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Tarja Heikkilä 

Ratkaisuja luvun 15 tehtäviin  
 

1.  Luettele hyvän tutkimuksen perusvaatimukset ja riskitekijät. 

 
Katso Hyvän tutkimuksen perusvaatimukset luvusta 1 ja Tutkimusraporttien 
arviointi luvusta 4. Esimerkkejä riskitekijöistä on myös TUTKIMUSTUKI-osion 
tiedostossa ValeEmavaleTilasto luvussa Varmoja tapoja pilata kvantitatiivinen 
tutkimus.  
 

2.   Alla on 4 kysymystä 94 eri kokoista yritystä koskevasta tutkimuksesta. 

2. a)  Ilmoita jokaisesta kysymyksestä, kuinka monta muuttujaa siitä on 
määriteltävä eli montako saraketta data-lomakkeelta on varattava ja minkä 
mitta-asteikon tasoisia kyseiset muuttujat ovat. 
 
Muuttujien lukumäärä selviää periaatteella: Muuttujia on niin monta kuin 
vastauksia enimmillään yhteen kysymykseen. 
 

 1. Yrityksenne perustamisvuosi?    1 muuttuja (välimatka-asteikko) 

                                          

 2. Tärkeimmät asiakaskohderyhmänne (voi olla useita) 

  1. Yritykset 

  2. Työssä käyvät 

  3. Opiskelijat 

  4. Eläkeläiset 

  5. Jokin muu, mikä _______________________                                                                   

  

5 muuttujaa (jokaisesta vaihtoehdosta erikseen), lisäksi voi tehdä String-tyyppisen 
muuttujan viivalle tulleista vastauksista (kaikki muuttujat nominaaliasteikon 
tasoisia) 
 

 3. Arvioikaa lehtimainontaan käyttämänne vuotuinen rahamäärä 

  1. Alle 3 000 €   

  2. 3 000–8 000 € 

  3. 8 001–16 000 € 

  4. Yli 16 000 €  

 
 1 muuttuja (järjestysasteikon tasoinen)    
   



 

  

 

Ratkaisuja luvun 15 tehtäviin 
2 
 
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

4. Arvostele seuraavat ominaisuudet ilmoittelun suhteen numeroasteikolla 4–10 jokaiselle alla 

luetellulle lehdelle 

    EP Pohjalainen Ilkka 

 palvelualttius ______   ______    ______                     

 luotettavuus ______   ______    ______  

 selkeys  ______   ______    ______    

 

9 muuttujaa (tiukkaan tulkittuna järjestysasteikon tasoisia, mutta voidaan käsitellä 
välimatka-asteikon tasoisena, esim. laskea keskiarvoja)  
 

2. b)  Miten kuvailisit kysymysten 1 ja 4 vastauksia. Pohdi molemmissa 

kysymyksissä erikseen mm. seuraavia asioita: 

o Esitätkö frekvenssitaulukot? 

o Lasketko tunnuslukuja? Mitkä tunnusluvut ovat mielekkäitä? 

o Määritteletkö uusia muuttujia tarkastelujen helpottamiseksi ja minkälaisia? 

o Piirrätkö kuvaajia ja minkälaisia? Piirrä yksinkertaiset mallit! 
 
Seuraavassa on joitakin vaihtoehtoja. Tähän hyväksytään muitakin vastauksia. 
 
Kysymyksessä 1 voidaan määritellä uusi muuttuja yrityksen ikä ja esittää se 
esimerkiksi taulukkona kuten tehtävässä 3 tai vastaavana pylväskuviona 
luokitellusta iästä. Lisäksi yritysten iästä voidaan laskea tunnuslukuja (esimerkiksi 
keskiarvo, minimi, maksimi, keskihajonta, mediaani jne.) 
 
