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Alkusanat
Tämä  opas  kuuluu  Helsingin  yliopiston  humanistisen  tiedekunnan  vuosina  2004–2006 

rahoittamaan,  yleisen  kielitieteen  laitoksen  toteuttamaan  ja  professori  Fred  Karlssonin 

johtamaan virtuaaliyliopistohankkeeseen Kielitieteen metodologia.

Opas julkaistaan tässä vaiheessa Internetissä sekä html- että pdf-tiedostomuodoissa. 

Ajatuksena  on,  että  helpommin  tietokoneen  ruudulta  luettavaan  ja  vaivattomammin 

päivitettävissä  olevaan  html-versioon  voidaan  tehdä  lukijoiden  palautteen  perusteella 

parannuksia  ja  korjauksia.  Pdf-version  pääasiallinen  tarkoitus  on  tarjota  mahdollisuus 

tulostaa oppaasta otteita niin, että muotoilu säilyy hyvänä; pdf-versioon ei ole tarkoitus 

tehdä päivityksiä samaan tahtiin kuin html-versioon. 

Tilastoihin viehtyneen kirjoittajan on toisinaan vaikea eläytyä vähemmän numeroita 

pyöritelleen  lukijan  asemaan.  Kuitenkin  oppaan  kohderyhmänä  ovat  ennen  kaikkea 

yliopistojen  kieliaineiden  perustutkinto-opiskelijat,  joten  on  ymmärrettävää,  että 

lukijakunnassa on myös vähemmän laskentaan ja matematiikkaan perehtyneitä. Asetelma 

on  haastava:  kvantitatiivisia  menetelmiä  ei  voi  esitellä  ilman  tiettyjä  matemaattisia 

käsitteitä ja kaavoja, mutta nämä käsitteet ja kaavat on saatava helposti ymmärrettävään 

muotoon.  Mikäli  tätä  opasta  lukiessasi  huomaat  tekstissä  epätarkkuuksia  tai  jopa 

suoranaisia  virheitä,  tai  mikäli  tunnet  kuuluvasi  oppaan  kohderyhmään  mutta  teksti  ei 

sinulle  kaikilta  osin  valkene,  lähetä  toki  palautetta  sähköpostilla  osoitteeseen 
teemu.luojola@ joensuu.fi .

Suurin kiitos oppaan syntymisestä kuuluu Fred Karlssonille, joka tarjosi minulle tätä 

opasta kirjoitettavaksi.  Hän on myös kaiken aikaa seurannut työni etenemistä,  esittänyt 

parannusehdotuksia  sekä  etsinyt  minulle  monia  tärkeitä  lähdeviitteitä  ja  esimerkkejä 

tilastollisten menetelmien käytöstä kielentutkimuksessa. 

Kiitän Matti Miestamoa kommenteista ja kielitypologiseen tutkimukseen liittyvistä 

kirjallisuusviitteistä.  Alexandre  Nikolaevia  kiitän  luvasta  käyttää  esimerkeissäni 

julkaisematonta tutkimusaineistoa. Kiitos kaikille Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen 

tutkijaseminaarissa  9.10.2006  tätä  opasta  koskevaa  esitelmääni  kuunnelleille  ja 

kommentteja  esittäneille.  Niin  ikään  kiitos  Joensuun  yliopiston  syksyn  2006  yleisen 

kielitieteen jatko-opintoseminaarin osallistujille, joiden kanssa keskustellessa olen saanut 

harjoitusta tilastollisten menetelmien valinnan ja käytön perustelemisesta.
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Olen työstänyt opasta enimmäkseen kotona. Perheelleni kiitos, että he ovat tämän 

oppaan kirjoittamiseen kuluneen runsaan puolen vuoden aikana pitäneet huolen siitä, että 

elämääni on kuulunut muutakin kuin työ.

Joensuussa 14. joulukuuta 2006

Teemu Luojola
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1 Johdanto

1.1 Oppaan tarkoitus ja kohdeyleisö
Tämän  oppaan  tarkoituksena  on  toimia  johdantona  kielitieteellisessä  tutkimuksessa 

käyttökelpoisiin kvantitatiivisiin menetelmiin. Opas on suunnattu ennen kaikkea kielten ja 

kieliaineiden  perustutkinto-opiskelijoille,  jotka  käsittelevät  tutkielmissaan  numeerista 

aineistoa. 

Tarkasteltavana olevan aiheen saattaminen kohdeyleisöä hyödyttävään muotoon on 

haasteellista.  Perinteisesti  humanististen  aineiden  opiskeluun  ei  ole  yhdistetty 

monimutkaista  numeerisen  aineiston  käsittelyä.  Kvantitatiivisten  menetelmien  käyttö 

kuitenkin  edellyttää  jonkinlaisia  matemaattisia  perusvalmiuksia,  eikä  menetelmien 

esittelyssä ilman täsmällisiä matemaattisia kaavoja ole juuri mieltä.

Tässä oppaassa selitetään kunkin menetelmän kohdalla ensin sanallisesti, mikä on 

kyseisen  menetelmän  käyttötarkoitus  ja  millaiseen  aineistoon  ja  millaisten  erojen 

havaitsemiseen sitä  voi  soveltaa.  Sanallisista  esityksistä  on pyritty  saamaan vähemmän 

matemaattista kokemusta omaavallekin avautuvia. Sanallisen esityksen jälkeen esitellään 

ne täsmälliset lukuarvot ja kaavat, joita menetelmän käytännön soveltamisessa tarvitaan. 

Kaavojen  esittelyn  näkökulma  on  nimenomaan  soveltava;  menetelmien  teoreettiset 

perusteet esitetään lähinnä sanallisesti eikä kaavoja todisteta. Kunkin menetelmän kohdalla 

käydään lisäksi läpi yksi tai useampi käytännön esimerkki. Esimerkit on mahdollisuuksien 

mukaan poimittu kielitieteellisistä julkaisuista, ja niissä käytetään alkuperäisen julkaisun 

lukuarvoja aina, kun ne ovat olleet saatavilla.

Tämä opas ei ole tyhjentävä esitys kvantitatiivisista menetelmistä, vaan toimii juuri 

johdantona soveltajille.  Oppaaseen valitut  menetelmät ovat sellaisia,  joiden laskennassa 

tarvitaan  lähinnä  seuraavia  laskutoimituksia:  yhteenlasku,  vähennyslasku,  kertolasku, 

jakolasku,  potenssiin  korottaminen  ja  neliöjuuri  sekä  vähemmässä  määrin  logaritmi. 

Käytännön aineistonkäsittelyssä näitä laskutoimituksia ei nykyään tarvitse itse naputella, 

ellei  välttämättä  halua,  vaan  ne  voi  suorittaa  tilasto-ohjelmistojen  vakiotoiminnoilla. 

Korkeamman  tason  matemaattista  osaamista  menetelmien  käyttämiseen  ei  näin  ollen 

tarvita. Monet merkintätavat saattavat etenkin lukion lyhyen matematiikan suorittaneiden 

silmissä näyttää vierailta. Kaikki kaavat kuitenkin pyritään selittämään tekstissä riittävän 

yleistajuisesti.
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Koska tähän oppaaseen on valittu ennen kaikkea helposti lähestyttäviä menetelmiä, 

monet kielitieteessäkin paljon käytetyt, mutta monimutkaisemmat menetelmät on jätetty 

joko  kokonaan  oppaan  ulkopuolelle  tai  niitä  käsitellään  lähinnä  sanallisesti  ilman 

yksityiskohtaisia  esimerkkejä.  Näin  ollen  tämän  oppaan  kohderyhmää  eivät  ole 

kieliteknologian  opiskelijat;  Helsingin  yliopistossa  kieliteknologian  oppiaineessa 

järjestetään kursseja,  joilla perehdytään kieliteknologien tarvitsemiin tilastomenetelmiin. 

Etenkin luvuissa  3.3 ja  4.2 käsitellään aiheita, jotka ovat luonteeltaan teoreettisempia ja 

vähemmän suorassa yhteydessä kielitieteeseen. Nämä luvut on kuitenkin sisällytetty tähän 

oppaaseen keskeisinä johdantoina tilastollisen päättelyn teoreettisiin taustoihin.

1.2 Oppaan rakenne
Soveltajille  tarkoitetun  tilastollisen  oppaan  voi  koostaa  ainakin  kahdella  eri  tavalla. 

Lähtökohtana  voi  olla  sovellusalueen,  tässä  tapauksessa  kielitieteen,  jakautuminen 

erikoisaloihin.  Tälle  oppaalle  on  kuitenkin  valittu  toinen  lähtökohta,  kvantitatiiviset 

menetelmät ja niiden systemaattinen esittely. 

Mikäli  opas  rakennettaisiin  kielitieteen  näkökulmasta,  tulisi  jokainen  kielitieteen 

erikoisala ja tällä erikoisalalla tarvittavat menetelmät käsitellä omassa luvussaan. Jossain 

määrin tällainen jaottelu olisikin mahdollinen: psykolingvistiikassa tutkitaan ihmisiä muita 

erityisaloja  kliinisemmisä  olosuhteissa,  sosiolingvistiikassa  tutkitaan  ihmisiä  aidoissa 

ympäristöissä,  korpuslingvistiikassa  ei  tutkita  ihmisiä  vaan  suuria  tekstimassoja, 

kielitypologiassa tutkitaan kielten rakenteita — kaikki hyvin erilaisia tutkimuskohteita. On 

kuitenkin  vaikea  rajata,  millä  erikoisalalla  tarvitaan  mitäkin  menetelmiä  ja  mitkä  ovat 

tarpeettomia, ja aivan yhtä vaikeaa on päättää, mitä erikoisaloja otetaan mukaan ja mitkä 

yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi.  Tällä tavalla rakennettu opas sisältäisi myös 

varmasti paljon päällekkäisyyksiä.

Käsittelemällä  kvantitatiiviset  menetelmät  systemaattisesti  pystytään  tarjoamaan 

kattavampi  yleiskuva  kvantitatiivisten  menetelmien  mahdollisuuksista  ja  siitä,  mitä 

kaikkea  menetelmiä  käytettäessä  on  otettava  huomioon.  Samat  menetelmät  soveltuvat 

hyvin monille  erikoisaloille,  eikä menetelmän käytön kannalta  ratkaisevaa ole  niinkään 

tutkittavana  olevien  ilmiöiden  laadullinen  luonne  vaan  se,  miten  näiden  ilmiöiden 

esiintymät ovat jakautuneet.

Opas  on  jaettu  viiteen  lukuun.  Tässä  ensimmäisessä  johdantoluvussa  käydään 

yleisesti läpi kvantitatiivisten menetelmien käyttötarkoitus, tärkeimmät tilasto-ohjelmistot 

ja suositeltavaa kirjallisuutta sekä annetaan viitteet tärkeimpiin tilastollisiin menetelmiin.
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Toisessa  luvussa  käsitellään  aineistonkeruuta,  erilaisia  muuttujatyyppejä  sekä 

aineiston  laadulle  asetettavia  vaatimuksia  ja  kvantitatiivisen  tutkimuksen  virhelähteitä. 

Tähän lukuun on syytä perehtyä ennen aineistonkeruuta; jos aineisto on kerätty huonosti, 

se on kenties kerättävä uudelleen.  Kaksinkertainen työ on kallista ja aikaavievää,  siksi 

virheiden välttämiseen aineistonkeruussa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kolmannen luvun aiheena on kuvaileva tilastotiede. Kuvaileviin menetelmiin kuuluu 

erilaisten  aineistoa  kuvaavien  tunnuslukujen  laskeminen  sekä  aineiston  esittäminen 

taulukoina ja graafisina kuvaajina. Kaikkeen kvantitatiiviseen tutkimukseen kuuluu ainakin 

jonkin verran kuvailevien menetelmien käyttöä. Kolmanteen lukuun on lisäksi sisällytetty 

tavallisimpien  yhden  satunnaismuuttujan  todennäköisyysjakaumien  esittely.  Tämä  osa 

kolmannesta  luvusta  on  huomattavasti  aiempia  alalukuja  teoreettisempi,  ja  luvun 

tarkoituksena  on  tarjota  yleiskuva  siitä,  millaisiin  teoreettisiin  jakaumiin  havaittujen 

arvojen jakaumia voi verrata.

Neljännen  luvun  aiheena  on  varsinainen  tilastollinen  päättely.  Luvun  alussa  on 

johdanto tilastollisen päättelyn taustalla vaikuttaviin ajatuksiin. Tämä johdanto on syytä 

lukea  ennen  tilastollisten  päättelymenetelmien  käyttöä.  Johdantoa  seuraa 

todennäköisyyslaskennan perusteiden  esittely;  osio  on  varsin  teoreettinen,  eikä  kaikkea 

siinä esitettyä tarvitse syvällisesti sisäistää tavallisimpia päättelymenetelmiä käyttääkseen. 

Loput  neljännestä  luvusta  esittelevät  erilaisia  tilastollisen  päättelyn  menetelmiä.  Näitä 

menetelmiä on paljon, eikä tarkoituksena ole, että neljättä lukua luettaisiin yhtäjaksoisesti 

sellaisenaan. Lukuja 4.4 ja 4.5 suositellaankin käytettäväksi ennen kaikkea hakuteoksena.

Viidennessä luvussa käsitellään eräitä sellaisia aiheita, jotka ovat jo tämän oppaan 

varsinaisen  aihepiirin  ulkopuolella,  mutta  jotka  on  silti  syytä  mainita.  Luku  tarjoaa 

johdatuksen  monimutkaisempiin  tilastollisiin  menetelmiin  sekä  lähdeviitteitä  näitä 

menetelmiä käsittelevään kirjallisuuteen.

Oppaan liitteenä  on  yleisimmät  teoreettisten  jakaumien taulukot.  Näitä  taulukoita 

käytetään  apuna  tilastollisessa  päättelyssä.  Taulukoiden  yhteydessä  esitellään  niiden 

käyttöä, niin ikään taulukoiden käyttö neuvotaan, kun ne ensimmäisen kerran mainitaan 

oppaan tekstissä. Erikseen on mainittava liite A.5, jossa on yhteenvetotaulukon muodossa 

esitetty tilastollisen päättelyn menetelmät sekä ne muuttujatyypit, joihin menetelmiä voi 

soveltaa. 
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1.3 Mihin kvantitatiiviset menetelmät soveltuvat?
Tässä  oppaassa  esitellään  tavallisimpia  numeerisen  aineiston  käsittelyyn  sovellettavia 

tilastollisia menetelmiä. Otsikossa puhutaan kvantitatiivisista menetelmistä juuri siksi, että 

menetelmät  perustuvat  lukumääriin  ja  numeerisiin  mittaustuloksiin,  erotuksena 

kvalitatiivisista menetelmistä, jotka ovat luonteeltaan sanallisia ja painottavat tutkittavan 

ilmiön niitä puolia, joita ei voi numeerisesti mitata. 

Tämä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien määritelmä poikkeaa jossain 

määrin  muiden  antamista  määritelmistä  (esim.  Pitkänen  &  Kohonen  1984: 2–3; 

Holopainen  &  Pulkkinen  2003: 18).  Lisäksi  termien  kvantitatiivinen ja  kvalitatiivinen 
välinen  raja  määritellään  eri  tavoin  riippuen  siitä,  puhutaanko  tutkimuksesta  yleensä, 

tutkimusmenetelmistä vai tutkimuksen aineistosta. 
Termien määritelmien  runsaan  vaihtelevuuden  vuoksi  tässä  tekstissä  käytetään 

käsitettä kvantitatiivinen menetelmä kattamaan kaikki tilastolliset menetelmät, sovellettiin 

niitä sitten kvalitatiiviseen, kvantitatiiviseen, empiiriseen tai introspektiiviseen aineistoon. 

Kvantitatiivisilla  menetelmillä  käsitellään  numeerista  aineistoa.  Mikäli  aineisto  ei  ole 

numeerista, kvantitatiiviset menetelmät eivät sen käsittelyyn sovellu. Käsite kvalitatiivinen 

menetelmä, jonka sisältöön ei tässä tekstissä tarkemmin perehdytä, varataan menetelmille, 

jotka  eivät  hyödynnä  laskutoimituksia  tai  lukumäärien  vertailuja.  Tämän  määritelmän 

puitteissa  esimerkiksi  keskiarvon,  mediaanin  tai  määrällisesti  yleisimmän  tapauksen 

ilmoittaminen  ovat  kvantitatiivisia  toimenpiteitä,  vaikka  kyse  olisikin  ensisijaisesti 

kvalitatiivisesta aineistosta. 

Kvantitatiivisilla menetelmillä on itseoikeutettu asema esimerkiksi luonnontieteissä, 

taloustieteissä  ja  psykologiassa.  Humanistisissa  tieteissä  sen  sijaan  on  perinteisemmin 

tarkasteltu ilmiöiden luonnetta ja sisältöä — sitä, mikä ylipäätään on mahdollista. Tähän 

kvalitatiiviset menetelmät sopivat paremmin. Kielitieteessäkin esiintyy kuitenkin runsaasti 

tutkimusongelmia, joihin kvantitatiivinen ote on luontevampi. 

On  myös  syytä  huomata,  että  vain  harvoin  yksittäinen  tutkimus  on  puhtaasti 

kvantitatiivinen  tai  puhtaasti  kvalitatiivinen,  vaan  samassa  tutkimuksessa  hyödynnetään 

sekä  kvantitatiivisia  että  kvalitatiivisia  menetelmiä.  Jos  tutkimuksen  painopiste  on 

tilastollisten erojen etsimisessä, on tutkimuksen alkuvaiheessa kvalitatiivisin menetelmin 

rajattava  ne  eri  kategoriat  ja  muuttujat,  joiden  tarkastelu  katsotaan  mielekkääksi. 

Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien yhteiskäytöstä tutkimuksen eri vaiheissa 

ks. McEnery & Wilson (1996: 62–63).
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Kvantitatiivisia menetelmiä käytettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä aineiston 

yhdenmukaisuuteen  ja  keruumenetelmiin.  Mikäli  numeerista  aineistoa  ei  pystytä 

keräämään  yhdenmukaisin  kriteerein  niin,  että  eri  havaintojen  vertaaminen  ja 

laskutoimitusten suorittaminen niiden välillä olisi luotettavaa, ei aineistoon voi soveltaa 

kovin  monimutkaisia  kvantitatiivisia  menetelmiä.  Aineiston  yhdenmukaisuutta  ja 

keruumenetelmiä käsitellään lisää luvussa 2.4.

1.4 Tilasto-ohjelmistoja
Nykyään  on  itsestään  selvää,  että  tilastollisessa  laskennassa  käytetään  apuvälineenä 

tietokonetta. Harkintaa kannattaa silti käyttää. Ohjelmistot eivät välttämättä suoraan kerro, 

mitä oletuksia ne aineistosta tekevät ja millä laskukaavalla niiden ilmoittamat tulokset on 

saatu,  ja  tämän selvittäminen vaatii  usein tilastotieteen tarkempaa tuntemusta.  Vastuuta 

tuloksista  ei  voi  sysätä  ohjelmistolle,  vaan  tutkijan  on  itse  tunnettava  käyttämänsä 

menetelmät. Eikä aivan kaikkea ole järkeä laskea tietokoneen avulla: mikäli aineisto ei ole 

valmiiksi ohjelman tunnistamassa tiedostomuodossa vaan se pitää syöttää käsin, ja etenkin 

mikäli  lukuja  ja  tarvittavia  laskutoimituksia  on  vähän,  on  nykypäivänäkin  toisinaan 

yksinkertaisempaa ja nopeampaa käyttää laskukonetta, käsinlaskukaavoja ja taulukoita.

Tavallisimpia  tilastollisia  laskutoimituksia  pystyy  suorittamaan  myös  Excelillä, 

OpenOfficella  tai  jollain  muulla  taulukkolaskentaohjelmalla,  ja  monimutkaisempia 

kaavojakin on mahdollista kirjoittaa ohjelmien kaavansyöttötoiminnolla. Yksityiskohtaisia 

ohjeita  taulukkolaskentaohjelmien  hyödyntämiseen  tilastollisessa  analyysissä  löytää 

Internetistä esimerkiksi hakusanoilla ”excel statistical analysis” tai ”openoffice statistical 

analysis”  (suomenkielisiä  ohjeita  aiheesta  löytyy  huomattavasti  vähemmän).  Mikäli 

laskentaa  kuitenkin on  enemmän,  kannattaa  käyttää  varsinaisia  tilastolliseen laskentaan 

tarkoitettuja ohjelmistoja. 

