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11. Toistetut mittaukset ja muutoksen tarkastelu 

Termiä toistettu mittaus käytetään, kun jotakin tekijää mitataan toisistaan riippuvista, yleensä 
samoista, havainnoista kahdesti tai useammin. Koska havainnot ovat toisistaan riippuvia, ei 
tavanomaisia riippumattomien ryhmien vertailuun käytettäviä menetelmiä voida käyttää. 
Toisistaan riippuvat mittaustulokset syötetään saman tilastoyksikön eri muuttujiksi. 
 

11.1. McNemarin testi 

Toistettujen mittausten tilanteessa, jossa vastemuuttuja on luokka-asteikollinen, käytetään 
ristiintaulukointia ja McNemarin testiä. McNemarin testin tarkempi käsittely ohitetaan. 
Suorittaaksesi analyysin katso ohje luvusta 9.1 sillä poikkeuksella, että valitset Statistics-ikkunassa 
testiksi McNemar.  
 

11.2. Toistettujen mittausten t-testi 

Toistettujen mittausten t-testillä tutkitaan, poikkeaako kahden mittauksen välinen erotus nollasta. 
Ennen toistettujen mittausten t-testin suorittamista kannattaa tutkia erotusmuuttujan normaali-
jakaumaoletuksen voimassaolo (luku 5.3) tai ainakin sen jakauman symmetrisyys.  
 
Tarkastellaan tutkimusta, jossa testataan verenpainelääkkeen vaikutusta. Koehenkilöiltä mitataan 
verenpaine ennen lääkitystä ja lääkityksen jälkeen. Tässä koeasetelmassa ei ryhmien välinen 
riippumattomuusoletus täyty. Esimerkkiaineistossa ttestpr.sav on tietoja kymmenestä potilaasta, 
joilla on verenpainetauti. Jokaiselta potilaalta on mitattu verenpaine ennen lääkityksen 
aloittamista (muuttuja before) ja uudelleen hoidon jälkeen (muuttuja after). Valitse 

Analyze → Compare Means → Paired-Samples T Test… 

Siirrä avautuvassa Paired-Samples T Test -ikkunassa muuttujat before ja after Paired Variables -

kohtaan käyttäen -painiketta (kuva 11.2.1). Samalla kertaa voidaan ottaa analysoitavaksi useita 
muuttujapareja. Options-ikkunassa voidaan muuttaa laskettavan luottamusvälin pituutta ja 

puuttuvien tietojen käsittelytapaa. Napsauta . 
 

 

Kuva 11.2.1: Muuttujaparin valitseminen Paired-Samples T Test -ikkunassa. 
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11.2.1. Toistettujen mittausten t-testin tulokset 

Tulostuksen ensimmäisessä taulukossa on tarkasteltavien muuttujien tunnusluvut: keskiarvo, 
havaintojen lukumäärä, keskihajonta ja keskivirhe (taulukko 11.2.1). Toisessa taulukossa on 
mittausten välinen korrelaatiokerroin (taulukko 11.2.2). Korrelaatiokertoimen perusteella 
mittausten välillä ei ole juurikaan riippuvuutta (korrelaatiokerroin 0,199 tarkoittaa heikkoa 
riippuvuutta). 

Taulukko 11.2.1: Kuvailevat tunnusluvut. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Before treatment 142,50 10 17,044 5,390 

After treatment 116,40 10 13,615 4,306 

Taulukko 11.2.2: Mittausten välinen korrelaatiokerroin. 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Before treatment & After treatment 10 ,199 ,582 

 
Toistettujen mittausten t-testin tulos on taulukossa 11.2.3. Taulukossa on esitetty mittausten 
välisen erotuksen (Before treatment - After treatment) tunnusluvut ja erotuksen merkitsevyyden 
testaus. P-arvon (Sig.) 0,002 (< 0,05) mukaan lääkityksellä on saatu aikaan tilastollisesti merkitsevä 
muutos verenpainearvoissa. Erotuksen keskiarvo 26,10 on positiivinen, joten verenpainearvot 
olivat hoidon jälkeen alemmat kuin ennen lääkitystä. 