Kysymyksestä 4 voitaisiin esittää 3 keskiarvokuviota joko eri ominaisuuksista (tai 
vaihtoehtoisesti eri lehdistä), vaikkapa keskiarvokuvio palvelualttiudesta, jossa 
olisi EP:n, Pohjalaisen ja Ilkan palvelualttiuden keskiarvopylväs. Kaikki 
keskiarvopylväät voisi esittää samassakin kuviossa (yhteensä 9 pylvästä) 
ryhmiteltynä joko ominaisuuden tai lehden mukaan.  
 
Lisäksi voitaisiin tehdä taulukko, jossa olisi kaikkien muuttujien prosenttijakaumat 
samassa taulukossa. Siitä saisi hyödyllistä lisätietoa tekstiin, esimerkiksi kuinka 
monta prosenttia oli annettu kymppejä eri lehtien palvelualttiudelle jne.   
 
Keskiarvokuvion sijaan tulokset voitaisiin esittää pinottuna palkkikuviona, jossa 
aina yksi palkki (100 %) kuvaisi tietyn lehden tiettyä ominaisuutta ja se olisi 
jakautunut eri arvosanoihin prosenttiosuuksien mukaan.  Palkkien päihin voisi 
vielä lisätä ominaisuuden saaman keskiarvon.  
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3.    Täydennä taulukkoon puuttuvat arvot. Kerro myös, mitä eri sarakkeiden 
arvot tarkoittavat. 
 

 Yrityksen ikä luokiteltuna 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid alle 5 35 37,2 38,9 38,9 
 5–9 24 25,5 26,7 65,6 
 10– 31 33,0 34,4 100,0 
 Total 90 95,7 100,0  
Missing System 4 4,3   
Total  94 100,0   

 

Frequency  vastausten lukumäärä  
Percent  prosenttia tutkimukseen osallistuneista 94 yrityksestä 
Valid Percent  prosenttia yrityksistä, jotka ilmoittivat yrityksen iän  
   (oikeastaan ilmoittivat perustamisvuoden, josta 
   laskettiin ikä edellisessä tehtävässä) 
Cumulative Percent   kumulatiivinen prosenttiluku, esimerkiksi arvo 65,6 % 
   kertoo, että alle 10-vuotiaita yrityksiä oli 65,6 %  
   (= 38,9 % + 26,7 %) 
 
Yrityksen ikätieto puuttui 4,3 prosentilta tutkimukseen osallistuneista yrityksistä. 
Huomaa, että taulukossa ei ole tietoa, kuinka monta prosenttia jätti palauttamatta 
lomakkeen.  
 
 

4. Seuraavassa taulukossa on tunnuslukuja myynnissä olevien asuntojen 
neliöhinnoista. Selitä lyhyesti, mitä tunnusluvut tässä tapauksessa 
tarkoittavat ja miten ne on saatu. Laske myös Std. Error of Mean ja keskiarvon 
95 prosentin luottamusväli ja selitä, mitä se tarkoittaa. Hahmottele 
tunnuslukujen perusteella kuvio asuntojen neliöhintajakaumasta.  
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Taulukko on saatu aineistosta DATAT\Asunnot2007. Yksi epäilyttävän korkea 
neliöhinta 10 200 € on poistettu. Sen lisäksi neliöhinta puuttui kolmesta asunnosta.  

 
Neliöhintatieto oli 2 982 asunnosta (Valid) ja puuttuvia tietoja (Missing) oli 4. 
Keskimääräinen neliöhinta (Mean) oli noin 2 042 € ja neliöhintojen mediaani oli 
noin 100 € pienempi eli 1 941 €. Puolet neliöhinnoista oli siis korkeintaan tämän 
suuruisia. 
 
Moodi (Mode) on tässä 2 000 €, mutta taulukosta ei näy, kuinka monta neliöhintaa 
oli tämän suuruista. Tällaisessa jakaumassa saattavat eri arvojen frekvenssit olla 
hyvin pieniä, joten ilman frekvenssijakauman tarkastelua ei moodin 
mielekkyydestä ole varmuutta. Frekvenssijakaumasta nähtäisiin, että 2 000 € oli 
21 asunnon neliöhinta. 
 
