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10. Useamman riippumattoman ryhmän vertailu 

Riippumattomien ryhmien vertailussa ryhmien oletetaan olevan toisistaan riippumattomat eli 
käytännössä ryhmissä on eri havainnot.  
 

10.1. Khiin neliö -testi 

Useamman kuin kahden riippumattoman ryhmän vertailussa käytetään ristiintaulukointia ja 2-
testiä tai Fisherin testiä kuten kahden riippumattoman ryhmän vertailussa. Suorittaaksesi 
analyysin katso ohje luvusta 9.1. 
 
 

10.2. Yksisuuntainen varianssianalyysi 

Verrattaessa yhden moniluokkaisen ryhmittelymuuttujan vaikutusta jatkuvan muuttujan 
vaihteluun käytetään yksisuuntaista varianssianalyysiä. Sillä analysoidaan ja vertaillaan 
vastemuuttujan keskiarvoja ryhmittelymuuttujan muodostamien ryhmien välillä. Vertailtavien 
ryhmien on oltava keskenään riippumattomia. Varianssianalyysi soveltuu ryhmäkeskiarvojen 
väliseen vertailuun silloin, kun vertailtavia ryhmiä on enemmän kuin kaksi. (Riippumattomien 
ryhmien t-testiä käytetään kahden ryhmän väliseen vertailuun, luku 9.2). Ennen varianssianalyysin 
suorittamista kannattaa tutkia normaalijakaumaoletuksen voimassaolo (luku 5.3) tai ainakin 
vastemuuttujan jakauman symmetrisyys sekä varianssien yhtäsuuruus (luku 10.2.1) vertailtavissa 
ryhmissä.  
 
Verrataan aineistossa sydant.sav painon keskiarvoja eri tupakointiluokkien välillä. Valitse  

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA... 

 
Siirrä selitettäväksi muuttujaksi Dependent List -kohtaan paino ja ryhmittelymuuttujaksi Factor-
kohtaan tup (kuva 10.2.1). 
 

Napsauta  ja tee avautuvassa Options-ikkunassa kuvan 10.2.2 mukaiset valinnat. Valinta 
Descriptives tulostaa ryhmäkeskiarvot ja hajonnat. Ryhmien varianssien yhtäsuuruuden 
testaamiseen valitaan Homogeneity of variance test ja erisuurten varianssien tapauksessa 
käytettävän testituloksen saamiseksi valitaan Brown-Forsythe. Valinnalla Means plot piirretään 

kuvaaja ryhmäkeskiarvoista. Napsauta lopuksi . 
 
Ryhmäkeskiarvojen parittaisiin vertailuihin on useita eri menetelmiä. SPSS:n tarjoamat 

menetelmät löytyvät painikkeen  takaa. Yleisimpiä testejä ovat Bonferronin, Scheffen, 

Dunkanin, Tukeyn ja Dunnettin menetelmät. Napsauta , valitse avautuvassa Post Hoc 

Multiple Comparisons -ikkunassa Tukey ja napsauta .  
 

Kun valinnat on tehty, napsauta One-Way ANOVA -ikkunassa  . 
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Kuva 10.2.1: Muuttujien valitseminen One-Way ANOVA -ikkunassa. 

 

 

Kuva 10.2.2: Yksisuuntaiseen varianssianalyysiin liittyvät lisävalinnat Options-ikkunassa. 

 

 

Kuva 10.2.3: Tukeyn testin valitseminen Post Hoc Multiple Comparisons -ikkunassa. 
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10.2.1. Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset 

Tulostuksen ensimmäinen taulukko sisältää painon tunnuslukuja eri tupakointiluokissa: 
havaintojen lukumäärä, keskiarvo, keskihajonta, keskivirhe, luottamusväli, minimi ja maksimi 
(taulukko 10.2.1). 

Taulukko 10.2.1: Kuvailevat tunnusluvut. 

Descriptives 
paino   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ei tupakoi 32 67,69 14,148 2,501 62,59 72,79 45 95 
tupakoi 48 77,38 14,982 2,162 73,02 81,73 52 109 
lopettanut 17 74,71 13,462 3,265 67,78 81,63 52 97 
Total 97 73,71 14,957 1,519 70,70 76,73 45 109 

 
Taulukossa 10.2.2 esitetään Levenen varianssitestin tulos: p-arvo (Sig.) 0,866 > 0,05. Tämä tukee 
oletusta, että varianssit eri tupakointiryhmissä olisivat yhtä suuret. Varianssien yhtä suuruus 
vaikuttaa ryhmäkeskiarvojen yhtäsuuruutta testaavan testin valintaan. Jos ryhmien varianssit ovat 
yhtä suuret, voidaan käyttää F-testiä, jonka testisuure ja p-arvo saadaan ANOVA-taulukosta 
(taulukko 10.2.3). Jos ryhmien varianssit ovat erisuuret, voidaan F-testin sijaan käyttää Brown-
Forsythen tai Welchin testiä (taulukko 10.2.4). 
 