Taulukko 11.2.3: Mittausten välisten erojen testaus. 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Before treatment - 
After treatment 

26,100 19,587 6,194 12,088 40,112 4,214 9 ,002 
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11.3. Wilcoxonin testi 

Wilcoxonin testi (Wilcoxon Signed-Rank -testi) on toistettujen mittausten t-testin parametriton 
vastine. Wilcoxonin testi ei oleta erotusmuuttujan noudattavan normaalijakaumaa. Verrataan, 
kuten luvussa 11.2, verenpainelääkityksen vaikutusta verenpainearvoihin. Avaa aineisto ttestpr.sav 
ja valitse 

Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples... 

Siirrä avautuvassa Two-Related-Samples Tests -ikkunassa muuttujat before ja after Test Pairs -
kohtaan (kuva 11.3.1). Samalla kertaa voidaan ottaa analysoitavaksi useita muuttujapareja. SPSS 
valitsee käytettäväksi testiksi automaattisesti Wilcoxonin testin, joten Test Type -kohdan valintoja 
ei tarvitse nyt muokata.  
 

Napsauta -painiketta. Valitse avautuvassa Options-ikkunassa Descriptives ja Quartiles 

(kuva 11.3.2) ja napsauta . Valinta Descriptives tulostaa keskiarvot ja hajonnat, quartiles 

mediaanit ja kvartiilivälit. Napsauta vielä -painiketta, valitse Exact (kuva 11.3.2) ja 

napsauta . Kun valinnat on tehty, napsauta Two-Related-Samples Tests -ikkunassa  . 
 

 

Kuva 11.3.1: Wilcoxonin testin valitseminen. 

    

Kuva 11.3.2: Tunnuslukujen  valitseminen Options-ikkunassa ja  
tarkan testin valitseminen Exact Tests -ikkunassa. 
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11.3.1. Wilcoxonin testin tulokset 

Options-ikkunassa valitut tunnusluvut ovat tulostuksen ensimmäisessä taulukossa (taulukko 
11.3.1). Niiden perusteella näyttäisi siltä, että lääkityksen jälkeen mitatut verenpainearvot ovat 
alhaisemmat kuin ennen lääkitystä mitatut.  

Taulukko 11.3.1: Kuvailevat tunnusluvut. 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Percentiles 

25th 50th (Median) 75th 

Before treatment 10 142,50 17,044 110 169 134,25 140,50 160,00 
After treatment 10 116,40 13,615 94 135 102,75 117,00 129,00 

 
Wilcoxonin testissä testisuureen laskemisessa ei käytetä alkuperäisiä havaintoarvoja, vaan ne 
korvataan järjestysluvuilla (Ranks). Testisuure lasketaan näiden järjestyslukujen perusteella. SPSS 
laskee Wilcoxonin testissä mittausten välisen erotuksen siten, että jäljempänä valitusta 
muuttujasta vähennetään aiemmin valittu (After treatment - Before treatment) päinvastoin kuin 
toistettujen mittausten t-testissä.  
 
Ranks-taulukosta nähdään, että negatiivisia erotuksia on yhdeksän ja positiivisia yksi eli 
verenpainearvot ovat laskeneet yhtä lukuun ottamatta kaikilla (taulukko 11.3.2). Sarakkeesta 
Mean Rank voidaan katsoa, kumpaan ryhmään (verenpainearvot laskeneet tai nousseet) on 
kertynyt enemmän itseisarvoltaan suuria arvoja eli kummassa ryhmässä erotusmuuttujan 
itseisarvon järjestyslukujen keskiarvo on suurempi. Tässä aineistossa keskiarvot eroavat toisistaan 
(6,0 ja 1,0). 

Taulukko 11.3.2: Positiiviset ja negatiiviset erotukset. 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

After treatment - Before treatment Negative Ranks 9
a
 6,00 54,00 

Positive Ranks 1
b
 1,00 1,00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. After treatment < Before treatment 
b. After treatment > Before treatment 
c. After treatment = Before treatment 

 
Wilcoxonin testin p-arvo luetaan Test Statistics -taulukosta (taulukko 11.3.3) riviltä Exact Sig. (2-
tailed). P-arvon 0,004 perusteella verenpainearvoissa tapahtunut muutos on tilastollisesti 
merkitsevä.  

Taulukko 11.3.3: Wilcoxonin testin testisuureen arvo ja merkitsevyys. 

