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2. Tutustuminen SPSS-ohjelmaan 

2.1. SPSS:n käynnistäminen 

Aloita SPSS-ohjelman käyttö valitsemalla Start-valikon Programs-listasta IBM SPSS Statistics; tai 

napsauttamalla hiirellä pikakuvaketta . Ohjelman käynnistyessä esiin tulee valintaikkuna (kuva 
2.1.1), jossa on valittavana viimeksi käytettyjä aineistoja. Pikavalintaikkuna voidaan sulkea 

tiedostoa avaamatta napsauttamalla -painiketta. Ikkunan avautuminen seuraavalla 
käynnistyskerralla voidaan estää lisäämällä rasti valintaan: Don't show this dialog in the future ja 

napsauttamalla . 
 

 

Kuva 2.1.1: Pikavalintaikkuna. 
 
SPSS avaa käynnistyessään taulukkomuotoisen Data Editor -ikkunan, joka koostuu valikoista ja 
pikakuvakkeista sekä Data View ja Variable View -välilehdistä (kuva 2.1.2). Data View -välilehdellä 
esitetään aineisto taulukkomuodossa ja Variable View -välilehdellä esitetään aineiston muuttujat 
ja niiden ominaisuudet. 
 

 

Kuva 2.1.2: SPSS:n aineistoikkuna.  
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2.2. Aineiston avaaminen 

Aineisto täytyy istunnon aluksi joko avata tai perustaa. Mikäli et SPSS:n käynnistyessä jo avannut 
olemassa olevaa tiedostoa, voit hakea aineistoa valitsemalla valikosta  

 File → Open  → Data 

tai napsauttamalla hiirellä pikakuvaketta .  Avautuva Open File -ikkuna näyttää oletuksena 
kaikki SPSS-datatiedostot, joiden tunniste on .sav. Excel-tyyppisten tiedostojen lukemista 
käsitellään tarkemmin luvussa 4.3. Avaa esimerkkitiedosto sydant.sav, jolloin sydäntutkimus-
aineisto avautuu aineistoikkunaan (kuva 2.2.1). Lisäksi avautuu tulostusikkuna (Viewer), johon 
tallentuu SPSS-ajojen tulosten lisäksi myös ajoihin käytetty SPSS-koodi. 
 

 

Kuva 2.2.1: Esimerkkiaineisto esitettynä SPSS:n aineistoikkunassa. 

 
Yksittäisen ruudun arvoa voidaan muuttaa valitsemalla kyseinen ruutu hiirellä ja kirjoittamalla uusi 
arvo näppäimistöltä. Uusi arvo kuitataan Enter- tai Tab-näppäimellä. Aineistoikkunassa liikutaan 
käyttäen hiirtä, nuolinäppäimiä, Tab-, Enter-, PgDn- ja PgUp-näppäimiä. Ctrl- ja nuolinäppäin 
samanaikaisesti painettuina siirtävät kohdistimen aineiston alkuun tai loppuun. 
 
SPSS:n aineistoikkunassa voidaan näyttää tallennetun arvon sijasta kullekin arvolle määritelty 
seliteteksti (Value Label). Vaihtaaksesi arvojen selitteet varsinaisten arvojen tilalle (kuva 2.2.2), 

napsauta kuvaketta  .  
 

 

Kuva 2.2.2: Aineistoikkuna, jossa näkyvät muuttujien arvojen selitetekstit. 
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SPSS-ohjelmassa on mahdollista pitää useita aineistoja auki samanaikaisesti. Aktiivisena olevan 
aineiston erottaa aineistokuvakkeen päällä olevasta plus-merkistä (kuva 2.2.3). Aineistoikkunan 
ylälaidassa on avoinna olevan aineiston tiedoston nimi, jonka vieressä on hakasulkeissa aineiston 
nimi SPSS-istunnossa. Mikäli aineistoa ei ole nimetty, hakasulkeissa lukee DataSet1, DataSet2, jne. 
riippuen avattujen aineistojen lukumäärästä. Aineisto voidaan nimetä valitsemalla 

  File → Rename → Dataset... 

 

 

Kuva 2.2.3: Useita aineistoja avoinna. 

 

  

Aktiivinen 
aineistoikkuna 
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2.3. SPSS:n sulkeminen 

Lopeta SPSS-ohjelman käyttö valitsemalla 

 File → Exit 

Vaihtoehtoisesti voit sulkea SPSS:n ikkunan oikeassa ylänurkassa olevasta  -painikkeesta. 
Suljettaessa viimeistä aineistoikkunaa, SPSS antaa kuvan 2.3.1 mukaisen huomautuksen. Se 
ilmoittaa, että SPSS-ohjelma suljetaan, koska olet sulkemassa viimeistä avoinna olevaa 

aineistoikkunaa. Napsauta   sulkeaksesi SPSS-ohjelman. Mikäli et halua huomautuksen 
ilmestyvän jatkossa, lisää rasti kohtaan Don't show this alert again.  
 

 

Kuva 2.3.1: Ruutuun ilmestyvä huomautus SPSS:ää suljettaessa. 
 
Mikäli olet muuttanut aineisto- tai tulostusikkunan sisältöä edellisen tallennuksen jälkeen, SPSS 
kysyy, haluatko tallentaa suljettavan ikkunan sisällön (kuvat 2.3.2 ja 2.3.3).  
 

 

Kuva 2.3.2: Ruutuun ilmestyvä huomautus aineistoikkunaa suljettaessa. 
 

 

Kuva 2.3.3: Ruutuun ilmestyvä huomautus tulostusikkunaa suljettaessa. 
 