SPSS  on  yleisesti  käytetty  ja  etenkin  tilastotieteen  soveltajille  ensimmäiseksi 

esiteltävä  tilasto-ohjelmisto.1 Ohjelma  on  varustettu  graafisella  käyttöliittymällä,  ja  se 

toimii  Windows-  ja  Mac-ympäristöissä.  Käyttö  muistuttaa  jossain  määrin 

taulukkolaskentaohjelmistoja:  aineisto  syötetään  sarakkeisiin,  minkä  jälkeen  valikoista 

valitaan  tarvittavat  laskutoimitukset.  SPSS:n  etuna  on  matala  oppimiskynnys, 

tavanomaisten laskutoimitusten nopea käytettävyys ja samankaltaisuus muiden toimisto-

ohjelmien  kanssa.  Haittapuolena  on  laskutoimitusten  hankalahko  muokattavuus  sekä 

tulosten  jatkokäytön  hankaluus.  SPSS  löytynee  useimmilta  yliopistojen  työasemilta. 

1 Lyhenne tulee sanoista Statistical Package for the Social Sciences.
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Lisäksi monet tilastollisten menetelmien oppikirjat (esim. Nummenmaa 2004; Holopainen

& Pulkkinen 2003) käyttävät nimenomaan SPSS:ää esimerkkiohjelmana, joten näitä kirjoja 

voi käyttää myös SPSS:n perusteiden oppikirjoina.

Tilastotieteen  ammattilaisten  sekä  etenkin  kaupallisten  toimijoiden  suosiossa  on 

monipuolinen  ja  ohjelmoitavissa  oleva,  komentorivikäyttöliittymällä  toimiva  SAS-

ohjelmisto. SAS toimii sekä Windows- että Unix-ympäristöissä. Niin ikään monipuolisella 

Stata-ohjelmistolla on runsaasti käyttäjiä, joskin vähemmän yliopistoissa. Monipuolinen on 

myös  Minitab-ohjelma,  jossa  aineisto  on  SPSS:n  tavoin  sarakkeissa,  mutta  jossa 

laskutoimitukset ovat valikoiden lisäksi syötettävissä myös komentoriville. Ohjelmalla voi 

ajaa  itse  kirjoitettuja  makrotiedostoja,  jolloin  esimerkiksi  tulosten  jatkokäyttö  on 

helpompaa. 

Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut  R, joka on itse  asiassa ohjelmointikieli, 

mutta  jota  käytetään  ennen  kaikkea  tilastolliseen  laskentaan.  R  on  vapaasti  levitettävä 

avoimen  lähdekoodin  ohjelmisto,  joka  toimii  paitsi  Windows-ympäristössä  myös 

esimerkiksi Mac- ja Unix/Linux-ympäristöissä. R:n etuna on ennen kaikkea joustavuus: 

aineistot ja tulokset ovat objekteja,  joita voidaan R-kielen komennoilla käsitellä vaikka 

miten  monasti  ja  varsin  monipuolisesti,  joten  tulosten  jatkokäyttö  on  vaivatonta. 

Hankaluutena  R:ssä  on  käyttöliittymä:  kaikki  komennot  on  syötettävä  komentoriville, 

graafinen käyttöliittymä on minimaalinen eikä ohjelmistoon sisälly tyylikkäästi esitettyjä 

aineistotaulukoita.  Tästä  syystä  R:n  käyttö  edellyttää  ohjelmoinnin  yleisen  logiikan 

ymmärtämistä.  Toisaalta  R:n  ohjeita  ja  oppaita  on  verkossa  runsaasti  saatavilla.  R  on 

suosittu etenkin yliopistoissa ja tutkimuskäytössä,  ja se löytynee asennettuna yliopiston 

työasemilta. R:n kaltaisia ovat myös tilasto-ohjelmistot S ja S-Plus — itse asiassa R on 

näitä ohjelmia toiminnallisesti vastaava avoimen lähdekoodin versio.

Yleisellä tasolla voidaan suositella tilastollisia menetelmiä tai ohjelmointia aiemmin 

tuntemattomalle SPSS:n käyttöä, kun taas enemmän tilastollisia menetelmiä käyttävälle R 

on  suositeltavin  vaihtoehto.  Eri  tilasto-ohjelmistoja  on  asennettu  Helsingin  yliopiston 

työasemille ja palvelimille vaihtelevassa laajuudessa; mikäli sopivaa tilasto-ohjelmistoa ei 

helpolla löydy, niiden saatavuutta kannattaa tiedustella atk-keskuksesta tai oman laitoksen 

atk-yhdyshenkilöltä.

Oman  lukunsa  muodostavat  tilasto-ohjelmistot,  jotka  on  kehitetty  jonkin 

nimenomaisen  kielitieteen  osa-alueen  tarpeita  varten.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi 

sosiolingvistien  käyttöön  kehitetyt,  kielen  variaatiota  numeerisesti  analysoivat  Varbrul-

menetelmään  (ks.  luku  4.5.3.4.3)  perustuvat  ohjelmat.  Esim.  Kurki  (2005)  on 
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tutkimuksessaan  käyttänyt  Goldvarb-nimistä  ohjelmaa.  Erityisesti  korpusaineistojen 

tilastollista analyysiä varten tulee mainita Baayen (2001), sillä kirjan liitteenä seuraa CD-

ROM,  joka  sisältää  lukuisia  Linux-järjestelmässä  toimivia  työkaluja  korpusten 

tilastolliseen  käsittelyyn.  Työkalut  löytyvät  myös  R.  Harald  Baayenin  kotisivuilta 

(http://www.mpi.nl/world/persons/private/baayen/software.html).

Tämä esitys  tilasto-ohjelmistoista  ei  suinkaan ole  tyhjentävä.  Sekä yleiskäyttöisiä 

tilasto-ohjelmistoja että erityisalojen tutkimusongelmia varten räätälöityjä ohjelmistoja on 

siinä  määrin,  että  niiden  kaikkien  esittely  tässä  ei  ole  mielekästä.  Oman 

tutkimuskysymyksen  kannalta  hyödyllisistä  työkaluista  kannattaa  kysyä  alan 

kokeneemmilta tutkijoilta.

1.5 Tärkeimmät tilastolliset menetelmät
Tähän  oppaaseen  on  koottu  melkoinen  joukko  sekä  kuvailevia  tilastomenetelmiä  että 

tilastollisen  päättelyn  menetelmiä.  Eri  menetelmiä  käytetään  erilaisille  aineistolle  ja 

erilaisten tutkimusongelmien yhteydessä. 

Kaikki  menetelmät  eivät  tietenkään  ole  yhtä  laajasti  käytettyjä.  Yleisimmillä 

menetelmillä  pääsee  jo  pitkälle,  vähemmän  käytettyjä  menetelmiä  tarvitaan 

harvinaisempien  tutkimusasetelmien  kohdalla  silloin,  kun  yleisimmät  menetelmät  eivät 

riitä.  Seuraavassa  on  lyhyt  luettelo  käytetyimmistä  menetelmistä  sekä  viitteet  niihin 

lukuihin,  joissa  kyseisiä  menetelmiä  esitellään.  Vaikka  tämä  opas  on  tarkoitettu 

käytettäväksi lähinnä hakuteoksena eikä luettavaksi kerralla alusta loppuun, olisi suotavaa 

perehtyä ainakin tässä lueteltuihin menetelmiin.

Kuvailevat menetelmät kattavat sekä aineiston tunnusluvut että aineiston visuaaliset 

esitystavat.  Tunnusluvuista  tärkeimpiä  ovat  keskiarvo,  jota  käytetään  symmetrisesti 

jakautuneen  aineiston  keskilukuna,  sekä  mediaani,  jota  voidaan  käyttää  myös 

epätasaisemmin  jakautuneen  aineiston  keskilukuna.  Kolmas  tärkeä  tunnusluku  on 

keskihajonta,  jota  käytetään  ilmaisemaan  aineiston  hajontaa.  Keskiarvo  ja  mediaani 

esitellään  luvussa  3.1.2 ja  keskihajonta  luvussa  3.1.3.  Tutkimustuloksia  raportoidessa 

kannattaa  raportoida  sekä  keskiarvo  että  keskihajonta,  sillä  jo  näiden  kahden  luvun 

perusteella  voidaan  aineistoon  soveltaa  tiettyjä  tilastollisen  päättelyn  menetelmiä.  Näin 

aineisto  on  huomattavasti  vertailukelpoisempi  muiden  tutkimusten  aineistojen  kanssa. 

Visuaalisista  esitystavoista yleisimmin käytettyjä ovat  taulukointi ja  ristiintaulukointi, 
joita esitellään luvussa 3.2.1. 

http://www.mpi.nl/world/persons/private/baayen/software.html
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Tilastollisen  päättelyn  menetelmistä  tärkeimpiä  ovat  luottamusvälin laskeminen, 

kahden  ryhmän  keskinäiseen  vertailuun  käytettävä  t-testi sekä  useamman  ryhmän 

keskinäiseen vertailuun käytetty varianssianalyysi. Luottamusvälin laskeminen esitellään 

luvussa 4.4.1,  t-testi luvussa 4.4.3.1 ja varianssianalyysi luvussa 4.4.4. Muuttujan arvojen 

jakaumasta  puolestaan  voidaan  tehdä  päätelmiä  2 -testin avulla  (testin  nimessä  on 

kreikan aakkosten khii, ja testin nimi luetaan joko ”khii toiseen” tai ”khiin neliö”). Tätä 

esitellään  luvussa  4.5.1.1.  Niin  ikään  2 -testin  avulla  voidaan  tarkastella  kahden  tai 

useamman muuttujan riippuvuutta. Näitä testejä esitellään luvuissa 4.5.2.5 ja 4.5.3.1.

1.6 Suositeltavaa kirjallisuutta
Kvantitatiivisia menetelmiä esittelevää kirjallisuutta löytyy paljon. Kirjat eroavat toisistaan 

kohderyhmänsä ja vaativuutensa osalta. Tässä esitellään lähinnä helposti lähestyttävää tai 

erityisesti kielitieteilijöille suunnattua menetelmäkirjallisuutta.

Tuorein suomenkielinen nimenomaan kielitieteilijöille suunnattu opas on Pitkäsen & 

Kohosen  teos  Johdatus  kvantitatiiviseen  kielentutkimukseen  ja  alan  atk-sovelluksiin 

vuodelta 1984. Mm. teoksen aineistonkeruuta käsittelevät luvut ovat edelleen relevanttia 

luettavaa, mutta etenkin atk-sovellusten osalta teos on jo auttamattomasti vanhentunut.

Varsin  käyttökelpoinen  on  Lauri  Nummenmaan  teos  Käyttäytymistieteiden 
tilastolliset  menetelmät vuodelta  2004.  Monet  käyttäytymistieteiden  otanta-  ja 

havainnointiasetelmat ovat sovellettavissa psyko- ja sosiolingvistiikkaan. Teoksen puolesta 

puhuu myös sen tuoreus sekä kattavat SPSS-esimerkit. Teos on helposti lähestyttävä myös 

tilastollisia menetelmiä aiemmin tuntemattomalle.

Niin  ikään  Martti  Holopaisen  ja  Pekka  Pulkkisen  vuonna  2003  ilmestynyt  teos 

Tilastolliset  menetelmät on  helposti  lähestyttävä  suomenkielinen  johdatus  yleisimpiin 

tilastollisiin menetelmiin ja SPSS-ohjelmiston käyttöön. Teos on suunnattu ennen kaikkea 

yhteiskunnallisten aineiden opiskelijoille; sisällöltään teos on suhteellisen kevyt eikä niin 

perusteellinen kuin esim. Nummenmaa (2004).

Suomenkielisistä  tilastollisista  yleisesityksistä  mainittakoon  vielä  tässä  oppaassa 

paljon viitattu Matti Grönroosin vuonna 2003 ilmestynyt teos  Johdatus tilastotieteeseen.  

Kuvailu, mallit ja päättely. Kirjan alkupuoli on vielä suhteellisen helposti lähestyttävissä, 

mutta kokonaisuudessaan teos on huomattavasti edellä esiteltyjä teoksia matemaattisempi 

ja edellyttää ymmärretyksi tullakseen vähintään lukion pitkää matematiikkaa.
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Englanninkielisiä kielitieteilijöille suunnattuja tilastollisten menetelmien oppaita on 

saatavilla enemmänkin. Esimerkiksi Anthony Woodsin, Paul Fletcherin ja Arthur Hughesin 

vuonna 1986 ilmestynyt teos  Statistics in Language Studies on laajalti tunnettu johdatus 

tilastollisiin menetelmiin. Kirja käsittelee suunnilleen samaa menetelmien kirjoa kuin tämä 

opas.

Tuore ja sisällöltään nimeään laajempi teos on Toni Rietveldin ja Roeland van Houtin 

Statistics in Language Research: Analysis of Variance vuodelta 2005. Kirjassa esitellään 

tavallisimmat  parametriset  päättelymenetelmät  sekä  syvennytään  erityisesti 

varianssianalyysiin, sen eri vaiheisiin ja eri muunnelmiin. Teos on ehdottoman suositeltava 

kaikille, jotka käyttävät varianssianalyysiä kielitieteellisessä tutkimuksessa.

Hieman vaativampi johdatus tilastollisten menetelmien ja todennäköisyyslaskennan 

soveltamiseen  kielentutkimuksen  eri  erikoisaloilla  on  Rens  Bodin,  Jennifer  Hayn  ja 

Stefanie Jannedyn toimittama artikkelikokoelma Probabilistic Linguistics vuodelta 2003.

Korpuslingvistiikkaan keskittyneitä tilastollisten menetelmien oppaita on useampia. 

Näistä  mm.  Michael  P.  Oakesin  teos  Statistics  for  Corpus  Linguistics vuodelta  1998 

sisältää myös perusteellisen sanallisesti ja erittäin epämatemaattisesti esitetyn johdannon 

tavallisiin  tilastomenetelmiin.  Muilta  osin  teoksen  aihepiiri  on  laajempi  kuin  tämän 

oppaan. 

Douglas Biberin, Susan Conradin ja Randi Reppenin vuonna 1998 ilmestynyt teos 

Corpus  Linguistics.  Investigating  Language  Structure  and  Use esittelee  nimenomaan 

korpuslingvistiikassa  käytettäviä  kvantitatiivisia  menetelmiä  ja  keskittyy  tekstien 

vertailuun.  R.  Harald  Baayenin  matemaattisesti  vaativa  Word  Frequency  Distributions 
vuodelta  2001  puolestaan  esittelee  luonnollisten  kielten  sanojen  jakaumia  ja  näiden 

jakaumien käsittelyyn sopivia menetelmiä.

Englanninkielisistä,  muillekin  kuin  kielitieteilijöille  suunnatuista  kvantitatiivisten 

menetelmien  oppaista  on  ehdottomasti  mainittava  Sidney  Siegelin  ja  John  Castellanin 

vuonna  1988  ilmestynyt  Nonparametric  Statistics  for  the  Behavioral  Sciences.  Teos 

käsittelee  nimensä  mukaisesti  erilaisia  epäparametrisia  menetelmiä  laajemmin  ja 

perusteellisemmin  kuin  yksikään  toinen  teos.  Toisaalta  teoksen  ymmärtäminen  vaatii 

tilastollisten  menetelmien  perusteiden  hallintaa  sekä  suhteellisen  rutinoituneita 

matematiikan taitoja. Teoksen samanniminen aiempi versio ilmestyi pelkästään Siegelin 

nimellä  vuonna 1956. Monilta osin tämä vanhempikin versio on vielä käyttökelpoinen, 

mutta suositeltavaa on käyttää uudempaa versiota, jos vain mahdollista.
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Lisäksi on mainittava  Journal of Quantitative Linguistics, josta löytää monia hyviä 

esimerkkejä erilaisten menetelmien soveltamisesta käytäntöön.
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2 Aineisto ja sen keruu
Tilastollisen  tutkimuksen  hyödyllisyys  ja  käytännön  merkityksellisyys  juontuvat  ennen 

kaikkea siitä,  että aineisto on laadukasta ja käytetyt menetelmät soveltuvat tutkittavaan 

aineistoon.  Tässä  luvussa  esitellään  eri  muuttujatyypit  ja  viitataan  kullekin 

muuttujatyypille  soveltuviin  menetelmiin.  Lisäksi  tutustutaan  erilaisiin 

aineistonkeruumenetelmiin  sekä  siihen,  miten  taataan  aineiston  laatu.  Aluksi  luodaan 

kuitenkin silmäys tilastollisen aineiston peruskäsitteisiin.

2.1 Peruskäsitteitä
Kaikki tilastollinen tutkimus perustuu ajatukseen,  että on jokin jollain kriteerillä rajattu 

reaalimaailman  yksiköiden  muodostama  kokonaisuus,  perusjoukko tai  populaatio 

(population),  jonka  ominaisuuksista  ollaan  kiinnostuneita.  Populaation  muodostavia 

yksiköitä puolestaan kutsutaan nimillä  tilastoyksikkö  (sampling unit),  tutkimusyksikkö 

tai  havaintoyksikkö.  Tutkimuksessa  määritellään  ne  ominaisuudet,  joita  yksiköstä 

halutaan mitata. Kun jonkin ominaisuuden mittaustapa on kiinnitetty, eli kun varmistutaan 

siitä, että kaikkia yksiköitä käsitellään samalla tavalla, puhutaan muuttujasta (variable), ja 

mittaamalla  saadaan  muuttujan  arvo.  Kaikki  samasta  tilastoyksiköstä  mitatut  muuttujat 

muodostavat yhdessä havainnon (observation), ja kaikki havainnot yhdessä muodostavat 

havaintoaineiston (data).

On  syytä  huomata,  että  ominaisuus ja  muuttuja tarkoittavat  eri  asioita. 

Ihannetapauksessa muuttuja mittaa koko ominaisuuden alan eikä mitään muuta. On myös 

mahdollista, että muuttuja ei (joko käytännön rajoitteiden vuoksi tai epähuomiossa) vastaa 

juuri mitattavaa ominaisuutta. Mikäli tutkittava ominaisuus on esimerkiksi jokin ihmisen 

kielelliseen kompetenssiin liittyvä, sitä ei voida havainnoida suoraan, vaan havainnot on 

tehtävä  kielellisistä  muuttujista,  joiden  enemmän  tai  vähemmän  katsotaan  edustavan 

tutkittavaa  ominaisuutta.  Lievät  epäyhtäläisyydet  muuttujan  ja  ominaisuuden  välillä 

ovatkin  tavallisia  ja  tavallisesti  täysin  siedettäviä.  Muuttujan  suhde  ominaisuuksiin 

määrittyy tutkittavan ongelman kautta,  ja  tässä kysymyksessä tarvitaan tutkittavan alan 

tuntemusta.

Toinen huomionarvoinen seikka on  populaation  ja  otoksen (sample) välinen ero. 

Tutkimuksessa voidaan tarkastella koko populaatiota eli mitata muuttujien arvo kaikista 

populaation yksiköistä,  tai  tutkimus voidaan rajata  osaan populaatiosta  ja  yleistää tästä 

osasta  havaitut  tulokset  koko  populaatiota  koskeviksi.  Jotta  yleistyksiä  voi  tehdä,  on 
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otoksen  poimiminen  suoritettava  huolellisesti.  Erilaisia  otantamenetelmiä  käsitellään 

luvussa 2.3. 

Esimerkki
Sosiolingvisti  tarkastelee  sosioekonomisten  taustatekijöiden  vaikutusta 
kielenkäyttöön. Populaationa on tällöin jonkin rajatun maantieteellisen alueen väestö. 
Tilastoyksikkönä  on  yksi  ihminen.  Muuttujana  on  sekä  sosioekonomisia 
ominaisuuksia  (sukupuoli,  ikä,  ammatti,  jne.)  että kielellisiä  ominaisuuksia  (esim. 
yksittäisten äänteiden vaihtelu).