Taulukossa 10.2.3 on esitetty ANOVA-taulukko, jossa on sekä ryhmien väliset että ryhmien sisäiset 
neliösummat ja jäännösneliösummat. Niistä on laskettu F-testisuure ja sen p-arvo (Sig.). F-testin p-
arvon 0,015 (< 0,05) mukaan ryhmäkeskiarvoissa näyttäisi olevan eroa. Taulukossa 10.2.4 on 
esitetty Brown-Forsythen testin tulos, jota käytettäisiin, jos varianssit olisivat ryhmissä erisuuret.  

Taulukko 10.2.2: Varianssin yhtäsuuruuden testaus. 

Test of Homogeneity of Variances 
paino   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,144 2 94 ,866 

Taulukko 10.2.3: Ryhmien välisten erojen testaus. 

ANOVA 
paino   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1822,263 2 911,132 4,358 ,015 

Within Groups 19653,654 94 209,081   
Total 21475,918 96    

Taulukko 10.2.4: Brown-Forsythen testin tulos. 

Robust Tests of Equality of Means 
paino   

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 4,590 2 70,038 ,013 

a. Asymptotically F distributed. 
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SPSS:n tulostama viivakuvio painon ryhmäkeskiarvoista on esitetty kuvassa 10.2.4.  

 

Kuva 10.2.4: Viivakuvio painon ryhmäkeskiarvoista. 
 
Multiple Comparisons -taulukossa on esitetty Tukeyn testin mukaiset ryhmäkeskiarvojen 
parittaiset vertailut (taulukko 10.2.4). Jos varianssianalyysin perusteella ryhmäkeskiarvoissa 
näyttäisi olevan eroa (kuten esimerkissämme: p-arvo = 0,015), voidaan parittaisten vertailujen 
avulla tarkentaa, mitkä ryhmät eroavat toisistaan. Taulukossa on esitetty parittain ryhmien 
keskiarvojen erotus ja keskivirhe sekä p-arvo. Esimerkissämme painon keskiarvo eroaa 
merkitsevästi vain ei-tupakoivien ja tupakoivien välillä (ryhmien välinen ero -9,7 ja p-arvo 0,012).  

Taulukko 10.2.5: Post hoc -vertailut ryhmien välillä. 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   paino   
Tukey HSD   

(I) tupakointi (J) tupakointi 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ei tupakoi tupakoi -9,688
*
 3,300 ,012 -17,55 -1,83 

lopettanut -7,018 4,340 ,243 -17,35 3,32 
tupakoi ei tupakoi 9,688

*
 3,300 ,012 1,83 17,55 

lopettanut 2,669 4,081 ,791 -7,05 12,39 
lopettanut ei tupakoi 7,018 4,340 ,243 -3,32 17,35 

tupakoi -2,669 4,081 ,791 -12,39 7,05 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

10.2.2. Yksisuuntaisen varianssianalyysin kontrastit 

Post hoc -testien sijaan yksisuuntaisen varianssianalyysin yhteydessä voidaan tutkia kiinnostuksen 
kohteena olevien ryhmien keskiarvojen välisiä kontrasteja. 
 
Kontrasti λ on muotoa 

                  

missä μi ovat ryhmien keskiarvoja ja ci kontrastikertoimia. Kertoimien ci summan tulee olla 0.  
 

Aloita kontrastin muodostaminen napsauttamalla One-Way ANOVA -ikkunassa  painiketta. 
Muodostetaan kontrasti luokkien ’ei tupakoi’ ja ’tupakoi’ välille. Syötä Coefficients-kenttään 

kertoimet 1, -1 ja 0 ja napsauta  jokaisen syötetyn kertoimen jälkeen (kuva 10.2.5). Tällöin 
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kontrasti on muotoa: λ = μ1 - μ2 eli luokkien ’ei tupakoi’ ja ’tupakoi’ odotusarvojen erotus. 

Napsauta  Contrasts-ikkunassa ja  One-Way ANOVA -ikkunassa.  
 

 

Kuva 10.2.5: Kontrastiparametrien syöttäminen. 
 
Tulostusikkunaan tulostuvat taulukko muodostetusta kontrastista (taulukko 10.2.6) ja taulukko 
kontrastia koskevasta testistä (taulukko 10.2.7). 
 
