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7. Aineistojen muokkaaminen 

Ennen aineiston muokkaamista voit halutessasi tehdä alkuperäisestä aineistosta kopion johon voit 
huoletta harjoitella aineiston muokkaamiseen liittyvien työkalujen käyttöä. Helpoin tapa ottaa 
kopio on avata aineisto SPSS:n aineistoikkunaan ja valita 

Data → Copy Dataset. . . 

Kopio aineistosta avautuu uuteen aineistoikkunaan, jonka voi tallentaa uudella nimellä. 

 

7.1. Aineiston järjestäminen 

Aineisto voidaan järjestää muuttujien arvojen mukaiseen järjestykseen. Järjestääksesi esimerkki-
aineiston sydant.sav havainnot sukupuolen, siviilisäädyn ja tupakoinnin mukaan valitse 

Data → Sort Cases... 

 
Valitse Sort Cases -ikkunassa (kuva 7.1.1) muuttujalistasta muuttujat sp, sivs ja tup Sort by -

kenttään ja napsauta -painiketta. Oletusarvoisesti SPSS järjestää havainnot uudelleen 
valittujen muuttujien pienimmästä arvosta suurimpaan (Ascending). Vaihtoehtoisesti havainnot 
voidaan järjestää suurimmasta arvosta pienimpään (Descending). Järjestyksen voi valita erikseen 
kullekin muuttujalle Sort Order -kohdassa. Muuttujat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne Sort 
by -listassa esiintyvät. 
 

 

Kuva 7.1.1: Aineiston järjestäminen Sort Cases -ikkunassa. 
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7.2. Aineistojen yhdistäminen 

SPSS:ssä voidaan yhdistää kaksi aineistoa, joissa on joko samat muuttujat, mutta eri havainnot tai 
eri muuttujat, mutta samat havainnot. Yhdistettävien aineistojen täytyy olla SPSS- tai SPSS/PC+ -
muodossa (tiedostonimen tarkennin on .sav tai .sys). 

7.2.1. Havaintojen yhdistäminen 

Yhdistääksesi esimerkkiaineistot alkuosa1.sav ja loppuosa1.sav, joissa on samat muuttujat, avaa 
aluksi molemmat tiedostot. Siirry tiedoston alkuosa1.sav aineistoikkunaan ja valitse 

Data → Merge Files → Add Cases... 

 
Tällöin avautuu Add Cases to -ikkuna (kuva 7.2.1). Valitse kohdasta An open dataset aineisto 
loppuosa1.sav eli se aineisto, jonka havainnot haluat liittää aineiston alkuosa1.sav perään ja 

napsauta –painiketta. 
  

 

Kuva 7.2.1: Yhdistettävän aineiston valinta Add Cases to -ikkunassa. 
 
Avautuvassa Add Cases from -ikkunassa (kuva 7.2.2) voit tarkistaa uuteen aineistoon valittavat 
muuttujat. Variables in New Active Dataset -listassa ovat automaattisesti ne muuttujat, joiden 
nimet ja tyypit vastaavat toisiaan molemmissa yhdistettävissä aineistoissa. Mikäli et halua kaikkia 
muuttujia mukaan uuteen aineistoon, voit poistaa ne merkitsemällä poistettavan muuttujan 

kaksoisnapsautuksella tai käyttämällä -painiketta.  
 
Unpaired Variables -listassa ovat ne muuttujat, joiden nimet tai tyypit eivät vastaa toisiaan. Jos 
jokin muuttuja on tallennettu molempiin aineistoihin, mutta eri nimillä, voit muodostaa yhden 
uuden muuttujan. Aktiivisena olevan aineiston muuttujat on merkitty symbolilla * ja aktiiviseen 
aineistoon lisättävän aineiston muuttujat symbolilla +. Valitse muuttujat (sup  ja sukup) hiirellä ja 

yhdistä ne napsauttamalla -painiketta. Mikäli muuttujanimet eivät ole Unpaired Variables -
listassa peräkkäin, valitse ensimmäinen muuttuja napsauttamalla sitä hiirellä ja toinen pitämällä 
Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla muuttujaa samanaikaisesti hiirellä. Unpaired Variables -
listassa oleva muuttuja voidaan myös nimet uudelleen valitsemalla muuttuja ja napsauttamalla 

-painiketta. Napsauta lopuksi , jolloin yhdistetty aineisto siirtyy aineistoikkunaan. 
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Kuva 7.2.2: Aineistojen yhdistäminen Add Cases from -ikkunassa. 
 

7.2.2. Muuttujien yhdistäminen 

Yhdistetään aineistot alkuosa2.sav ja loppuosa2.sav, joissa on eri muuttujat samoille havainnoille. 
Avaa molemmat aineistot, siirry aineiston alkuosa2.sav aineistoikkunaan ja valitse 

Data → Merge Files → Add Variables... 

