
Riippuvuudet
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Tilastolliset testit kokonaistutkimuksessa
Usein tulee esiin kysymys, onko testaus kokonaistutkimuksessa mielekästä.
Testauksessahan tutkitaan, voiko otoksesta saatuja tuloksia yleistää koko
perusjoukkoon. Jos koko perusjoukko on tutkittu, saadut tulokset koskevat koko
tutkittavaa joukkoa, joten testaus ei ole tarpeellista. Kaikilta tutkittavilta ei yleensä
kuitenkaan saada vastausta. Onko testaus silloin mielekästä? Vastaamatta jättäneet
muodostavat tässä kadon niin kuin otantatutkimuksessakin. Testit eivät pohjaudu
kuitenkaan kadon vaikutuksen huomioimiseen, vaan otannasta aiheutuneiden
satunnaisvirheiden todennäköisyyteen.
Pitkänen (1994, 13) esittää kaksi vastakkaista näkemystä kokonaistutkimuksen
testaamisesta: ”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. Molemmilla näkökannoilla on oikeutensa.” Testausta
kokonaistutkimuksessa voidaan käyttää myös havaittujen erojen suuruusluokan
arviointiin (Valkonen 1976, 108–109). Testin avulla voidaan päätellä, onko havaittu
ero niin suuri, että sen syntyminen jakamalla aineisto satunnaisesti osaryhmiin olisi
epätodennäköistä.
Mielestäni viimeisen virkkeen perustelu on hyvä silloin, kun haluaa
kokonaistutkimuksessa käyttää testejä: ovatko erot niin suuria, että sellaisten erojen
syntyminen sattumalta on hyvin epätodennäköistä (riski alle 5 %). Olen itse tehnyt
monia ammattikorkeakoulumme opiskelijoita ja valmistuvia koskevia tutkimuksia,
jotka ovat kokonaistutkimuksia, mutta joissa perusjoukko vaihtuu vuosittain. Olen
käyttänyt tilastollisia testejä näissä tutkimuksissa tilastollisesti merkitsevien
muutosten testaamiseen.
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Hypoteesit
Osaongelmiin liittyvät kysymykset voidaan muotoilla väittämiksi. Näitä väittämiä
kutsutaan hypoteeseiksi.
Hypoteeseja voisivat olla esimerkiksi:


”Miestradenomit ansaitsevat enemmän kuin naistradenomit.”



”Benecol-margariinin käyttö alentaa veren kolesterolia.”

Tutkija tekee tutkimuksensa johtopäätökset otoksen perusteella. Hän pyrkii
yleistämään otoksesta saadut tulokset koko tutkittavaan perusjoukkoon.
Riippuvuuksia ja eroja koskevat johtopäätökset perustuvat tilastollisiin testeihin.
Selittävissä tutkimuksissa testataan, pitävätkö hypoteesit paikkansa.
Hyvän hypoteesin kriteerit


Hypoteesi esittää kahden tai useamman muuttujan välisen yhteyden
yksiselitteisesti.



Hypoteesi voidaan testata empiirisen aineiston avulla.



Hypoteesi perustuu teoriaan tai muuhun todistusaineistoon.



Hypoteesi on lyhyt ja termeiltään selkeä.

Hypoteesien testaus
Testauksessa hypoteesit kirjoitetaan tilastollisten hypoteesien muotoon. Muuttujien
välisestä riippuvuudesta tai ryhmien välisestä erosta asetetaan kaksi hypoteesia,
nollahypoteesi H0 ja vaihtoehtoinen hypoteesi H1.
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Nollahypoteesi H0


muuttujien välillä ei ole riippuvuutta tai



keskiarvojen välillä ei ole eroa.

Vaihtoehtoinen hypoteesi eli vastahypoteesi H1


muuttujien välillä on riippuvuutta tai



keskiarvojen välillä on eroa.

Vain toinen hypoteeseista H0 ja H1 voi olla voimassa.
Tilasto-ohjelmia käytettäessä ei tilastollisia hypoteeseja useinkaan kirjoiteta
näkyviin. Testataan vain, onko muuttujien välillä riippuvuutta tai onko keskiarvojen
välillä eroa.
Esimerkki
H0:

Mies- ja naistradenomien keskimääräiset palkat ovat yhtä suuret.

H1:

Mies- ja naistradenomien keskimääräiset palkat ovat eri suuret.
(kaksisuuntainen testaus)

tai H1:

Miestradenomit ansaitsevat keskimäärin enemmän kuin naistradenomit.
(yksisuuntainen testaus)
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Merkitsevyystaso
Merkitsevyystaso eli riskitaso (Significance) ilmoittaa, kuinka suuri riski on, että
saatu ero tai riippuvuus johtuu sattumasta. Merkitsevyystasosta käytetään
raportoinnissa lyhennettä p (probability), ohjelmatulosteissa lyhenne on usein Sig.

Riippuvuutta muuttujien välillä tai eroa keskiarvojen välillä voidaan
sanoa olevan vain, jos siitä on tarpeeksi vahva näyttö.