Taulukossa 10.2.7 testisuureen p-arvon valintaan vaikuttaa ryhmien varianssien yhtäsuuruus. 
Levenen testin perusteella varianssien oletettiin olevan yhtäsuuret (taulukko 10.2.2), joten p-arvo 
luetaan ylemmältä riviltä. Odotusarvojen välinen erotus on -9.69. Erotuksesta ja keskihajonnasta 
muodostettu t-testisuure on -2.936 ja siihen liittyvä p-arvo on 0.004. Testi tukee vahvasti ajatusta, 
että ryhmien ei tupakoi ja tupakoi odotusarvojen välillä on eroa. 

Taulukko 10.2.6: Kontrastiparametrointi. 

Contrast Coefficients 

Contrast 

tupakointi 

ei tupakoi tupakoi lopettanut 

1 1 -1 0 

Taulukko 10.2.7: Kontrastia koskevat testit. 

Contrast Tests 

  
Contrast 

Value of 
Contrast Std. Error t df 

Sig. 
(2-tailed) 

paino Assume equal variances 1 -9,69 3,300 -2,936 94 ,004 

Does not assume equal variances 1 -9,69 3,306 -2,930 69,176 ,005 
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10.3. Monisuuntainen varianssianalyysi 

Jatkuvan muuttujan vaihtelun tarkasteluun voidaan käyttää monisuuntaista varianssianalyysiä, kun 
ryhmitteleviä muuttujia on useita. Monisuuntaisella varianssianalyysillä voidaan tutkia 
ryhmittelevien muuttujien päävaikutusten lisäksi ryhmittelevien muuttujien yhdysvaikutuksia. 
 
Oletuksena monisuuntaisessa varianssianalyysissä on, että jatkuva muuttuja noudattaa 
normaalijakaumaa, ryhmät ovat riippumattomia ja selitettävän muuttujan varianssit 
ryhmittelymuuttujien eri kombinaatioissa ovat samansuuruisia. 
 
Tutkitaan kaksisuuntaisella varianssianalyysillä aineistossa sydant.sav sukupuolen ja ikäluokan 
(< 60 v ja ≥ 60 v) vaikutusta painoindeksin vaihteluun. Samalla tutkitaan onko sukupuolen ja 
ikäluokkien välillä yhdysvaikutusta.  Valitse 

Analyze → General Linear Model → Univariate... 

  
Sijoita avautuvassa Univariate-ikkunassa (kuva 10.3.1) selitettävä muuttuja bindex Dependent 
Variable -kohtaan ja ryhmittelymuuttujat sp ja ikaluo Fixed Factor(s) -kohtaan (käsitellään tekijät 
kiinteinä). 
 

 

Kuva 10.3.1: Muuttujien valitseminen Univariate-ikkunassa. 
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Napsauta  painiketta, jotta pääset mallin määrittelyikkunaan (kuva 10.3.2). Full factorial -
mallissa otetaan mukaan kaikki tekijöiden päävaikutukset ja yhdysvaikutukset. Custom-valinnalla 
voidaan valita vaikutukset itse. Valitse nyt malliksi Custom ja siirrä nuolipainikkeen avulla Model-
kohtaan ensin muuttujat sp ja ikaluo (päävaikutukset) ja viimeiseksi samanaikaisesti molemmat 
muuttujat, jolloin saadaan mukaan yhdysvaikutustermi. (Voit valita useita muuttujia yhtä aikaa 
pitämällä muuttujia valitessasi pohjassa näppäimistön Control-näppäintä tai peräkkäisten 
muuttujien tapauksessa näppäimistön Shift-näppäintä). Esimerkissämme, jossa on vain kaksi 
ryhmittelevää muuttujaa, valitsemamme malli vastaa mallia, jonka olisimme saaneet valitsemalla 
Full factorial. 
 
Sum of Squares -kohdassa voidaan valita neliösummien tyyppi (yhdys- ja päävaikutusten testaus-
menettely). Tyypin III menettelyssä kunkin tekijän vaikutusta testataan vertaamalla koko mallia 
sellaiseen malliin, josta vain testattavat tekijät on poistettu. Muuttujien määrittelyjärjestys 
mallissa ei vaikuta tulokseen. Tyyppi III on oletusmenettely ja se sopii myös tapauksiin, joissa 
soluissa on eri määrä havaintoja, mutta tyhjiä soluja ei esiinny. Erityistapauksissa voidaan 
testausmenettelyksi valita tyyppi I, II tai IV. Esimerkiksi tyhjien solujen tapauksessa soveltuu tyyppi 

IV. Kun ikkunan määrittelyt on tehty, napsauta . 
 

 

Kuva 10.3.2: Mallin määritteleminen Model-ikkunassa. 
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Napsauta seuraavaksi  ja siirrä avautuvassa Profile Plots -ikkunassa ikaluo Horizontal Axis 

-kohtaan ja sp Separate Lines -kohtaan. Napsauta  ja lopuksi  (kuva 10.3.3). 