Test Statistics
a
 

 After treatment - 
Before treatment 

Z -2,701
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 
Exact Sig. (2-tailed) ,004 
Exact Sig. (1-tailed) ,002 
Point Probability ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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11.4. Toistettujen mittausten varianssianalyysi 

Kun samoista havainnoista tehdään useampia mittauksia kuin kaksi, ei peräkkäisten t-testien 
suorittaminen ole suositeltavaa. Usean peräkkäisen t-testin tapauksessa toteutuu monitestaus-
ongelma: kun testejä suoritetaan monta, sattuman kauttakin voidaan saada pieniä p-arvoja (ja 
siten tilastollisesti merkitseviä eroja). Useamman kuin kahden toistomittauksen tapauksessa 
voidaan käyttää toistettujen mittausten varianssianalyysia (repeated measures ANOVA). Analyysiin 
voidaan ottaa toistettujen mittausten lisäksi mukaan myös ryhmittelymuuttujia, jotka jakavat 
aineiston toisistaan riippumattomiin ryhmiin, sekä kovariaatteja. Tekijöitä, jotka ovat samoista 
havainnoista mitattuja, kutsutaan yksilöiden sisäisiksi tekijöiksi (within-subject factors). Muuttujia, 
jotka jakavat aineiston eri havainnoista koostuviin ryhmiin, kutsutaan yksilöiden välisiksi tekijöiksi 
(between-subject factors). Toistettujen mittausten varianssianalyysia varten toistot sijoitetaan 
aineistoon saman havainnon eri muuttujiksi, eli yhdestä havaintoyksiköstä aineistoon tulee vain 
yksi rivi. Yksilöiden sisäisiä tekijöitä voi analyysissä olla samanaikaisesti useampia kuin yksi, samoin 
yksilöiden välisiä tekijöitä. Toistettujen mittausten varianssianalyysissä on oletuksena, että 
toistomittausmuuttujat noudattavat moniulotteista normaalijakaumaa ja että varianssi-
kovarianssimatriisit ovat samat ryhmittelymuuttujien muodostamissa ryhmissä.  
 
Käytetään esimerkkinä aineistoa Anxiety 2.sav (kuva 11.4.1), jossa 12 opiskelijaa suoritti oppimista 
mittaavan kokeen neljä kertaa. Muuttujien trial1-trial4 arvoina on kokeessa tehtyjen virheiden 
määrä. Opiskelijat ryhmiteltiin innokkuuden (anxiety) mukaan kahteen ryhmään. Halutaan testata, 
tapahtuuko oppimistuloksissa muutosta ajan myötä, ja vaikuttaako opiskelijan innokkuus 
tulokseen. Yksilöiden sisäiseksi tekijäksi määritellään trial (joka sisältää kaikki neljä koetta). 
Yksilöiden välinen tekijä on anxiety.  
 

 

Kuva 11.4.1: Aineisto Anxiety 2.sav aineistonäkymässä. 
 
Valitse 

Analyze → General Linear Model → Repeated Measures... 

 
Täytä avautuvassa Repeated Measures Define Factor(s) -ikkunassa (kuva 11.4.2) Within-Subject 
Factor Name: trial, Number of Levels: 4. Napsauta -painiketta hyväksyäksesi sisäisen tekijän 
määrityksen ja lopuksi -painiketta. Within-Subject Factor Name on kaikki mittauskerrat 
käsittävä yleisnimitys, Number of Levels on mittauskertojen lukumäärä. Jos analyysissä halutaan 
tarkastella samanaikaisesti useampia yksilöiden sisäisiä tekijöitä, ne määritellään ikkunan 
alaosassa olevassa Measure-osiossa.  
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Kuva 11.4.2: Toistettujen mittausten varianssianalyysi, aloitusruutu. 
 
Siirrä Repeated Measures -ikkunassa Within-Subject Variables kohtaan muuttujat trial1-trial4 ja 
Between-Subject Factor(s) -kohtaan anxiety (kuva 11.4.3). 

 

Kuva 11.4.3: Yksilöiden sisäisten ja välisten tekijöiden määrittely. 
 