Keskihajonta (Std. Deviation) on 836 €, joten noin 70 % (tarkemmin 68 %) 
neliöhinnoista olisi 836 euron sisällä keskiarvosta, mikäli jakauma noudattaisi 
täysin normaalijakaumaa. Tässä jakauma on oikealle vino, joten päättely ei pidä 
täysin paikkaansa. Frekvenssijakaumaa tarkastelemalla saataisiin tälle välille noin 
73 % arvoista. Kahden keskihajonnan päässä eli 1 672 euron päässä keskiarvosta 
olisi normaalisti jakautuneella jakaumalla noin 95 % neliöhinnoista, näin on 
tässäkin jakaumassa. 
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Keskihajonnan ja havaintojen lukumäärän perusteella saadaan keskiarvon 
keskivirhe (Std. Error of Mean) kertoo keskiarvon luotettavuudesta.  

€ 31,15
982 2

€ 18,836
  

Voidaan 95 prosentin varmuudella sanoa, että koko perusjoukon keskimääräinen 
neliöhinta on välillä 2 012–2 072 € eli noin kahden (tarkemmin 1,96:n) keskiarvon 
keskivirheen sisällä keskiarvosta (≈ 2042,39 €  2 ∙ 15,31 €).  Tämä on keskiarvon 
95 prosentin luottamusväli. 
 
Vinous (Skewness) on 1,255. Luku on positiivinen eli jakauma on oikealle vino. 
Vinouden suhde keskivirheeseensä on n. 27,9, mikä osoittaa selvää 
normaalijakaumasta poikkeavuutta (raja 2). Oikealle vinous voidaan päätellä myös 
siitä, että keskiarvo on mediaania suurempi.  
 
Huipukkuus (Kurtosis) on myös positiivien ja selvästi nollasta poikkeava (3,276) eli 
jakauma on normaalijakaumaa huipukkaampi . Huipukkuuden suhde 
keskivirheeseensä on 36,4 (yli 2), mikä osoittaa, että jakauma poikkeaa 
huipukkuudeltaan merkitsevästi normaalista. 
 
Vaihteluvälin pituus (Range) 6 963 € ilmoittaa, mikä on suurimman (Maximum 
7200 €) ja pienimmän neliöhinnan (Minimum  237 €) erotus. 
 
Fraktiileista (Percentiles) on otettu mukaan 5, 25, 50, 75 ja 95 prosentin fraktiilit. 
Neliöhinnoista 5 % on alle 961 €, neljäsosa korkeintaan 1 451 €, puolet 
korkeintaan 1 941 €, kolme neljäsosaa korkeintaan 2 465 € ja 95 % korkeintaan 
3 540 €. On siis ehdottomasti väärin sanoa ”neliöhinnoista  95 % on noin 3 540 €”.  
Histogrammikuvio vahvistaa monet tunnusluvuista tehdyt johtopäätökset. 
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5.   Seuraava korrelaatiomatriisi liittyy myynnissä olevien asuntojen aineistoon. 
Taulukossa on esitetty parittaiset korrelaatiot muuttujien Asunnon 
pyyntihinta (€), Pinta-ala (m²), Neliöhinta (€/m²) ja Asunnon ikä (v) välille. 
Analysoi taulukon tuloksia! Laske myös selitysasteet ja selitä, mitä ne 
tarkoittavat. 
 

 
 
Esimerkki liittyy aineistoon DATAT\Asuntomyynti. Tarkasteluun on otettu mukaan 
vain vuosien 2005–2007 tapaukset. 
 

 Asunnon pinta-alan ja pyyntihinnan välinen korrelaatiokerroin 0,832 osoittaa 
voimakasta positiivista korrelaatiota (maksimi 1): pinta-alan kasvaessa hintakin 
kasvaa. Selitysaste on 0,832² = 0,692  69 % eli 69 % asuntojen hintojen vaihtelusta 
voidaan selittää asunnon pinta-alan vaihtelulla. 
 
Sig. = 0,000 (p = 0,000) osoittaa tilastollisesti erittäin merkitsevää riippuvuutta. 
 