 
Valitse avautuvassa Add Variables to -ikkunassa (kuva 7.2.3) An open dataset -kohdasta aineisto 

loppuosa2.sav ja napsauta . 

 

Kuva 7.2.3: Yhdistettävän aineiston valinta Add Variables to -ikkunassa. 
 
Add Variables from -ikkunassa (kuva 7.2.4) olevassa New Active Dataset -listassa ovat kaikki ne 
muuttujat, joita on vain yksi kappale yhdistettävissä aineistoissa. Excluded Variables -listassa ovat 
ne yhdistettävän aineiston muuttujat, joilla on sama nimi aktiivisena olevan aineiston jonkun 
muuttujan kanssa. Mikäli kahdella eri tiedot sisältävällä muuttujalla on sama nimi, valitse muuttuja 

Exclude Variables -listasta ja nimeä se uudelleen -painikkeen avulla, jonka jälkeen voit 
siirtää muuttujan yhdistettyyn tiedostoon valittavien muuttujien joukkoon.  
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Kuva 7.2.4. Aineistojen yhdistäminen Add Variables from -ikkunassa. 
 
Aineistojen yhdistämisessä apuna käytettäviä muuttujia, joiden mukaan lisättävät muuttujat 
kohdistetaan oikeille havainnoille, kutsutaan avainmuuttujiksi. Sama(t) avainmuuttuja(t) on oltava 
kummassakin aineistossa ja yhdistettävien aineistojen on oltava järjestetyt kyseisten muuttujien 
suhteen. Järjestä nyt aineistot alkuosa2.sav ja loppuosa2.sav muuttujan tunn mukaan kappaleen 
7.1 avulla.  
 
Rastita Match cases on key variables ja Cases are sorted in order of key variables in both datasets. 
Valitse vaihtoehto Both files provide cases (yhtä aineistoikkunan havaintoa vastaa yksi havainto 
liitettävässä aineistossa). Valitse muuttuja tunn avainmuuttujaksi siirtämällä se Key Variables -
listaan ja napsauta  , jolloin yhdistetty aineisto siirtyy aineistoikkunaan.  
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7.3. Osa-aineistojen poimiminen 

Tarvittaessa analyysiin voidaan poimia osa-aineisto perustaen poiminta johonkin valintakriteeriin 
tai suorittamalla satunnaisotanta. Poimitaan aineistosta sydant.sav osa-aineisto, johon valitaan 
vain ne henkilöt, jotka ovat naimisissa. Valitse 

Data → Select Cases... 

 
Valitse avautuvan Select Cases -ikkunan (kuva 7.3.1) Select-kohdassa valinta If condition is satisfied 

ja napsauta -painiketta. If-ikkunassa (kuva 7.3.2) voidaan poimintaehtoa kirjoitettaessa 
käyttää apuna muuttujalistaa, laskinnäppäimiä sekä funktiolistaa (katso luku 6.1). Kirjoita 

poimintaehdoksi sivs=2 ja napsauta  -painiketta.  
 

 

Kuva 7.3.1: Osa-aineiston poiminta Select Cases -ikkunassa.  
 
Select Cases -ikkunan Output-kentässä määrätään osa-aineiston havaintojen käsittely: 
Filter out unselected cases. SPSS muodostaa aineistoikkunan viimeiseksi muuttujaksi filtteri-

muuttujan filter_$, joka saa arvon 0, mikäli havainto ei toteuta poimintaehtoa ja arvon 1, mikäli 
havainto toteuttaa poimintaehdon. Filtterimuuttujan voi tallentaa aineistoon, mutta sen 
aktivointi täytyy aina tehdä valinnan Data → Select Cases... kautta. 

Copy selected cases to a new dataset. Poimintaehdon täyttävien havaintojen muodostama 
aineisto aukeaa uuteen aineistoikkunaan, jonka voi nimetä Dataset name -kohdassa. 

Delete unselected cases. Poistaa aineistosta havainnot, jotka eivät täytä poimintaehtoa. 
 
Valitse Filter out unselected cases ja napsauta -painiketta, jolloin filtterimuuttuja siirtyy 
aineistoikkunaan. 
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Kuva 7.3.2: Osa-aineiston poimintaehdon määrittely Select Cases: If -ikkunassa. 
 
Huom! Havaintojen poistamisessa on noudatettava varovaisuutta. Jos aineistoikkunan sisältö 
vahingossa tallennetaan entisen tiedoston päälle, havainnot todella häviävät. Poimintaehdon 
täyttäneistä havainnoista muodostetun aineiston käyttö tai filtterimuuttujan käyttö on tässä 
mielessä turvallisempaa. Kun poimintaehto on käytössä, aineistoikkunan oikeassa alareunassa 
näkyy teksti Filter On (kuva 7.3.3). Rivinumero näkyy yliviivattuna havainnoilla, jotka eivät täytä 
poimintaehtoa. 
 