Model-ikkunassa ( ) voidaan määritellä testattava malli. Oletuksena on Full Factorial, joka 
sisältää kaikki päävaikutukset sekä ryhmittelymuuttujien väliset yhdysvaikutukset, mutta ei 
kovariaattien välisiä yhdysvaikutuksia. Custom-valinnalla käyttäjä voi määritellä itseään 
kiinnostavat yksilöiden sisäiset vaikutukset ja yhdysvaikutukset sekä yksilöiden väliset vaikutukset 
ja yhdysvaikutukset (katso luvut 10.3 ja 14). Esimerkissämme suoritetaan testaus oletusvalinnan 
mukaisesti, joten Model-ikkunan määrityksiin ei tehdä muutoksia.  
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Contrasts-ikkunassa voidaan määritellä yksilöiden sisäisen tekijän väliset kontrastit (kuva 11.4.4). 
Valitse Factors-kohdassa trial, Contrast-kohdassa Repeated, napsauta  ja lopuksi . 
Esimerkissämme kontrastien avulla tarkastellaan peräkkäisten toistomittausten tasoja: tapahtuuko 
virheiden lukumäärässä muutosta ensimmäisen ja toisen, toisen ja kolmannen tai kolmannen ja 
neljännen mittauksen välillä. Edellä esitetty kontrastimäärittely on valitun Repeated-menetelmän 
mukainen. Kontrastien muodostamiseen liittyvä transformaatiomatriisi saadaan haluttaessa 
tulostettua Options-ikkunan kautta. 
 

Valittavissa ovat kontrastityypit: 
Deviation Poikkeamakontrasti. Vertaa kunkin ryhmän (paitsi vertailuryhmän) keskiarvoa 

kaikkien ryhmien keskiarvoon (grand mean). 
Simple Määritellään joku ryhmä kontrolliryhmäksi, johon kaikkia muita verrataan. 
Difference Jokaisen ryhmän keskiarvoa verrataan aiempien ryhmien keskiarvoon. 
Helmert Jokaisen ryhmän keskiarvoa verrataan myöhemmin tulevien ryhmien keskiarvoon. 
Repeated Jokaista ryhmää verrataan seuraavaan ryhmään. 
Polynomial Polynomikontrasti. Ensimmäinen muunnettu muuttuja on alkuperäisten muuttujien 

keskiarvo, toinen edustaa toisen asteen termiä, kolmas kolmannen asteen termiä jne. 

 

Kuva 11.4.4: Kontrastien valinta Contrasts-ikkunassa. 
 

-painikkeen kautta voidaan määrätä tulostettavaksi toistomittausten estimoitujen keski-
arvojen profiilikuvat (kuva 11.4.5). Jos analyysiin on otettu mukaan kovariaatteja, keskiarvot ovat 
kovariaattikorjattuja (katso luku 14). Siirrä Horizontal Axis -kohtaan tekijä trial ja Separate Lines -
kohtaan muuttuja anxiety, napsauta  ja lopuksi . 
 

    

Kuva 11.4.5: Profiilikuvioiden määrittely Profile Plots -ikkunassa. 
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Post hoc -ikkunassa ( ) voidaan määrätä tulostettavaksi ryhmittelymuuttujan määräämien 
ryhmien välisiä Post hoc -testejä, jos ryhmittelymuuttujassa on enemmän kuin kaksi luokkaa. Post 
hoc -testeillä voidaan tutkia, mitkä ryhmät poikkeavat toisistaan (katso luku 10.2). 
 
Save-ikkunassa ( ) voidaan tallettaa monia analyysin tuloksia aineistoikkunaan muuttujiksi 
jatkotarkasteluja varten. 
 

Napsauta -painiketta. Laita rasti ruutuun Descriptive statistics, jolloin tulostetaan 
tilastolliset tunnusluvut, mm. keskiarvot ja hajonnat; ja ruutuun Homogeneity tests, jolla testataan 
selitettävän muuttujan varianssien yhtä suuruutta ryhmien välillä (kuva 11.4.6). Haluttaessa 
voidaan kohdassa Estimated Marginal Means tulostaa myös estimoidut marginaalikeskiarvot. 
Keskiarvoihin tehdään kovariaattikorjaus, jos kovariaatteja on käytössä. Koska tässä esimerkissä 
kovariaatteja ei ole, estimoidut keskiarvot ovat samat kuin aineistosta perinteisellä tavalla lasketut 

tunnusluvut, eikä niitä ole tarpeen tulostaa toistuvasti. Napsauta .  
 