Vertaa: Oikeudessa todetaan syylliseksi vain, jos on tarpeeksi todisteita
syyllisyydestä.
Testatun eron tai riippuvuuden sanotaan olevan


tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p  0,001

***



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

**



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

Tilastollisesti merkitsevää tulosta lähellä olevan eron tai riippuvuuden voidaan
sanoa olevan tilastollisesti suuntaa antava eli oireellinen, jos 0,05 < p  0,1.
Nykyisin sanotaan usein riippuvuuden olevan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,02)
(ilman sanaa melkein tai erittäin). Jos p-arvo on suurempi kuin 0,05, riippuvuus ei
ole tilastollisesti merkitsevä.
Ota huomioon


tilastollinen merkitsevyys (perustuu logiikkaan ja matematiikkaan, tilastoohjelmalla laskettavissa)



sisällöllinen merkittävyys (onko tuloksella merkitystä käytännössä, tutkijan
arvomaailmaan perustuva subjektiivinen käsite).
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Muuttujien välisten yhteyksien tutkiminen SPSS-ohjelmalla
Seuraavasta valikosta löytyvät tavallisimmat SPSS-komennot, joiden avulla tutkitaan
muuttujien välisiä yhteyksiä.

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
Reliability Analysis ― Reliabiliteettianalyysi
Ei-parametriset testit
Crosstabs ― Monivalintamuuttujien ristiintaulukointi

Kun keskiarvotestien (varianssianalyysin tai t-testin) ehdot eivät ole voimassa
(mitta-asteikko, normaalijakautuneisuus tai varianssien yhtäsuuruus), voidaan ottaa
ei-parametriset testit avuksi. Parametrisissa testeissä on olettamuksia perusjoukon
tunnusluvuista eli parametreistä ja muuttujien jakauman muodosta. Eiparametrisissa testeissä ei vastaavia olettamuksia ole.
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Ei-parametriset testit
SPSS-ohjelmassa ei-parametriset testit ovat valikossa Analyze / Nonparametric Tests:

Mann-Whitneyn U-testi
Kruskal-Wallisin H-testi

2

 -yhteensopivuustesti
Binomitesti
Yhden otoksen testit
Kolmogorov-Smirnovin testi
Kahden riippumattoman otoksen testit
Usean riippumattoman otoksen testit
Kahden riippuvan otoksen testit
Usean riippuvan otoksen testit

Esimerkkinä kahden riippumattoman otoksen testeistä voidaan mainita Mann-Whitneyn
U-testi sekä usean riippumattoman otoksen testeistä Kruskal-Wallisin H-testi. Nämä
saadaan paitsi Legacy Dialogs -valikosta myös ylemmän valikon Independenti Samples toiminnolla, josta saadaan jopa johtopäätös testauksen tuloksesta.
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Korrelaatiokerroin


Korrelaatiokertoimissa kertoimet on normeerattu –1:n ja 1:n välille.



Etumerkki osoittaa muuttujien välisen riippuvuuden suunnan eli sen
pieneneekö vai suureneeko toisen muuttujan arvo toisen kasvaessa.



Kertoimen arvo 0 ilmoittaa, ettei lineaarista riippuvuutta ole (katso kirjan
luku5).
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Korrelaatiokerroin SPSS-ohjelmalla
Komento: Analyze/Correlate/Bivariate


vähintään välimatka-asteikon tasoiset muuttujat
 Pearson



järjestysasteikon tasoiset muuttujat
 Spearman tai Kendall

Selitysaste eli selityskerroin ilmoittaa, kuinka suuren osan selittävä muuttuja (x)
selittää selitettävän muuttujan (y) vaihteluista. Selitysaste saadaan korottamalla
korrelaatiokerroin toiseen potenssiin. Usein se ilmoitetaan prosentteina.
Esimerkki
Korrelaatiokerroin = 0,8
Selitysaste = 0,64 eli 64 %.
Tämä tarkoittaa sitä, että 64 % y:n vaihteluista pystytään selittämään x:n
vaihteluiden avulla.
Kausaalisuhteen eli syy-seuraussuhteen edellytyksiä ovat


muuttujien yhteisvaihtelu



ajallinen järjestys (syy on oltava ennen seurausta)



seuraus ei aiheudu mistään kolmannesta, ulkopuolisesta tekijästä, joka on
yhteinen syy molemmille tarkasteltaville muuttujille



teorian tuki.

Korrelaatiokertoimen tulkintavirheitä voivat aiheuttaa


epäsuora riippuvuus (esimerkiksi kolmas muuttuja)



muuttujien välinen riippuvuus ei ole lineaarinen



poikkeavat havainnot (outliers), jotka herkästi
muuttavat kertoimen arvoa
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11
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014

Tutki hajontakaaviolla!



autokorrelaatio (muuttujan arvoon vaikuttaa yksi tai useampi edeltävä arvo),
joka on yleinen varsinkin aikasarjoissa.

Korrelaatiokertoimen puutteita ovat


mittaa vain lineaarista riippuvuutta



ilmaisee yhteyden vain ylimalkaisesti, keskimäärin, eikä anna mahdollisuutta
tarkempaan analyysiin siitä, millä tavoin yhteys muodostuu.

Ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi
Komento: Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs


sarakemuuttujaksi (Column) selittävä muuttuja, esimerkiksi sukupuoli tai
opiskeluaste



rivimuuttujaksi (Row) selitettävä muuttuja



Aina ei voi sanoa, kumpi on selittävä/selitettävä. Tee valinta harkinnan mukaan.

Prosenttiluvut Cells
Percentages
Column (jos selittävä sarakemuuttujana)
Testaus

Statistics
Chi-Szuare

2-riippumattomuustesti eli khiin neliö -testi (Chi-Square Test) testaa
riippuvatko ristiintaulukoidut muuttujat toisistaan eli onko sarakemuuttujan
ryhmien välillä eroa.