N = 798  ilmoittaa havaintoparien määrän. Näin monesta asunnosta oli tiedossa 
sekä pinta-ala että pyyntihinta. 
 

 Korrelaatiokerroin –0,661 osoittaa selvää negatiivista korrelaatiota: asunnon 
vanhetessa neliöhinta pääsääntöisesti pienenee. Selitysaste  
(–0,661)² = 0,437  44 % eli 44 % asuntojen neliöhintojen vaihtelusta voidaan 
selittää asunnon iän vaihteluilla. 
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Sig. = 0,000 (p = 0,000) osoittaa tilastollisesti erittäin merkitsevää riippuvuutta. 
 
N = 383 ilmoittaa havaintoparien määrän. Havaintoparien määrä on tässä 
huomattavasti pienempi kuin edellisessä, koska monesta asunnosta puuttui 
rakennusvuosi, joten ikääkään ei voitu laskea. 
 

 Asunnon pyyntihinnan ja neliöhinnan välillä on lievää positiivista korrelaatiota 
(r = 0,371): kun pyyntihinta kasvaa, niin neliöhintakin usein kasvaa. Selitysaste on 
tässä kuitenkin vain noin 14 %.  
 

 Muut korrelaatiot ovat hyvin lieviä. Koska havaintopareja on paljon, jo hyvin 
pienetkin korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä. Esimerkiksi pinta-alan ja 
neliöhinnan välinen korrelaatiokerroin on vain –0,147, mutta sekin on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä, vaikka käytännössä hyvin pieni. On siis 
havaittavissa, että isoissa asunnoissa on keskimäärin jonkin verran pienemmät 
neliöhinnat kuin pienissä asunnoissa.  
 

 Asunnon iän ja pyyntihinnan välillä on lievä negatiivinen korrelaatio: asunnon iän 
kasvaessa pyyntihinta keskimärin hieman laskee. Korrelaatio on yllättävän pieni, 
mutta tämä johtuu siitä, että mukana on kerralla paljon muuttuvia tekijöitä. 
Asunnon iän ja pinta-alan välisestä korrelaatiosta (tosin hyvin lievästä) nähdään, 
että vanhat asunnot ovat keskimäärin jonkin verran suurempia kuin uudet ja tämä 
osittain pienentää asunnon iän ja pyyntihinnan välistä korrelaatiota. Jos 
laskettaisiin asunnon iän ja pyyntihinnan välillä osittaiskorrelaatiokerroin 
vakioimalla pinta-ala, olisi korrelaatio peräti –0,623 ja siitä laskettu selitysaste 
39 %.  
 

6. Tehtävän taulukot liittyvät ammattikoreakoulusta valmistuneiden 
seurantatutkimukseen.  

6. a) Analysoi taulukoista saatavia tuloksia kuten tekisit tutkimusraportissa!  

Työsuh te en luonne * S ukupu ol i Crosstabulation

45 42 87

71,4% 34,7% 47,3%

16 72 88

25,4% 59,5% 47,8%

2 7 9

3,2% 5,8% 4,9%

63 121 184

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

Count

% within Sukupuoli

Count

% within Sukupuoli

Count

% within Sukupuoli

Count

% within Sukupuoli

toistaiseksi

pysyvä/vakinainen

määräaikainen

t ilapäinen

Työsuhteen

luonne

Total

mies nainen

Sukupuoli

Total

 



 

  

 

Ratkaisuja luvun 15 tehtäviin 
8 
 
© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 

 

Chi-S quare Tests

22,467a 2 ,000

22,993 2 ,000

18,633 1 ,000

184

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Associat ion

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum

expected count  is 3,08.

a. 

 
Analysoinnin voisi tehdä esimerkiksi tähän tapaan:  
 
Valmistuneista vajaa puolet oli vakituisissa työsuhteissa ja saman verran oli myös 
määräaikaisissa työsuhteissa; tilapäisessä työsuhteessa oli vain vajaa 5 % työssä 
käyvistä.  Miesten ja naisten työsuhteen luonteessa oli selviä eroja (p = 0,000). 
Miehistä yli 70 % oli vakituisissa työsuhteissa, naisista vain runsas kolmasosa. 
Naisilla määräaikaiset työsuhteet olivat paljon yleisempiä (noin 60 %). 
Tilapäistöissä oli naisistakin vain noin 6 %.  
 