 

Kuva 10.3.3: Kuvaajien määritteleminen Profile Plots -ikkunassa. 
 

Napsauta . Siirrä avautuvassa Univariate Options -ikkunassa muuttujien ikaluo ja sp 
yhdysvaikutus ikaluo*sp Display Means for -kohtaan (kuva 10.3.4). Valitse lisäksi Display kohdassa 
Descriptive statistics. Varianssianalyysin oletusten voimassaoloa voidaan testata Display-kohdan 

oikeassa reunassa olevilla valinnoilla. Napsauta lopuksi .  

 

Kuva 10.3.4: Lisätulostusten määritteleminen Options-ikkunassa. 
 

Kun valinnat on tehty, napsauta Univariate-ikkunassa  . 
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10.3.1. Monisuuntaisen varianssianalyysin tulokset 

Aluksi esitetään selittävien muuttujien suorat jakaumat (taulukko 10.3.1). 

Taulukko 10.3.1: Selittävien muuttujien suorat jakaumat. 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

sukupuoli 1 mies 78 

2 nainen 19 
luokiteltu ikä 1 alle 60 v 53 

2 60 v tai yli 44 

 
Jatkuvan muuttujan bindex tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta ja lukumäärä) selittävien 
tekijöiden luokissa on esitetty taulukossa 10.3.2. 

Taulukko 10.3.2: Painoindeksin tunnusluvut selittävien tekijöiden luokissa. 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:   painoindeksi   
sukupuoli luokiteltu ikä Mean Std. Deviation N 

mies alle 60 v 25,84 4,346 44 

60 v tai yli 26,06 5,196 34 

Total 25,94 4,705 78 
nainen alle 60 v 21,79 3,436 9 

60 v tai yli 26,23 3,984 10 
Total 24,12 4,286 19 

Total alle 60 v 25,15 4,450 53 

60 v tai yli 26,10 4,904 44 

Total 25,58 4,661 97 

 
Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset on esitetty taulukossa 10.3.3. Varianssianalyysin 
tulkinta aloitetaan yhdysvaikutustermistä. Jos yhdysvaikutusta esiintyy, se on otettava huomioon 
päävaikutusten testien tulkinnassa. Yhdysvaikutustermin testin merkitsevyys on 0,075, joten 
yhdysvaikutusta esiintyy suuntaa antavasti. Päävaikutusten tarkastelussa sukupuolella ei ole 
vaikutusta painoindeksin vaihteluun (p = 0,101), mutta iällä on (p = 0,050; muussa yhteydessä 
laskettu tarkka p-arvo on 0,0498). Koska yhdysvaikutusta esiintyy jossain määrin, on painoindeksin 
käyttäytymistä miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä syytä tarkastella vielä graafisesti ennen 
johtopäätösten tekemistä. 

Taulukko 10.3.3: Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset. 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   painoindeksi   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 144,529
a
 3 48,176 2,309 ,082 

Intercept 37921,620 1 37921,620 1817,312 ,000 
sp 57,396 1 57,396 2,751 ,101 
ikaluo 82,411 1 82,411 3,949 ,050 
sp * ikaluo 67,779 1 67,779 3,248 ,075 

Error 1940,619 93 20,867   
Total 65562,604 97    
Corrected Total 2085,148 96    

a. R Squared = ,069 (Adjusted R Squared = ,039) 
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Kuvasta 10.3.5 nähdään, että tässä aineistossa miehillä painoindeksi on samansuuruinen iästä 
riippumatta. Naisten painoindeksi on alle 60-vuotiailla selvästi alempi kuin miesten, mutta on yli 
60-vuotiailla samalla tasolla kuin miehillä. Aineistossa naisia on huomattavasti vähemmän kuin 
miehiä, mutta naiset ovat jakautuneet tasaisesti ikäryhmiin (9 ja 10 henkilöä). 

 

Kuva 10.3.5: Painoindeksin odotetut reunakeskiarvot selittävien muuttujien luokissa. 
 