H0: Muuttujat eivät riipu toisistaan eli ryhmien välillä ei ole eroa.



H1: Muuttujat riippuvat toisistaan eli ryhmien välillä on eroa.

Riippuvuudet
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Ohjelma suorittaa testauksen laskemalla odotetut frekvenssit (Expected Counts) eli
selvittämällä mitkä frekvenssit olisivat siinä tapauksessa, että muuttujien välillä ei
olisi ollenkaan riippuvuutta, ja vertaamalla havaittuja frekvenssejä (Observed Counts)
odotettuihin.
Johtopäätös


Jos erot ovat pienet
 suuri riski että erot johtuvat sattumasta: Sig. > 0,05
 H0 jää voimaan eli muuttujat eivät riipu toisistaan (ryhmien välillä ei ole
tilastollisesti merkitsevää eroa).



Jos erot ovat suuret
 pieni riski että erot johtuvat sattumasta: Sig. p  0,05
 H1 tulee voimaan eli muuttujat riippuvat toisistaan (ryhmien välillä on
merkitsevä ero).

Khiin neliö -testin käytön edellytykset


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.)

Ohjelma huolehtii kaikista laskutoimituksista niin, että käyttäjän tehtäväksi jää


varmistaa, että testiä voidaan käyttää ja tehdä johtopäätökset Sig.-arvon
perusteella



luopua testin käytöstä tai yhdistellä luokkia, mikäli testin käytön edellytykset
eivät ole voimassa.

Riippuvuudet
13
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014

Keskiarvojen vertailu
Ryhmittäiset tunnusluvut ja varianssianalyysi
Yhden otoksen t-testi
Riippumattomien otosten t-testi
Riippuvien parien t-testi
Yksisuuntainen varianssianalyysi

Ryhmäkeskiarvot ja yksisuuntainen varianssianalyysi
Komento: Analyze/Compare Means/Means
Options-painikkeella avautuvasta ikkunasta saadaan valittua testi
ANOVA eli varianssianalyysi. Testillä testataan, onko muuttujan
keskiarvoissa eroja toisistaan riippumattomien ryhmien välillä ja

ANOVA =
Analysis of
Variance

ovatko erot tilastollisesti merkitseviä.
Edellytykset testin käytölle


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 pieniä, käytetään ei-parametrisia testejä. Ei-parametriset
testit perustuvat järjestyslukujen käyttöön, joten tulosteissa ei ole keskiarvoja. Ne
ovat muutenkin melko epähavainnollisia. Keskiarvot kannattaakin laskea ensin
Analyze/Compare Means/Means -komennolla ja testata vain erojen tilastollinen
merkitsevyys ei-parametrisilla testeillä.
Jos olet epävarma varianssien yhtäsuuruudesta ja ryhmiä on kaksi, käytä t-testiä;
Analyze/Compare Means/Independent Samples t-test. (Jos ryhmiä on kaksi, voit aina
käyttää t-testiä varianssianalyysin sijaan.)
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Jos olet epävarma varianssien yhtäsuuruudesta ja ryhmiä on enemmän kuin kaksi,
valitse Analyze/Compare Means/One-Way ANOVA, ja tee Options-painikkeella
avautuvaan ikkunaan valinta Homogenity-of-variance, joka testaa ovatko varianssit
tarpeeksi lähellä toisiaan. Mikäli tämän testin Sig.-arvo on alle 0,05, varianssit
poikkeavat liian paljon toisistaan. Tämän jälkeen voi Post Hoc -painikkeella
avautuvassa ikkunassa valita tilanteeseen sopivan testin. Näiden testien avulla
nähdään myös, minkä ryhmien välillä erot ovat tilastollisesti merkitsevät.

Esimerkkejä
Esimerkit soveltuvat harjoitustehtäviksi.
Esimerkeissä käytetään aineistoa DATAT\Asuntomyynti, joka sisältää otoksen Seinäjoella
vuosina 1999 ja 2000 sekä 2005–2007 myynnissä olleista asunnoista. Tiedot on saatu
Seinäjoen ja lähiympäristön Asuntokanava-lehdistä. Vuosien 1999 ja 2000 hinnat on
muutettu markoista euroiksi muuntokertoimen 5,94573 avulla ja siitä johtuen näiden
vuosien hinnat ovat muistissa jopa sentin tarkkuudella.

Esimerkki 1
Tutkitaan myynnissä olevien asuntojen hinnan ja neliöhinnan riippuvuutta asunnon
iästä ja pinta-alasta korrelaatiokertoimen avulla.
Toteuta komento Analyze/Correlate muuttujille Asunnon hinta, neliöhinta, pinta-ala, ikä ja
rakennusvuosi.


Kyseessä olevat muuttujat ovat suhdeasteikon tasoisia (Scale), joten käytetään
oletuksen mukaista Pearsonin korrelaatiokerrointa. Järjestysasteikon tasoisille
muuttujille voidaan käyttää Spearmanin kerrointa.
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Suoritetaan testaus oletuksen mukaan kaksisuuntaisena. Tässä tapauksessa
testaus voitaisiin suorittaa myös yksisuuntaisena, koska tässä tilanteessa on
mahdollista tehdä perusteltuja hypoteeseja riippuvuuksien suunnista
(esimerkiksi isommat asunnot ovat keskimäärin kalliimpia kuin pienemmät,
vanhempien asuntojen neliöhinta on keskimäärin pienempi kuin uudempien,
asunnon pinta-alan kasvaessa neliöhinta pienenee jne.).