Esimerkki
Foneetikko  tarkastelee  jonkin  äänteen  formanttien  taajuuksien  vaihtelua  tietyssä 
kielessä.  Populaationa  on  tällöin  kaikki  kyseisen  kielen  kyseiset  äänteet. 
Tilastoyksikkönä  on  yksi  äänne  (huom!  ei  yksi  puhuja).  Muuttujina  ovat  eri 
formanteille mitatut taajuudet.

Esimerkki
Hakulinen,  Karlsson  &  Vilkuna  (1980)  tutkivat  suomen  tekstilauseita 
kvantitatiivisesti.  Tutkimuksen  populaationa  on  tällöin  kaikkien  suomen 
tekstilauseiden  muodostama  joukko,  josta  tutkimusta  varten  on  poimittu  10149 
lausetta. Tutkimuksen tilastoyksikkönä on lause. Jokaisesta lauseesta mitataan 63 eri 
muuttujaa (näistä lisää seuraavan luvun esimerkeissä).

2.2 Muuttujatyypit
Kaikki  muuttujat  eivät  käyttäydy samalla  tavalla,  eikä  kaikkiin  muuttujiin  voi  soveltaa 

samoja  laskutoimituksia.  Käytännön  tutkimustyössä  onkin  tärkeää  ymmärtää  erilaisten 

muuttujatyyppien väliset erot, jotta ei vahingossa yritä käyttää aineistoon menetelmää, joka 

ei siihen sovi. Muuttujien käsittelyssä on eroa niin kuvailumenetelmien kuin tilastollisten 

testienkin suhteen (ks. taulukko, jonka Pitkänen & Kohonen 1984: 106 esittelevät). Tässä 

luvussa esitellään eri muuttujatyypit, ja myöhemmissä luvuissa, joissa käsitellään kuvailu- 

ja testausmenetelmiä, mainitaan muuttujatyypit, joille menetelmät soveltuvat.

Muuttujat  eroavat  toisistaan  mitta-asteikkonsa  perusteella.  Mitta-asteikko  voi  olla 

joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen, ja näillä on lisäksi alaryhmiä. Kvalitatiiviset eli 

kategoriset (categorical) mitta-asteikot ovat joko nominaaliasteikollisia (nominal scale) 

tai  järjestysasteikollisia (ordinal  scale). Kvantitatiivisia  asteikkoja  ovat  välimatka-
asteikko (interval scale) ja suhdeasteikko (ratio scale).
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2.2.1 Kvalitatiiviset muuttujat
Nominaaliasteikkoa  kutsutaan  toisinaan  laatuero-  tai  luokitteluasteikoksi.  Mikäli 

muuttujalla  on  vain  kaksi  mahdollista  luokkaa,  asteikkoa  kutsutaan  dikotomiseksi tai 

binääriseksi.  Nominaaliasteikollisesta  muuttujasta  on  kyse,  mikäli  tilastoyksikkö  voi 

muuttujan osalta kuulua kerrallaan vain yhteen luokkaan ja kaikki tilastoyksiköt kuuluvat 

johonkin luokkaan. Luokittelu on siis yksikäsitteinen ja tyhjentävä. Olennaista on myös se, 

että  nominaaliasteikon  luokkien  välillä  ei  ole  mitään  järjestystä  (suuruusjärjestystä, 

paremmuusjärjestystä  tms.).  Nominaaliasteikon  luokkien  välillä  ei  voi  suorittaa 

laskutoimituksia, mutta jakaumaa voi tarkastella joidenkin epäparametristen menetelmien 

avulla.

Esimerkki
Jos tilastoyksikkönä on ihminen, nominaaliasteikollisia muuttujia ovat esimerkiksi 
sukupuoli,  äidinkieli  ja  asuinpaikka  — edellyttäen,  että  käytetään  yhdenmukaista 
kriteeriä näiden määrittämiseksi. Jos tilastoyksikkönä on yksittäinen sana tai äänne, 
nominaaliasteikollinen  muuttuja  on  esimerkiksi  jonkin  piirteen  esiintyminen  tai 
poissaolo;  myös  sanaluokan  määrittäminen  on  sanan  nominaaliasteikollisen 
muuttujan mittaamista.

Esimerkki
Hakulinen et al. (1980) mittaavat suomen tekstilauseista 63 eri muuttujaa. 47 näistä 
muuttujista  on  nominaaliasteikollisia.  Mm.  tekniset  muuttujat,  jotka  ilmoittavat 
tekstin numeron ja virkkeen numeron tekstissä,  on tässä tutkimuksessa katsottava 
nominaaliasteikollisiksi,  vaikka  numeroarvon  saavatkin,  koska  tutkimuksessa 
keskitytään lauseiden ominaisuuksiin ja näitä muuttujia käytetään vain yksilöimään 
lauseet.  Muita  nominaaliasteikollisia  muuttujia  ovat  esimerkiksi  lauseen  paikka 
virkkeessä (kahdeksan luokkaa), konstruktiotyyppi (yhdeksän luokkaa) geneerisyys 
(luokat spesifinen lause, geneerinen lause ja irrelevantti), pintajärjestys (12 luokkaa, 
konstituenttien  S,  V ja  X eri  yhdistelmät  yhdessä  ja  erikseen),  subjektin  sija  ja 
kvanttori (yhdeksän luokkaa) ja subjektin semanttinen status (kahdeksan luokkaa).

Järjestysasteikko  eroaa  nominaaliasteikollisesta  siinä,  että  asteikon  luokkien  välille  on 

löydettävissä mielekäs ja yksiselitteinen järjestys. Muilta osin järjestysasteikko muistuttaa 

nominaaliasteikkoa.  Asennemittauksissa  käytettyä  järjestysasteikkoa,  jossa  arvioidaan 

suhtautumista  esitettyyn  väitteeseen,  kutsutaan  myös  Likert-asteikoksi. 
Nominaaliasteikon  tapaan  luokkia  kuvaavilla  numeroarvoilla  ei  pääsääntöisesti  pidä 

suorittaa  laskutoimituksia,  mutta  käytettävissä  ovat  monet  järjestykseen  perustuvat 

epäparametriset menetelmät.
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Esimerkki
Jos  tilastoyksikkönä  on  ihminen,  järjestysasteikollinen  muuttuja  on  esimerkiksi 
luokiteltu tulo- ja varallisuustaso (esim. ”matala, keskitaso, korkea” tai numeerisesti 
rajatut  tuloluokat);  sen  sijaan  puhtaasti  ammattiin  perustuva  sosioekonominen 
luokitus  on  nominaaliasteikollinen,  ellei  siihen  perustellusti  liitetä  eri  ammatteja 
keskenään arvottavaa  yksiselitteistä  asteikkoa.  Jos  tilastoyksikkönä on yksittäinen 
vokaali, järjestysasteikollinen muuttuja on esimerkiksi arvio siitä, onko vokaali väljä, 
puolisuppea vai suppea. Monilla kielitieteen osa-alueilla näkee myös muodostettavan 
hierarkioita  ja  jatkumoita  sen  suhteen,  miten  monta  tarkasteltavana  olevaa 
ominaisuutta  jonkin  luokan  jäsenet  edustavat.  Tällä  tavalla  muodostetut  jatkumot 
ovat järjestysasteikkoja.

Esimerkki
Hakulinen et  al.  (1980)  mittaavat  suomen tekstilauseista  63 eri  muuttujaa.  Näistä 
muuttujista järjestysasteikollisiksi katsottavissa olevia on neljä. Muuttuja  subjektin 
referentin mainittuus saa neljä eri arvoa, jotka voidaan järjestää sen mukaan, kuinka 
etäällä  referentti  lauseen  subjektista  sijaitsee  (mainittu  edellisessä  lauseessa, 
mainittu edellisessä virkkeessä,  mainittu samassa yhteydessä kauempana,  mainittu 
eri  yhteydessä,  hyvin  kaukana).  Mikäli  subjektin  referentti  on  aiemmin 
mainitsematon, saa muuttuja arvon 0, ja edellä luetellut muuttujan arvot koodataan 
numeerisesti arvoilla 1–4. Näin ollen muuttujan arvojen välillä on luonteva järjestys, 
mutta laskutoimitukset muuttujan arvoilla ovat merkityksettömiä. Tutkimuksen muut 
kolme  järjestysasteikollista  muuttujaa  mittaavat  vastaavaan  tapaan  objektin, 
alkuadverbiaalin ja loppuadverbiaalin referentin mainittuutta.

2.2.2 Kvantitatiiviset muuttujat
Välimatka-asteikolla on mahdollista mitata yksittäisten havaintoarvojen ero, ja tällä erolla 

ja  sillä  suoritettavilla  laskutoimituksilla  on  mielekäs  tulkinta.  Asteikon  nollakohta  on 

sopimuksenvarainen,  ei  absoluuttisesti  kiinnitetty.  Sen  sijaan  suhdeasteikko  eroaa 

välimatka-asteikosta juuri sen suhteen, että suhdeasteikolla on absoluuttinen nollakohta. 

Kvantitatiivisiin  muuttujiin  liittyy  vielä  diskreetin (discrete) ja  jatkuvan 
(continuous) muuttujan ero. Diskreetistä muuttujasta on kyse, mikäli muuttuja voi saada 

tietyllä  välillä  vain  rajallisen  määrän  arvoja,  ja  jatkuvasta  muuttujasta  on  kyse,  mikäli 

muuttuja voi saada tietyllä välillä äärettömän monta arvoa. Tyypillisin esimerkki diskreetin 

muuttujan saamista arvoista  on kokonaisluku (esim. 0,  1,  2,  –30, 257 643)  ja  jatkuvan 

muuttujan saamista arvoista reaaliluku (esim. 0,21346, 1/7, –84,387,  π). Käytännössä ero 

diskreetin ja jatkuvan muuttujan välillä ei ole aina näin selvä. Mikäli diskreetti muuttuja 

saa suuria  arvoja,  sitä  voidaan  käytännön tarkkuuden suuremmin kärsimättä  tarkastella 

jatkuvana  muuttujana.  Vastaavasti  jatkuvista  muuttujista  voidaan  käytännön  rajoitusten 

vuoksi tavallisesti mitata vain diskreettejä arvoja.



21

Esimerkki
Kielentutkimuksessa käytettävistä  välimatka-asteikollisista  muuttujista  helpoimmin 
mieleentuleva on vuosiluku, jota tarvitaan, kun tutkitaan kielen muutosta. Suurin osa 
kielitieteessä  käytettävistä  kvantitatiivisista  muuttujista  on  kuitenkin 
suhdeasteikollisia. Jos tilastoyksikkönä on ihminen, suhdeasteikollinen muuttuja on 
esimerkiksi  ikä.  Jos  tilastoyksikkönä  on  yksittäinen  äänne,  suhdeasteikollisia 
muuttujia ovat formanttien taajuudet.

Esimerkki
Hakulinen et al. (1980) mittaavat suomen tekstilauseista 63 eri muuttujaa. Näistä 12 
on  suhdeasteikollisia;  välimatka-asteikollisia  muuttujia  tutkimuksessa  ei  ole 
ainuttakaan. Kaikki kvantitatiiviset muuttujat ovat diskreettejä eli saavat arvoikseen 
vain  ei-negatiivisia  kokonaislukuja.  Suhdeasteikollisia  muuttujia  ovat  erilaiset 
lukumäärän mittarit:  lauseiden lukumäärä virkkeessä,  lauseen sanamäärä,  lauseen 
konstituenttimäärä,  subjektin  sanamäärä,  objektin  sanamäärä,  predikatiivin 
sanamäärä,  alkuadverbiaalin  sanamäärä,  loppuadverbiaalin  sanamäärä, 
adverbiaalien määrä lauseessa ja  uusien referenttien määrä lauseessa.  Osa näistä 
muuttujista on sellaisia, jotka eivät luonnollisestikaan voi saada arvokseen nollaa — 
jos esimerkiksi lauseen sanamäärä on nolla, ei koko lausetta ole edes olemassa — 
kun taas tietyntyyppisen konstituentin puuttumista voisi ajatella merkittävän nollalla. 
Niin ikään suhdeasteikollisia muuttujia ovat kaksi lauseiden keskinäistä järjestystä 
ilmaisevaa  muuttujaa:  lauseen  numero  virkkeessä ja  sivulauseen  matriisilauseen 
numero. 

2.2.3 Muuttujatyyppien välisestä rajanvedosta
Edellä  on  kvalitatiivisten  muuttujien  kohdalla  todettu,  että  laskutoimitukset  eivät  ole 

sallittuja.  Käytännössä  toisinaan  on  mahdollista  suorittaa  järjestysasteikollisillakin 

muuttujilla laskutoimituksia, jotka teoriassa edellyttävät vähintään välimatka-asteikollista 

muuttujaa.  Tällöin  on  tärkeää,  että  muuttujan  jakauma muistuttaa  riittävästi  välimatka-

asteikollisen muuttujan jakaumaa, ja johtopäätösten teossa on muistettava sovellettavuuden 

rajat.

Eteen  voi  tulla  kysymys  siitä,  onko  jokin  muuttuja  järjestysasteikollinen  vai 

kvantitatiivinen.  Jos  esimerkiksi  annetaan  kahdenkymmenen  henkilön  esittää  arvionsa 

jostain dikotomisesta  muuttujasta (vaihtoehdot A ja B) ja  muodostetaan tilastoyksikölle 

uusi muuttuja sen perusteella, kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon A, 

voidaan  tilastoyksiköt  järjestää  tämän  uuden  prosenttilukumuuttujan  mukaan 

suuruusjärjestykseen,  ja  lisäksi  kahden  eri  tilastoyksikön  muuttujan  arvojen  välisellä 

erotuksella on mielekäs tulkinta. Onko kyse järjestysasteikollisesta vai suhdeasteikollisesta 

muuttujasta?  Käytännössä  yksiselitteistä  vastausta  ei  ole  (vrt.  Pitkänen  &  Kohonen

1984: luku 4.5.), mutta mikäli arvionsa esittäviä henkilöitä on paljon ja uuden muuttujan 
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jakauma  muistuttaa  uskottavasti  suhdeasteikollisen  muuttujan  jakaumaa,  siihen  voi 

soveltaa kvantitatiivisille asteikoille tarkoitettuja laskutoimituksia. (ks. myös  Rietveld &

van Hout 2005: 5, 135—136). 

Näin  tekevät  esimerkiksi  Woods  et  al.  (1986: luku  10)  laskiessaan  korrelaatioita 

järjestysasteikollisista muuttujista muodostettujen numeeristen muuttujien välille. Toisaalta 

Siegel  &  Castellan  (1988)  suhtautuvat  kvalitatiivisten  ja  kvantitatiivisten  muuttujien 

väliseen rajaan huomattavasti  jyrkemmin. Varminta on tietenkin toimia tiukan erottelun 

mukaan,  jolloin  tulokset  ovat  ns.  konservatiivisia  eli  eivät  välttämättä  paljasta  mitään 

tilastollisesti merkitsevää, mutta eivät toisaalta johda virhearviointeihinkaan niin helposti. 

Kvantitatiivisille asteikoille tarkoitettujen menetelmien käyttö kvalitatiivisten muuttujien 

käsittelyyn  on  kuitenkin  varsin  yleistä;  jos  näin  tekee,  kannattaa  kuitenkin  perustella 

ratkaisunsa hyvin.

2.2.4 Muuttujien muunnokset
Toisinaan  muuttujien  arvoja  on  järkevä  manipuloida  muunnoksella,  jolla  tarkoitetaan 

täsmällistä matemaattista operaatiota, joka voidaan tehdä ilman, että aiheutetaan virheitä 

tai  omituisuuksia  tehtäviin  tilastollisiin  päätelmiin  (Grönroos  2003: 22).  Tavallisimpia 

muunnoksia  ovat  neliöinti  eli  toiseen  potenssiin  korottaminen,  neliöjuuri  ja  logaritmi. 

Muunnoksen  avulla  pyritään  helpottamaan  laskutoimitusten  tekemistä  (pyritään 

esimerkiksi saamaan epälineaarinen käyrä lineaariseksi), ja ihannetapauksessa on olemassa 

tutkittavaan  ilmiöön  pohjautuva  teoreettinen  peruste  muunnoksen  tekemiselle.  Monissa 

foneettisissa  tutkimuksissa  esimerkiksi  suoritetaan  äänentaajuudelle  logaritmimuunnos 

sillä perusteella, että ihmisen kuuloaisti käsittelee ääntä luonnostaan logaritmisesti. Mitään 

muunnosta  ei  tietenkään  pidä  tehdä,  ellei  sille  ole  teoreettisia  perusteita  eikä  siitä  ole 

laskentaa helpottavaa hyötyä. 

Esimerkki
Kun  korpusaineistosta  lasketaan  erillisten  sananmuotojen  taajuuksia,  saadaan 
tyypillisesti  vasemmanpuoleisen  näköinen  kuvaaja.  Kun  molemmille  asteikoille 
tehdään logaritmimuunnos, saadaan oikeanpuoleisen näköinen kuvaaja (ks.  Luojola
2006). Muunnoksen jälkeen kuvaaja on lähes suoraviivainen, jolloin siihen voidaan 
soveltaa lineaarisille yhtälöille tarkoitettuja laskutoimituksia. (Ks. luku 3.3.2.5.) 
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2.2.5 Taustamuuttujat ja vastemuuttujat
Tutkimuksen  kannalta  tärkeä  on  myös  toinen  tapa  jakaa  muuttujat.  Nimittäin  yleensä 

tutkimuskysymys kohdistuu eroihin jossain tietyssä muuttujassa, jolloin ajatellaan tämän 

johtuvan eroista joissain toisissa muuttujissa. Tällöin muuttujat jaetaan tausta- (auxiliary 

variable) ja  vastemuuttujiin  (variable of  interest).  Mielenkiinnon kohde on tällöin se, 

miten  erot  taustamuuttujissa  näkyvät  eroina  vastemuuttujissa.  Muita  nimityksiä 

taustamuuttujalle  ovat  vertailumuuttuja ja  selittävä  muuttuja.  Vastemuuttujaa 

puolestaan kutsutaan toisinaan sisältömuuttujaksi ja selitettäväksi muuttujaksi. 

Erontekoon liittyy monasti oletus syy–seuraus-suhteesta. Tällöin ajatellaan, että tietyt 

taustamuuttujan  arvot  selittävät  tietyt  vastemuuttujan  arvot.  Sen  sijaan  päinvastaista 

vaikutussuhdetta ei  oleteta.  Sosiolingvisti  voi esimerkiksi ajatella,  että  taustamuuttujana 

fyysinen sukupuoli selittää tiettyjen kielellisten vastemuuttujien jakaumaa — vastaavasti 

ajatus siitä, että fyysinen sukupuoli johtuisi tietynlaisesta kielellisestä käytöksestä, on jo 

lähtökohtaisesti  mahdoton.  Mutta  jos  havainnoidaan  kieltä  ja  näiden  havaintojen 

perusteella  päätellään  puhujan  sukupuoli,  voidaan  mielekkäällä  tavalla  määritellä 

kielelliset  muuttujat  taustamuuttujiksi  ja  sukupuoli  vastemuuttujaksi.  Näissä  kahdessa 

tapauksessa on kuitenkin tällöin kyse erillisistä tutkimusasetelmista.

Sinällään mikään muuttuja  ei  siis  ole  joko taustamuuttuja tai  vastemuuttuja,  vaan 

muuttujien asettuminen näihin rooleihin riippuu kulloisestakin tutkimusasetelmasta.

2.3 Otantamenetelmät, havainto- ja koeasetelmat
Tilastollinen  tutkimus  voi  olla  joko  kokonaistutkimus  tai  otantatutkimus. 

Kokonaistutkimuksessa  kerätään  aineistoa  koko  populaatiosta,  otantatutkimuksessa 
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valitaan  jokin  populaation  osa,  jota  havainnoidaan,  ja  riittävän  hyvin  suoritetun 

otantatutkimuksen tuloksia voidaan yleistää koko populaatiota koskeviksi. 

