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5. Muuttujien jakaumien tarkastelu 

Ennen varsinaista tilastollista analyysia kannattaa tutustua aineistoon tarkastelemalla eri 
muuttujien arvojen jakautumista havaintoaineistossa. Jakaumien tarkastelu antaa tutkijalle hyvän 
tuntuman aineistoon ja auttaa löytämään mahdolliset tallennusvirheet.  

5.1. Kaksiarvoinen muuttuja 

Avataan ensin esimerkkiaineisto sydant.sav. Tarkastellaan kaksiarvoista muuttujaa verpt. 
Muuttujaan on koodattu tieto siitä, onko tutkittavalla yksilöllä verenpainetauti vai ei. Muuttujan 
jakauma voidaan kuvata frekvenssitaulukolla, jossa on raportoitu kumpaankin muuttujan luokkaan 
sijoittuneiden henkilöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus. Frekvenssitaulukko tehdään 
valitsemalla 

Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies... 

 
Valitaan Frequencies-ikkunassa (kuva 5.1.1) analysoitavaksi muuttujaksi verpt. Muuttuja valitaan 

aktiiviseksi muuttujalistasta ja se siirretään Variable(s)-kenttään napsauttamalla . SPSS:n 

oletusarvot riittävät frekvenssitaulukon tuottamiseen, joten napsauttamalla painiketta  SPSS 
tulostaa frekvenssitaulukon tulostusikkunaan (taulukko 5.1.1).  
 

 

Kuva 5.1.1: Muuttujan valitseminen Frequencies-ikkunassa. 

Taulukko 5.1.1: Frekvenssitaulukko verenpainetaudin jakaumasta. 

onko verenpainetauti 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ei 51 52,0 52,0 52,0 

kyllä 47 48,0 48,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

 
Frekvenssitaulukon tulkintaan voit katsoa mallia luvusta 5.2.  
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5.2. Luokitettu muuttuja 

Luokitettu muuttuja voi olla joko numeerinen tai merkkitietomuuttuja. Merkkitietomuuttujia 
kannattaa välttää, sillä tallennusvirheiden määrä kasvaa suhteessa tallennettavan tiedon määrään. 
On suositeltavaa koodata luokittelumuuttujat numeerisiksi ja määritellä muuttujalle koodausta 
vastaavat arvojen selitetekstit (vrt. luku 4.1.1). Tarkastellaan esimerkiksi havaintoyksilöiden 
tupakointia kuvaavan muuttujan tup jakautumista esimerkkiaineistossa sydant.sav. 
 
Valitaan menetelmäksi jälleen frekvenssitaulukko, mutta havainnollistetaan jakaumaa lisäksi 
tulostamalla pylväsdiagrammi luokkien suhteellisista osuuksista. Valitaan muuttuja tup 
Frequencies-ikkunan Variable(s)-listaan kuten tehtiin edellisessä kappaleessa. Napsauttamalla 

-painiketta avautuu kuvatyypin määrittelyikkuna (kuva 5.2.1), josta valitaan tuotettavaksi 
kuvaksi (Chart Type) pylväsdiagrammi (Bar Charts). Valitaan vielä y-akselin asteikoksi (Chart Values) 
suhteelliset osuudet (Percentages). Napsauttamalla painiketta   palataan Frequencies -

ikkunaan ja frekvenssitaulukko ja pylväsdiagrammi voidaan tuottaa napsauttamalla  . 
 

 

Kuva 5.2.1: Kuvan tyypin ja mitta-asteikon valinta. 
 
Frekvenssitaulukon (taulukko 5.2.1) ensimmäiseen sarakkeeseen tulostuvat muuttujan arvojen 
selitetekstit tai muuttujan arvot, mikäli selitetekstejä ei ole määritelty. Toiseen sarakkeeseen 
tulostuvat kuhunkin luokittelumuuttujan luokkaan kuuluvien havaintoyksiköiden lukumäärä 
(Frequency), kolmanteen sarakkeeseen kuhunkin luokkaan kuuluvien havaintoyksiköiden 
suhteelliset osuudet koko aineistosta (Percent). Tässä aineistossa esimerkiksi tupakoivia henkilöitä 
on 49 ja heidän osuutensa aineistossa on 50 %. Neljäs sarake laskee suhteelliset osuudet käyttäen 
ainoastaan valideja eli ei-puuttuvia muuttujan arvoja (Valid Percent). Sarakkeet kolme ja neljä ovat 
esimerkkitulostuksessa identtiset, koska tupakointimuuttujassa ei ollut puuttuvia havaintoja. Mikäli 
puuttuvia havaintoja olisi, ensimmäiseen sarakkeeseen tulostuisi lisäksi luokka Missing ja sille myös 
frekvenssit ja suhteelliset osuudet sarakkeisiin Frequency ja Percent. Viimeiseen sarakkeeseen 
tulostuvat kumulatiiviset prosentit (Cumulative Percent), eli edellisen luokan prosenttiosuuteen 
lisätään kunkin seuraavan luokan prosenttiosuus.  
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Taulukko 5.2.1: Tupakointiluokkien frekvenssit ja suhteelliset osuudet. 