Testauksen yksi- tai kaksisuuntaisuus ei vaikuta korrelaatiokertoimeen, se
vaikuttaa vain Sig.-arvoon, joka ilmoittaa korrelaation tilastollisen
merkitsevyyden. Yksisuuntaisessa testauksessa Sig.-arvo on puolet vastaavan
kaksisuuntaisen testauksen Sig.-arvosta. Tässä esimerkissä myös
kaksisuuntaisten testien Sig.-arvot ovat tilastollisesti merkitseviä.
Correlations

As unnon pyyntihinta (€)

Neliöhinta

Pinta-ala (m²)

As unnon ikä
my yntihetkellä
Rakennusvuosi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

As unnon
pyyntihinta (€)
1

As unnon ikä
Rakennu
Neliöhinta
Pinta-ala (m²)
my yntihetkellä
svuosi
,451**
,811**
-,184**
,292**
,000
,000
,000
,000
1237
1237
1237
650
650
,451**
1
-,097**
-,548**
,657**
,000
,001
,000
,000
1237
1237
1237
650
650
,811**
-,097**
1
,139**
-,087*
,000
,001
,000
,026
1237
1237
1237
650
650
-,184**
-,548**
,139**
1
-,975**
,000
,000
,000
,000
650
650
650
650
650
,292**
,657**
-,087*
-,975**
1
,000
,000
,026
,000
650
650
650
650
650

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).

Korrelaatiokerroin -0,548 osoittaa selvää mutta ei kovin
voimakasta negatiivista korrelaatiota: Asunnon vanhetessa
neliöhinta pääsääntöisesti pienenee. Selitysaste on
(–0,548)² = 0,300  30 % eli 30 % asuntojen neliöhintojen
vaihtelusta voidaan selittää asunnon iän vaihteluilla.

Korrelaatiokerroin 0,811 osoittaa melko
voimakasta positiivista korrelaatiota
(maksimi 1): Pinta-alan kasvaessa hintakin
kasvaa. Selitysaste on 0,811² = 0,658  66 %
eli 66 % asuntojen hintojen vaihtelusta
voidaan selittää asunnon koon vaihtelulla.

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

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

N = 650 ilmoittaa havaintoparien määrän. (Koska monesta
asunnosta puuttuu rakennusvuosi, ei ikääkään voitu laskea).

N = 1 237 kertoo havaintoparien määrän.

Tulkitse vastaavalla tavalla muutkin kertoimet.
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Huom! Tässä esimerkissä hyvin pienetkin korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti
merkitseviä, koska havaintoparien määrä on suuri.

500000,00

Asunnon pyyntihinta (€)

400000,00

300000,00

200000,00

100000,00
R Sq Linear = 0,658

0,00
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

Pinta-ala (m²)

Kuvio 1. Myynnissä olevien asuntojen hinnan riippuvuus pinta-alasta

2500,00

Neliöhinta

2000,00

1500,00

1000,00

R Sq Linear = 0,3
500,00
-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Asunnon ikä myyntihetkellä

Kuvio 2. Myynnissä olevien asuntojen neliöhinnan riippuvuus asunnon iästä
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Esimerkki 2
Tutkitaan asuntotyypeittäin, kuinka suuressa osassa asunnoista on sauna.
Komento: Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs



Valitaan rivimuuttujaksi (Row) Onko sauna? ja sarakemuuttujaksi (Column)
Asuntotyyppi.



Cells-painikkeella avautuvassa ikkunassa laitetaan rasti kohtaan
Percentages/Column.



Tällä tavalla lukumäärät ja prosenttiluvut tulevat allekkain.
Onko sauna? * As untotyyppi Cros stabulation

Onko sauna?

Kyllä
Ei

Total

Riippuvuudet
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Count
% w ithin Asuntotyyppi
Count
% w ithin Asuntotyyppi
Count
% w ithin Asuntotyyppi

Kerrostalo
195
46,0%
229
54,0%
424
100,0%

As untotyyppi
Rivitalo/p
aritalo
Omakotitalo
477
277
93,9%
94,2%
31
17
6,1%
5,8%
508
294
100,0%
100,0%

Total
949
77,4%
277
22,6%
1226
100,0%

Taulukko voidaan muotoilla yksinkertaisemmaksi.

Onko sauna?

Kyllä
Ei

Yhteensä

Kerrostalo
195
46%
229
54%
424
100%

As untotyyppi
Rivitalo/
paritalo
Omakotitalo
477
277
94%
94%
31
17
6%
6%
508
294
100%
100%

Yhteensä
949
77%
277
23%
1226
100%

Jos lukumäärät ja prosenttiluvut halutaan vierekkäin, kaksoisnapsautetaan
taulukkoa ja muokataan taulukko. Lukumäärä- ja prosenttisarake saadaan vierekkäin
Pivot/Pivoting Trays -komennolla siirtämällä hiirellä Statistics-ikoni kuvan
osoittamalla tavalla.

Statistics

Onko sauna?