 

Kuva 11.4.6: Tunnuslukujen ja varianssien yhtäsuuruustestin valinta Options-ikkunassa.  
 
Kun kaikki valinnat on tehty, suorita analyysi napsauttamalla Repeated Measures -ikkunassa (kuva 
11.4.3) -painiketta. 
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11.4.1.  Toistettujen mittausten varianssianalyysin tulokset 

Taulukossa 11.4.1 on esitetty keskiarvot ja hajonnat kullekin mittauskerralle ja innokkuusryhmälle. 
Keskiarvot laskevat mittauksesta toiseen ja ovat lähes samansuuruisia kummassakin 
innokkuusryhmässä. 

Taulukko 11.4.1: Kuvailevat tunnusluvut. 

Descriptive Statistics 

 Anxiety Mean Std. Deviation N 

Trial 1 1 16,17 2,714 6 

2 16,83 1,329 6 

Total 16,50 2,067 12 

Trial 2 1 11,00 2,098 6 

2 12,00 2,828 6 

Total 11,50 2,431 12 

Trial 3 1 7,83 2,714 6 

2 7,67 2,338 6 

Total 7,75 2,417 12 

Trial 4 1 3,17 1,835 6 

2 5,33 3,445 6 

Total 4,25 2,864 12 

 

Yksilöiden sisäinen tekijä 
 
Yksilöiden sisäisen tekijän (toistomittausten, tässä tapauksessa trial) vaikutuksen testaamiseen on 
kaksi mahdollisuutta: 
 
Moniulotteinen testi: Moniulotteinen testi olettaa, että kovarianssimatriisit ovat samat 
ryhmittelymuuttujan (anxiety) eri ryhmissä. Boxin M-testi (taulukko 11.4.2) testaa tätä oletusta, 
joka esimerkissämme näyttäisi pitävän paikkansa (p-arvo = 0,315). 
 
Taulukossa 11.4.3 on monimuuttujatestin tulokset. SPSS antaa neljä eri testisuuretta, jotka kaikki 
mittaavat samaa asiaa. Yksilöiden sisäisen tekijän (trial) ja ryhmittelymuuttujan (anxiety) välillä ei 
näyttäisi olevan yhdysvaikutusta (p-arvo = 0,138). Sen sijaan koepisteissä on eroa eri mittaus-
kertojen välillä (p-arvo < 0,001). 
 
Univariaatti testi: Toistettujen mittausten varianssianalyysi voidaan tiettyjen edellytysten 
täyttyessä suorittaa ns. yksiulotteisesti. Univariaatit testit ovat yleensä voimakkaampia kuin 
moniulotteiset testit. Univariaatti menettely edellyttää kovarianssimatriisien riittävää 
symmetrisyyttä, jota Mauchlyn testi (taulukko 11.4.4) testaa. Jos Mauchlyn testin p-arvo on pieni 
(kuten esimerkissämme), voidaan univariaatin testauksen vapausasteita korjata jollakin kolmesta 
menetelmästä: Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt tai Lower-bound. Ensiksi mainittu testi on 
konservatiivinen, ja usein suositellaan käytettäväksi Hyunh-Feldtiä. Tosin kaikkia korjauksia 
kannattaa tarkastella, sillä ne tulostuvat joka tapauksessa samanaikaisesti (taulukko 11.4.5). Tulos 
luetaan Sphericity Assumed -riviltä, kun Mauchlyn testin p-arvo on suuri.  
 
Taulukossa 11.4.5 on mittauskertojen välinen testaus (trial-rivi) sekä mittauksen ja 
innokkuusryhmän välisen yhdysvaikutuksen testaus (trial*anxiety -rivi). Esimerkkiaineistossamme 
univariaatin lähestymistavan tulokset ovat samat kuin monimuuttujatesteissä. Koepisteissä on 
eroa mittauskertojen välillä (p-arvo likimain 0), mutta yhdysvaikutusta mittauskertojen ja 
innokkuuden välillä ei näyttäisi olevan (p-arvo kaikissa korjauksissa > 0,3 (>0,05)). Mittauskertojen 
välillä tapahtuva muutos on siis samansuuntaista molemmissa innokkuusryhmissä. 
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Taulukko 11.4.2: Boxin M-testi. 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices
a
 

Box's M 21,146 
F 1,161 
df1 10 
df2 478,088 
Sig. ,315 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices 
of the dependent variables are equal across groups. 
a. Design: Intercept + anxiety  
 Within Subjects Design: trial 

Taulukko 11.4.3: Monimuuttujatestin tulokset. 