6. b) Mitkä ovat Khiin neliö -testin nollahypoteesi H0 ja vaihtoehtoinen hypoteesi H1?  

  
H0: Miesten ja naisten työsuhteissa ei ole eroja. Voi sanoa myös:  
  Sukupuoli ei vaikuta työsuhteen luonteeseen. 
 
H1:  Miesten ja naisten työsuhteissa on eroja. Voi sanoa myös: 
  Sukupuoli vaikuttaa työsuhteen luonteeseen. 
  

Mitä tarkoittavat 2-riippumattomuustestissä odotetut frekvenssit? (Voit selittää 
seuraavan esimerkin avulla tai yleisesti.) 
 
Ohjelma laskee odotetut frekvenssit nollahypoteesin mukaisessa tilanteessa eli, 
mitkä frekvenssit olisivat, jos miehistä ja naisista yhtä suuri osa (47,3 %) olisi 
vakituisessa työsuhteessa, samoin yhtä monta prosenttia miehistä ja naisista 
(47,8 %) olisi määräaikaisessa ja 4,9 % olisi tilapäisessä työsuhteessa.  
 

Mitä voit päätellä jälkimmäisen taulukon alapuolella olevista arvoista? Perustele! 

Miten The Minimum Expected Count (3,08) on saatu?  

 
Testin edellytykset ovat kunnossa. Vain 16,7 % odotetuista frekvensseistä on alle 5 
(saa olla korkeintaan 20 %) ja pieninkin odotettu frekvenssi on yli 1. (The 

minimum expected count on .08,363
184

9
 ) 
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 Minkä johtopäätöksen teet testin perusteella? 

 
Testin edellytykset ovat kunnossa ja Sig. < 0,05. Tästä voidaan päätellä, että 

sukupuoli vaikuttaa työsuhteen luonteeseen. (Tämä voidaan yleistää koko 
perusjoukkoon.) 
 
Huom! Pieni p-arvo (eli Sig.) ei ole testin edellytys! Se on edellytys sille, että 
muuttujien välinen riippuvuus voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. 
 

6. c) Pohdi, mitä muita selittäviä tekijöitä mahdolliseen eroon on kuin sukupuoli! 

 Koulutusala, jos mukana on eri alalta valmistuneita 
 Erilaiset työtehtävät 
 Työkokemus 
 Työpaikan sijainti (esim. Seinäjoen seutu/pääkaupunkiseutu) 
  

9.     Alla on Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinointibussitutkimuksesta 
mielipidearvosanojen keskiarvoja esittävä kuva. (Asteikko 1–5, 1 = täysin eri 
mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Tutkittavana oli lukiolaisia, jotka olivat 
tutustuneet bussiin. Onko kuvassa virheitä tai parantamisen varaa ja 
minkälaisia? Miten raportissa kommentoisit kuvaa, johon olet ensin tehnyt 
mahdolliset korjaukset? 
 

Kuvassa esiintyvät keskiarvot ovat 

seuraavien väitteiden arvosanoista: 

A Bussin ulkoilme oli kiinnostava                                     

B Palvelu bussissa oli ystävällistä     

C Bussin henkilökunta oli asiantuntevaa                               

D Bussissa oli tarpeeksi informaatiota                                

E Bussista sain tarpeeksi informaatiota 

 mukaani 

F Sain kattavan kuvan 

 ammattikorkeakoulututkinnon 

 suorittaneiden sijoittumisesta 

 työelämään 

G Bussi sai minut vakuuttuneeksi siitä, että ammattikorkeakoulu on yksi varteenotettava jatko-

 opiskelupaikka 

H Bussin vierailuajankohta oli sopiva                                 

I Uskon, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus pärjätä kiristyvillä 

 työmarkkinoilla. 