Kyllä
Ei

Yhteensä



Kerrostalo
lkm
%
195
46%
229
54%
424

100%

As untotyyppi
Rivitalo/ paritalo
lkm
%
477
94%
31
6%
508

100%

Omakotitalo
lkm
%
277
94%
17
6%
294

100%

Yhteensä
lkm
%
949
77%
277
23%
1226

Jos rivimuuttujaksi valitaan Asuntotyyppi, valitaan Percentages/Row.
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100%

As untotyyppi

Kerrostalo
Rivitalo/paritalo
Omakotitalo

Yhteensä

Onko sauna?
Kyllä
Ei
195
229
46%
54%
477
31
94%
6%
277
17
94%
6%
949
277
77%
23%

lkm
%
lkm
%
lkm
%
lkm
%

Yhteensä
424
100%
508
100%
294
100%
1226
100%

Khiin neliö -testi saadaan mukaan valitsemalla Crosstabs-ikkunassa Statistics-painike
ja rastittamalla Chi Square. Testitaulukko on sama, vaikka rivi- ja sarakemuuttujat
vaihdetaan keskenään.

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
As sociation
N of Valid Cases

Value
365,781a
361,735
270,589

2
2

As ymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,000

df

Se, onko asunnossa sauna vai
ei, riippuu asuntotyypistä
(p = 0,000).

1226

a. 0 cells (,0%) have ex pected count less than 5. The
minimum expected count is 66,43.

Testin edellytykset ovat
kunnossa.

Tulosten analysointia
Myytävissä kerrostaloasunnoissa oli selvästi harvemmin sauna kuin paritaloissa,
rivitaloissa tai omakotitaloissa (p = 0,000). Aineiston kerrostaloasunnoista vajaa
puolet oli saunalla varustettuja. Muista asunnoista peräti 94 prosentissa oli
sauna.
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Esimerkki 3
Määritetään erityyppisten asuntojen keskimääräiset neliöhinnat, hinnat ja pinta-alat
sekä testataan erojen tilastollisen merkitsevyys.
Käytetään tässä ryhmämuuttujana (Independent List) asuntotyyppiä, jossa rivitalot ja
paritalot on yhdistetty samaan luokkaan.
Komento: Analyze/Compare Means/Means
Valitaan testaus
sekä tunnusluvut
(oletuksena N,
keskiarvo ja
keskihajonta).

Re port
As untotyyppi
Kerrostalo

Rivitalo/paritalo

Omakotitalo

Total



Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation

As unnon
pyyntihinta (€)
77884,5748
424
29715,47980
98895,1969
516
38417,52810
170571,1889
297
60308,12136
108902,6875
1237
55442,37618

Neliöhinta
1193,7544
424
367,07979
1290,7932
516
308,87030
1222,6589
297
331,70879
1241,1729
1237
337,78310

Pinta-ala (m²)
66,6526
424
18,76108
77,2436
516
23,20984
140,4407
297
38,63085
88,7868
1237
39,58692

Testataan, onko eri asuntotyyppien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja
keskimääräisissä neliöhinnoissa, hinnoissa ja pinta-aloissa. Tässä on mukana
kolme luokkaa, joten käytetään varianssianalyysia.
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Options-painikkeella avutuvassa ikkunassa lisätään rasti kohtaan
Anova table and eta. Tässä ikkunassa voidaan myös valita mukaan tulevat
tunnusluvut.

ANOV A Table

As unnon pyyntihinta (€) *
As untotyyppi
Neliöhinta * A suntotyyppi

Pinta-ala (m²) *
As untotyyppi



Betw een Groups
Within Groups
Total
Betw een Groups
Within Groups
Total
Betw een Groups
Within Groups
Total

(Combined)

(Combined)

(Combined)

Sum of
Squares
1,6E+012
2,2E+012
3,8E+012
2325654
1,4E+008
1,4E+008
1068916
868049,0
1936965

df
2
1234
1236
2
1234
1236
2
1234

Mean Square
7,946E+011
1791067684

F
443,621

Sig.
,000

1162827,163
112397,701

10,346

,000

534458,236
703,443

759,774

,000

1236

Sig.-arvojen 0,000 perusteella erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Eri
asuntotyyppien keskihajonnat ja näin ollen myös varianssit vaihtelevat
kuitenkin suuresti, joten testin edellytykset eivät täyty. Erojen tilastollinen
merkitsevyys voidaan varmistaa ei-parametrisella testillä, esimerkiksi KruskallWallisin H-testillä (Esimerkki 8). Myös tällä testillä saadaan Sig.-arvoiksi 0,000,
joten erot ovat tilastollisesti merkitseviä.
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Esimerkki 4
Testataan Studentin t-testillä, onko saunallisten ja ei-saunallisten asuntojen
keskimääräisissä neliöhinnoissa 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.

Komento: Analyze/Compare Means/Independent-Samples T Test


Valitaan testimuuttujiksi muuttuja tai muuttujat, joista lasketaan keskiarvo.
Tässä esimerkissä testimuuttujaksi valitaan Neliöhinta.



Grouping Variable -muuttujaksi valitaan sauna, jonka mukaan tulevat arvot 1 ja
2 valitaan Define Group -ikkunassa.
Group Statistics

Neliöhinta

Onko sauna?
Kyllä
Ei

Riippuvuudet
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N
949
277

Mean
1300,7943
1025,6418

Std. Deviation
337,33983
236,73919

Std. Error
Mean
10,95051
14,22428

Independe nt Sam ple s Test
Levene's Test f or
Equality of Variances
F
Sig.
Neliöhinta

Equal variances
assumed
Equal variances
not ass umed

50,199

,000

t-test f or Equality of Means
t
df
Sig. (2-tailed)
12,692

1224

,000

15,328

635,144

,000

Varianssit ovat eri suuret,
koska Sig. < 0,05.

Koska varianssit
ovat eri suuret,
käytetään alempaa
Sig.-arvoa
keskiarvojen eron
merkitsevyytenä.