Multivariate Tests
a
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

trial Pillai's Trace ,961 64,854
b
 3,000 8,000 ,000 

Wilks' Lambda ,039 64,854
b
 3,000 8,000 ,000 

Hotelling's Trace 24,320 64,854
b
 3,000 8,000 ,000 

Roy's Largest Root 24,320 64,854
b
 3,000 8,000 ,000 

trial * anxiety Pillai's Trace ,479 2,451
b
 3,000 8,000 ,138 

Wilks' Lambda ,521 2,451
b
 3,000 8,000 ,138 

Hotelling's Trace ,919 2,451
b
 3,000 8,000 ,138 

Roy's Largest Root ,919 2,451
b
 3,000 8,000 ,138 

a. Design: Intercept + anxiety  
 Within Subjects Design: trial 
b. Exact statistic 

Taulukko 11.4.4: Mauchlyn testi. 

Mauchly's Test of Sphericity
a
 

Measure:   MEASURE_1   

Within Subjects Effect 
Mauchly's 

W 
Approx. 

Chi-Square df 

Sig. Epsilon
b
 

Greenhouse-
Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

trial ,283 11,011 5 ,053 ,544 ,701 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is 
proportional to an identity matrix. 
a. Design: Intercept + anxiety  
 Within Subjects Design: trial 
b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in 
the Tests of Within-Subjects Effects table. 

Taulukko 11.4.5: Univariaatit testit. 

 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   
Source Type III Sum 

of Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

trial Sphericity Assumed 991,500 3 330,500 128,627 ,000 

Greenhouse-Geisser 991,500 1,632 607,468 128,627 ,000 

Huynh-Feldt 991,500 2,102 471,773 128,627 ,000 

Lower-bound 991,500 1,000 991,500 128,627 ,000 
trial * anxiety Sphericity Assumed 8,417 3 2,806 1,092 ,368 

Greenhouse-Geisser 8,417 1,632 5,157 1,092 ,346 
Huynh-Feldt 8,417 2,102 4,005 1,092 ,357 
Lower-bound 8,417 1,000 8,417 1,092 ,321 

Error(trial) Sphericity Assumed 77,083 30 2,569   

Greenhouse-Geisser 77,083 16,322 4,723   

Huynh-Feldt 77,083 21,016 3,668   

Lower-bound 77,083 10,000 7,708   
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Kontrastit 
 
Repeated-kontrasti (määritelty kuvassa 11.4.4) vertaa trial-tekijän kutakin tasoa kerrallaan 
seuraavaan tasoon (taulukko 11.4.6). Ensimmäisessä sarakkeessa (Source) esitetään, mitä 
vaikutusta testataan. Esimerkkiaineistossamme mitataan peräkkäisiä mittauksia. Näyttäisi siltä, 
että kaikkien peräkkäisten mittausten välillä on eroa (riviotsikon trial riveillä p-arvot < 0,001). 
Virhepisteiden määrässä siis tapahtuu kokeesta toiseen selvää muutosta. Muutosten suunta näkyy 
tulostuksen lopussa olevasta profiilikuvasta (kuva 11.4.7). Otsikon trial*anxiety rivit tutkivat, onko 
peräkkäisten mittausten erotus sama molemmissa innokkuusryhmissä. Kolmannen ja neljännen 
mittauksen ero näyttää olevan erilainen eri ryhmissä (p-arvo = 0,014), mutta muiden peräkkäisten 
mittauskertojen erotuksissa ei näyttäisi olevan eroa innokkuusryhmien välillä.  

Taulukko 11.4.6: Kontrastit. 