 

3,9

4,2

3,6

2,8

4,1

4,0

4,3

4,6

3,9

IHGFEDCBA

M
e
a
n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5
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Asteikkoa ei saa katkaista 2,5:stä, vaan aloitetaan 1:stä. (Tässä asteikko alkoi 1:stä 
eikä 0:sta.) Kuviosta saa itsenäisen kokonaisuuden palkkikuviona, jossa kirjainten 
A–I tilalla on väittämät. Voi myös harkita palkkien esittämistä keskiarvojen 
mukaisessa järjestyksessä, jolloin analysointi suoritetaan luontevasti aloittaen 
parhaimmista keskiarvoista esim. seuraavaan tapaan: 
 
Lukiolaiset arvioivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinointibussin 
vierailun keskimäärin melko hyvin arvosanoin. Parhaat keskimääräiset arvosanat 
sai ystävällinen palvelu (ka 4,6 asteikolla 1–5) sekä henkilökunnan asiantuntemus 
(ka 4,3). Myös bussin vierailuajankohtaa pidettiin hyvänä (ka 4,2) ja sekä bussissa 
että mukaan saatua informaatiota riittävänä (ka 4,0 ja 4,1). Myös muiden 
väittämien keskiarvot olivat yli 3,5 lukuun ottamatta 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään saatua 
kuvaa, jonka keskiarvo jäi alle kolmosen. (Kirjoittajan lisäys: 
Markkinointibussitutkimus suoritettiin ennen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 
valmistuneiden säännöllisten seurantatutkimusten aloittamista.)  
 

10.    Alla olevat tulosteet ovat tehtävän 9 tutkimukseen liittyvästä lukiolaisia 
koskevasta tutkimuksesta. Vastaa tulosteiden perässä oleviin kysymyksiin. 

7 14 39 60

28,0% 48,3% 73,6% 56,1%

18 15 14 47

72,0% 51,7% 26,4% 43,9%

25 29 53 107

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

Count

% w ithin

Opiskeluaste

Count

% w ithin

Opiskeluaste

Count

% w ithin

Opiskeluaste

Kyllä

En

Total

1. luokka 2. luokka Abiturientti

Opiskeluaste

Total

Oletko jo päättänyt jatko-opiskelupaikas tas i * Opiskeluaste Cross tabulation

 

15,314
a

2 ,000

15,735 2 ,000

15,119 1 ,000

107

Pearson

Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp.

Sig.

(2-tailed)

Chi-Square Tests

0 cells  (,0%) have expected count less than 5.

The minimum expected count is 10,98.

a. 
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10. a)  Mitä taulukoiden avulla on tutkittu?   

On tutkittu, kuinka suuri osa lukion eri luokka-asteilla opiskelevista on päättänyt 
jatko-opiskelupaikastaan, ja onko tässä asiassa luokka-asteiden välillä tilastollisesti 
merkitseviä eroja.  
  

10. b) Selitä ympyröidyt kohdat . 

Kyselyyn vastasi 53 abiturienttia ja heistä 39 eli 73,6 % oli jo päättänyt jatko-
opiskelupaikastaan. Kaikista vastanneista 107 lukiolaisesta 47 eli 43,9 % ei ollut 
vielä päättänyt jatko-opiskelupaikastaan.  
 

10. c)   Onko testiä lupa käyttää? Perustele! 

Testin edellytykset ovat kunnossa eli testiä on lupa käyttää. Yksikään odotettu 
frekvenssi ei ole alle 5 (20 % saisi olla) ja pieninkin odotettu frekvenssi 10,98 on 
yli 1. 
 
Huom! Pieni p-arvo ei ole testin edellytys! Se on edellytys sille, että muuttujien 
välinen riippuvuus voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa (eli tässä jatko-
opiskelupaikasta päättämisen riippuvuus opiskeluasteesta).  

10. d) Analysoi tulos! 