Keskimääräinen neliöhinta otoksen myytävissä asunnoissa, joihin kuuluu

sauna, on 1 301 €, kun se ilman saunaa olevissa asunnoissa on 1 026 €. Ero on
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000).

Esimerkki 5
Selvitetään, onko isoissa asunnoissa kesimäärin alhaisemmat neliöhinnat kuin
pienissä asunnoissa.
Komento: Analyze/Compare Means/Independent-Samples T Test


Jaetaan asunnot pinta-alan mukaan kahteen ryhmään valitsemalla t-testin
Grouping Variable -muuttujan pinta-ala leikkauspisteeksi 75. Jakopiste on
valittu tässä lähelle pinta-alojen mediaania.
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Group Statistics

Neliöhinta



Pinta-ala (m²)
>= 75,00
< 75,00

N
689
548

Mean
1207,4934
1283,5180

Std. Deviation
338,48387
332,39253

Std. Error
Mean
12,89521
14,19910

Alle 75 m²:n asunnoissa neliöhinta oli noin 1 284 €, kun se 75 m²:n tai sitä
suuremmissa asunnoissa oli keskimäärin noin 1 207 €.



Testitaulukko tulee tämän testin yhteydessä oletuksena. Tutkitaan, onko
neliöhintojen keskiarvojen ero tilastollisesti merkitsevä.
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Independe nt Sam ple s Test
Levene's Test f or
Equality of Variances

F
Neliöhinta

Equal variances
assumed
Equal variances
not ass umed

,566

Sig.
,452

t-test f or Equality of Means

t

Sig.
(2-tailed)

Mean
Diff erence

Std. Error
Diff erence

-3,955

1235

,000

-76,02464

19,22052

-113,733

-38,31616

-3,964

1182,083

,000

-76,02464

19,18075

-113,657

-38,39253

Varianssit ovat yhtä
suuret, koska Sig. > 0,05.



df

95% Conf idence
Interval of the
Diff erence
Low er
Upper

Luetaan eron merkitsevyyttä osoittava
Sig.-arvo ylemmältä riviltä. (Arvo olisi
sama siinäkin tapauksessa, että
varianssit eivät olisi olleet yhtä suuret.)

Koska hypoteesi esitettiin yksisuuntaisena (isommissa asunnoissa pienemmät
neliöhinnat), jaetaan saatu Sig.-arvo kahdella. Tulos on kuitenkin sama, 0,000.



Yli 75 m²:n asunnoissa neliöhinta on keskimäärin jonkin verran
alhaisempi kuin sitä pienemmissä asunnoissa (p = 0,000).

Esimerkki 6
Tutkitaan Kolmogorov-Smirnovin testillä ovatko asuntojen pinta-alat, hinnat ja
neliöhinnat normaalisti jakautuneita.
Komento: Analyze/Nonparametric Tests/Legacy Dialogs/1-Sample K-S
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One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test

N
Normal Parameters

a,b

Most Extreme
Diff erences

Pinta-ala (m²)
1237
88,7868
39,58692
,131
,131
-,076
4,605
,000

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negativ e

Kolmogorov-Smirnov Z
As ymp. Sig. (2-tailed)

As unnon
pyyntihinta (€)
1237
108902,6875
55442,37618
,149
,149
-,096
5,254
,000

Neliöhinta
1237
1241,1729
337,78310
,059
,059
-,029
2,064
,000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



Tässä testissä nollahypoteesina on, että muuttuja on normaalisti jakautunut,
joten nollahypoteesi jää voimaan, kun Sig. > 0,05.



Mitkään tutkituista muuttujista eivät ole normaalisti jakautuneita.



Histogrammikuviot vahvistavat testituloksia. Kaikki kuviot saadaan tehtyä
kerralla seuraavasti:
Analyze/Frequencies-komennolla valitaan mukaan kaikki kolme muuttujaa ja
Charts-tyypiksi Histogram. Normaalijakaumakäyrä saadaan kuvioon laittamalla
rasti kohtaan with normal curve.

Pinta-ala (m²)
200

Frequency

150

100

50

0
0,00

100,00

200,00

Pinta-ala (m²)

Riippuvuudet
27
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014

300,00

400,00

Mean =88,79
Std. Dev. =39,587
N =1 237

Asunnon pyyntihinta (€)
200

Frequency

150

100

50

0
0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

Mean =108902,69
Std. Dev. =55442,376
N =1 237

Asunnon pyyntihinta (€)

Neliöhinta
120

100

Frequency

80

60

40

20

0
500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

Mean =1241,17
Std. Dev. =337,783
N =1 237

Neliöhinta



Asunnon pinta-ala -jakauma ja pyyntihinta-jakauma ovat selvästi oikealle vinoja
ja normaalia huipukkaampia. Neliöhintaja-kauma on vähemmän oikealle vino ja
kuvion perusteella melko lähellä normaalijakaumaa. (Se poikkeaa kuitenkin
tilastollisesti merkitsevästi normaalijakaumasta.)
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Esimerkki 7
Testataan Mann-Witneyn U-testillä, onko saunallisten ja ei-saunallisten asuntojen
neliöhinnoissa tilastollisesti merkitsevää eroa.
Suoritetaan testaus kahdella tavalla (a) ja (b). Jälkimmäinen on uusimmissa SPSS-versioissa
oleva komento, jossa ryhmiä voi olla kaksi tai useampia ja joka antaa myös johtopäätöksen.
a)

Komento:
Analyze/Nonparametric Tests/Legacy Dialogs/2 Independent Samples Tests


Komentoikkunaan tehdään valinnat samoin kuin t-testissä.

