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4. SPSS-aineiston käsittely 

4.1. Aineiston syöttäminen ja muuttujien määrittely 

Aineistoa syötetään Data Editorissa. Uuden aineistoikkunan saat valitsemalla  

 

tai napsauttamalla . Data Editorissa on kaksi välilehteä: aineistonäkymä (Data View) sekä 
muuttujanäkymä (Variable View). Data View -välilehdessä syötetään muuttujien arvoja eri 
havaintoyksiköille ja Variable View -välilehdessä määritellään aineiston muuttujien ominaisuuksia. 
Tehdään pieni esimerkkiaineisto, jossa on viisi muuttujaa. Samalla käydään läpi Data Editorin 
työkaluja. 
 
Aineiston syöttäminen SPSS:ään kannattaa aloittaa laatimalla muuttujankuvauslomake. 
Suunnittelemalla aineiston rakenne huolellisesti voidaan säästää huomattavasti tutkimukseen 
käytettäviä resursseja. SPSS:ssä on helpompi käsitellä numeerista tietoa kuin merkkijonoja, joten 
muuttujat kannattaa koodata numeeriseksi aina kun se on mahdollista (esimerkiksi mies=1, 
nainen=2). Puuttuva tieto syötetään jollain erikseen määriteltävällä koodilla tai jätetään tyhjäksi, 
jolloin puuttuva tieto näkyy aineistoikkunassa asetuksista riippuen pisteenä tai pilkkuna. 
Esimerkkimme muuttujankuvauslomake on tämän näköinen: 

Taulukko 4.1.1: Esimerkki muuttujankuvauslomakkeesta 

Muuttujan nimi Selite Tyyppi Arvot 

nimi Henkilön nimi merkkijono  
sukup Sukupuoli numeerinen  1=mies, 2=nainen 
pituus Pituus (cm) numeerinen   
paino Paino (kg) numeerinen  
saika Syntymäaika päivämäärä  

 

4.1.1. Muuttujanäkymä (Variable View) 

Valitaan muuttujanäkymä napsauttamalla hiirellä ikkunan alalaidassa olevaa välilehden nimeä 
Variable View (kuva 4.1.1). Muuttujanäkymässä rivit edustavat muuttujia ja sarakkeet muuttujien 
ominaisuuksia. 
 

 

Kuva 4.1.1: Esimerkkiaineisto määriteltynä muuttujanäkymään. 
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Muuttujan nimi (Name). Muuttujan nimi voidaan syöttää Name-kenttään suoraan näppäimistöltä. 
Kirjoita ensimmäisen muuttujan nimeksi nimi. Muuttujia nimettäessä on huomioitava seuraavat 
säännöt: 

  

 

-  

 - -
 

 

 

  

  
 
Muuttujan tyyppi (Type). Muuttujan tyyppi määritellään napsauttamalla Type-sarakkeen oikeassa 

reunassa olevaa  -painiketta, jolloin avautuu Variable Type -ikkuna. Numeeristen muuttujien 
(Numeric) kohdalla määritellään tarvittavien merkkien (numerot ja mahdollinen desimaalierotin) 
lukumäärä sekä aineistoikkunassa näytettävien desimaalien määrä (kuva 4.1.2). Oletus 
numeeriselle muuttujalle on 8 merkkiä ja 2 desimaalia. Merkkitietomuuttujan (String) kohdalla 
annetaan merkkien lukumäärä, joka tarvitaan muuttujaan syötettävän tekstin esittämiseen (kuva 
4.1.3). Tietojen syöttöä varten oletustyyppi on suositeltavaa muuttaa vastaamaan 
muuttujankuvausta. Mikäli valittu tyyppi tarvitsee lisämäärittelyjä, avautuu niitä varten valikko 
automaattisesti tyypin valittuasi. Jos päivämäärämuuttujaa aiotaan käyttää aikavälin laskentaan, 
määritellään sille tyypiksi Date ja esitysmuodoksi dd.mm.yyyy, jolloin se syötetään muodossa 
01.02.1990 (kuva 4.1.4).  

 

Kuva 4.1.2: Muuttujan tyypin määrittelyikkuna (Variable Type); numeerinen muuttuja. 

 

Kuva 4.1.3: Muuttujan tyypin määrittelyikkuna (Variable Type); merkkitietomuuttuja. 
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Kuva 4.1.4: Muuttujan tyypin määrittelyikkuna (Variable Type); päivämäärämuuttuja. 
 
Leveys ja desimaalien määrä (Width ja Decimals). Sarakkeiden Width ja Decimals arvot olivat 
muokattavissa jo muuttujan tyyppiä määriteltäessä. Näihin kenttiin voi syöttää uudet arvot 
napsauttamalla solua ja antamalla uusi arvo näppäimistöltä. Sopivan arvon voi myös etsiä 
selaamalla solussa olevaa listaa solun oikeassa reunassa olevilla selauspainikkeilla. 
 
