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3. SPSS-ympäristö 

3.1. SPSS:n ikkunointi 

SPSS:ssä on useita ikkunoita, joista yksi kerrallaan on aktiivinen. Aloitettaessa SPSS-istunto avautuu 
aineistoikkuna, jossa ovat näkyvillä SPSS:n valikot sekä joukko työkaluja. 
 
Aineistoikkuna (Data Editor). Aineiston tiedot syötetään tai aiemmin tallennettu aineisto avataan 
ja sitä muokataan aineistoikkunassa. Aineistoikkuna on jaettu Data View ja Variable View -
välilehtiin. Aineistoikkuna avautuu automaattisesti aloitettaessa SPSS-istunto. Aineistoikkunoita voi 
olla avoimina useita istunnon aikana. 
 
Tulostusikkuna (Viewer). Tulostusikkunaan tallentuvat kaikkien SPSS-ajojen tulokset taulukoina, 
teksteinä tai kuvina sekä virheilmoitukset ja varoitukset. Lisäksi tulostusikkunaan tallentuu SPSS-
ajoihin käytetty syntaksi. Ikkunan sisältöä voidaan muokata ja se voidaan tallentaa tiedostoon. 
Samaan aikaan voi olla avattuna useita tulostusikkunoita. Tulostusikkuna avautuu automaattisesti 
suoritettaessa sellainen SPSS-ajo, joka tuottaa tulostusta. Tulostusikkunaa kutsutaan usein myös 
Output-ikkunaksi. 
 
Syntaksi-ikkuna (Syntax Editor). Komentosyntaksin käyttö ei ole välttämätöntä. Jos kuitenkin on 
toistuvia ajoja, kannattaa rakentaa komentojono, joka voidaan tallentaa ajon uudelleensuoritusta 
varten. Syntaksi-ikkunassa komentojonoja voidaan muokata ja suorittaa. Joidenkin SPSS:n 
erikoistoimintojen suorittaminen on mahdollista ainoastaan komentosyntaksin kautta. SPSS-ajoihin 
käytetty syntaksi tallentuu tulostusikkunaan. 
 
Taulukkoeditori (Pivot Table Editor). Taulukkoa voidaan muokata tulostusikkunassa 
tuplanapsauttamalla sitä, jolloin tulostusikkunan valikot muuttuvat Pivot Table Editorin valikoiksi. 
Esimerkiksi taulukon rivien ja sarakkeiden paikkaa voidaan vaihtaa ja piilottaa ja näyttää osia 
taulukosta. 
 
Kuvaeditori (Chart Editor). Tulostusikkunasta kuvat siirretään kuvaikkunaan muokkaus-
toimenpiteiden ajaksi. Kuvien muokkaamiseen on tarjolla useita työkaluja ja kuvaikkunassa 
voidaan myös vaihtaa kuvan tyyppiä. Kuvaeditorista enemmän luvussa 8.2. 
 
Ikkunan osoittaminen.  Useiden aktiivisten ikkunoiden hallitsemiseen käytetään ikkunoiden 
osoittamista (designate). SPSS:ssä voidaan avata useita tulostus- ja syntaksi-ikkunoita 
samanaikaisesti. Ikkunan osoitusta käytetään ohjaamaan tulostus tai syntaksi haluttuun ikkunaan. 
Osoituspainike sijaitsee työkalupalkin oikeassa reunassa (kuva 3.1.1). Ikkuna osoitetaan 

napsauttamalla kohteeksi toivotun ikkunan työkalupalkista -painiketta. Kun -painike on 
harmaa, ikkuna on osoitettu kohteeksi.  
 

 

Kuva 3.1.1: Työkalupalkki. 
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Tilarivi.  Aineisto-, tulostus- ja syntaksi-ikkunan alareunassa on tilarivi (kuva 3.1.2). Aineistoikkunan 
tilarivillä on huomautusteksti, jos poimintaehto on päällä (Filter On), painomuuttuja on käytössä 
(Weight On) tai tiedoston ryhmittäinen käsittely on voimassa (Split File On). Tulostusikkunan tilarivi 
kertoo valittuna olevan taulukon koon. 