Ranks
Neliöhinta

Onko sauna?
Kyllä
Ei
Total
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N
949
277
1226

Mean Rank
682,13
378,38

Sum of Ranks
647340,00
104811,00

Te st Statis ticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
As ymp. Sig. (2-tailed)

Neliöhinta
66308,000
104811,0
-12,562
,000

a. Grouping V ariable: Onko sauna?

Tämä testi antoi Sig.-arvoksi 0,000, kuten esimerkin 4 Studentin t-testi. Tästä
voidaan päätellä, että saunalliset ja saunattomat asunnot eroavat toisistaan
neliöhintojen suhteen. Tämä testi perustuu järjestyslukujen käyttöön, joten
analysointia varten keskiarvot tulee laskea erikseen.
b)

Komento: Analyze/Nonparametric Tests / Independent Samples

Kännistä
komento
Riippuvuudet
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Testi tulostaa taulukon:

Johtopäätöksenä hylätään nollahypoteesi, jonka mukaan sanallisten ja ei-saunallisten
neliöhintojen jakaumat olisivat samanlaisia.

Esimerkki 8
Testataan esimerkin 3 asuntotyyppien välillä hinnoissa, neliöhinnoissa ja pintaaloissa olevien erojen tilastollinen merkitsevyys ei-parametrisilla testeillä.
Koska varianssianalyysin edellytysten voimassaolo jäi epävarmaksi esimerkissä 3,
tarkistetaan erojen tilastollinen merkitsevyys ei-parametrisella testillä.
Suoritetaan testaus tässäkin kahdella tavalla (a) ja (b). Jälkimmäinen tapa antaa myös
johtopäätöksen.
a)

Komento: Analyze/Nonparametric Tests/Legacy Dialogs/K Independent Samples


Siirretään Asunnon pyyntihinta, Neliöhinta ja pinta-ala Test Variable List laatikkoon.



Grouping Variable -ruutuun valitaan tyyppi ja annetaan Define Range -ikkunassa
sille minimiarvoksi 1 ja maksimiarvoksi 3 (3 eri ryhmää).
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Saadaan kaksi taulukkoa, joista ensimmäisessä on eri asuntotyyppien
keskimääräiset järjestysluvut ja jälkimmäisessä (alla oleva taulukko) on erojen
tilastolliset merkitsevyydet.

Te st Statis ticsa,b

Chi-Square
df
As ymp. Sig.

As unnon
pyyntihinta (€)
466,573
2
,000

Neliöhinta
32,305
2
,000

Pinta-ala (m²)
593,593
2
,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping V ariable: Asuntotyyppi



Kaikissa testeissä Sig. = 0,000 eli saatiin samat arvot kuin esimerkissä 3. Erot
ovat siis tilastollisesti merkitseviä.



Myös mediaanitesti antaisi samat tulokset.
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b)

Komento: Analyze/Nonparametric Tests / Independent Samples



Tehdään ikkunan mukaiset valinnat ja käynnistetään Run-painikkeella.



Saadaan tulostaulukko:
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Toisistaan riippuvien otosten keskiarvojen vertailu
Esimerkki 9
Testataan, onko valmistuneiden korkeakoulututkintoa koskevien odotusten ja
niiden toteutumisen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa.
Tämän esimerkin datatiedostoa ei ole tietosuojan vuoksi tallennettu verkkoon, mutta
esimerkissä on ohjeet, kuinka testit suoritetaan. Tulosten esittämisestä on esimerkki
kirjan luvussa 13 Raportointiesimerkkejä.
Esimerkissä vertaillaan keskiarvoja, jotka on laskettu samojen henkilöiden
vastauksista kahteen eri kysymysryhmään. Tällöin keskiarvojen eroja testattaessa ei
voida käyttää toisistaan riippumattomien otosten keskiarvotestiä
(Analyze/Compare Means/Independent Samples T Test), vaan testaus suoritetaan
toisistaan riippuvien otosten t-testillä
(Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test).
Jos tutkimustulosten keskiarvoja verrattaisiin jonkin toisen tutkimuksen
samanlaisella mittarilla mitattujen tulosten keskiarvoihin, voitaisiin tulokset esittää
vastaavanlaisena kuviona kuin tässä esimerkissä, mutta testaus tulisi tehdä yhden
otoksen t-testillä (Analyze/Compare Means/One-Sample T Test), mikäli toisen
tutkimuksen data-aineistoa ei ole käytettävissä. Tällöin jokaista otoksesta laskettua
keskiarvoa verrattaisiin erikseen toisen tutkimuksen vastaavaan keskiarvoon. Katso
esimerkkiä 10.
Tähän esimerkkiin liittyy valmistuneiden seurantatutkimuksen kysymys "Mitä
vaikutuksia odotit etukäteen ammattikorkeakoulututkinnosta seuraavan ja miten
nämä odotukset ovat toteutuneet?"
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Ympyröi numero 1–5 sekä odotusten että toteutuman osalta (1 = matala, 5 = korkea).
Odotukset

Toteuma

matala

1. Etenen urallani tai saan vaativampia työtehtäviä
saman työnantajan palveluksessa
2. Saan uuden työpaikan
3. Saan parempaa palkkaa
4. Suoriudun paremmin vanhoista työtehtävistäni
5. Kehityn henkilökohtaisesti ja opin uutta
6. Laajennan sosiaalista verkostoani

korkea

matala

korkea

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Tehtävän suorittaminen
Komento: Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test



Valitaan CTRL-näppäimen avulla muuttujaparit, joiden keskiarvoja halutaan
vertailla ja siirretään parit yksitellen nuolinäppäimen avulla kohtaan Paired
Variables.