Muuttujan seliteteksti (Label). Seliteteksti on selväkielinen kuvaus muuttujalle ja se voidaan 
syöttää suoraan näppäimistöltä muuttujan Label-kenttään. Seliteteksti on oleellinen etenkin 
silloin, kun muuttujan nimi ei kerro siitä riittävästi. Muuttujan selitetekstissä ei ole rajoituksia 
käytettävistä merkeistä. Kirjoita nimi-muuttujalle selitetekstiksi: Henkilön nimi. Lisää uusi muuttuja 
sukup ja kirjoita sille selitetekstiksi: Sukupuoli. 
 
Muuttujan arvojen seliteteksti (Values). Muuttujan sukup arvojen selitetekstit syötetään 

napsauttamalla Values-sarakkeen oikeassa reunassa olevaa  -nappia, jolloin avautuu Value 
Labels -ikkuna muuttujan arvojen ja niitä vastaavien selitteiden syöttämiseen (kuva 4.1.5). 
Yksittäistä muuttujan arvon selitetekstiä ei pidä sekoittaa muuttujan selitetekstiin, joka kuvaa koko 

muuttujaa. Kirjoita muuttujan sukup arvolle 1 seliteteksti Mies ja napsauta  -painiketta, 
jolloin tieto siirtyy kyseessä olevan muuttujan määrittelyiden joukkoon. Jatka kirjoittamalla arvolle 

2 seliteteksti Nainen ja napsauta  -painiketta. Muuttujan arvojen selitetekstejä voidaan 

muuttaa valitsemalla määritellyistä selitteistä halutun ja napsauttamalla  -painiketta 

muutoksen määrittelyn jälkeen. Ylimääräinen arvoselitepari voidaan poistaa  -painikkeella. 

Kuittaa muutokset napsauttamalla  -painiketta. 

 

Kuva 4.1.5: Muuttujan arvojen selitetekstien määrittelyikkuna (Value Labels). 
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Puuttuva tieto (Missing Values). Puuttuvat tiedot määritellään napsauttamalla Missing-sarakkeen 

oikeassa reunassa olevaa -painiketta, jolloin avautuu Missing Values -ikkuna (kuva 4.1.6). 
Puuttuvien tietojen määrittely on tarpeen tehdä, kun aineistossa on eri syistä esiintyviä puuttuvia 
tietoja, jotka halutaan pitää erillään toisistaan (esimerkiksi kysymys ei koske vastaajaa tai vastaaja 
on jättänyt muusta syystä vastaamatta). Puuttuvat tiedot voidaan ilmoittaa yksittäisinä lukuina 
(discrete missing values) tai antamalla arvojoukolle ala- ja yläraja (Range). Jos puuttuvan tiedon 
syitä ei tarvitse erotella, niitä ei tarvitse määritellä. Tällöin riittää, että syöttövaiheessa puuttuvan 
tiedon paikalle ei syötetä mitään. Muuttujan arvona aineistoikkunassa näkyy tällöin piste tai tyhjä 
solu riippuen siitä, onko muuttuja numeerinen vai merkkitietomuotoinen.  

 

Kuva 4.1.6: Puuttuvien tietojen määrittelyikkuna (Missing Values). 
 
Sarakkeen leveys (Columns). Sarakkeen leveys määritellään Columns-sarakkeessa syöttämällä 
näytettävien merkkien määrä näppäimistöltä tai selaamalla haluttu arvo esiin sarakkeen oikeassa 
reunassa olevilla selausnäppäimillä. Sarakkeen leveyden määrittely vaikuttaa ainoastaan siihen, 
millaisena muuttuja näkyy aineistoikkunassa. Muuttujan arvoja ei katkaista eikä pyöristetä 
annetun arvon perusteella. Sarakkeita kaventamalla aineistoikkunassa voidaan esittää yhdellä 
kertaa useampia muuttujia. 
 
Arvojen sijoittelu (Align). Arvojen sijoittelulla määritellään muuttujan arvojen sijainti solussa 
napsauttamalla sarakkeen oikeassa reunassa olevaa alasvetolistan avauspainiketta ja valitsemalla 
avautuvasta listasta sopiva vaihtoehto. Sijoittelu vaikuttaa ainoastaan aineistoikkunan Data View -
välilehden ulkoasuun. 
 