2.3.1 Kokonaistutkimus ja otantatutkimus
Kokonaistutkimuksella  saadaan  luonnollisesti  kaikkein  tarkinta  tietoa  tutkittavien 

muuttujien  jakaumasta,  mutta  kokonaistutkimukseen  liittyy  tiettyjä  ongelmia,  jotka 

vähentävät  menetelmän  yleistä  käyttökelpoisuutta.  Ensinnäkin  populaation  tulee  olla 

äärellinen, mielellään vielä pieni, jotta kokonaistutkimus on mahdollinen. Jos ajatellaan 

kielitiedettä, kieli sinällään ei voi olla kokonaistutkimuksen populaationa, koska sitä ei ole 

määritelty  äärellisesti.  Teoriassa  äärellinen  mutta  käytännössä  ääretön  populaatio 

puolestaan olisi  ”kaikki vuoden 2006 aikana ääneen lausutut suomenkieliset  lausumat”, 

sillä  milloinkaan  ei  ole  mahdollista  tarkastella  kaikkea  kielenkäyttöä.  Mikäli 

tutkimuskohde  rajataan  tiukemmin,  on  mahdollista  päästä  äärellisiin  populaatioihin, 

esimerkiksi ”kaikki Yleisradion suomenkieliset radiolähetykset vuonna 2006” tai ”kaikki 

suomenkielisten sanomalehtien vuonna 2006 ilmestyneet numerot”.  Kuitenkin tämänkin 

laajuiset populaatiot ovat kokonaistutkimusta ajatellen käytännössä liian suuria. Lähinnä 

järkevää populaatiokokoa kokonaistutkimusta ajatellen edustavat esimerkiksi jonkin tietyn 

kirjailijan koko julkaistu tuotanto tai kaikki joltain historialliselta aikakaudelta säilyneet 

kirjalliset  dokumentit.  Filologinen  tutkimus  on  perinteisesti  juuri  tämäntyylistä 

kokonaistutkimusta.  On  hyvä  huomata,  että  kokonaistutkimusta  varten  ei  ole  helppo 

määritellä  puhutun  kielen  populaatioita,  mahdollisia  ovat  lähinnä  tietyt  julkiset 

institutionaaliset puhetilanteet.

Suurin osa empiirisestä kielentutkimuksesta on siis otantatutkimusta. Otantatutkimus 

on  paitsi  monasti  ainut  mahdollisuus  myös  usein  järkevämpi  kuin  kokonaistutkimus, 

mikäli populaatio on suuri ja vaikeasti tavoitettava. Lisäksi otantatutkimuksen tekeminen 

on nopeampaa, halvempaa ja helpommin hallittavaa kuin kokonaistutkimuksen tekeminen.

Hyvin  suoritetussa  otantatutkimuksessa  voidaan  laskea  ne  rajat,  joiden  puitteissa 

tulokset ovat sovellettavissa koko populaatioon. Tämä edellyttää, että tutkimusaineisto on 

valittu  tiettyjen  satunnaisuuskriteerien  perusteella,  joista  tärkein  on,  että  populaation 

jokaisella  yksiköllä  on  yhtä  suuri  mahdollisuus  tulla  valituksi  otokseen.2 Tällä  tavalla 

poimittua  aineistoa  kutsutaan  otokseksi  (sample),  ja  pyrkimyksenä  on,  että  otos  on 

2 Otanta on myös mahdollista tehdä niin, että eri yksiköillä on eri todennäköisyydet tulla valituiksi. 
Tällaiselle järjestelylle on kuitenkin oltava erityiset perusteet. Esimerkiksi todennäköisyyden suhteuttaminen 
tietyn maantieteellisen alueen pinta-alaan tai tietyn väestöryhmän kokoon voi joissain tutkimuksissa olla 
perusteltua.



25

edustava  (representative);  vain  edustavasta  otoksesta  saavutettuja  tuloksia  voidaan 

soveltaa  koko  populaatioon.  Mikäli  satunnaisuusehto  ei  otannassa  täyty,  ei  ole  kyse 

otoksesta vaan  näytteestä (subjective sample, non-random sample). Näytteelle ominaista 

on  se,  että  valinnassa  on  käytetty  harkintaa;  valinta  on  siis  tehty  kielitieteellisen 

asiantuntemuksen tai aineiston saatavillaolon perusteella tietoisesti ilman satunnaisuutta. 

Seuraavaksi  esitellään  erilaisia  otantamenetelmiä,  minkä  jälkeen  palataan  näytteisiin 

liittyviin erityiskysymyksiin.

2.3.2 Otantamenetelmiä
Tavallisimmat  otantamenetelmät,  jotka  kirjallisuudessa  esitellään,  ovat  yksinkertainen 

satunnaisotanta,  systemaattinen  otanta,  ositettu  otanta ja  ryväsotanta. Lyhyitä 

yleisesityksiä eri otantamenetelmiin ovat esimerkiksi Holopainen & Pulkkinen (2003: 29–

35), Pitkänen & Kohonen (1984: 30–35) ja Nummenmaa (2004: 22–24). Perusteellisempi, 

mutta myös huomattavasti vaativampi eri menetelmien käyttöopas on Thompson (2002).

Yksinkertaisessa  satunnaisotannassa  (simple  random  sampling)  numeroidaan 

populaation  havaintoyksiköt  juoksevasti.  Tämän  jälkeen  valitaan  satunnaislukuja  joko 

tietokoneella, laskimella tai satunnaislukutaulukosta ja poimitaan otokseen satunnaisluvun 

osoittamat yksiköt. Poimintaa jatketaan niin kauan, kunnes ennalta päätetty otoskoko on 

saavutettu. Tärkeää on, että satunnaisluvut todella luetaan jostain, ”satunnaista” arvontaa ei 

saa  suorittaa  omasta  päästä,  koska  tällainen  menettely  ei  yleensä  johda  luonnollisen 

kaltaiseen satunnaisuuteen. Yksinkertainen satunnaisotanta on riittävä menetelmä, mikäli 

populaatio  on  lueteltavissa,  yleensä  suhteellisen  pieni,  eikä  ole  tiedossa  mitään 

taustamuuttujaa,  jolla  populaatiota  voisi  ryhmitellä.  Esimerkiksi  monet  korpusaineistot 

muodostavat  populaatioita,  joista  yksinkertaisella  satunnaisotannalla  saa  menestyksellä 

otoksia.

Systemaattisessa  otannassa  (systematic  sampling)  populaatiosta  poimitaan 

havaintoyksiköitä  säännöllisin  välein,  esimerkiksi  joka  viideskymmenes  yksikkö. 

Ensimmäiseksi poimittava yksikkö arvotaan satunnaisluvulla, tämän jälkeen noudatetaan 

säännöllistä jaksoa. Systemaattisessa otannassa populaation luetteloa ei tarvitse tehdä, eikä 

sen kokoa näin ollen tarvitse tietää täsmällisesti. Näin ollen systemaattinen otanta soveltuu 

hyvin  jatkuvasyöttöisen  aineiston  otantaan.  Kielitieteessä  tällaisia  jatkuvasyöttöisiä 

aineistoja  ovat  esimerkiksi  puhuttu  kieli,  Internetin  keskustelukanavat  ja  sanomalehdet. 

Vaarana on, että aineisto noudattaa jotain säännöllistä sykliä, jolloin otos on kauttaaltaan 
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harhainen. Syklin mahdollisuus on syytä tarkistaa etukäteen joko asiantuntemuksen avulla 

tai suorittamalla koeotoksia jollain muulla menetelmällä.

Ositetussa  otannassa  (stratified  sampling)  populaatio  jaetaan  osiin,  jotka  kattavat 

koko  populaation  ja  ovat  toisensa  poissulkevia  sekä  ovat  sisäisesti  mahdollisimman 

homogeenisia  eli  yhtenäisiä.  Ositettu  otanta  on  oikeastaan  kaksivaiheinen 

otantamenetelmä: ensin suoritetaan ositus, tämän jälkeen kustakin ositteesta poimitaan otos 

jollain  muulla  otantamenetelmällä,  ja  lopullisen  otoksen  muodostavat  nämä  ositteista 

poimitut  otokset  yhdessä.  Osituksen  hyötynä  on  havaintoarvojen  pienempi  vaihtelu. 

Ositettua  otantaa  kannattaa  käyttää,  mikäli  se  on  mahdollista  eli  mikäli  tunnetaan 

populaatiosta sellaisia ominaisuuksia, joiden mukaan se on ositettavissa. Esimerkiksi jos 

populaatio  muodostuu  ihmisistä,  ositus  voidaan  suorittaa  vaikka  sukupuolen  tai  iän 

mukaan,  tai  osituksen  voi  suorittaa  vaikka  molempien  perusteella.  Ositetulla  otannalla 

voidaan myös varmistaa harvinaisempien tapausten ja vähemmistöjen edustus otoksessa. 

Toisaalta  liian  tarkkaan  suoritettu  ositus  yhdistettynä  kiintiöintiin  on  jo  ennemminkin 

kiintiöotantaa (quota  sampling),  jonka  Holopainen  &  Pulkkinen  (2003: 35)  katsovat 

tuottavan näytteen eikä otosta.

Ryväsotanta  (cluster  sampling)  on  sekin  kaksivaiheinen  otantamenetelmä,  jossa 

populaatio jaetaan ensin rypäisiin, jotka ovat toisensa poissulkevia. Toisin kuin ositetussa 

otannassa,  ryväsotannassa  ei  pyritä  rypäiden homogeenisuuteen vaan  siihen,  että  kukin 

ryväs  itsessään  edustaisi  koko  populaatiota.  Esimerkiksi  jos  populaatio  muodostuu 

Suomessa  asuvista  suomenkielisistä  Suomen  kansalaisista,  rypäiden  perustaksi  käyvät 

monet hallinnolliset aluejaot, kuten läänit, maakunnat tai kunnat — tässä tosin on tehtävä 

se oletus, että kaikki alueet muistuttavat enemmän tai vähemmän toisiaan. Kun populaatio 

on ensin jaettu  rypäisiin,  poimitaan rypäistä  satunnaisotos.  Näin valitut  rypäät  voidaan 

tutkia kokonaistutkimuksella tai niistä jokaisesta poimitaan uusi satunnaisotos.

Erilaisia  otantamenetelmiä  on  myös  mahdollista  yhdistellä  ja  suorittaa  otanta 

monessa  vaiheessa.  Otannan  pyrkimyksenä  on  saada  populaatiosta  edustava  otos 

mahdollisimman  tehokkaasti.  Nämä  pyrkimykset  —  edustavuus  ja  tehokkuus  —  ovat 

jossain määrin ristiriitaisia, ja huolella suunnitellulla otannalla voidaan päästä molempien 

pyrkimysten suhteen optimaaliseen tulokseen.

2.3.3 Epäsatunnaiset aineistot ja yleistäminen
Edempänä tuotiin esille, että aineisto, jota ei ole poimittu satunnaisotannalla vaan joka on 

valittu harkinnan avulla, ei ole otos vaan näyte. Epäsatunnaiseen aineistoon liittyy aina 
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mahdollisuus, että se ei ole edustava, ja usein tämä mahdollisuus on hyvin suuri.  Wang

(1993) esittelee perusteellisesti tällaisen epäedustavuuden mahdollisuuksia ja riskejä. 

Valitettavasti epäsatunnaiset näytteet ovat kaikkein helpoimmin saatavaa aineistoa, ja 

monasti  kielitieteessä  ainoita  järkevästi  saatavissa  olevia.  On  täysin  tavallista,  että 

kielitieteessä  (samoin  kuin  esimerkiksi  psykologiassa)  käytetään  populaationa 

peruskurssien opiskelijoita ja aineistona heidän mielipiteitään, mutta tuloksia yleistetään 

koko  väestöön.  Tällainen  yleistäminen  on  kuitenkin  perusteltua  vain,  mikäli  tutkittava 

ilmiö ei riipu kulttuurisista tai taloudellisista tekijöistä eikä ylipäätään ole henkilön itsensä 

kontrolloitavissa.

Mitä sitten on tehtävissä, jos saatavilla on vain näytteitä? Todellisuus ei kovinkaan 

usein  ole  yhtä  selvärajaista  kuin  teoria  eivätkä  edes  satunnaisotokset  puhtaita 

satunnaisotoksia. Etenkin ihmis- ja yhteiskuntatieteissä jo pelkkä populaation määrittely 

vaatii monasti harkintaa. Näytteitä on siis käytettävä, kunhan muistaa, että ne ovat vain 

näytteitä  ja  suhtautuu  niihin  asian  vaatimalla  varauksella.  Tärkeintä  on  välttää 

perusteetonta  yleistämistä.  Davis  (1990: 5–10)  käsittelee  kielentutkimuksen  aineistojen 

epäsatunnaisuuden  ongelmaa  ja  tähdentää  (id.  7–8),  että  on  pohdittava,  missä  määrin 

kuviteltu  populaatio  ja  todellisuudessa  havainnoitu  populaatio  ovat  yhtäläisiä.  Eli  jos 

käytössä on jokin aineisto,  on tarkasteltava sen ominaisuuksia ja pääteltävä,  millaisesta 

populaatiosta  kyseinen  aineisto  voisi  olla  lähtöisin,  mikäli  se  olisi  poimittu 

satunnaisotannalla.  Mahdollisia  yleistyksiä  — ainakaan  tilastollisesti  perusteltuja  — ei 

kannata tehdä tällaista kuviteltua populaatiota laajemmalle (ks. myös Grönroos 2003: 14). 

On myös  hyvä  muistaa,  että  kaikki  eivät  välttämättä  hyväksy  tällaista  yleistämistapaa. 

Varminta ja yleisesti hyväksytyintä on yleistää vain satunnaisotosten perusteella.

Oman ongelmansa  muodostaa  se,  että  vaikka  otanta  pystyttäisiinkin  suorittamaan 

satunnaisesti,  ei itse populaatio välttämättä ole satunnainen. Esimerkiksi korpusaineistot 

koostuvat  monasti  yhtenäisistä  teksteistä,  mutta  yksittäiset  sanat  eivät  esiinny tekstissä 

satunnaisesti (Baayen 2001: 6–7). Näin ollen yksittäisten sanojen poimiminen satunnaisesti 

yhtenäisestä  tekstistä  ei  tuotakaan  harhatonta  aineistoa  (suurten  korpusten 

erityisongelmista ks. luku 5.3). Toinen satunnaisuuden suhteen ongelmallinen kielitieteen 

erityisala  on  kielitypologia.  Samaan  kielikuntaan  kuuluvien  kielten  ominaisuudet 

korreloivat  voimakkaasti  keskenään.  Myös  areaali-ilmiöt  muuttavat  kieliä  toistensa 

kaltaisiksi.  Yksinkertaisella  satunnaisotannalla  on  mahdotonta  saada  edustavaa  otosta 

maailman  kielistä.  Suositeltavaa  on  osittaa  populaatio  esim.  kielisukulaisuuksien 

perusteella. Otannan ongelmista kielitypologisissa tutkimuksissa ja ratkaisuista niihin ks. 
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Miestamo  (2005: 27–39)  sekä  yleisemmin  otannasta  kieltenvälisessä  tutkimuksessa  ks. 

Bell (1978).

Esimerkki
Kielentutkimuksessa on tavallista, että tutkimusaineistona käytetään jotain valmista 
korpusta.  Tällöin  voidaan  esim.  yksinkertaisella  satunnaisotannalla  tai 
systemaattisella otannalla valita korpuksesta jokin osajoukko, tai jos korpus koostuu 
useammasta eri tekstistä, voidaan ryväsotannalla valita osa korpuksen teksteistä. 
Tässä on selvästi kyse yhdistellystä, monivaiheisesta otannasta, sillä onhan korpuskin 
jo  alun  perin  valittu  jollain  kriteereillä.  Tutustutaan  tässä  Brownin  korpuksen  eli 
julkaistua amerikanenglantia sisältävän korpuksen koostamiseen (Francis & Kuˇcera
1979). Ensimmäinen otantaa rajoittava kriteeri Brownin korpuksen koostamisessa oli 
vuosi:  vain  vuonna  1961  Yhdysvalloissa  julkaistu,  toimitettu 
amerikanenglanninkielinen proosa oli otannan kohteena. Huomiota kiinnitettiin myös 
siihen,  että  tekstit  olisivat  äidinkielenään  englantia  puhuvien  kirjoittamia  ja  että 
kaikki tekstit olivat ensijulkaisuja. 
Tämän rajauksen puitteissa kuusihenkinen asiantuntijaryhmä päätti, mitä tekstilajeja 
korpukseen otetaan ja kuinka paljon. Yhteensä korpus koostuu 500 tekstistä, joista 
374  on  asiaproosaa  ja  126  fiktiivistä  proosaa.  Nämä  pääluokat  on  vielä  jaettu 
tarkemmin alaluokkiin niin, että esimerkiksi tieteellisiä tekstejä korpuksessa on 80. 
Kun tekstilajit ja kunkin tekstilajin tekstien määrä oli päätetty, suoritettiin tekstien 
satunnaisotanta. Tekstien populaatioksi valittiin pääsääntöisesti Brownin yliopiston 
kirjaston kokoelmat.
Kustakin  valituksi  tulleesta  tekstistä  valittiin  satunnaislukutaulukon  avulla 
sivunumero,  jolta  otanta  aloitettiin.  Poimituksi  tuli  tämän  sivun  ensimmäisestä 
kokonaisesta virkkeestä laskien noin 2000 sanan mittainen pätkä niin, että poiminta 
päätettiin ensimmäiseen kokonaiseen virkkeeseen, joka ylitti 2000 sanan rajan.
Tämän monivaiheisen valinta- ja otantamenetelmän tavoitteena oli saada koostettua 
mahdollisimman edustava kuva vuonna 1961 julkaistusta proosasta. Koska korpukset 
pääsääntöisesti pyritään koostamaan edustaviksi, niiden jatkokäyttö on suhteellisen 
vaivatonta  ja  yleistäminen  niiden  pohjalta  perusteltua  (kunhan  muistaa 
epäsatunnaisuuteen liittyvät ongelmat, jotka voivat vaivata myös hyvin poimittuja 
korpuksia, ja keinot suojautua näiltä ongelmilta, ks. luku 5.3). Kaikkia korpuksia ei 
kuitenkaan  koosteta  samalla  tavalla;  Brownin  korpukseen  poimittiin  noin  2000 
peräkkäistä sanaa kustakin valitusta tekstistä, mutta monissa korpuksissa on samoista 
teksteistä paljon pidempiä pätkiä, jopa kokonaisia romaaneja tai lehtien kokonaisia 
vuosikertoja.
Korpusten  laadintaperusteet  on  yleensä  julkistettu,  niin  että  jokaisen  yksittäisen 
tutkijan  ei  tarvitse  lähteä  laatimaan  omia  poimintakriteereitään  täysin  tyhjästä. 
Monasti  yksinkertainen  satunnaisotanta  tai  systemaattinen  otanta  valmiiksi 
koostetusta korpuksesta riittää. On silti hyvä muistaa, että kaikkia korpuksia ei koota 
samalla tavalla.
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2.3.4 Havainnointi, haastattelu ja kokeet
Yksinkertaisin tapa kerätä aineistoa on poimia tutkittavat tilastoyksiköt ja tämän jälkeen 

havainnoida niitä. Havainnointia on esimerkiksi kirjoitetun kielen, kuten sanomalehtien, 

kaunokirjallisuuden  tai  Internet-keskustelujen,  tai  puhutun  kielen,  kuten  nauhoitettujen 

kahvipöytäkeskustelujen tutkiminen. Oleellista havainnoinnissa on se, että tutkija ei itse 

vaikuta aineiston syntyyn, vaan tarkastelee aineistoa ulkopuolisena. 

Toinen tapa kerätä aineistoa, mikäli  tilastoyksikköinä ovat ihmiset,  on haastattelu. 

Haastattelussa tutkija  esittää kysymyksiä (joko suullisesti  tai  kirjallisesti)  ja  kirjaa ylös 

vastaukset.  Haastattelussa  tutkijan  kysymyksenasetteluilla  on  vaikutusta  saavutettaviin 

tuloksiin,  jolloin  erityistä  huomiota  on  kiinnitettävä  kysymysten  sanavalintoihin. 

Holopainen & Pulkkinen (2003: 39–40)  esittelevät  kyselylomakkeen laatimista  yleisellä 

tasolla. Joihinkin haastattelun ongelmiin palataan luvussa 2.4.