tupakointi 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ei tupakoi 32 32,7 32,7 32,7 

tupakoi 49 50,0 50,0 82,7 

lopettanut 17 17,3 17,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

 

Kuva 5.2.2: Pylväsdiagrammi tupakointiluokkien suhteellisista osuuksista. 
 

5.2.1. Khiin neliö -yhteensopivuustesti 

Suorittaaksesi  ²-yhteensopivuustestin valitse 

Analyze → Nonparametric tests → Legacy Dialogs → Chi-Square... 

 
Tutkitaan, noudattaako siviilisäädyn jakauma hypoteesia, jonka mukaan naimisissa olisi puolet 
havainnoista ja naimattomia, eronneita ja leskiä olisi kutakin yhtä paljon. Siviilisääty on 
aineistossamme koodattu seuraavasti: 1 - naimaton, 2 - naimisissa, 3 - eronnut, 4 - leski. 
Hypoteesin mukaiset odotetut frekvenssit ryhmille olisivat 16, 50, 16 ja 16. 
 
Siirrä avautuvassa Chi-Square Test -ikkunassa muuttuja sivs Test Variable List -listaan (kuva 5.2.3).  
 
Expected Range -kohdassa voidaan Use specified range -valinnalla määrätä tutkittavalle muuttujalle 

arvoalue, jonka arvoilla ²-testi suoritetaan. Valitse Get from data, joka ottaa mukaan kaikki arvot.  
 

Expected Values-kohdassa määritellään frekvenssijakauma, johon ²-testi tutkittavan muuttujan 
jakaumaa vertaa. All categories equal -valinnalla verrataan tasaiseen jakaumaan. Valitse Values ja 
kirjoita hypoteesin mukaisen jakauman odotetut frekvenssit. Frekvenssit annetaan siinä 
järjestyksessä, missä tutkittavan muuttujan luokat ovat numeroidut pienimmästä suurimpaan. 

Anna siis arvot 16, 50, 16 ja 16. Kunkin arvon jälkeen napsauta -painiketta.  
 

Exact Tests -ikkunassa valitaan laskettavaksi ²-testin tarkka p-arvo. Napsauta -painiketta, 

valitse Exact (kuva 5.2.4), ja napsauta .  
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-painike avaa Options-ikkunan, jossa voidaan muuttaa puuttuvan tiedon käsittelyä sekä 
valita tulostettavaksi otoskoko, keskiarvo, pienin ja suurin arvo sekä keskihajonta ja kvartiilit. Tällä 
kertaa ei tehdä valintoja Options-ikkunassa.  
 

Suorita lopuksi testi napsauttamalla Chi-Square Test -ikkunassa  . 
 

 

Kuva 5.2.3: ²-testin valitseminen Chi-square Test -ikkunassa. 

 

Kuva 5.2.4: Tarkan testin valitseminen Exact Tests -ikkunassa. 
 
Ryhmittäiset havaitut ja hypoteesin mukaiset frekvenssit sekä residuaalit (residuaali = havaittu - 

odotettu frekvenssi) tulostetaan ensin (taulukko 5.2.2). Taulukossa 5.2.3 esitetään ²-testisuureen 
arvo, vapausasteiden määrä ja p-arvo. Esimerkissämme p-arvo = 0,070, joten nollahypoteesia ei 
kumota. Vaikuttaisi siis siltä, että puolet henkilöistä on naimisissa ja muita siviilisäätyryhmiä on 
keskenään yhtä paljon. P-arvo on tosin vain hiukan yli 0,05, joten tulkintaan on syytä suhtautua 
varauksella. 
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 Taulukko 5.2.2: Siviilisäätyluokkiin kuuluvien havaitut ja odotetut frekvenssit. 

siviilisääty 

 Observed N Expected N Residual 

naimaton 9 16,0 -7,0 
naimisissa 62 50,0 12,0 
eronnut 12 16,0 -4,0 
leski 15 16,0 -1,0 
Total 98   

Taulukko 5.2.3: ²-yhteensopivuustestin tulokset. 