 

Kuva 7.3.3: Käytössä oleva filtterimuuttujan avulla valittu osa-aineisto.  
 
Ajettuasi ne ajot, joihin tarvitset osa-aineistoa, palaa Select Cases -ikkunaan ja valitse Select-
kohdassa vaihtoehto All cases, jolloin filtterimuuttuja ei ole enää käytössä. Ikkunan alareunasta 
häviää huomautus Filter On. 
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Satunnaisotos 
 
Poimiaksesi satunnaisotoksen valitse Select Cases -ikkunassa Random sample of cases ja napsauta 

-painiketta. Avautuvassa Random Sample -ikkunassa (kuva 7.3.4) voit valita joko 
tarvitsemasi prosenttimäärän koko aineistosta tai tietyn määrän havaintoja aineiston alkupäästä. 

 

Kuva 7.3.4: Satunnaisotoksen valinta Randon Sample –ikkunassa. 
 

  



41 
 

7.4. Aineiston ryhmittäinen käsittely 

Halutessasi analysoida aineistoasi yhden tai useamman muuttujan eri arvojen muodostamissa 
ryhmissä valitse 

Data → Split File… 

tai käytä pikavalintaa .  
 
Ryhmitellään aineisto sydant.sav ja lasketaan frekvenssit muuttujalle tup muuttujien sp ja sivs eri 
arvoilla. Valitse Split File -ikkunassa (kuva 7.4.1) vaihtoehto Compare groups ja siirrä 
muuttujalistasta muuttujat sp ja sivs ryhmittelymuuttujiksi kohtaan Groups Based on. Ryhmittely-
muuttujia voi olla korkeintaan kahdeksan. Mikäli ryhmittelymuuttujia on useita, ryhmitellään 
aineisto siinä järjestyksessä missä ne esiintyvät Groups Based on -listassa. Jos tiedosto on valmiiksi 
järjestetty ryhmittelymuuttujien suhteen, valitaan File is already sorted. Oletusarvoisesti SPSS 
järjestää tiedoston. Napsauta , jolloin SPSS palaa aineistoikkunaan. 

 

Kuva 7.4.1: Aineiston ryhmitteleminen Split File –ikkunassa 
 
Jos nyt tarkastellaan muuttujan tup frekvenssejä Frequencies-toiminnon avulla, nähdään 
tulostusikkunassa, että SPSS on laskenut frekvenssit erikseen jokaiselle ryhmittelymuuttujien 
muodostamalle arvoyhdistelmälle. Kun SPSS on asetettu ryhmittäisen käsittelyn tilaan, 
aineistoikkunan oikeassa alareunassa näkyy huomautusteksti Split File On. Split File -ikkunan 
valinta Organize output by groups toimii samalla periaatteella, mutta tulostuksen ulkoasu on 
erilainen. 
 
Ajettuasi ne ajot, joihin tarvitset ryhmiteltyä aineistoa, siirry uudelleen Split File –ikkunaan ja 
valitse Analyze all cases, do not create groups, jolloin ryhmittely ei ole enää käytössä. Ikkunan 
alareunan huomautus Split File On poistuu. 
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7.5. Päiväysmuuttujien käsittely Date and Time Wizard -toiminnolla 

Päiväysmuuttujien käsittely ja niillä laskeminen on mahdollista SPSS:n Compute-toiminnon (luku 
6.1) funktioiden avulla. Päivämäärien ja aikojen käsittelyn SPSS-ohjelmassa tekee kuitenkin 
helpommaksi päiväysmuuttujien käsittelytoiminto Date and Time Wizard, joka käynnistetään 
valitsemalla 

Transform → Date and Time Wizard 

 
Date and Time Wizard -ikkunassa (kuva 7.5.1) on valittavana kuusi eri toimintovaihtoehtoa: 
Learn how dates and times are represented in SPSS. Tämä valinta johtaa infoikkunaan, jossa 
kerrotaan lyhyesti päiväys- ja aikamuuttujien käytöstä SPSS-ohjelmassa. 
Create a date/time variable from a string containing a date or time. Tällä toiminnolla luodaan 
kätevästi päivämäärä- tai aikamuuttuja merkkitietomuuttujasta. Esimerkiksi merkkitietomuuttuja, 
jossa päivämäärä on muotoa dd.mm.yyyy, voidaan muuttaa tällä toiminnolla päiväysmuuttujaksi. 
Create a date/time variable from variables holding parts of dates or times.  Jos päivämäärä on 
aineistossa jaettuna useaan eri muuttujaan ts. päivällä, kuukaudella ja vuodella on oma 
muuttujansa, voidaan nämä yhdistää yhdeksi päiväysmuuttujaksi tällä valinnalla. 
Calculate with dates and times. Päivämäärämuuttujilla laskeminen hoidetaan tällä valinnalla. 
Extract a part of a date or time variable. Tällä toiminnolla päiväysmuuttuja voidaan jakaa useaksi 
eri muuttujaksi. 
Assign periodicity to a data set. Tällä toiminnolla voidaan luoda muuttuja, joka sisältää peräkkäisiä 
ajankohtia. Toiminnolla voidaan esimerkiksi liittää päiväykset aikasarjoihin. 
 