Kolmas  aineistonkeruutapa  ovat  kokeet.  Etenkin  luonnontieteissä  kokeet  ovat 

pääsääntöinen tutkimusmuoto,  mutta  kielentutkimuksessa — psykolingvistiikkaa lukuun 

ottamatta  —  kokeellisuus  on  hankalammin  lähestyttävissä.  Kokeellisen  tutkimuksen 

perusajatus on, että vakioidaan kaikki muut tekijät paitsi yksi, jota manipuloidaan ja jonka 

vaikutusta  kokeen yksiköihin  havainnoidaan.  Kokeellinen  tutkimus on  oikeastaan  ainut 

tapa  varmistua  syy-  ja  seuraussuhteista,  jos  kohta  varteenotettavien  syy-  ja 

seuraushypoteesien luomiseen intuitio ja päättely ovatkin tarpeen. Kielitieteessä järkevän 

koeasetelman luominen vaatii mielikuvitusta, ja joskus on vaikea vetää rajaa haastattelun ja 

kokeen välille.  Kokeesta  voi ajatella olevan kyse esimerkiksi silloin,  jos koehenkilöille 

annetaan luettavaksi joukko lauseita, jotka on suunniteltu niin, että jonkin tarkasteltavan 

ominaisuuden taso (tai  ”määrä”)  vaihtelee  lauseiden välillä,  ja  tutkija  havainnoi,  miten 

koehenkilöt tutkittavan ominaisuuden suhteen käyttäytyvät (mitattava ominaisuus voi olla 

esim. jokin ääntämiseen liittyvä seikka tai  lauseen merkitykseen tai  ymmärrettävyyteen 

liittyvä  seikka).  Tärkeää  on,  että  koehenkilöt  eivät  voi  tietoisesti  manipuloida 

käyttäytymistään  tutkittavan  ominaisuuden  suhteen,  ja  tämä  rajaa  jo  melkoisesti 

kokeellisesti  tutkittavaksi  sopivien  kielenilmiöiden  joukkoa.  Yleisesti  ottaen 

kielitieteellinen tutkimus on ennen kaikkea havainnoivaa tutkimusta, jonka pohjalta ei voi 

tehdä tiukkoja kausaalipäätelmiä.

2.4 Aineiston luotettavuus
Pyrkimyksen  tutkimustyön  korkeaan  laatuun  tulisi  olla  itsestäänselvyys.  Tässä  luvussa 

käyn  läpi  tilastollisen  tutkimuksen  laadun  varmistamista.  Esitys  keskittyy  aineiston 
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luotettavuuteen,  sillä  merkittävinkään  tilastollinen johtopäätös  ei  nauti  sen  enempää 

luottamusta kuin siinä käytetyllä aineistolla on. Tilastollisen tutkimuksen kulmakivenä on 

aineiston sisäinen vertailukelpoisuus.  Mikäli  tilastoyksiköistä tehdyt havainnot eivät ole 

keskenään vertailukelpoisia,  ei  tilastollista  analyysiä  pidä  suorittaa,  vaan  tulee  pitäytyä 

korkeintaan  kuvailevissa  tilastoissa.  Kovin  hajanaiselle  aineistolle  eivät  sovi  edes 

kuvailumenetelmät,  vaan  tutkimuksessa  tulisi  tällaisessa  tapauksessa  keskittyä 

kvalitatiiviseen analyysiin.

2.4.1 Virhelähteet
Tutkimusaineiston  kokonaisvirhe  voidaan  jakaa  toisaalta  otantavirheeseen  ja  toisaalta 

mittausvirheeseen.  Nämä  virhelähteet  ovat  toisistaan  riippumattomia  ja  liittyvät  eri 

työvaiheisiin.  Otantavirhettä  esiintyy silloin,  kun otos ei  ole  edustavasti  valittu.  Mikäli 

havainnointi on moitteetonta mutta otanta huolimatonta, esiintyy tutkimuksessa vain vähän 

mittausvirhettä mutta paljon otantavirhettä. Sen sijaan jos otos on huolella valittu mutta 

mittaus  huolimatonta,  esiintyy  runsaasti  mittausvirhettä  mutta  vähän  otantavirhettä. 

Kummankin virhetyypin minimointi on tärkeää. Otantamenetelmiä käsitellään luvussa 2.3, 

tässä luvussa keskitytään mittausvirheiden vähentämiseen.

2.4.2 Aineistonkeruun suunnittelu ja kokeilu
Aineiston  vertailukelpoisuus  varmistetaan  huolellisella  suunnittelulla  ja  esiselvityksillä. 

Usein on tarpeen suorittaa kokeiluja ennen varsinaista aineistonkeruuta, jotta keruutavassa 

piilevät puutteet ja ongelmat saadaan paljastettua ja korjattua. Kokeiluun riittää pienempi 

ja  epäedustavampi  otos  kuin  varsinaiseen  tutkimukseen,  sillä  kokeiluaineistoa  ei  ole 

tarkoitus käyttää itse tutkimuksessa. Myöskään kokeiluja ja menetelmien täsmennyksiä ei 

erikseen  tarvitse  raportoida  lopullisessa  tutkimuksessa,  ellei  tutkimusmenetelmien 

täsmentyminen ole erityisenä kiinnostuksen kohteena. 

Mikäli  mahdollista,  kokeiluna  kerättyä  aineistoa  ei  pidä  liittää  lopulliseen 

tutkimusaineistoon, jotta aineiston vertailukelpoisuus tai edustavuus ei  vaarantuisi.  Aina 

tällainen  menettely  ei  kuulosta  järkevältä,  esimerkiksi  jos  tutkimukseen  soveltuvia 

henkilöitä  on  vähän  ja  heidän  tavoittaminen  on  vaikeaa;  tällöin  kannattaa  muistaa 

analyysivaiheessa  aineiston  ongelmallisuus.  Mutta  etenkin,  jos  kyse  on  kontrolloidusta 

kokeesta, ei varsinaista aineistoa pidä sotkea testiaineistolla. Toisaalta jos kyse on laajasta 

korpus-  tai  haastatteluaineistosta,  ei  pienen  kokeiluaineiston  poisjättäminen  ole  edes 

kivuliasta.
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Joskus  kokeilussa  käytettyjä  tilastoyksiköitä  voi  käyttää  uudelleen  varsinaisessa 

tutkimuksessa (tämä edellyttää kuitenkin uutta havainnointia, eli kokeiluvaiheessa kerätyt 

havainnot on hylättävä), joskus taas ei.  Esimerkiksi jos käsitellään laajaa tekstikorpusta 

tietokoneella,  on  aivan  sama,  kuinka  monta  kertaa  samaa  korpusta  käsitellään,  koska 

alkuperäinen aineisto on passiivista eikä sille tapahdu mitään muutoksia. Sen sijaan jos 

käytetään  ihmisinformantteja  on  tärkeää  erottaa  toisistaan  esitutkimuksessa  käytetyt 

informantit ja varsinaiset informantit. Mikäli informanttien poiminta tai tavoittaminen on 

monimutkaista, älä tuhlaa hyviä informantteja kokeiluun, vaan käytä esitutkimukseen sen 

sijaan  pieniä  näytteitä,  jotka  toisaalta  edustavat  varsinaista  tutkimuskohdetta  riittävän 

hyvin mutta toisaalta eivät ole mukana aineistossa. 

2.4.3 Keruutavan vaikutus luotettavuuteen
Oma vaikutuksensa  aineiston  luotettavuuteen  on  keruutavalla.  Mikäli  aineisto  kerätään 

hyvin kontrolloidulla kokeella, jossa häiritsevät tekijät on saatu minimoitua, on aineisto 

yleensä luotettavaa. Havainnointi, joka siis suoritetaan todellisissa kielenkäyttötilanteissa 

(esim.  tekstikorpukset  tai  äänitykset),  sisältää  enemmän  häiriö-  ja  virhelähteitä  kuin 

kontrolloitu  koe.  Kaikkein  altteinta  häiriötekijöille  on  haastattelututkimus,  jossa 

nimenomaisesti  kehotetaan  tutkimusyksiköinä  olevia  ihmisiä  kertomaan  jokin  asia. 

Huomaa  ero  sen  suhteen,  keskitytäänkö  haastateltavan  vastausten  sisältöön  vai 

havainnoidaanko esimerkiksi haastateltavan sanavalintoja ja ääntämistä. Jälkimmäinen ei 

ole enää haastattelua vaan havainnointia,  ja tällaista  menetelmää voidaan käyttää myös 

koetilanteessa, mikä on tavallista esimerkiksi psykologiassa.

Mitä enemmän häiriötekijöitä mittaamiseen sisältyy, sitä suurempi aineisto tarvitaan 

luotettavien tulosten saavuttamiseksi. Yhteistä kaikille keruutavoille on joka tapauksessa 

se, että jokainen tilastoyksikkö on mitattava samalla tavalla. Juuri tästä syystä huolellinen 

suunnittelu  on  tärkeää,  jotta  saadaan  kehitettyä  mittareita,  joiden  antama arvo  ei  riipu 

esimerkiksi  tutkijan  mielialasta,  väsymyksestä,  sattumasta  tai  muusta  epäluotettavuutta 

aiheuttavasta tekijästä. 

Haastattelututkimuksissa mittarin luotettavuuteen eli keruutavan yhdenmukaisuuteen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä esitellyt haastattelun laatuvaatimukset koskevat 

nimenomaan kvantitatiivisen aineiston keräämiseksi tehtyjä haastatteluja; kvalitatiiviseen 

analyysiin  soveltuvaa  haastatteluaineistoa  kerätään  eri  tavalla,  eikä  näitä  menetelmiä 

käsitellä tässä. Kaikkein tärkein sääntö kvantitatiivisessa haastattelututkimuksessa on se, 

että  kaikkia  haastateltavia  on  haastateltava  samalla  tavalla.  Runsaasti 
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haastattelututkimuksia suorittavan Tilastokeskuksen haastatteluohjeet ovat tässä suhteessa 

valaisevia.  Haastattelukysymykset  voidaan  jakaa  kahteen  ryhmään,  joista  Tilastokeskus

(2005: 25) käyttää nimiä tosiasiakysymykset ja muut kysymykset. 

Tosiasiakysymyksiin on olemassa oikea vastaus, jonka haastateltava tietää ja joka 

tutkijan  on  saatava  selville.  Tosiasiakysymyksiä  ovat  esimerkiksi  henkilön  taustatiedot, 

kuten  ikä,  ammatti,  asuinpaikka,  tulot  ym.,  mutta  myös  kysymykset,  jotka  koskevat 

haastateltavan käyttäytymistä ja tekemisiä. Tosiasiakysymyksissä haastattelija voi auttaa 

haastateltavaa  löytämään  oikean  vastauksen  (tietenkin  mahdollisimman  puolueettomilla 

lisäkysymyksillä),  mutta olennaista on, että ensimmäisellä kerralla kysymys on luettava 

sanasta sanaan samalla tavalla kaikille haastateltaville.

Muut kysymykset koskevat haastateltavan mielipiteitä, tietoja ja arvostuksia. Näihin 

kysymyksiin  halutaan  haastateltavan  oma  vastaus,  joko  mielipide  tai  uskomus  jostain 

asiasta, ei siis esimerkiksi haastateltavan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tai haastattelijan 

tarjoamaa  vastausta.  Tällaisten  kysymysten  sanamuotoon  on  kiinnitettävä  erityistä 

huomiota.  Kysymys  on  aina  luettava  sanasta  sanaan  samalla  tavalla  kaikille 

haastateltaville. Mikäli haastateltava ei osaa vastata, kysymys toistetaan  sanasta sanaan 
samalla tavalla, sitä ei selitetä. Jos kysymykseen sisältyy vastausvaihtoehtoja, ne luetaan 

niin ikään aina samalla tavalla ja mitään vaihtoehtoa erityisesti painottamatta.

2.4.4 Mittausvirheen numeerinen arviointi
Mittausvirheen  arviointiin  liittyvät  käsitteet  validiteetti (validity) ja  reliabiliteetti 
(reliability). Validiteetti  tarkoittaa,  että  mittaväline  mittaa  juuri  sitä,  mitä  sen  on 

tarkoituskin  mitata.  Reliabiliteetilla  puolestaan  tarkoitetaan  mittaamistuloksen 

luotettavuutta. Tilastotieteelliset perusesitykset  (Grönroos 2003; Holopainen & Pulkkinen

2003)  käsittelevät  validiteettia  ja  reliabiliteettia  vain  lyhyesti  yleisellä  tasolla. 

Kielentutkimuksen  kannalta  mittausvirheitä  pohtivat  yksityiskohtaisemmin  Pitkänen  & 

Kohonen (1984),  jotka  antavat  myös  hyvän esimerkin  (id.  67)  siitä,  miten  validiteetin 

alalajeista kielentutkimukselle tärkeintä, sisältövaliditeettia, voi arvioida numeerisesti. 

Esimerkki
Tutkimuksessa halutaan selvittää monimerkityksisen sanan merkitysten jakautumista. 
Valitaan  sanalle  joukko  merkitysvaihtoehtoja  (valinnan  tulisi  tietenkin  perustua 
kielitieteelliseen asiantuntemukseen). Annetaan informanttien sijoittaa  L kappaletta 
sanan kontekstuaalisia esiintymiä sanan merkitysluokkiin. Lasketaan informanttien 
”yksimielisyyskerroin”  vertaamalla  yhtäpitävien  havaintojen  määrää  luokitusten 
kokonaismäärään. Kahden informantin tapauksessa kaava on



33

val=
L1,2

L
,

jossa  L1,2  on  informanttien  1  ja  2  yhtäpitävien  havaintojen  määrä  ja  L on 
luokiteltavien esiintymien lukumäärä.  Vastaavasti  kolmen informantin tapauksessa 
kaava on

val=
L1,2L2,3L1,3

3L
,

jossa Li , j  on informanttien i ja j yhtäpitävien havaintojen määrä. Kaavaa voidaan 
yleistää  useammalle  informantille,  oleellista  on  suorittaa  informanttien  välillä 
parivertailu  ja  käyttää  jakajana  havaintojen  kokonaismäärää  kerrottuna 
parivertailujen  lukumäärällä.  Mikäli  halutaan  muodostaa  validiteettiprosentti, 
kerrotaan saatu indeksiarvo sadalla.

Tämä  on  vain  yksi  mahdollisuus  arvioida  validiteettia,  eikä  yleensä  eri  tutkimuksissa 

ilmoitettuja  validiteettiarvioita  kannata  verrata  keskenään,  koska  validiteetit  on  voitu 

laskea eri tavalla. Niin ikään validiteetin arviointiin liittyy ongelmia, jotka liittyvät annetun 

tehtävän  vaikeuteen  tai  epämääräisyyteen,  informanttien  koulutukseen  ja  kokemukseen 

sekä  tehtävän  ohjeistuksen  mahdolliseen  johdattelevuuteen.  Yhtä  kaikki,  mikäli 

tutkimuksen  validiteetti  arvioidaan  alhaiseksi,  on  se  yleensä  osoitus  mittarin  huonosta 

valinnasta, esimerkkitapauksessamme joko luokituksen väärästä karkeustasosta tai väärin 

valituista luokkanimistä. 

Sisältövaliditeetin  lisäksi  Pitkänen  &  Kohonen  (1984: 68)  mainitsevat 

ennustevaliditeetin, rinnakkaisvaliditeetin ja käsitevaliditeetin. Ennustevaliditeetista on 

kyse silloin,  kun myöhemmin suoritettu seurantatutkimus antaa aikaisemman ennusteen 

suuntaisia  tuloksia.  Rinnakkaisvaliditeetti  muistuttaa  ennustevaliditeettia,  mutta  siitä 

puuttuu aikaulottuvuus eli tehdään kaksi samanaikaista tutkimusta. Käsitevaliditeetista on 

kyse, jos muuttujan tietyt luokat erottelevat populaation alaryhmiä toisistaan.

Esimerkki
Jos  pääsykoetulos  ennustaa  hyvin  opiskelumenestystä,  on  pääsykokeella 
ennustevaliditeettia. Jos jonkin tietyn kokeen yksi osa-alue ennustaa hyvin kokeen 
kokonaistulosta,  on  kokeen osa-alueella  rinnakkaisvaliditeettia.  Jos  eri  tekstilajien 
välillä on systemaattista eroa esimerkiksi rakenteiden monimutkaisuuden suhteen, on 
kyseessä käsitevaliditeetti.

Validiteettia yksinkertaisempaa on reliabiliteetin todentaminen ja numeerinen mittaaminen. 

Reliabiliteetin todentaminen on pitkälti mekaaninen toimenpide: suoritetaan mittaaminen 

useampaan kertaan ja verrataan mittaustuloksia. Reliabiliteettia voidaan mitata joko yhden 

tutkijan kohdalla tai useamman tutkijan välillä. Laskutapa on kummallakin kerralla sama, 
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erona  on  vain  se,  että  edellisessä  tapauksessa  kaikki  mittaukset  ovat  saman  henkilön 

suorittamia, jälkimmäisessä tapauksessa useamman henkilön.

Esimerkki
Jatketaan monimerkityksisen sanan merkitystehtävien luokittelua. Ajatellaan, että on 
löydetty  validi  luokittelu,  jossa  sanalle  on  määritelty  viisi  eri  merkitystehtävää. 
Annetaan  kahden  informantin  L1  ja  L2  luokittaa  100  kappaletta  sanan 
kontekstuaalisia  esiintymiä  (vrt.  Pitkänen  &  Kohonen  1984: 70).  Saadaan 
seuraavanlainen  frekvenssitaulukko,  jossa  L1,2  ilmoittaa  niiden  havaintojen 
määrän, joista informantit ovat yhtä mieltä:

luokka L1 L2 L1,2

A 21 23 18
B 33 38 27
C 28 21 16
D 11 8 8
E 7 10 6

yht. 100 100 75

Tästä  lasketaan  reliabiliteetti-  eli  luotettavuuskerroin  vertaamalla  informanttien 
yhtäpitäviä arvioita informanttien kaikkiin arvioihin.

rel=
2L1,2

L1L2
= 150

200
=0,75 .

Reliabiliteettia voi tietenkin arvioida useamman kuin kahden informantin tai kahden 
mittauskerran  välillä,  ja  suotavaa  olisi,  että  reliabiliteetti  pysyy  korkeana  vaikka 
vertailtavia  mittauskertoja  lisätään.  Pitkänen  &  Kohonen  (1984: 69)  mainitsevat 
lisäksi  yhtäpitävyysreliabiliteetin eli  sen,  että  kaksi  eri  mittaria  antavat  samasta 
muuttujasta  samanlaisia  tietoja,  ja  pysyvyyden eli  sen,  että  mittauskohde  pysyy 
muuttumattomana eri koetilanteissa.

Edellä  esitelty  reliabiliteettikertoimen  laskeminen  ottaa  kuitenkin  huomioon  vain 

yksimieliset arviot, mutta erimielisten arvioiden jakauma jää huomiotta. Kaikki havainnot 

tasapuolisemmin  huomioon  ottava  reliabiliteetin  mittari  on  luokittelutulosten 

korrelaatiokerroin (korrelaatiokertoimet esitellään luvussa 3.1.4).

Alhaisen reliabiliteetin ja validiteetin välttämiseksi kannattaa suorittaa esitutkimuksia 

ennen  lopullisen  tutkimusasetelman  vahvistamista,  jotta  mittareiden  osumatarkkuutta  ja 

luotettavuutta saadaan parannettua ennen kuin se on liian myöhäistä. Mikäli kerätään laaja 

tutkimusaineisto,  on  ikävää  huomata  aineistonkeruun  jälkeen,  että  se  ei  kuvaa  sitä 

ongelmaa, mitä halutaan, tai että aineistossa esiintyvä vaihtelu on pitkälti sattumanvaraista. 