Test Statistics 

 siviilisääty 

Chi-square 7,005
a
 

df 3 
Asymp. Sig. ,072 
Exact Sig. ,070 
Point Probability ,001 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. 
The minimum expected cell frequency is 16,0. 
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5.3. Jatkuva muuttuja 

Jatkuvan muuttujan jakauman tarkasteluun soveltuvat ristiintaulukointia lukuun ottamatta kaikki 
analyysit valikosta Analyze → Descriptive Statistics. Valitse  

Analyze → Descriptive Statistics → Explore… 

 
Siirrä avautuvassa Explore-ikkunassa Dependent List -kohtaan diastolinen verenpaine rrdias. 
 

 

Kuva 5.3.1: Explore-ikkuna. 
 

Painikkeella  avautuu ikkuna (kuva 5.3.2), jossa valitaan laskettavat tunnusluvut. Oletus-
arvoisesti SPSS tulostaa perustunnusluvut (katso taulukosta 5.3.2), mutta lisäksi voidaan tulostaa 
M-estimaattorit, poikkeavat havainnot ja persentiilit. Jätä nyt ikkunaan vain oletusvalinta 

Descriptives ja napsauta -painiketta.  
 

 

Kuva 5.3.2: Tulostettavien tunnuslukujen valitseminen. 

 
Tulostettavat kuviot ja testit normaalisuuden ja varianssin tutkimiseen valitaan painikkeella 

 avautuvassa Plots-ikkunassa (kuva 5.3.3). Oletusarvoisesti SPSS piirtää boxplot- (laatikko-
jana-) ja steam-and-leaf (runko-lehti) -kuviot. Valitse lisäksi Normality plots with tests ja Histogram, 
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jolloin SPSS tulostaa normaalitodennäköisyyskuvion, kuvion havaintojen poikkeamisesta normaali-

jakaumasta, normaalisuustestin ja histogrammin. Napsauta valintojen jälkeen -painiketta 
 

 

Kuva 5.3.3: Normaalisuustestin ja histogrammin valitseminen. 

 
Puuttuvien tietojen käsittely määrätään Options-ikkunassa. Jos analysoit useaa muuttujaa saman-
aikaisesti, valitse Exclude cases pairwise, jolloin puuttuvia tietoja käsitellään muuttujakohtaisesti. 
Oletusarvoisesti puuttuvien tietojen käsittely on Exclude cases listwise, jolloin tunnuslukuja 
laskettaessa hylätään kaikki sellaiset havainnot, joilla on puuttuva tieto yhdessäkin tarkasteltavassa 
muuttujassa.  
 
Bootstrap-ikkunassa voidaan suorittaa erilaisten tunnuslukujen estimointia bootstrap-
menetelmällä. Bootstrap-ikkuna on valittavana useiden tilastollisten analyysien yhteydessä, mutta 
tässä oppaassa sen käyttöä ei käsitellä.  
 

Kun olet tehnyt kaikki valinnat, napsauta Explore-ikkunassa . 
 

5.3.1. Jatkuvan jakauman tunnuslukuja 

Ensimmäiseksi SPSS tulostaa raportin analyysiin käytettyjen havaintojen lukumäärästä ja 
mahdollisista puuttuvista tiedoista (taulukko 5.3.1). 

Taulukko 5.3.1: Explore-ohjelman analyysiin käyttämät havainnot. 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

diastolinen verenpaine 97 99,0% 1 1,0% 98 100,0% 
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Analyysiin käytettyjen havaintojen jälkeen tulostetaan tärkeimmät tunnusluvut (taulukko 5.3.2) 
kuten: keskiarvo (Mean), keskiarvon 95 %:n luottamusväli (95 % Confidence Interval for Mean), 
mediaani (Median), keskihajonta (Std. Deviation) sekä pienin (Minimum) ja suurin (Maximum) 
havainto. Normaalisuusoletusten kannalta mielenkiintoisia tunnuslukuja ovat muuttujan jakauman 
vinoutta (Skewness) ja huipukkuutta (Kurtosis) kuvaavat tunnusluvut. Mikäli havainnot olisivat 
normaalijakaumasta, vinous- ja huipukkuusluvut olisivat molemmat nollia. 