Mitta-asteikko (Measurement). Measurement-kohdassa muuttujalle määritellään mitta-asteikko 
napsauttamalla sarakkeen oikeassa reunassa olevaa alasvetolistan avauspainiketta ja valitsemalla 
avautuvasta listasta sopiva vaihtoehto: 
 

    Scale  Välimatka- tai suhdeasteikko 

   Ordinal   Järjestysasteikko 

   Nominal  Luokitteluasteikko 
 
Ordinal- tai Nominal-asteikon muuttuja voi olla numeerinen tai merkkitietomuuttuja, Scale-
asteikon muuttuja on aina numeerinen. Mitta-asteikolla on merkitystä mm. sellaisten kuvien 
tuottamisessa, joissa muuttujaa käsitellään joko jatkuvana tai luokitteluasteikon muuttujana. 
SPSS:ää käytettäessä muuttujien mitta-asteikko on helppo tunnistaa asteikkoon liittyvästä 
kuvakkeesta. 
 
Täydennä lopuksi esimerkkiaineiston muuttujanäkymä taulukon 4.1.1 ja kuvan 4.1.1 mukaisesti. 
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4.1.2. Aineistonäkymä (Data View) 

Siirrytään Data View -välilehteen napsauttamalla välilehden nimeä. Kun muuttujanäkymään on 
määritelt tiedot muuttujista, tulee aineistonäkymän sarakkeiden otsikoiksi muuttujien nimet. 
Aineistonäkymässä rivit edustavat havaintoyksiköitä ja sarakkeet muuttujia. Aktiivinen ruutu näkyy 
keltaisena. Kohdistin on komentorivillä, johon muuttujan arvo kirjoitetaan. Normaalisti Enter-
näppäin aktivoi saman sarakkeen ruudun seuraavalla rivillä ja Tab- ja nuolinäppäin siirtävät 
aktiivista ruutua yhden sarakkeen oikealle. Syötetään nyt aineistonäkymään kuvan 4.1.7 
havaintoarvot.  
 

 

Kuva 4.1.7: Esimerkkiaineisto aineistoikkunassa. 
 

4.1.3. Aineistoikkunan näkymän jakaminen 

Aineistoikkuna voidaan jakaa osiin valitsemalla 

 

jolloin aineistoa voidaan selata eri ikkunoissa. Tämä helpottaa havaintojen ja muuttujien 
silmämääräistä vertailua. Jakoviivojen paikkaa voi siirtää. Kuvassa 4.1.8 on jaettu aineisto 
sydant.sav selattavaksi sekä sarakkeiden (muuttujien) että rivien (havaintojen) osalta. Ikkunan 
jakaminen poistetaan valitsemalla 
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Kuva 4.1.8: Data Editor -ikkunan jakaminen Split-toiminnolla. 
 

4.2. Aineiston tallentaminen 

Kaikki aineistoikkunassa tehdyt muutokset säilyvät vain SPSS-istunnon ajan, ellei niitä erikseen 
tallenneta. Tallenna aiemmin jo tallennetun ja uudelleen käsittelyyn otetun aineiston muutokset 
valitsemalla 

 

tai painamalla näppäimistöltä Ctrl+S. Voit myös käyttää aineiston tallentamiseen työkalurivillä 

olevaa  -painiketta. Jos aineistoa ei ole vielä tallennettu tai se halutaan tallentaa johonkin 
muuhun kuin .sav-tiedostotyyppiin, valitse   

 

 
Määrittele avautuvassa Save Data As -ikkunassa (kuva 4.2.1.), mihin ja millä nimellä haluat 
aineiston tallentaa sekä sen tiedostotyyppi. Oletusarvoisesti SPSS tallentaa aineistoikkunan sisällön 
SPSS-tiedostona tunnisteella .sav, mutta Save as type -alasvetovalikosta voidaan valita myös jokin 
muu tiedostomuoto (kuva 4.2.1). 
 

 

Kuva 4.2.1: Save Data As -ikkuna. 
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4.3. Excel-aineiston lukeminen SPSS-ohjelmaan 

SPSS osaa lukea sellaisenaan tai konvertoida useita tietokanta-, taulukkolaskenta- ja tilasto-
ohjelmistoaineistoja. Tuettuja aineistomuotoja ovat mm. Excel, SYSTAT, Lotus, dBase, SAS ja Stata. 
Lisäksi SPSS:ssä on helppokäyttöinen ohjattu toiminto tekstitiedostojen lukemiseen. SPSS-
aineiston lukeminen esiteltiin kappaleessa 2.2. Tässä kappaleessa esitellään Excelissä 
tallennettujen aineistojen lukeminen aineistoikkunaan. Tekstitiedoston ja SAS-aineiston lukeminen 
SPSS:ään esitellään alkuperäisessä Oulun yliopiston IBM SPSS Statistics Perusteet -oppaassa. 
 