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Measure:   MEASURE_1   

Source trial 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

trial Level 1 vs. Level 2 300,000 1 300,000 52,023 ,000 

Level 2 vs. Level 3 168,750 1 168,750 83,678 ,000 

Level 3 vs. Level 4 147,000 1 147,000 78,750 ,000 
trial * anxiety Level 1 vs. Level 2 ,333 1 ,333 ,058 ,815 

Level 2 vs. Level 3 4,083 1 4,083 2,025 ,185 
Level 3 vs. Level 4 16,333 1 16,333 8,750 ,014 

Error(trial) Level 1 vs. Level 2 57,667 10 5,767   

Level 2 vs. Level 3 20,167 10 2,017   

Level 3 vs. Level 4 18,667 10 1,867   

 
Ryhmittelytekijä 
 
Ryhmittelytekijän vaikutuksen tarkastelua varten tehdään varianssianalyysi pohjautuen toisto-
mittausten arvoihin. Varianssianalyysin homoskedastisuusoletusta testaa Levenen testi (taulukko 
11.4.7). Testin perusteella neljännellä mittauskerralla innokkuusryhmissä näyttäisi olevan erisuurta 
vaihtelua (p-arvo = 0,019).  
 
Yhden ryhmittelymuuttujan tapauksessa ohjelma suorittaa yksiulotteisen varianssianalyysin, jonka 
tulokset ovat taulukossa 11.4.8. Innokkuusryhmällä ei näytä olevan vaikutusta oppimisprosessissa 
(p-arvo = 0,460). 
 

Profiilikuvio 
 
Tulostuksen lopussa on profiilikuvio, jossa esitetään kunkin koetapahtuman keskiarvot laskettuna 
erikseen kummallekin innokkuusryhmälle (kuva 11.4.7). Koska analyysissä ei ollut mukana 
kovariaatteja, estimoidut reunakeskiarvot (Estimated Marginal Means) ovat samat kuin aineistosta 
suoraan lasketut keskiarvot (taulukko 11.4.1). Kuvasta näkyy havainnollisesti, että molemmissa 
innokkuusryhmissä virheiden määrä vähenee lähes lineaarisesti mittauskerrasta toiseen. 
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Taulukko 11.4.7: Levenen testi. 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

Trial 1 3,312 1 10 ,099 
Trial 2 ,156 1 10 ,701 
Trial 3 ,266 1 10 ,617 
Trial 4 7,788 1 10 ,019 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + anxiety  
 Within Subjects Design: trial 

Taulukko 11.4.8: Ryhmittelytekijän vaikutuksen testaus. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   
Transformed Variable:   Average   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 1200,000 1 1200,000 280,839 ,000 
anxiety 2,521 1 2,521 ,590 ,460 

Error 42,729 10 4,273   

 

 

Kuva 11.4.7: Profiilikuvio koetapahtuman keskiarvoille molemmille innokkuusryhmille. 
 

 
Yhteenveto 
 
Toistettujen mittausten varianssianalyysin tulostus sisältää useita taulukoita, joissa testataan 
monia asioita. Näiden taulukoiden joukosta täytyy pystyä poimimaan olennaisimmat testit ja 
tulokset:  
 
Mittauskertojen välillä näyttäisi olevan eroja (univariaatti testi Huynh-Feldt -korjauksella; taulukko 
11.4.5). Ryhmien välistä eroa ei näyttäisi olevan (taulukko 11.4.8) eikä myöskään yhdysvaikutusta 
(taulukko 11.4.5). Kuva 11.4.7 tiivistää nämä tulokset erittäin havainnollisesti. 
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11.5. Friedmanin testi 

Friedmanin testi on parametriton testi, jota voidaan käyttää useamman kuin kahden toistetun 
mittauksen tilanteessa. Friedmanin testin tarkempi käsittely ohitetaan.  Suorittaaksesi Friedmanin 
testin valitse 

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

 
Avautuvassa Tests for Several Related Samples -ikkunassa siirretään analysoitavat toisistaan 
riippuvat muuttujat Test Variables -kohtaan. Friedmanin testissä ei voida valita 
ryhmittelymuuttujia tai kovariaatteja. SPSS valitsee käytettäväksi testiksi automaattisesti 
Friedmanin testin, joten Test Type -kohdan valintoja ei tarvitse muokata.  
 
Friedmanin testin tulostuksen tulkintaan voit katsoa apua luvusta 11.3. 
 