 

Kuva 7.5.1: Date and Time Wizard -ikkuna. 
 
Esimerkki: Iän laskeminen päivämäärästä.  
 
Käytetään aineistoa sydant.sav. Oletetaan, että kaikki tutkimuksessa olevat henkilöt on tutkittu 
1.10.1993. Lasketaan henkilöiden ikä tutkimushetkellä.  
 
Tarvitaan tutkimuspäivämäärää kuvaava muuttuja. Se olisi helppo muodostaa luomalla uusi 
muuttuja tutkpvm, syöttämällä päivämäärä 1.10.1993 muuttujasarakkeen ensimmäiseen soluun ja 
kopioimalla se sarakkeen loppuihin soluihin. Tehdään tutkimuspäivämäärän muodostaminen 
kuitenkin toisella tavalla, jotta Date and Time Wizard -toiminto tulisi esiteltyä mahdollisimman 
monipuolisesti. Muodostetaan aluksi tutkimuspäivämäärään liittyvät muuttujat, jotka sisältävät 
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tutkimuspäivämäärän päivän, kuukauden ja vuoden. Tämän jälkeen yhdistetään nämä kolme 
muuttujaa Date and Time Wizardin avulla. 
 
Suoritetaan muuttujien luominen Compute-toiminnolla (katso luku 6.1). Valitse 

Data → Compute 

Anna muuttujan nimeksi (Target Variable) paiva ja anna sille arvoksi 1 kohtaan Numeric Expression. 
Napsauta . Seuraavaksi luo samalla tavalla muuttuja kuukausi, jonka arvona on 10. Viimeiseksi 
luo muuttuja vuosi, jonka arvo on 1993. 
 
Nyt päivämäärän 1.10.1993 päivä, kuukausi ja vuosi sijaitsevat omissa muuttujissaan. Yhdistetään 
muuttujat yhdeksi päiväysmuuttujaksi nimeltä tutkpvm. Valitse 

Transform → Date and Time Wizard 

 
Valitse avautuneesta ikkunasta vaihtoehto Create a date/time variable from variables holding parts 

of dates or times ja napsauta . Siirrä luodut muuttujat kenttiinsä Step 1 of 2 -ikkunassa kuvan 

7.5.2 osoittamalla tavalla ja napsauta . 

 

Kuva 7.5.2: Päiväysmuuttujan luominen, vaihe 1. 
 
Uuden muuttujan nimi kirjoitetaan Result Variable -kenttään Step 2 of 2 -ikkunassa (kuva 7.5.3). 
Anna uudelle päiväysmuuttujalle nimeksi tutkpvm. Kohdasta Output Format valitaan päivämäärän 
muoto. Valitse muodoksi dd.mm.yyyy. Kirjoita kohtaan Variable Label muuttujan selitteeksi 

Tutkimuspäivämäärä. Napsauta , jolloin uusi muuttuja ilmestyy aineistoikkunaan. 
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Kuva 7.5.3: Päiväysmuuttujan luominen, vaihe 2. 
 
Lasketaan seuraavaksi havaintoyksilöiden ikä tutkimushetkellä käyttäen Date and Time Wizard -

toimintoa. Valitse Calculate with dates and times ja napsauta . Valitse Step 1 of 3 -ikkunassa 
(kuva 7.5.4) vaihtoehto Calculate the number of time units between two dates. Lasketaan siis 

kahden päivämäärän välinen aika. Napsauta . 
 

 

Kuva 7.5.4: Kahden päivämäärän välisen ajan laskeminen, vaihe 1. 
 
Toisessa vaiheessa (kuva 7.5.5) siirrä Variables-listasta tutkpvm kohtaan Date1 ja saika kohtaan 

minus Date2. Valitse ajan yksiköksi Years. Muita valintoja ei nyt tarvitse muuttaa. Napsauta . 
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Kuva 7.5.5: Kahden päivämäärän välisen ajan laskeminen, vaihe 2. 
 
Kolmannessa vaiheessa kirjoita Result Variable -kenttään muuttujan nimeksi tutkikä ja selitteeksi 

Ikä tutkimushetkellä. Napsauta , jolloin muuttuja tutkikä ilmestyy aineistoikkunaan. 
 

  

Kuva 7.5.6: Kahden päivämäärän välisen ajan laskeminen, vaihe 3. 
 
 
 