Excel-taulukko voi sisältää pelkän havaintomatriisin (ensimmäisen havainnon tiedot ovat heti 
ensimmäisellä rivillä) tai taulukon ensimmäiselle riville voidaan kirjoittaa muuttujien nimet, jolloin 
ensimmäisen havainnon tiedot ovat toisella rivillä. Kun tietoja luetaan taulukosta, ensimmäisen 
havainnon tiedot sisältävä rivi kertoo SPSS:lle kustakin muuttujasta, onko muuttujan sisältö 
merkkimuotoista vai numeerista. Jos ensimmäisellä rivillä on jossakin muuttujassa puuttuva tieto, 
kyseisen muuttujan tyyppi, pituus ja asettelu pitää määritellä uudelleen aineistoikkunan Variable 
View -välilehdellä. 
 
SPSS olettaa, että kaikki luettavat rivit ovat havaintoarvoja, ellei erikseen määritellä, että 
ensimmäinen rivi sisältää muuttujien nimet. Alussa olevat tyhjät rivit ja tyhjät sarakkeet SPSS osaa 
jättää huomioimatta. Kuvassa 4.3.1 oleva pieni aineisto on tallennettu nimellä taul1.xls. 
 

 

Kuva 4.3.1:  Näkymä Excel-ohjelmaan tallennetusta aineistosta. 
 
Luetaan Excel-taulukko SPSS:ään valitsemalla 

 

tai napsauttamalla hiirellä pikakuvaketta .  Avautuvan Open File -ikkunan Files of type -valikosta 

valitaan luettavan tiedoston tyyppi (*.xls). Valitse tiedosto taul1.xls ja napsauta  (kuva 
4.3.2). 
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Kuva 4.3.2: Tiedostotyypin valinta Open Data -valikossa. 
 
SPSS-kysyy lisätietoja aineiston tyypin mukaan. Avautuvassa Opening Excel Data Source -ikkunassa 
(kuva 4.3.3) tiedustellaan, halutaanko lukea muuttujien nimet luettavasta taulusta. Merkitse rasti 
kohtaan Read variable names from the first row of data. Merkkijonoja (string) sisältävistä 
sarakkeista luettavien merkkien määrää voidaan tarvittaessa rajoittaa kohdassa Maximum width 
for string columns.  

 
Excelissä tallennettu aineisto voi olla useammalla kuin yhdellä taululla. Valitaan luettavaksi haluttu 
taulu alasvetovalikossa (Worksheet) näkyvistä vaihtoehdoista. Koko aineiston lukemisen sijaan 
voidaan rajata lukeminen vain tiettyihin sarakkeisiin kohdassa Range (kuva 4.3.3). Napsauta 

lopuksi . 
 

 

Kuva 4.3.3: Lisämäärittelyt Excel-taulukon lukemiseksi. 
 
Päivämäärämuuttujien lukeminen SPSS:ään voi tuottaa ongelmia. Jos Excel-tiedostossa on 
päivämäärämuuttujia, niiden tyypiksi kannattaa jo Excelissä valita dd.mm.yyyy, jolloin SPSS:n 
pitäisi lukea ne oikein. 
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4.4. SPSS-tulostusikkunan sisällön lähettäminen eri tiedostomuotoon 

SPSS:n tulostusikkunan (luku 3.1) voi lähettää toisen ohjelman tiedostoksi valitsemalla  

 

tai napsauttamalla . Tästä on hyötyä, mikäli tuloksia halutaan lukea myöhemmin koneella, 
johon ei ole asennettu SPSS:ää. Lisäksi käytettäessä versiota IBM SPSS Statistics 21 tulee 
huomioida, että sen tuloksia ei voi välttämättä lukea kaikilla aiemmilla SPSS:n versioilla 
(esimerkiksi versiolla 18 (PASW)).  
 
SPSS:n tulostuksiin tutustut jatkossa, mutta voit siinä vaiheessa palata lukemaan tämän kappaleen.  
 
Valitaan aluksi avautuvassa Export Output -ikkunan All Visible kohdassa Objects to Export (kuva 
4.4.1), mikäli ei ole tarvetta lähettää myös tulostusikkunan piilotettuja kohteita. Haluttu 
tiedostotyyppi valitaan alasvetovalikosta kohdassa Type. Uuden tiedoston tallennuspaikka ja nimi 

määritellään kohdassa File Name. Napsautetaan  ja annetaan tiedoston nimi avautuvassa 

Save File -ikkunassa. Lopuksi napsautetaan Save File -ikkunassa  ja Export Output -ikkunassa 

.  
 

 

Kuva 4.4.1: Tiedoston lähettäminen Excel-tiedostoksi Export Output -ikkunassa. 
 
 
 