Tällainen aineisto on lopulta lähes käyttökelvotonta.
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3 Kuvailevaa tilastotiedettä
Kuvailevan tilastotieteen menetelmiä käytetään, kun halutaan saada yleiskuva tutkittavana 

olevasta aineistosta. Kuvailevat menetelmät eivät ole täsmällistä tilastollista päättelyä; toki 

aineiston kuvailunkin perusteella voi päätelmiä tehdä, kunhan muistaa, että tällöin kyse ei 

ole  tilastollisesta päättelystä,  vaan  sanallisesta  arvioinnista.  Joissain  tilanteissa  tällaista 

kuvailevan  aineiston  arviointia  täsmällisempää  tilastollista  päättelyä  ei  ole  edes 

mahdollista  tehdä  — eikä  se  aina  ole  tarpeenkaan,  mikäli  aineisto  jo  itsessään  puhuu 

voimakkaasti jonkin johtopäätöksen puolesta.

3.1 Peruskäsitteitä

3.1.1 Havaintomatriisin koostaminen
Aineiston  käsittelyn  helpottamiseksi  havainnot  kootaan  havaintomatriisiin,  jossa 

ensimmäinen sarake  sisältää  tilastoyksikön  tunnuksen  ja  muut  sarakkeet  tilastyksiköstä 

mitattujen  muuttujien  arvot.  Vastaavasti  kukin  rivi  sisältää  yhden tilastoyksikön tiedot. 

Esimerkiksi  seuraavaan  taulukkoon  on  koottu  tilastoyksiköistä  i neljän  eri  muuttujan 

(muuttujat on koodattu numeroilla 1–4) havaintoarvot, jotka merkitään matriisiin indeksien 

i (tilastoyksikön tunnus) ja j (muuttujan tunnus) mukaiseen ruutuun x ij . Muuttujat voivat 

olla mitä tyyppiä tahansa, ja muuttujien koodaus voidaan valita miten halutaan.

yksikkö i
muuttuja j

1 2 3 4
1 x11 x12 x13 x14

2 x21 x22 x23 x24

3 x31 x32 x33 x34

… … … … …

Havaintomatriisin  muodostaminen  on  käytännössä  välttämätöntä  tilastollisia 

ohjelmia  käytettäessä,  mutta  se  on  verraton  työkalu  myös  pienten  aineistojen 

manuaalisessa käsittelyssä. Jo havaintomatriisista voidaan silmämääräisesti arvioida joitain 

aineiston  ominaisuuksia,  joiden  täsmällisempään  havaitsemiseen  käytetään  kuitenkin 

erilaisia  tunnuslukuja eli  sellaisia  aineistosta  laskettuja  lukuja,  jotka  jollain  tavalla 

kuvaavat ja edustavat koko aineistoa.
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3.1.2 Keskiluvut ja sijaintiluvut
Tavallisimmat keskiluvut ovat mediaani, aritmeettinen keskiarvo ja moodi. 

Mediaani (median) on  se  havaintoarvo,  jonka  alapuolella  sijaitsee  puolet 

havainnoista ja yläpuolella puolet. Se on siis järjestetyn aineiston keskimmäinen havainto. 

Mediaani  voidaan  löytää  muuttujalle,  joka  on  vähintään  järjestysasteikollinen.  Mikäli 

havaintoja on pariton määrä, mediaani on havainnoista keskimmäinen. Jos havaintoja on 

parillinen määrä ja on kyse vähintään välimatka-asteikollisesta muuttujasta, mediaaniksi 

katsotaan yleensä kahden keskimmäisen havainnon aritmeettinen keskiarvo (ks. Grönroos

2003: 40). Jos käytössä on järjestysasteikko, kahden keskimmäisen havainnon keskiarvoa 

ei  ole  mielekästä  laskea;  Holopainen  &  Pulkkinen  (2003: 67)  neuvovat  tällöin 

ilmoittamaan mediaaniksi  jomman kumman keskimmäisistä  luvuista.  Mikäli  luokkia on 

vähän,  ilmoitetaan  vain  mediaaniluokka  eli  se  luokka,  johon  keskimmäinen  havainto 

kuuluu. Luokitellun vähintään välimatka-asteikollisen muuttujan mediaani voidaan laskea 

kaavalla

Md=LMd

n
2
−F Md−1

f Md
C Md

,

jossa
LMd = mediaaniluokan todellinen alaraja
F Md−1 = mediaaniluokkaa edeltävän luokan kumulatiivinen frekvenssi
f Md = mediaaniluokan frekvenssi
C Md = mediaaniluokan luokkaväli
n = havaintojen määrä.

(Tässä  oppaassa  käytetään  paljon  kaavoja,  joten  kaavojen  käyttöä  lienee  tarpeen 

selittää hieman yleisellä tasolla.  Kun tekstissä esiintyy kaava, samassa tekstissä kaavan 

ympärillä kerrotaan, mitä kaavaan sisältyvät merkinnät tarkoittavat ja miten ne saadaan. 

Esimerkiksi yllä olevassa mediaanin kaavassa tarvitaan viittä eri lukua, jotka on esitelty 

kaavan  alapuolella.  Ensin  on  siis  määriteltävä  ne  luvut,  joita  kaavan  käyttämiseen 

tarvitaan,  ja  tämän  jälkeen  sijoitetaan  kaavaan  varsinaiset  lukuarvot.  Kun  käytössä  on 

kaikki tarpeelliset numerot, päästään kaavasta yhtälöön. Tässä oppaassa käytetyt yhtälöt 

eivät  yleisesti  ottaen  ole  laskennallisesti  kovin  monimutkaisia,  vaikka  niiden  kaavat 

ensinäkemältä voivat monimutkaisilta vaikuttaakin;  peruslaskutoimituksilla pärjää hyvin 

pitkälle. Useimpien kaavojen käyttöä esitellään esimerkeillä, joissa käytetään konkreettisia 

lukuarvoja.)
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Mediaani  on  käytännöllinen  tunnusluku  myös  välimatka-  ja  suhdeasteikollisille 

muuttujille silloin, kun havaintojen jakauma ei noudata normaali- tai tasajakaumaa eli kun 

jakauma  on  epäsymmetrinen  tai  siinä  on  joitain  selvästi  poikkeavia  havaintoarvoja. 

Etenkin  hyvin  vinojen  jakaumien  keskilukuna  mediaani  on  keskiarvoa  parempi,  koska 

mediaani on vakaa: äärimmäisillä arvoilla ei ole vaikutusta mediaaniin.

Keskiarvo  (mean), jolla  tarkoitetaan  lähinnä  aritmeettista  keskiarvoa,  on 

keskiluvuista käytetyin. Tähän käytetyimmyyteen liittyy toisaalta sekin, että aritmeettista 

keskiarvoa  on  helppo  käyttää  väärin:  kuvaamaan  joko  järjestysasteikollista 

havaintoaineistoa  tai  kuvaamaan  hyvin  vinoa  jakaumaa.  Keskiarvon  laskeminen  on 

yksinkertaista: lasketaan havaintoarvot yhteen ja jaetaan summa havaintojen lukumäärällä. 

Otoskeskiarvon tunnuksena käytetään tavallisesti kirjainta  x, jonka päällä on vaakaviiva. 

Matemaattisesti kaava ilmoitetaan muodossa

x=x1x 2⋯ xn/n=
1
n∑i=1

n

x i ,

jossa  n on  havaintoarvojen  lukumäärä.  (Summaoperaattori  ∑ on  merkintätapa,  jolla 

ilmaistaan  lyhyesti  yhteenlaskettavat  luvut.  Merkin  alapuolella  ilmoitetaan 

yhteenlaskettavien muuttujien indeksi ja sen alkuarvo, merkin yläpuolella taasen indeksin 

viimeinen arvo. Yhteen lasketaan kaikki muuttujan havaintoarvot, joiden indeksi on  tällä 

välillä.)  Aritmeettinen  keskiarvo  on  herkkä  poikkeaville  arvoille.  Tällöin  tavallisen 

keskiarvon sijaan voidaan käyttää esim. painotettua keskiarvoa tai erilaisia ns. robusteja 

keskiarvoja, näistä ks. Grönroos (2003: 41).

Aritmeettisen  keskiarvon lisäksi  on  olemassa  myös  geometrinen keskiarvo sekä 

harmoninen  keskiarvo (ks.  Grönroos  2003: 41–42).  Nämä  ovat  aina  pienempiä  kuin 

aritmeettinen keskiarvo, joten niiden käyttö voi tulla kyseeseen oikealle vinojen jakaumien 

kuvaamisessa. Käytännössä näitä lasketaan hyvin harvoin.

Moodi (mode) on  keskiluvuista  yksinkertaisin:  moodilla  tarkoitetaan  muuttujan 

yleisintä  havaintoa  (nimitystä  moodi ei  itse  asiassa  juuri  käytetä,  vaan  puhutaan  juuri 

yleisimmästä havainnosta).  Kun on kyse nominaali- tai järjestysasteikollisesta aineistosta, 

moodi kuvaa sitä luokkaa, jossa on eniten havaintoja. Suhde- ja välimatka-asteikollisen 

aineiston kohdalla moodin käyttö on osin hankalampaa. Mikäli muuttuja on diskreetti ja 

erilaisia  havaittuja  arvoja  on  vähän,  moodin  tulkinta  on  samankaltaista  kuin 

laatuasteikkojen  kohdalla.  Sen  sijaan  suurten  otosten  ja  jatkuvien  muuttujien  kohdalla 

aineisto on ensin luokiteltava,  ja tällöin moodilla ilmaistaan se luokka,  jossa on eniten 

havaintoja.  Moodia  käytetäänkin  lähinnä  laatuasteikollisten  muuttujien  kuvailuun,  ja 
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tällöin kyse ei niinkään ole minkään ”keskimääräisyyden” ilmaisemisesta, sillä luokkien 

järjestys ei aina ole mielekäs ja moodi — etenkin pienissä aineistoissa — saattaa löytyä 

milloin mistäkin luokasta.

Muita sijaintilukuja ovat eri  fraktiilit  (fractile).  Fraktiilien avulla aineisto jaetaan 

yhtä suuriin osiin, ja kukin fraktiili ilmaisee, kuinka suuri osuus havainnoista on kyseistä 

fraktiilia pienempiä. Mediaani on fraktiili sekin: mediaani ilmaisee, että puolet aineistosta 

on  sitä  pienempiä.  Muita  käytettyjä  fraktiileja  ovat  kvartiilit  (quartile),  jotka  jakavat 

havainnot neljänneksiin, kvintiilit (quintile), jotka jakavat havainnot viidenneksiin, desiilit 
(decile), jotka jakavat havainnot kymmenyksiin ja  persentiilit (percentile), jotka jakavat 

havainnot sadasosiin. Fraktiilien etsimiseen käytetään samoja menetelmiä kuin mediaanin 

etsimiseen.

Esimerkki
Havainnollistetaan keskiarvon ja mediaanin laskemista yksinkertaisella esimerkillä. 
Goldin-Meadow  (2005: 60)  esittelee  tutkimuksessaan  mukana  olleita 
syntymäkuuroja yhdysvaltalaislapsia. Oheiseen taulukkoon on koottu tutkimuksessa 
olleilta kymmeneltä lapselta mitatut arvot (ibid.): viitottujen lausumien määrä tuntia 
kohden tutkimuksen alussa ja lopussa sekä pisimmän lausuman pituus viittomina.

lausumien määrä tunnissa

lapsen nimi tutkimuksen alussa tutkimuksen lopussa
viittomia pisimmässä 

lausumassa

Mildred 52,5 94,5 5

Kathy 40,0 93,0 6

Dennis 50,9 102,0 3

Abe 24,6 158,4 8

Donald 6,6 198,3 4

David 36,0 384,0 9

Marvin 91,8 187,5 8

Karen 67,5 133,1 6

Chris 92,2 120,9 4

Tracy 119,1 142,1 6

Huomattakoon,  että  kullekin  lapselle  laskettu  lausumien  määrä  tunnissa  on  jo 
itsessään keskiarvo, joten nyt lasketaan keskiarvo koko aineistolle.
Keskiarvo saadaan laskemalla muuttujan kaikki havaintoarvot yhteen ja jakamalla 
summa  havaintoarvojen  lukumäärällä.  Keskiarvo  lausumien  määrälle  tunnissa 
tutkimuksen alussa on näin ollen
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x=
52,540,050,924,66,636,091,867,592,2119,1

10

=581,2
10

=58,12 .

Vastaavaan  tapaan  voidaan  laskea  keskiarvo  lausumien  määrälle  tunnissa 
tutkimuksen lopussa. Huomaa yhtälössä käytetty merkintä: kolme pistettä osoittaa, 
että kaikkia yhteenlaskettavia ei  ole  kirjoitettu.  Yhteen lasketaan kuitenkin kaikki 
havaintoarvot,  jotka  sijoittuvat  välille,  jonka  pisteiden  vasemmalle  ja  oikealle 
puolelle  merkityt  arvot  rajaavat.  Merkintää  käytetään,  kun  tila  ei  riitä  kaikkien 
yhteenlaskettavien kirjoittamiseen ja kun pisteet voi tulkita yksiselitteisesti.

x=
94,593,0142,1

10
=1613,8

10
=161,38.

Lasketaan vielä pisimmän lausuman viittomien määrän keskiarvo:

x=
5638498646

10
=59

10
=5,9 .

Määritetään kullekin muuttujalle mediaani. Järjestetään ensin muuttujien havainnot 
suuruusjärjestykseen.  Muuttujan  lausumien  määrä  tunnissa  tutkimuksen  alussa 
havaintoarvot pienimmästä suurimpaan järjestettynä ovat

6,6 24,6 36,0 40,0 50,9 52,5 67,5 91,8 92,2 119,1.
Koska havaintoja on parillinen määrä, mediaani on kahden keskimmäisen havainnon 
keskiarvo,  Md=50,952,5/2=51,7 .  Määritetään  samaan  tapaan  muuttujan 
lausumien  määrä  tunnissa  tutkimuksen  lopussa mediaani.  Havaintoarvot 
suuruusjärjestyksessä ovat 

93,0 94,5 102,0 120,9 133,1 142,1 158,4 187,5 198,3 384,0.
Mediaani  saadaan  jälleen  laskemalla  kahden  keskimmäisen  havainnon  keskiarvo, 
Md=133,1142,1/2=137,6 . Määritetään vielä muuttujan  viittomia pisimmässä 

lausumassa mediaani. Muuttujan arvot suuruusjärjestyksessä ovat
3 4 4 5 6 6 6 8 8 9.

Koska  kaksi  keskimmäistä  havaintoa  ovat  yhtä  suuret,  on  mediaani  tämän 
havaintoarvon suuruinen, Md=6 .
Huomataan, että kummankin lausumien määrää mittaavan muuttujan keskiarvo on 
suurempi kuin mediaani. Tästä voidaan päätellä, että muuttujien jakauma on oikealle 
vino.  Sen  sijaan  pisimmän  lausuman  viittomien  määrää  mittaavan  muuttujan 
keskiarvo ja mediaani ovat suunnilleen samat;  tämän muuttujan jakauma voi olla 
symmetrinen.

Esimerkki
Hakulinen et al. (1980: 106) ovat laskeneet 10149 suomen tekstilauseen sanamäärän. 
Sanamäärien jakauma on seuraavan taulukon mukainen.
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sanoja lauseessa lauseiden määrä

1 138

2 590

3 954

4 1297

5 1381

6 1396

7 1061

8 962

9 665

10 518

11 385

12 217

13 183

14 126

15 70

16–20 165

21–25 29

26–50 12

yhteensä 10149

Lasketaan tälle aineistolle moodi, mediaani, keskiarvo sekä ala- ja yläkvartiilit.
Moodi on se luokka, jossa on eniten havaintoja. Tämän aineiston moodi on Mo=6 , 
eli tyypillisessä lauseessa on kuusi sanaa.
Mediaani  on  se  luokka,  joka  jakaa  aineiston  kahteen  yhtä  suureen  osaan,  toisin 
sanoen vähintään puolet havainnoista on pienempiä tai yhtä suuria kuin mediaani ja 
vähintään  puolet  havainnoista  on  suurempia  tai  yhtä  suuria  kuin  mediaani. 
Määritetään  ensin  aineiston  keskikohta,  joka  on  10149/2=5074,5 .  Lasketaan 
yhteen  luokkien  taajuuksia  järjestyksessä  ensimmäisestä  luokasta  lähtien,  kunnes 
summa on suurempi tai yhtä suuri kuin 5074,5. Luokka, jonka kohdalla tämä arvo 
ylittyy,  on mediaaniluokka.  Huomataan,  että  luokkien  1,  2,  3,  4  ja  5  taajuuksien 
summa on 4360. Kun tähän lasketaan mukaan luokka 6, summaksi tulee 5756. Toisin 
sanoen aineiston mediaani on  Md =6 . Tässä tapauksessa mediaani on sama kuin 
moodi, mutta näin ei tarvitsisi olla.
Keskiarvo saadaan laskemalla yhteen kaikkien havaintojen arvo ja jakamalla summa 
havaintojen  lukumäärällä.  Yhteenlaskettavia  on  tällöin  10149  kappaletta. 
Käytännössä keskiarvo lasketaan kertomalla luokan tunnus eli lauseiden sanamäärä 
luokan havaintojen lukumäärällä. Keskiarvon täsmällistä laskemista tästä taulukosta 
vaikeuttaa  se,  että  kolme viimeistä  luokkaa  ovat  leveämpiä  kuin  15  ensimmäistä 
luokkaa.  Joudumme  tekemään  oletuksen  kolmen  viimeisen  luokan  sisäisestä 
jakaumasta.  Yksinkertaisinta  on  olettaa  havaintojen  jakautuneen  näiden  kolmen 
luokan  sisällä  tasaisesti,  jolloin  laskemme  luokan  tunnukseksi  luokkarajojen 
keskiarvon. Koko aineiston keskiarvo lasketaan tällöin
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x=
1⋅1382⋅59015⋅701620

2
⋅1652125

2
⋅292650

2
⋅12

10149

=67062
10149

⋲6,6 .

Lauseen sanamäärän keskiarvo on siis noin 6,6 sanaa.
Alakvartiili  lasketaan  mediaanin  tapaan  etsimällä  aineistosta  luokka,  joka  jakaa 
aineiston niin, että alakvartiilia pienempiä tai yhtä suuria on neljännes havainnoista 
ja  alakvartiilia  suurempia  tai  yhtä  suuria  on  kolme  neljännestä  havainnoista. 
Neljännes  aineistosta  on  10149/4=2537,25 .  Lasketaan  siis  alkupään  luokkien 
taajuuksia  yhteen  niin  kauan,  kunnes  summa  on  suurempi  tai  yhtä  suuri  kuin 
2537,25.  Kolmen  ensimmäisen  luokan  taajuuksien  summa  on  1682.  Neljän 
ensimmäisen luokan summa on 2979. Alakvartiili on tällöin q 1=4 .

Yläkvartiili  lasketaan  alakvartiilin  tapaan  etsimällä  se  luokka,  jonka  kohdalla 
kumulatiivinen  summa  ylittää  arvon  10149/ 3/4=7611,75 .  Seitsemän 
ensimmäisen luokan taajuuksien summa on 6817. Kahdeksan ensimmäisen luokan 
taajuuksien summa on 7779. Yläkvartiili on tällöin q 3=8 .

3.1.3 Hajontaluvut
Hajontaluvut  kuvaavat  sitä,  miten  lähellä  toisiaan  tai  kaukana  toisistaan  muuttujan 

havaintoarvot  sijaitsevat.  Yleensä  erityisen  mielenkiinnon  kohteena  on  havaintoarvojen 

etäisyys keskimääräisestä eli joko mediaanista tai keskiarvosta. 

Yksinkertaisin  hajonnan  mitta  on  vaihteluväli (range) ja  vaihteluvälin  pituus. 

Vaihteluväli  on  suurimman ja  pienimmän havainnon  väliin  jäävä  alue,  xmin , xmax ,  ja 

vaihteluvälin  pituus  on  näiden  erotus,  R= xmax−xmin .  Vaihteluväli  on  myös  hyvin 

epäluotettava  hajonnan  mitta,  sillä  se  määräytyy  käytännössä  kaikkein  poikkeavimpien 

arvojen mukaan.

Kvartiilivälillä (interquartile  range) tarkoitetaan  vastaavasti  ensimmäisen  ja 

kolmannen kvartiilin väliin jäävää aluetta, q1, q3 , ja kvartiilivälin pituudella vastaavasti 

näiden erotusta, qr=q3−q1 . Ensimmäisen ja kolmannen kvartiilin välissä sijaitsee puolet 

aineistosta  ja  nimenomaan  aineiston  keskimmäiset  jäsenet.  Tästä  syystä  poikkeavilla 

havainnoilla ei ole siihen vaikutusta.