Esimerkissämme mallin arvioimat keskiarvot (Estimated Marginal Means; taulukko 10.3.4) ovat 
samat kuin alkuperäisistä havainnoista lasketut keskiarvot (taulukko 10.3.2). Tämä johtuu siitä, 
että mallissa ei ollut mukana kovariaatteja. (Estimated Marginal Means on selitettävän muuttujan 
keskiarvo kovariaateilla korjattuna; tarkemmin luvussa 14). 

Taulukko 10.3.4: Painoindeksin odotetut reunakeskiarvot selittävien muuttujien luokissa. 

luokiteltu ikä * sukupuoli 
Dependent Variable:   painoindeksi   

luokiteltu ikä sukupuoli Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

alle 60 v mies 25,842 ,689 24,474 27,209 

nainen 21,786 1,523 18,763 24,810 
60 v tai yli mies 26,059 ,783 24,503 27,614 

nainen 26,227 1,445 23,359 29,096 
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10.4. Kruskal-Wallisin testi 

Kruskal-Wallisin testi on yksisuuntaisen varianssianalyysin parametriton vastine. Verrataan, kuten 
luvussa 10.2, painon jakaumaa tupakoinnin eri luokissa. Valitse 

Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Independent Samples... 

 
Siirrä avautuvassa tests for Several Independent Samples -ikkunassa testimuuttujaksi paino 
(kohtaan Test Variable List) ja ryhmitteleväksi muuttujaksi tup (kohtaan Grouping variable) (kuva 

10.4.1). Määritä ryhmittelymuuttujan vertailtavien luokkien arvot. Napsauta . Syötä 

Minimum-kohtaan arvoksi 0, Maximum-kohtaan arvoksi 2 ja napsauta . SPSS valitsee 
käytettäväksi testiksi automaattisesti Kruskal-Wallisin testin (Kruskal-Wallis H), joten Test Type -

kohdan valintoja ei tarvitse nyt muokata. Napsauta vielä -painiketta, valitse Exact (kuva 

10.4.2), ja napsauta . Kun valinnat on tehty, napsauta Tests for Several Independent 

Samples  -ikkunassa  . 
 

 

Kuva 10.4.1: Kruskal-Wallis -testin valitseminen. 

 

 

Kuva 10.4.2: Tarkan testin valitseminen.  
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10.4.1. Kruskal-Wallisin testin tulokset 

Kruskal-Wallisin testissä testisuureen laskemisessa ei käytetä alkuperäisiä havaintoarvoja, vaan ne 
korvataan järjestysluvuilla (Ranks) kuten Mann-Whitneyn testissäkin (luku 9.3).  
 
Ensimmäiseksi SPSS tulostaa varoituksen, että tarkkaa testiä ei ole laskettu (taulukko 10.4.1).  

Taulukko 10.4.1: SPSS:n varoitus tarkan testin puuttumisesta. 

Warnings 

Insufficient memory to compute exact statistics. 

 
Ranks-taulukon sarakkeesta Mean Rank voidaan katsoa, onko johonkin ryhmään kertynyt 
enemmän suuria tai pieniä havaintoarvoja eli onko jossain ryhmässä järjestyslukujen keskiarvo 
suurempi tai pienempi kuin muissa ryhmissä (taulukko 10.4.2). Tässä aineistossa ei-tupakoivien 
ryhmässä järjestyslukujen keskiarvo näyttää olevan alempi kuin tupakoivien tai tupakoinnin 
lopettaneiden ryhmissä (37,8 vs. 55,8 ja 50,9).  
 

Kruskal-Wallisin testin p-arvo luetaan Test Statistics -taulukosta (taulukko 10.4.3) riviltä Asymp. 
Sig. P-arvon 0,019 perusteella havaintoyksilöiden paino on jakautunut eri tavalla eri 
tupakointiryhmissä.  
 
Kruskal-Wallisin testin tuloksia raportoidessa on syytä huomioida, että riippuen vastemuuttujan 
jakaumasta, tulee p-arvon lisäksi esittää sopivat tunnusluvut ryhmittäin (esimerkiksi keskiarvo ja 
keskihajonta tai mediaani ja kvartiiliväli). 

Taulukko 10.4.2: Painon järjestysluvut tupakoinnin eri luokissa. 

Ranks 

 tupakointi N Mean Rank 

paino 

ei tupakoi 32 37,84 

tupakoi 48 55,78 

lopettanut 17 50,85 

Total 97  

Taulukko 10.4.3: Kruskal-Wallisin testin testisuureen arvo ja merkitsevyys. 

Test Statistics
a,b,c

 

 paino 

Chi-Square 7,897 
df 2 
Asymp. Sig. ,019 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: tupakointi 
c. Some or all exact significances cannot be 
computed because there is insufficient memory. 

 
 
 
 