Opiskeluaste vaikutti tilastollisesti erittäin merkitsevästi siihen, kuinka suuri osa 
lukiolaisista oli päättänyt jatko-opiskelupaikastaan (p = 0,000). (Voidaan yleistää 
koskemaan koko perusjoukkoa.)  Tutkimukseen osallistuneista ensimmäisen 
luokan opiskelijoista vain runsas neljäsosa (28 %) oli päättänyt jatko-
opiskelupaikastaan, toisen luokan opiskelijoista jo lähes puolet (48 %) ja 
abiturienteista noin 74 % oli päättänyt jatko-opiskelupaikastaan.           
  

10. e) Miten tulkintasi muuttuisi, jos Chi-Square Tests -taulukon Sig.-arvo olisi ollut 
0,000, mutta taulukon alapuolella olisi ollut seuraava teksti 
(ristiintaulukkokin muuttuisi tällöin): 

 a. 2 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,58. 

 
Khiin neliö -testin Sig.-arvon mukaan opiskeluasteiden välillä olisi tilastollisesti 
merkitseviä eroja jatko-opiskelupaikasta päättämisen suhteen, mutta mukana on 
liian paljon pieniä frekvenssejä, että tulokset voisi luotettavasti yleistää koskemaan 
koko perusjoukkoa.  
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11. a)  Vertaile varianssianalyysia ja t-testiä. (Mitä niillä testataan, minkälaisille 
muuttujille niitä voidaan käyttää, mitä eroa testeissä on jne.) 
 
Molempia käytetään keskiarvojen erojen testaamiseen. Muuttujien, joista lasketaan 
keskiarvot, tulee olla välimatka- tai suhdeasteikon tasoisia, muuten keskiarvojen 
laskeminen ei ole mielekästä. T-testiä voidaan käyttää vain kahden eri ryhmän 
keskiarvojen eron testaamiseen (esimerkiksi miesten ja naisten), 
varianssianalyysissä ryhmiä voi olla useita. 
 
Molempien testien edellytyksenä on muuttujan arvojen normaalijakautuneisuus 
jokaisessa vertailtavassa ryhmässä, mutta jos ryhmäkoot ovat tarpeeksi suuret 
( 30), ei normaalijakautuneisuus ole välttämätöntä. 
 
Varianssianalyysissa muuttujan varianssit (ja myös keskihajonnat) eri ryhmissä 
tulee olla yhtä suuret (lähellä toisiaan).  T-testissä ohjelma laskee keskiarvojen 
erojen tilastollisen merkitsevyyden sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien 
tapauksessa, joten sitä kannattaa käyttää kahden ryhmän tapauksessa 
varianssianalyysin sijaan.  
 

11. b)  Seuraavat tulosteet liittyvät koulussa tehtyyn ruokailututkimukseen, jossa 
kysyttiin opiskelijoilta ruokailuun liittyviä mielipiteitä. Vastaukset annettiin 
asteikolla 1–5, missä 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.  

 Mitä alla olevalla t-testillä (taulukko 2) on testattu? Selvitä, mitä kolme Sig.-
arvoa tarkoittavat? Kumpi jälkimmäisistä testeistä tässä valitaan ja miksi? 
Minkä johtopäätöksen voit tehdä taulukoiden perusteella?  
 
Testillä on testattu, onko naisten ja miesten keskimääräisissä arvioissa ruoka-
annosten monipuolisuudesta tilastollisesti merkitseviä eroja, ts. voidaanko 
yleistää, että miehet ovat enemmän samaa mieltä ruoka-annosten 
monipuolisuudesta kuin naiset.  
 
 Taulukko 1. 

  Group Statistics 
 

  Sukupuoli N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Ruoka-
annokset ovat 
monipuolisia 

 
Nainen 60 3,65 ,971 ,125 

   
Mies 
 

35 4,03 ,785 ,133 
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 Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Ruoka-annokset 
ovat 
monipuolisia 

Equal variances  
assumed 

 
3,073 

 
,083 -1,961 93 

 
,053 

  Equal variances not 
assumed 

    -2,073 83,448 ,041 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Johtopäätös: Tutkimukseen osallistuneet miehet pitivät ruoka-annoksia 
jonkin verran monipuolisempana (ka 4,03) kuin naiset (ka 3,85), mutta ero 
on tilastollisesti vain suuntaa-antava (p = 0,053). 
 