Yleisin hajonnan mitta on kuitenkin keskihajonta (standard deviation), ja sitä sekä 

sen  toista  potenssia,  varianssia  (variance),  käytetään  runsaasti  hyödyksi  myös 

tilastollisessa päättelyssä. Keskihajonnan määrittäminen onnistuu kuitenkin vain vähintään 

välimatka-asteikolliselle  muuttujalle.  Keskihajontaa  käytetään  aritmeettisen  keskiarvon 
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kanssa,  ja  tällöin  keskihajonta  kertoo  havaintojen  jakautumisesta  keskiarvon ympärille. 

Otoksen keskihajonta lasketaan kaavalla

s=∑i=1

n

x i−x 2

n−1
,

jossa  x  on  havaintoarvojen  keskiarvo  ja  n on  havaintoarvojen  lukumäärä;  merkintä 

x i−x2  puolestaan tarkoittaa, että yksittäisestä havaintoarvosta vähennetään keskiarvo ja 

tämä erotus korotetaan toiseen potenssiin eli neliöidään. Summamerkinnällä tarkoitetaan 

tässä,  että kaikki tällä  tavoin saadut yksittäiset  neliöidyt erotukset lasketaan yhteen,  eli 

yhteen  lasketaan  niin  monta  neliöityä  erotusta  kuin  aineistossa  on  havaintoja. 

Keskihajonnan laskeminen käsin tai laskukoneella on helpompaa kaavalla

s=∑i=1

n

x i
2−

∑
i=1

n

xi
2

n
n−1

,

jossa ei  tarvitse käyttää keskiarvoa.  Vastaavasti  varianssi,  mikäli  sitä tarvitaan,  saadaan 

kaavoista jättämällä neliöjuuri pois. Kannattaa huomata, että teoreettisesti tärkeämpi näistä 

luvuista  on varianssi,  mutta käytännön sovelluksissa keskiarvo on käyttökelpoisempi ja 

myös intuitiivisesti ymmärrettävämpi.

Mikäli  lasketaan  otoksen  sijaan  populaation  keskihajontaa,  nimittäjän  n−1  

korvataan luvulla  n. Kun otoskoko on vähintään 30, ei kaavojen antamalla tuloksella ole 

käytännössä juuri eroa.

Variaatiokerroin (coefficient  of  variation) saadaan  jakamalla  keskihajonta 

keskiarvolla, V =s/x . Variaatiokerroin osoittaa jakauman suhteellisen hajonnan, joten sitä 

voidaan käyttää eri muuttujien hajontojen vertailuun.

Esimerkki
Jatketaan  luvun  3.1.2 esimerkkiä,  jossa  tilastoyksikköinä  on  kymmenen 
syntymäkuuroa  lasta  (aineisto  Goldin-Meadow  2005: 60).  Lasketaan  aineiston 
kolmen  muuttujan  keskihajonta  sekä  kahden  muuttujan  variaatiokerroin.  Lopuksi 
verrataan variaatiokertoimia toisiinsa.
Havaintoarvoja ei toisteta tässä. Luvussa 3.1.2 muuttujan lausumien määrä tunnissa 
tutkimuksen alussa (jatkossa x1) keskiarvoksi laskettiin 58,12, muuttujan lausumien 
määrä tunnissa tutkimuksen lopussa (jatkossa  x2) keskiarvoksi 161,38 ja muuttujan 
viittomia  pisimmässä  lausumassa (jatkossa  x3)  keskiarvoksi  5,9.  Lasketaan 
muuttujien otoskeskihajonnat tässä järjestyksessä.
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s1= 52,5−58,12240,0−58,122119,1−58,122

9
=1197,953⋲34,61 ,

s2= 94,5−161,38293,0−161,382142,1−161,382

9
⋲86,34 ,

s3= 5−5,926−5,926−4,92

9
=3,8777⋲1,97.

Onko  tunnissa  lausuttujen  lausumien  määrän  suhteellinen  hajonta  suurempaa 
tutkimuksen alussa  vai  lopussa  väi  säilyykö se  samana? Tätä  voidaan  tarkastella 
variaatiokertoimen  avulla.  Lasketaan  lausumien  määrää  mittaavien  muuttujien 
variaatiokertoimet.

V 1=s1/x1=34,61/58,12⋲0,59 ,
V 2=s2/x2=86,34/161,38⋲0,54.

Muuttujien variaatiokertoimet  ovat  melko lähellä  toisiaan,  ja  tutkimuksen lopussa 
lausumien määrän suhteellinen hajonta on jonkin verran pienempää.

Esimerkki
Jatketaan luvun  3.1.2 esimerkkiä, jossa aineistona on 10149 suomen tekstilauseen 
sanamäärät  (aineisto  Hakulinen  et  al.  1980: 106).  Lasketaan  tälle  aineistolle 
kvartiiliväli, kvartiilivälin pituus, keskihajonta, varianssi ja variaatiokerroin.

Ala- ja yläkvartiilit laskettiin luvun 3.1.2 esimerkissä, q 1=4  ja q 3=8 . Kvartiiliväli 
on tällöin (4, 8) ja kvartiilivälin pituus qr=8−4=4 .
Keskihajontaa varten on laskettava enemmän. Toistetaan alla luvun 3.1.2 esimerkissä 
esitetty  taulukko  ja  lisätään  siihen  sarake,  jossa  on  luokan  tunnuksen  ja  koko 
aineiston  keskiarvon  erotus  neliöitynä.  (Keskiarvona  on  tässä  käytetty  tarkempaa 
arvoa 6,607745. Pyöristäminen kannattaa laskutoimituksissa tehdä vasta lopullisen 
tuloksen  kohdalla.)  Kolmen  viimeisen  luokan  kohdalla  neliöity  poikkeama 
keskiarvosta on laskettu luokan keskiarvon mukaan. Näiden arvojen täsmällisyydestä 
ei  voida  olla  varmoja,  mutta  luokkien  pienten  taajuuden  vuoksi  tällaisen 
epätarkkuuden  vaikutus  keskihajontaan  on  melko  vähäinen  —  toisaalta 
täsmällisempäänkään ei tässä pystytä.
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sanoja lauseessa lauseiden määrä x i−x 2

1 138 31,44680

2 590 21,23131

3 954 13,01582

4 1297 6,800334

5 1381 2,584844

6 1396 0,369354

7 1061 0,153864

8 962 1,938374

9 665 5,722884

10 518 11,50739

11 385 19,29190

12 217 29,07641

13 183 40,86092

14 126 54,64543

15 70 70,42994

16–20 165 129,7834

21–25 29 268,7059

26–50 12 985,4734

yhteensä 10149

Lasketaan keskihajonnan määrittämisessä tarvittava summa taulukon arvojen avulla,

∑
i=1

n

x i−x 2=138⋅31,44680590⋅21,2313112⋅985,4734=128045,4 .

Sijoitetaan edellä laskettu summa keskihajonnan kaavaan ja lasketaan keskihajonta,

s=∑i =1

n

x i−x 2

n−1 = 128045,4
10148 =12,6178=3,55.

Lauseen sanamäärän keskihajonta on tällöin s=3,55 .
Varianssi  on  määritelmän  mukaan  keskihajonnan  neliö,  tai  toisin  päin  ajateltuna 
keskihajonta on varianssin neliöjuuri. Aineiston varianssi on tällöin s 2=12,62 .

Variaatiokerroin  lasketaan  jakamalla  keskihajonta  keskiarvolla.  Keskihajonta  on 
edellä  laskettu  s=3,55  ja  keskiarvo  luvussa  3.1.2 laskettu  x=6,6 . 
Variaatiokertoimeksi  saadaan tällöin  V =s / x=3,55/6,6=0,538 .  Mikäli  lasketaan 
variaatiokerroin jostain toisesta lauseiden pituusjakaumaa mittaavasta aineistosta — 
olkoon tämän aineiston koko mikä tahansa  — voidaan  variaatiokertoimia  verrata 
toisiinsa ja päätellä, kummassa aineistossa on enemmän suhteellista hajontaa.
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3.1.4 Kahden muuttujan välinen riippuvuus
Mikäli epäillään, että kahden muuttujan välillä on riippuvuutta, voidaan tätä riippuvuutta 

tarkastella  paitsi  silmämääräisesti  ristiintaulukoinnin  ja  kuvaajien  avulla  (ks.  luku  3.2) 

myös laskemalla korrelaatiokertoimia (correlation coefficient).
Yleisimmin käytetty korrelaatiokerroin on Pearsonin korrelaatiokerroin, joka voidaan 

laskea  välimatka-  ja  suhdeasteikollisille  muuttujille.  Olennaista  on,  että  kumpikin 

muuttujista  on  vähintään  välimatka-asteikollinen.  Tarkastellaan  muuttujien  x ja  y 

havaintoarvoista  muodostettuja  havaintopareja,  x1, y1 , x2, y2 ,⋯ ,xn , yn . 

Korrelaatiokertoimen laskennassa tarvitaan erinäisiä  välisummia,  joiden laskeminen voi 

tuntua  kohtuullisen  työläältä.  Kaikkien  välisummien  perustana  on  vähentää  kukin 

havaintoarvo  kaikkien  havaintoarvojen  keskiarvosta.  Merkintä  x i−x y i−y   

nimittäjässä  tarkoittaa,  että  yksittäinen  havainto  x vähennetään  kaikkien  havaintojen  x 
keskiarvosta  ja  niin  ikään  sitä  vastaava  yksittäinen  havainto  y  vähennetään  kaikkien 

havaintojen  y keskiarvosta, ja lopuksi nämä erotukset kerrotaan keskenään. Osoittajassa 

lasketaan  yksittäisten  havaintojen  erotus  keskiarvosta,  neliöidään  erotus  ja  lasketaan 

erotukset yhteen, kuten keskihajontaa laskettaessakin tehdään. Korrelaatiokerroin lasketaan 

kaavalla

r=
∑
i =1

n

x i−x  y i−y 

∑i=1

n

x i−x 2

n−1 ∑i =1

n

 y i−y 2

n−1  .

Pearsonin korrelaatiokerroin mittaa vain lineaarista riippuvuutta ja se on reaaliluku, 

joka on aina välillä −1  ja 1 . Positiivinen luku tarkoittaa, että muuttujan x arvojen 

kasvaessa  muuttujan  y arvot  kasvavat,  negatiivinen  luku  puolestaan,  että  muuttujan  x 

arvojen  kasvaessa  muuttujan  y arvot  pienenevät.  Mitä  lähempänä  korrelaatiokertoimen 

itseisarvo on lukua 1, sitä voimakkaampaa on riippuvuus. 

Esimerkki
Nikolaev  (2006) tarkastelee  suomen  taivutusjärjestelmän  produktiivisuutta. 
Tutkimuksen populaationa on CD-perussanakirjan 49 nominaalista taivutustyyppiä 
(käsi  ~  käden  ~  kättä jne.,  tuhat  ~  tuhanteen  jne.), joista  jokaisesta  on  mitattu 
muuttujat  leksikaalinen  taajuus (montako  eri  lekseemiä  tyyppiin  kuuluu)  ja 
lemmataajuuden  mediaani (montako  esiintymää  tyyppiin  kuuluvista  lekseemeistä 
löytyy).  Koska sanojen taajuudet  noudattavat  yleisesti  potenssijakaumaa (ks.  luku 
3.3.2.5), on perusteltua tehdä muuttujille logaritmimuunnos. Seuraavassa taulukossa 
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on  alkuperäiset  havaintoarvot3 sekä  samat  arvot  logaritmimuunnoksen  jälkeen 
(lyhenne lexf ilmaisee leksikaalista taajuutta ja lemf lemmataajuuden mediaania).

taivutustyyppi lexf lemf log(lexf) log(lemf)

1 1667 227 7,419 5,425

2 1172 44 7,066 3,784

3 467 56 6,146 4,025

4 263 64 5,572 4,159

5 4442 34 8,399 3,526

6 1142 64 7,041 4,159

7 108 1240 4,682 7,123

8 50 126,5 3,912 4,840

9 1090 154 6,994 5,037

10 2092 90 7,646 4,500

11 46 46,5 3,829 3,839

12 1080 46,5 6,985 3,839

13 153 52 5,030 3,951

14 231 49 5,442 3,892

15 167 287 5,118 5,659

16 19 457 2,944 6,125

17 37 170 3,611 5,136

18 50 242,5 3,912 5,491

19 6 17337 1,792 9,761

20 44 16,5 3,784 2,803

21 14 97,5 2,639 4,580

22 11 21 2,398 3,045

23 9 463 2,197 6,138

24 9 2018 2,197 7,610

25 8 1716 2,079 7,448

26 29 3408 3,367 8,134

27 20 12004 2,996 9,393

28 14 834,5 2,639 6,727

29 1 119530 0,000 11,691

30 2 868,5 0,693 6,767

31 3 189032 1,099 12,150

32 71 97 4,263 4,575

33 333 13 5,808 2,565

34 541 90 6,293 4,500

35 1 10734 0,000 9,281

3Alkuperäiset havaintoarvot esitetään tässä Alexandre Nikolaevin luvalla.
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taivutustyyppi lexf lemf log(lexf) log(lemf)

36 10 2393,5 2,303 7,781

37 1 6805 0,000 8,825

38 3287 44 8,098 3,784

39 2622 22 7,872 3,091

40 2169 21 7,682 3,045

41 440 129 6,087 4,860

42 1 169514 0,000 12,041

43 12 242,5 2,485 5,491

44 1 44953 0,000 10,713

45 15 3091 2,708 8,036

46 1 33385 0,000 10,416

47 31 514 3,434 6,242

48 828 88 6,719 4,477

49 22 87 3,091 4,466

Kun piirretään pisteet (x,  y) kuvaajaan, muodostavat edellisen taulukon logaritmiset 
arvot seuraavanlaisen hajontakuvion (tässä  x = lemmataajuuden mediaani ja  y = 
leksikaalinen taajuus).
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Kuviosta näkee selvästi, että muuttujien välillä saattaa olla lineaarista riippuvuutta: 
kun  lemmataajuuden  mediaani  on  suuri,  leksikaalinen  taajuus  on  pieni,  ja  päin 
vastoin. Lasketaan muuttujien välinen korrelaatiokerroin.
Korrelaatiokertoimen  laskemisessa  tarvitaan  kummankin  muuttujan  keskiarvot 
Muuttujan  leksikaalinen  taajuus keskiarvo  on  y=4,010  ja  muuttujan 
lemmataajuuden  mediaani keskiarvo  on  x=6,019 .  Lasketaan  ensin  muuttujien 
välinen kovarianssi eli

∑
i =1

n

 x i−x  y i−y 

=5,425−6,0197,419−4,0103,784−6,0197,066−4,010
4,466−6,0193,091−4,010

=−0,594⋅3,409−2,2353,056−1,533−0,919
=−2,0256,8301,409

=−5,073

(toisin  sanoen  kerrotaan  keskenään  vastaavien  x-  ja  y-arvojen  erotukset 
keskiarvoistaan ja lasketaan nämä tulot yhteen).
Tämän jälkeen lasketaan kummankin muuttujan varianssi,
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∑
i =1

n

x i−x 2

n−1
=
5,425−6,01923,784−6,01924,466−6,0192

48

=0,3535,0002,413
48

=6,727 ;

∑
i=1

n

 y i−y 2

n−1
=
7,419−4,01027,066−4,01023,091−4,0102

48

=
11,6229,3440,844

48 =6,373 .

Nämä  kolme  summaa  sijoitetaan  korrelaatiokertoimen  laskukaavaan,  jolloin 
korrelaatiokerroin saadaan laskettua,

r=
∑
i =1

n

x i−x  y i−y 

∑i=1

n

x i−x 2

n−1 ∑i =1

n

 y i−y 2

n−1 
= −5,073
6,727⋅6,373

⋲−0,77 .

Toisin  sanoen  nominaalisen  taivutustyypin  leksikaalisen  taajuuden  ja 
lemmataajuuden  mediaanin  logaritmien  välillä  vallitsee  suhteellisen  voimakas 
negatiivinen  riippuvuus.  Luvussa  4.4.3.4 palataan  tämän  korrelaatiokertoimen 
merkitsevyyteen).

Mikäli  vähintään  toinen  tarkasteltavista  muuttujista  on  järjestysasteikollinen,  Pearsonin 

korrelaatiokerrointa  ei  voi  käyttää.  Sen  sijaan  voi  käyttää  Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerrointa  (Spearman  rank  order  correlation  coefficient). 
Tarkastellaan  jälleen  muuttujien  x ja  y havaintoarvoista  muodostettuja  havaintopareja, 

x1, y1 , x2, y2 ,⋯ ,xn , yn .  Spearmanin  järjestyskorrelaatiokerroin  lasketaan  tällöin 

kaavalla

r s=1−
6∑

i=1

n

d i
2

nn2−1
,

jossa  d i  on  i:nnen  havaintoparin  järjestyslukujen  erotus  (jos  esim.  muuttujan  x 

järjestysluku on 3 ja muuttujan y vastaavan havainnon järjestysluku on 2, järjestyslukujen 

erotus  d tälle parille on 1) ja  n on havaintoparien määrä.  Järjestyskorrelaatiokerroinkin 

sijaitsee aina välillä [−1,1] . 

Järjestyskorrelaatiokertoimella  on  kielitieteen  tilastomenetelmiä  käsittelevässä 

kirjallisuudessa monien muiden tieteenalojen kirjallisuuteen verrattuna keskeisempi asema, 

koska  suuri  osa  määrällistettävissä  olevista  muuttujista  on  kvalitatiivisia.  Esimerkkejä 
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korrelaatiokerrointen käytöstä kielitieteessä tarjoavat mm.  Woods et al. (1986: 154–174), 

Pitkänen  &  Kohonen  (1984: 137–149)  sekä  Oakes  (1998: 29–33).  Tässä  esityksessä 

palataan korrelaation tulkintaan tilastollisen päättelyn luvuissa.

Esimerkki
Muñoz  (2006)  tarkastelee  iän  vaikutusta  vieraan  kielen  oppimiseen.  Tutkittavat 
henkilöt ovat eri-ikäisiä espanjalaisia, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä. 
Henkilöt  on  jaettu  ryhmiin  ikänsä  ja  englanninopintojensa  keston  perusteella. 
Tarkasteltavana  on  tutkittavien  henkilöiden  tarkkuus  eräiden  englannin 
kielioppisääntöjen  suhteen.  Muñoz  (2006: 117)  kertoo  kunkin  ryhmän  yhteisen 
tarkkuuden  (prosenteissa  ilmaistuna)  sekä  kullekin  ryhmälle  kunkin  säännön 
järjestysluvun tarkkuusprosenttien mukaan järjestettynä.  Hypoteesina on (id.  114), 
että iällä ei ole vaikutusta järjestykseen, jossa vieraan kielen säännöt opitaan. Mikäli 
eri-ikäiset oppilaat oppivat säännöt samassa järjestyksessä eli eri-ikäisten ryhmillä 
sääntöjen  tarkkuusprosentit  ovat  samassa  järjestyksessä,  ryhmien  välinen 
korrelaatiokerroin on korkea. 
Seuraavaan  taulukkoon  on  poimittu  kolme  alkuperäisen  tutkimuksen  ryhmistä 
(ryhmä A1: keski-ikä n. 11 vuotta, englantia opiskeltu 200 tuntia; ryhmä B1: keski-
ikä n. 13 vuotta, englantia opiskeltu 200 tuntia; ryhmä B3: keski-ikä n. 18 vuotta, 
englantia opiskeltu 726 tuntia).

ryhmä A1 ryhmä B1 ryhmä B3

sääntö % sija % sija % sija

1 56 3 58 5 84 5

2 86 1 86 1,5 98 1

3 82 2 86 1,5 96 2

4 – – 60 4 94 3,5

5 50 4 74 3 94 3,5

6 – – – – 60 6

7 – – – – 49 7

8 7 5 21 6 42 8

(Taulukossa  puolikkaat  järjestysluvut  tarkoittavat,  että  säännöt  ovat  päätyneet 
samalle  sijalle,  jolloin  niille  annetaan  sijaluvuksi  kahden  peräkkäisen  sijaluvun 
keskiarvo.)
Lasketaan ryhmien väliset järjestyskorrelaatiokertoimet kaavan

r s=1−
6∑

i=1

n

d i
2

nn2−1

avulla:
Ryhmien A1 ja B1 välinen korrelaatio on tällöin
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r s=1−63−421−1,522−1,524−325−52
552−1

=1−6 10,250,2510
5⋅24 =1− 15

120=0,875

(huomaa, että tässä ryhmän B1 järjestysluku 4 on jätetty pois ja järjestyslukuja 5 ja 6 
on vastaavasti pienennetty yhdellä, koska ryhmässä A1 on yksi havainto vähemmän 
kuin ryhmässä B1).
Vastaavasti ryhmien A1 ja B3 välinen korrelaatio on

r s=1−63−421−122−224−325−52
552−1

=1−6 10010
5⋅24

=1− 12
120

=0,90 .