 

Kuva 3.1.2: Tilarivi. 
 

3.2. SPSS:n valikoita 

Työkalurivin valikoista on valittu allaolevaan tärkeimmät SPSS:n peruskäyttäjälle. Osa toiminnoista 
kohdistuu vain esimerkiksi aineistoikkunaan. 
 
File. Tiedostojen avaaminen, ikkunan sisällön tallentaminen ja tulostaminen, SPSS-prosessorin 
pysäyttäminen sekä SPSS:stä poistuminen. 
 
Edit. Ikkunassa olevan tekstin, taulukon tai kuvan siirtäminen SPSS:stä Windowsin leikepöydälle 
(Cut, Copy), liittäminen leikepöydältä takaisin SPSS:ään (Paste) sekä poistaminen kokonaan (Clear). 
Tyhjän rivin lisääminen uutta havaintoa varten (Insert Cases) ja tyhjän sarakkeen lisääminen uutta 
muuttujaa varten (Insert Variable). Muuttujan arvon etsiminen (Find). SPSS:n oletusarvojen 
valitseminen ja muuttaminen (Options). 
 
View. Ikkunakohtaisesti on mahdollista näyttää tai piilottaa joitakin ruudun alkioita, mm. tilarivi 
(Status Bar). 
 
Data. Muuttujien ominaisuuksien hallinta (Define variable properties) ja niiden kopioiminen (Copy 
Data Properties) muuttujasta toiseen. Aineiston lajittelu yhden tai useamman muuttujan arvon 
mukaan (Sort Cases). Aineiston transponointi siten, että muuttujat siirretään havainnoiksi ja 
päinvastoin (Transpose), aineiston rakenteen muokkaus (Restucture), ryhmittäisen yhteenveto-
aineiston tekeminen (Aggregate) ja aineistojen yhdistely (Merge Files). Aineiston käsittely 
ryhmittäin (Split File) sekä havaintojen valitseminen (Select Cases) ja painottaminen (Weight Cases) 
analyyseissa. 
 
Transform. Muuttujamuunnosten tekeminen, esimerkiksi uuden muuttujan määrittely olemassa 
olevien avulla (Compute Variable) ja muuttujien uudelleenkoodaus (Recode). 
 
Analyze. Tilastolliset analyysit, raportit ja listaukset, tilastolliset kuvat. 
 
Graphs. Suoraan aineistosta piirrettävät kuvat, esimerkiksi pylväs-, viiva- ja hajontakuvat. 
 
Utilities. Tiedot yksittäisistä muuttujista (Variables). Muuttujaryhmien määritteleminen (Define 
Variable Sets) ja käyttöönotto (Use Variable Sets). 
 
Help. SPSS:n ohjejärjestelmä, linkki SPSS:n kotisivulle, tilastomenetelmän valinnan opastus 
(Statistical Coach). SPSS:n päivitysten tarkistaminen (Check for Updates). 
 
Insert (vain tulostusikkunassa). Tulostusikkunassa on mahdollista lisätä haluttuun paikkaan 
otsikoita ja tekstiä, sivunvaihtoja sekä aiemmin tallennettuja kuvia ja tekstejä. 
 
Lisäksi on muita ikkunakohtaisia valikoita, joiden toiminta selviää usein kokeilemalla. 
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3.3. Työkalurivin painikkeet 

Valikkorivin alla on työkalurivi, jossa on joukko kuvasymbolein varustettuja painikkeita (kuva 3.3.1). 
Työkalupainikkeista löytyvät toiminnot ovat usein suoritettavissa myös valikoiden kautta. Tietyn 
työkalun toiminta saadaan selville viemällä hiiren kohdistin ko. painikkeen päälle. Tässä oppaassa 
on toimintojen suorittaminen yleensä esitetty valikoiden avulla, mutta käytännön työskentelyssä 
työkalurivin painikkeita kannattaa hyödyntää. Työkalurivillä näkyviä komentoja voi muokata 
valinnalla 

 View → Toolbars 

 

 

Kuva 3.3.1: SPSS:n valikot ja työkalurivin painikkeet aineistoikkunassa. 