12.   Vertailtaessa eri asuntotyyppien keskimääräisiä neliöhintoja saatiin alla 
olevat ohjelmatulosteet. Tulkitse tulokset niin hyvin kuin osaat. Minkä 
muiden selittävien tekijöiden kuin asuntotyypin vaikutusta neliöhintoihin 
tulisi mielestäsi tutkia? Mitkä ovat varianssianalyysin käytön edellytykset? 
Ovatko ne tässä mielestäsi voimassa?  Perustele! Minkä johtopäätöksen teet 
testin perusteella? 

  

Re port

Neliöhinta

1784,43 43 275,81

1595,20 126 144,71

1543,01 54 237,41

1619,05 223 216,02

Asuntotyyppi

Kerrostalo

Rivitalo/paritalo

Omakotitalo

Total

Mean N Std. Deviation

 

ANO VA Table

1559953 ,550 2 779976,775 19,499 ,000

8799976 ,557 220 39999,893

10359930,107 222

Between Groups

Within Groups

Total

Neliöhinta *

Asuntotyyppi

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Tämän Sig.-arvon (> 0,05) perusteella, varianssit ovat 
riittävän yhtä suuret, joten kyseessä on 
Equal variances assumed eli ylempi rivi. 
 
Jos Sig.-arvo olisi alle 0,05, luettaisiin keskiarvojen 
eron Sig.-arvo alemmalta riviltä. (Keskiarojen ero 
olisi tällöin tilastollisesti merkitsevä (p = 0,041). ) 

Keskiarvojen eron Sig.- arvo 
on siis ylempi eli 0,053, ero ei 
siis ole aivan tilastollisesti 
merkitsevä, mutta on 
kuitenkin suuntaa antava (alle 
0,100). 
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 Aineisto on otos Seinäjoella vuosina 2005–2007 myynnissä olleista alle 10 vuotta 

vanhoista asunnoista.   

 
Tarkastelussa oli mukana tietoja yhteensä 223 asunnosta, joista kerrostaloasuntoja 
oli 43, rivitaloasuntoja 126 ja omakotitaloja 54. Kerrostaloasuntojen 
keskimääräinen neliöhinta oli noin 1 784 € ja keskihajonta 276 €. 
Rivitaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli vähän alhaisempi eli 1 595 € ja 
keskihajonta (145 €) selvästi pienempi kuin kerrostaloasunnoilla. Omakotitalojen 
keskimääräinen neliöhinta oli alhaisin, 1 543 €.  Ero asuntotyyppien välillä on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000), mutta testi ei anna tarkempaa tietoja, 
mitkä erot ovat merkitseviä (esimerkiksi poikkeavatko rivi-/paritalojen ja 
omakotitalojen neliöhinnat tilastollisesti toisistaan).  
 
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.  

 
Asuntotyyppien keskihajonnoissa on selviä eroja, joten varianssianalyysin ehto 
varianssien yhtäsuuruudesta ei ole voimassa (varianssi = keskihajonta²).  Sig.-arvo 
olisi hyvä varmistaa ei-parametrisella Kruskal-Wallisin testillä. Myös se antaisi Sig.-
arvoksi 0,000. Tukeyn testillä voitaisiin todeta, että tämän aineiston 
kerrostaloasuntojen keskimääräinen hinta on tilastollisesti merkittävästi 
korkeampi kuin muiden asuntotyyppien, mutta rivi-/paritalojen ja omakotitalojen 
hinnat eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.   
 
Asuntotyypin lisäksi neliöhintaan vaikuttavat muun muassa asunnon ikä (vaikka se 
onkin tässä rajattu alle 10 vuodeksi), pinta-ala, sijainti, tasokkuus, onko asunto 
remontoitu vai ei.  

 