Saadaan kolme taulukkoa
o tunnuslukutaulukko, josta nähdään keskiarvot
o korrelaatiotaulukko, josta nähdään korreloivatko muuttujaparit
keskenään
o testitaulukko, josta nähdään pareittain keskiarvojen erojen tilastolliset
merkitsevyydet.
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Ensimmäisen taulukon tunnusluvut voidaan esittää raportissa taulukkona tai
keskiarvoista voidaan piirtää kuvio joko SPSS-ohjelmalla tai Excelillä. Tiedoston
EXCEL\KirjanKuvat taulukossa Odotukset on keskiarvot Excel-kuvion luomista
varten (kuvio 5). Keskiarvot on siinä järjestetty toteuman kesiarvojen mukaan
suuruusjärjestykseen.



Tilastollisesti merkitsevät erot odotusten keskiarvon ja toteuman keskiarvon
välillä on merkitty kuvioon väittämien perään tähtisymboleita käyttäen.

Esimerkki tulosten raportoinnista
Aikuisia valmistuneita pyydettiin arvioimaan, mitä he odottivat etukäteen
ammattikorkeakoulututkinnosta seuraavan, ja miten nämä odotukset ovat
valmistumisen jälkeen toteutuneet. Kuviosta 5 nähdään, että annetuista
vaihtoehdoista vastaajilla oli lähes kaikista vaikutuksista korkeammat odotusarvot
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kuin mikä oli toteutuma. Ainoastaan yhden osa-alueen kohdalla,
omien sosiaalisten verkostojen laajentaminen, toteuma oli hiukan odotusarvoa
korkeampi, mutta tämänkään osa-alueen kohdalla ero ei ollut tilastollisesti
merkitsevä.
Kuviosta käy ilmi, että tärkein odotusarvo aikuisilla opiskelemaan lähtiessä oli
Kehityn henkilökohtaisesti ja opin uutta. Tämä kohta sai parhaan keskiarvon myös
toteutuman osalta, mutta toteuma oli selvästi alhaisempi kuin odotukset (p = 0,000).
Erot odotuksen ja toteutuman välillä olivat suuret ja tilastollisesti merkitsevät myös
väittämissä Saan parempaa palkkaa, Etenen urallani tai saan vaativampia työtehtäviä
sekä Saan uuden työpaikan. Uralla etenemisessä ja uuden työpaikan saannissa
odotukset olivat muita tavoitteita matalampia.

4,0

Kehityn henkilökohtaisesti
ja opin uutta ***

4,4
3,8

Laajennan sosiaalista
verkostoani

3,7
3,5

Suoriudun paremmin vanhoista
työtehtävistäni

3,6
3,1

Saan parempaa palkkaa ***

3,7

Etenen urallani tai saan vaativampia
työtehtäviä saman työnantajan
palveluksessa **

3,0
3,5
3,0

Saan uuden työpaikan **

*** p<0,001, ** 0,001 < p ≤ 0,01

Toteuma
(n=143)
Odotukset
(n=143)

3,3
1
Matala

2

3

4

Kuvio 5. Valmistuneiden odotukset ammattikorkeakoulututkinnon vaikutuksista ja
odotusten toteutuminen
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5
Korkea

Keskiarvojen vertailu toisen vastaavanlaisen tutkimuksen
keskiarvoihin, kun toista aineistoa ei ole käytettävissä (vain
keskiarvot ovat tiedossa)
Esimerkki 10
Testataan poikkeavatko valmistuneiden vastausten keskiarvot toisen samanlaisia
kysymyksiä sisältäneen tutkimuksen keskiarvoista.
Tässä esimerkissä oletetaan, että esimerkin 9 odotukset olisivatkin toisen
tutkimuksen keskiarvoja, johon verrataan tämän tutkimuksen toteutuneita
keskiarvoja. Tällöin jokaista otoksesta laskettua keskiarvoa verrataan erikseen
toisen tutkimuksen vastaavaan keskiarvoon.
Komento: Analyze/Compare Means/One-Sample T Test

Kirjoita tähän toisen tutkimuksen vastaava
keskiarvo niin tarkasti kuin se on tiedossa.
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Edellisestä taulukosta nähdään, että keskiarvo tässä tutkimuksessa on 3,02 ja
sitä siis verrataan aikaisemman tutkimuksen vastaavan kysymyksen
keskiarvoon 3,47. Jälkimmäisestä taulukosta nähdään, että keskiarvo on
merkitsevästi alhaisempi kuin aikaisemmassa tutkimuksessa (p = 0,000).



Seuraavassa on vielä toinen testausesimerkki, jossa keskiarvojen ero ei ole
tilastollisesti merkitsevä (p = 0,119). Keskiarvo tässä tutkimuksessa oli 3,85 ja
aikaisemmassa 3,72, joten ero onkin melko pieni.
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Johtopäätöksenä voitaisiin todeta: Väittämä Laajennan sosiaalista verkostoani sai
tässä tutkimuksessa vähän korkeamman keskiarvon (3,85) kuin aikaisemmassa
tutkimuksessa (3,72), mutta keskiarvojen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä
(p = 0,119).
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