 
Muutamia perustyökaluja 

 Tiedoston avaaminen 

 Tiedoston tallennus 

 Tulostaminen 

 Viimeisimpien valintaikkunoiden uudelleen kutsuminen 

 Viimeisimmän komennon peruuttaminen 

 Viimeisimmän komennon toistaminen 

 Siirtyminen aineistoikkunaan 

 Viimeisimmän tulostuksen valitseminen 

 Siirtyminen määrättyyn muuttujaan 

 Muuttujien tietojen näyttäminen 
 
Ikkunakohtaisia työkaluja 

 Tiedon etsiminen aineisto- ja syntaksi-ikkunassa 

 Tyhjän rivin lisääminen uutta havaintoa varten aineistoikkunassa 

 Sarakkeen lisääminen uutta muuttujaa varten aineistoikkunassa 

 Aineiston jakaminen osiin luokittelumuuttujien mukaan aineistoikkunassa 

 Havaintojen painottaminen valitun muuttujan mukaan aineistoikkunassa 

 Osa-aineiston valitseminen annettujen ehtojen mukaan aineistoikkunassa 

 Selitystekstien tai numeeristen arvojen näyttäminen aineistoikkunassa 

 Tiedoston lähettäminen toiseen ohjelmaan, esimerkiksi Exceliin 

 Ikkunan osoittaminen vastaanottamaan tulostuksen tai syntaksin 

 Kursorin alla olevan komennon suorittaminen (vain syntaksi-ikkunassa) 
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3.4. Ohjeet 

SPSS:ssä on tarjolla reaaliaikaista opastusta monin eri tavoin. Jokaisessa SPSS:n ikkunassa on 
ohjevalikko (Help), joka sisältää erilaisia ohjeita, esimerkiksi: 
 
Aiheet (Topics). Napsauttamalla valintaa Help - Topics saadaan esiin Windows-ohjelmista tuttu 
ohjeikkuna, jonka sisältöä voidaan selata Contents-välilehdellä ja tietoa voidaan hakea sekä Index- 
että Search-välilehdillä. 
 
Ohjattu opastus (Tutorial). Ohjattu opastus esittelee SPSS:n perusteet.  
 
Tilastollinen valmentaja (Statistics Coach). Tilastollinen valmentaja tarjoaa helpon opastetun 
analyysin joihinkin yleisimpiin raportointitilanteisiin.  
 
Syntaksiopas (Command Syntax Reference). Täydellinen syntaksiopas sisältää kuvauksen kaikista 
SPSS:n tuntemista komennoista ja runsaasti esimerkkejä niiden käytöstä.  
 

Ikkunoiden ohjepainikkeet. Useimmissa ikkunoissa on ohjepainike , jota napsauttamalla 
avautuu juuri kyseistä ikkunaa koskeva ohje. Avautuvassa ohjeessa on myös linkkejä muihin samaa 
aihetta käsitteleviin ohjeisiin. 
 

3.5. Asetukset 

SPSS:n oletusasetukset riittävät yleensä ohjelman käytön aloittamiseen, mutta työskentelytapojen 
kehittyessä ohjelmiston käyttäjä toivoo siltä usein hieman erilaisia ominaisuuksia. Asetuksia 
voidaan muuttaa pysyvästi valitsemalla 

 Edit → Options… 

Halutun näkymän avautuvassa Options-ikkunassa (kuva 3.5.1) saa etualalle napsauttamalla 
välilehdestä.  

 

Kuva 3.5.1: Options-ikkuna. 