Taulukko 5.3.2: Explore-ohjelman tuottamat perustunnusluvut. 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

diastolinen verenpaine Mean 89,89 1,356 

95% Confidence Interval  
for Mean 

Lower Bound 87,20  

Upper Bound 92,58  

5% Trimmed Mean 89,87  

Median 90,00  

Variance 178,227  

Std. Deviation 13,350  

Minimum 60  

Maximum 130  

Range 70  

Interquartile Range 20  

Skewness ,043 ,245 

Kurtosis ,183 ,485 

 

5.3.2. Normaalisuustestit 

SPSS testaa havaintojen normaalisuutta käyttäen Kolmogorov-Smirnovin testiä Lillieforsin 
korjauksella. Saphiro-Wilk -testiä käytetään automaattisesti, kun havaintoja on 50 tai vähemmän 
(taulukko 5.3.3). Testin mukaan diastolinen verenpaine ei ehkä olekaan normaalisti jakautunut 
tässä havaintoaineistossa. 

Taulukko 5.3.3: Diastolisen verenpaineen normaaljakaumatesti. 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

diastolinen verenpaine ,101 97 ,016 ,980 97 ,156 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Kannattaa muistaa, että tilastolliset testit paljastavat herkästi pienetkin erot tilastollisesti 
merkitseviksi, kun otoskoko on riittävän suuri. Näin on myös normaalijakauman testauksen 
kohdalla. Kun otoskoko on suuri, kannattaa tilastollisen testin lisäksi tarkastella karkeaa 
jakaumakuviota (Stem-and-Leaf) ja histogrammia. Jos jakauma on symmetrinen ja ulkomuodoltaan 
normaalijakauman kaltainen, voidaan parametrisia testejä useissa tapauksissa käyttää, vaikka 
jakauma Kolmogorov-Smirnov -testin mukaan poikkeaisikin normaalista. 
 
Descriptives-taulukosta nähdään (taulukko 5.3.2), että muuttujan keskiarvo (89,9) ja mediaani 
(90,0) ovat lähellä toisiaan. Jakauman symmetrisyyttä voi tarkastella vinousluvun (Skewness) avulla. 
Jos vinousluku jaettuna keskivirheellään (Std. Error) on pienempi kuin -2 tai suurempi kuin +2, 
jakauma ei ole symmetrinen. Tässä esimerkissä jakauma voidaan ajatella symmetriseksi, koska 
vinousluku on 0,043 / 0,245 = 0,176. 
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Explore-toiminnon tuottamat kuviot on esitetty kuvassa 5.3.4. Stem-and-leaf -kuviossa rivin pituus 
kuvaa havaintojen lukumäärää kunkin rivin määräämällä alueella. Havaintojen lukumäärä 
(Frequency) ilmoitetaan rivin alussa. Havaittu arvo jaetaan kahteen osaan. Alkuosa (Stem) kuvaa 
tässä tapauksessa kymmenlukuja (Stem width: 10) ja loppuosa (Leaf) ykkösiä (Each leaf: 1 case(s)). 
Esimerkiksi arvon 95 Stem on 9 ja Leaf on 5. Normaalijakaumassa jakauman huippu on keskellä ja 
jakauma on muodoltaan samanlainen molemmin puolin huippua. Diastolisen verenpaineen 
jakauman huippu on keskellä, mutta jakauma näyttäisi olevan yläpuoleltaan hieman ”paksumpi”. 
Tämä on nähtävissä myös histogrammikuviosta.  
 
Boxplot-kuviossa laatikon alareuna esittää alakvartiilia, yläreuna yläkvartiilia ja keskellä oleva viiva 
mediaania. Pienin arvo on joko ”viiksen” alareunassa tai ”viiksen” alla olevassa alimmassa 
merkissä. Suurin arvo löytyy vastaavalla tavalla. Diastolisen verenpaineen Q-Q -kuviosta nähdään, 
että havainnot pysyvät kohtalaisen hyvin suoran viivan tuntumassa. Joitakin eroja 
normaalijakaumaan on, mutta ne eivät ole niin suuria, että hylkäisimme jatkossa parametriset 
normaalijakaumaoletuksiin tukeutuvat menetelmät. 

 

 

Kuva 5.3.4: Muuttujan normaalisuustarkasteluun liittyvät kuviot. 
 