Samaan tapaan lasketaan ryhmien B1 ja B3 välinen korrelaatio (huomaa, että tässä 
on mukana kuusi havaintoparia, kun edellisissä oli vain viisi),

r s=1−65−521,5−121,5−224−3,523−3,526−62
6 62−1

=1−6 00,250,250,250,250
6⋅35

=1− 6
210

=0,97.

Voidaan siis todeta, että kaikkien ryhmien väliset järjestyskorrelaatiokertoimet ovat 
korkeita.  Näistä  korrelaatioista  voisi  päätellä,  että  iällä  ei  ole  vaikutusta 
järjestykseen, jolla vieraan kielen säännöt opitaan. Korrelaatioiden merkitsevyyden 
testaamiseen palataan luvussa 4.5.2.9.

3.1.5 Normitetut luvut ja indeksit
Toisinaan  mittaustulosten  vertailtavuuden  helpottamiseksi  kannattaa  suorittaa  muunnos, 

joka yhteismitallistaa eri  mittaustulokset.  Etenkin korpuslingvistiikassa käytetään paljon 

lukujen  normittamista, johon  ohjeistavat  Biber  et  al.  (1998: 263–264). Parhaimmin 

normittamista valaisee esimerkki.

Esimerkki
Biber et  al.  (1998: 32) esittävät taulukon (ks.  alempaa), jossa on englannin sanan 
deal lukumäärät  Lancaster–Oslo–Bergen-korpuksen  eri  tekstilajeissa.  Koska 
osakorpusten sanamäärät poikkeavat toisistaan, sanan deal osuutta eri tekstilajeissa ei 
voi verrata pelkästään absoluuttisesti mitattujen lukumäärien avulla. Mittaustulokset 
normitetaan  laskemalla,  kuinka  monta  sanan  deal esiintymää  kussakin 
osakorpuksessa  on  tiettyä  sanamäärää,  tässä  100 000  sanaa  kohden.  Esimerkiksi 
uskonnollisissa teksteissä sana  deal esiintyy viisi  kertaa ja uskonnollisten tekstien 
osakorpuksen  koko  on  34 000  sanaa.  100 000  sanaa  kohden  uskonnollisissa 
teksteissä on tällöin

5
34000

100000=14,7
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sanan  deal esiintymää. Seuraavaan taulukkoon on koottu Biberin et al. (1998: 32) 
ilmoittamat sanan deal esiintymien absoluuttiset taajuudet sekä normitetut taajuudet 
Lancaster–Oslo–Bergen-korpuksen eri tekstilajeissa.

tekstilaji korpuksen koko deal, abs. taajuus deal, normitettu taajuus
sanomalehti, uutiset 88000 14 15,9
sanomalehti, arviot 34000 4 11,8
sanomalehti, pääkirjoitukset 54000 4 7,4
uskonnolliset 34000 5 14,7
tieteelliset 160000 16 10,0
kansanperinne 88000 11 12,5
kaunokirjallisuus 154000 24 15,6
yleinen fiktio 58000 5 8,6

Normitettujen  lukujen  käyttö  on  välttämätöntä,  mikäli  verrataan  useammasta  eri 

korpuksesta  laskettuja  taajuuksia.  Toisaalta  normitettuihin  lukuihin  täytyy  suhtautua 

tietyllä varauksella: ne eivät ole enää alkuperäisiä lukuarvoja, ja mikäli verrataan kovin 

erikokoisista korpuksista laskettuja normitettuja arvoja keskenään, on kyettävä arvioimaan, 

ovatko  luvut  normittamisenkaan  jälkeen  vertailukelpoisia  (Baayen  2001: 199  kehottaa 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi poimimaan suuremmasta korpuksesta otoksen, jonka 

koko on sama kuin pienemmän korpuksen). Lisäksi joitain tilastollisia menetelmiä (kuten 

2 -testejä) tulisi soveltaa vain alkuperäisiin havaintoarvoihin, ei normitettuihin lukuihin.

Edellisessä esimerkissä havaintojen lukumäärä normitettiin suureen lukuun. Sopivan 

verrokkiluvun valitseminen riippuu tietenkin tarkasteltavana olevasta aineistosta.  Mikäli 

tarkastellaan  sanojen  esiintymien  taajuuksia,  100 000  tai  miljoona  on  monasti  sopiva. 

Tavallisin verrokkiluku on kuitenkin 100; tällöin normitetut luvut ilmoittavat prosentteja 

kokonaisuudesta.  Prosenttien  käyttö  on  perusteltua,  mikäli  kokonaisuutta  jakamassa  on 

vain varsin pieni joukko vaihtoehtoja, kuten koehenkilön sukupuoli tai äidinkieli.

Toisenlaisesta  yhteismitallistamisesta  on  kyse  indeksien luomisessa.  Indeksejä 

käytetään tavallisesti aikasarjojen yhteydessä eli kun sama suure mitataan useana vuonna. 

Tällöin valitaan jokin vuosi perusvuodeksi ja tälle vuodelle annetaan indeksin arvoksi 100. 

Muita  vuosia  verrataan  tähän  vuoteen,  ja  indeksin  arvo  muina  vuosina  määräytyy  sen 

mukaan, millainen mitatun suureen arvo on verrattuna perusvuoden arvoon.

Indeksillä on myös toinen määritelmä. Sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen useamman 

eri muuttujan avulla muodostettua vertailuarvoa, jolla ei ole omaa mittayksikköä ja jota 

käytetään nimenomaan vertaamaan eri populaatioita toisiinsa.
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Esimerkki
Fasold  (1984: 124–133)  esittelee Greenbergin–Liebersonin  kielellistä  diversiteettiä 
mittaavia indeksejä. Yksinkertaisimmalla näistä, Greenbergin A-kaavalla, lasketaan 
todennäköisyyksiä, että joltain maantieteelliseltä alueelta satunnaisesti valitut kaksi 
ihmistä  eivät  puhu  samaa  kieltä.4 Tämän  esimerkin  ymmärtämiseksi  saattaa  olla 
tarpeen tutustua todennäköisyyslaskennan perusteisiin, jotka esitellään luvussa 4.2.
Oletetaan alue, jonka väestöstä 1/8 puhuu kieltä M, 3/8 puhuu kieltä N ja ½ puhuu 
kieltä  O.  Valitaan  satunnaisesti  kaksi  ihmistä.  Todennäköisyys,  että  kumpikin 
valituista puhuu kieltä M, on  1/8⋅1/8=1/82=1/64 . Vastaavasti todennäköisyys, 
että  kumpikin  valituista  puhuu  kieltä  N,  on  3/8⋅3/8=3/82=9/64 ,  ja 
todennäköisyys, että kumpikin valituista puhuu kieltä O, on 1/2⋅1/2=1/22=1 /4 . 
Todennäköisyys sille, että valitut puhuvat eri kieltä, saadaan vähentämällä ykkösestä 
todennäköisyydet  sille,  että  valitut  puhuvat  samaa  kieltä, 
1−1/649 /641/ 4=38/64=0,594 .
Greenbergin kielellisen diversiteetin  indeksi  A on juuri  tämä todennäköisyys,  että 
satunnaisesti valitut kaksi ihmistä eivät puhu samaa kieltä. Indeksi voi saada arvoja 
nollan ja ykkösen väliltä.  Jos verrataan useita maantieteellisiä alueita, ne voidaan 
järjestää vaikka tämän indeksin arvojen mukaan.

3.2 Jakauman esittäminen
Pelkästä  havaintomatriisista  ja  tunnusluvuista  ei  kuitenkaan  näe  aineiston  koko  kuvaa, 

vaan yleistysten havaitsemisessa  tärkeää on myös laatia  jakaumasta joko taulukoitu  tai 

graafinen  esitys.  Vasta  otoksen  jakauman  muotoa  tarkastelemalla  voidaan  arvioida, 

noudattaako otos tai populaatio jotain teoreettista jakaumaa.

3.2.1 Aineiston luokittelu ja taulukointi
Ennen  aineiston  taulukointia  on  aineisto  luokiteltava.  Mikäli  kyse  on  nominaali-  tai 

järjestysasteikollisesta  muuttujasta,  on  havainnot  jo  valmiiksi  luokiteltu.  Tällöin 

havaintomatriisista vain poimitaan kuhunkin luokkaan sijoittuvien havaintojen lukumäärä, 

joka esitetään taulukossa. 

Välimatka- ja suhdeasteikollisen muuttujan kohdalla luokittelu vaatii hieman työtä. 

Jos kyseessä on diskreetti muuttuja, joka saa vain vähän arvoja, voidaan yksittäiset arvot 

ottaa sellaisinaan luokiksi. Esimerkiksi jos muuttuja on vuosi ja havaintoja on tehty vain 

muutamana vuonna, kelpaa vuosiluku sellaisenaan luokan tunnukseksi. Sen sijaan kaikkien 

jatkuvien muuttujien sekä paljon eri arvoja saavien diskreettien muuttujien tapauksessa on 

luokitus suoritettava erikseen, koska valmiita luokkia ei ole.

4 Kaavassa oletetaan mm., että väestössä on vain yksikielisiä henkilöitä. Tästä ja muista mallin oletuksista 
ks. Fasold (1984: 128).
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Tällaisessa  luokittelussa  tarkoituksena  on  niputtaa  lähellä  toisiaan  olevat  arvot 

samaan  luokkaan.  Luokittelu  aloitetaan  etsimällä  suurin  ja  pienin  havaintoarvo  ja 

laskemalla näiden erotus. Tämä erotus jaetaan halutulla luokkamäärällä, ja mikäli saatu 

luku on kovin epätasainen, pyöristetään sitä sopivasti ylöspäin. Näin saadaan luokkaväli. 

Pienimmän  luokan  alaraja  saadaan  pienimmästä  havaintoarvosta,  jota  pyöristetään 

tarvittaessa alaspäin. Tällainen luokitus on tasavälinen. 

Miten päättää, moneenko luokkaan aineisto jaetaan? Kysymykseen ei ole olemassa 

yksiselitteistä vastausta. Selvää on vain se, että suuremmat aineistot jaetaan useampaan 

luokkaan  kuin  pienemmät  aineistot.  Toisinaan,  mikäli  havainnot  ovat  melko  tasaisesti 

jakautuneet, luokkarajojen siirtäminen ja luokkien määrän muuttaminen saattavat vaikuttaa 

silminnähden  selvästi  luokkien  välisten  erojen  hahmottamiseen.  Koska  yleensä  eroja 

halutaankin löytää, kannattaa erilaisia luokitustapoja kokeilla ennen lopullisen esityksen 

laatimista.  Mitä  vähemmän  luokkia,  sitä  vaikeampaa  on  havaita  pieniä  eroja  luokkien 

välillä, mutta mitä enemmän luokkia, sitä hankalampaa esityksen tulkinta on. Holopainen 

& Pulkkinen (2003: 48) suosittelevat luokkien määräksi 4–10. 

Samoin  suositeltavaa  on  tehdä  luokituksesta  tasavälinen,  kuten  edellä  neuvottiin 

laskemaan,  sekä välttää ala-  ja  yläpäästään avoimia ääriarvoluokkia.  Jos aineistossa on 

muutama selvästi poikkeava havaintoarvo, tasavälinen ja suljettu luokittelu ei välttämättä 

ole mielekäs. Saattaa nimittäin olla, että väliin jää luokkia, joihin ei tule yhtään havaintoa. 

Jatkuvien muuttujien luokittelussa kannattaa myös huomata mittaustarkkuuden vaikutus 

todellisen ja pyöristetyn luokkarajan eroon; tästä kertoo enemmän Grönroos (2003: 32).

Kun aineisto on luokiteltu, se voidaan taulukoida. Mikäli taulukoidaan vain yhden 

muuttujan arvot, on tavallista sijoittaa yhden luokan taajuus yhdelle riville, sarakkeissa on 

tällöin  vastaavasti  luokkatunnukset  ja  luokkien  taajuudet,  ja  kolmanneksi  sarakkeeksi 

voidaan lisätä prosenttiosuudet.

Kahden muuttujan yhtäaikaista taulukointia kutsutaan ristiintaulukoinniksi.  Tällöin 

riveillä on muuttujan A arvot 1, , r  ja sarakkeissa muuttujan B arvot 1, , s , ja taulukon 

kussakin ruudussa on niiden havaintojen lukumäärä xab , joilla muuttujan A arvo on a ja 

muuttujan  B arvo  on  b (ks.  seuraava  taulukko).  Ristiintaulukoinnin  avulla  pystytään 

silmämääräisesti  arvioimaan  kahden  muuttujan  välistä  riippuvuutta:  mikäli  suurimmat 

taajuudet keskittyvät lävistäjän tuntumaan ja pienimmät taajuudet ovat kaukana lävistäjästä 

ja vastakkaisissa kulmissa, saattaa muuttujien välillä olla lineaarista riippuvuutta.
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muuttuja A
muuttuja B

1 2 … s
1 x11 x12 … x1s

2 x21 x22 … x2s

… … … ⋱ …

r xr1 xr2 … xrs

Esimerkki
Hakulinen  et  al.  (1980: 117)  esittävät  päälauseen  (pl.)  paikan  virkkeessä  ja 
päälauseen  tyypin  välisen  suhteen  seuraavankaltaisella  ristiintaulukoinnilla 
(mukaelma alkuperäisestä).

pelkkä pl. konjunktiolla 
alkava pl.

sitaattilause yhteensä

pl. yksin 3294 114 66 3474

pl. rinnastuksen 
alussa

1111 32 35 1178

pl. keskellä 420 306 38 764

pl. lopussa 511 647 36 1194

yhteensä 5336 1099 175 6610

Myös useamman kuin kahden muuttujan yhtäaikainen taulukointi on mahdollista, mutta 

tällainen esitys on usein hankalasti luettavissa ja tulkittavissa. Periaate on tällöin se, että 

kolmas  muuttuja  upotetaan  joko  riveille  tai  sarakkeille  toisen  muuttujan  alle.  Jos 

taulukoidaan muuttujat A, B ja C siten, että muuttuja A on sarakkeissa ja muuttujat B ja C 

riveillä,  merkitään  ensin  muuttujan  B ensimmäisen  luokan  ja  muuttujan  C kaikkien 

luokkien yhdistelmät, minkä jälkeen merkitään muuttujan B toisen luokan ja muuttujan C 

kaikkien  luokkien  yhdistelmät,  jne.  Kaikkien  kolmen  muuttujan  välisen  lineaarisen 

riippuvuuden merkkinä olisi tällöin lävistäjä kolmiulotteisessa avaruudessa, mutta tällaisen 

havaitseminen  ja  hahmottaminen  pelkästään  numeerisesta  taulukosta  ei  onnistu  aivan 

helposti.

Esimerkki
Biber  et  al.  (1998: 91)  esittävät  kolmen  muuttujan  ristiintaulukoinnin. 
Tarkasteltavana on adjektiivien little ja small kieliopillisen funktion jakautuminen eri 
tekstilajeissa tietyissä korpuksissa (ks. id. 86). Yksi muuttujista on tällöin sana, joka 
tässä voi saada kaksi eri arvoa (little, small). Toinen muuttuja on tekstilaji, joka sekin 
saa  tässä  kaksi  arvoa  (keskustelu, akateeminen  proosa).  Kolmas  muuttuja  on 
kieliopillinen funktio, joka saa kolme arvoa (attribuutti,  predikatiivi,  ei määritelty). 
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Ristiintaulukointi voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että sanan ilmaiseva muuttuja 
upotetaan tekstilajin ilmaisevan muuttujan sisään (taulukossa esiintyvät luvut ovat 
sanojen esiintymätaajuuksia eri muuttujien yhdistelmissä):

attribuutti predikatiivi ei määritelty

keskustelu

little 2101 104 405

small 399 72 158

akateeminen proosa

little 1033 65 411

small 2557 316 399

3.2.2 Graafiset esitystavat
Muuttujien  graafisia  esityksiä  käytetään  paitsi  muuttujien  arvojen  raportoinnissa  myös 

diagnostisena työkaluna ennen täsmällisempää tilastollista päättelyä. Käyttötarkoituksella 

on  luonnollisesti  vaikutuksensa  esityksen  ulkoasun  laatuun.  Mikäli  tutkija  laatii 

diagnostisia kuvaajia vain omaan käyttöönsä, ei ulkoasun tarvitse olla kaksinen, kunhan 

tutkija  itse  tietää,  mitä  kuvaaja  esittää.  Sen  sijaan  julkaistavien  kuvaajien  tulee  olla 

korkeatasoisia  ja  helposti  luettavia,  jotta  julkaisun  ajatellun  kohderyhmän  jäsenet 

pystyisivät  niitä lukemaan ja tulkitsemaan. Julkaistavat kuvaajat on otsikoitava,  samoin 

kuvaajissa  käytetyt  akselit  on  otsikoitava.  Mikäli  kuvaajaan  liitetään  muuta  tekstiä  tai 

lukuarvoja, tulee nämä asetella selkeästi, ei liian ahtaasti.

Holopainen  &  Pulkkinen  (2003: 49)  mainitsevat  peruskuviotyypeiksi 

pylväsdiagrammit  (bar  chart),  viivadiagrammit ja  pinta-aladiagrammit.  Näihin  on 

syytä  lisätä  etenkin  diagnostisessa  tarkastelussa  käytetyt  hajontakuviot  (scatterplot), 
runko- ja lehtikuviot (stem and leaf diagram) ja laatikko–jana-kuviot (boxplot, box and 

whiskers  plot) sekä  kielitieteessä  aina  silloin  tällöin  vastaan  tulevat  dendrogrammit. 
Kaikista  kuviotyypeistä  on  erilaisia  variaatioita,  ja  tarpeen  vaatiessa  tutkija  voi  itse 

kehitellä  minkälaisia  kuvaajia  haluaa  —  kunhan  ne  säilyttävät  informatiivisuutensa. 

Kuvioiden  variointia  ja  ulkoasua  miettiessään  kannattaa  muistaa,  että  yksinkertainen 

kuvaaja on monasti informatiivisempi kuin koristeellinen kuvaaja. Erityisesti kaikenlaiset 

kolmiulotteiset  kuvaajat  on  tieteellisessä työssä  syytä unohtaa,  sillä  muuttujien  arvojen 

muutosta on niistä käytännössä mahdotonta arvioida luotettavasti.

Pylväsdiagrammi kuvaa yksinkertaisimmillaan luokitellun muuttujan eri  luokkien 

taajuuksia, keskiarvoa tai muuta tavallista tunnuslukua. Tavallisimmin pylväät piirretään 

pystyasentoon. Tällöin vaaka-akselilla on luokkien tunnukset ja pystyakselilla mitattavan 
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arvon  mitta-asteikko.  Kun  kyse  on  kvalitatiivisesta  muuttujasta,  pylväät  piirretään 

toisistaan  erilleen.  Yksinkertaisen  pylväsdiagrammin  muunnos  on  ryhmitellyt  pylväät, 
jossa vaaka-akselilla on edelleen luokkien tunnukset, mutta samassa kuvaajassa esitetään 

luokista useampi eri tunnusluku. Tällöin samaa luokkaa kuvaavat pylväät piirretään kiinni 

toisiinsa  ja  eri  luokkia  kuvaavat  pylväät  toisistaan  erilleen.  Mikäli  samassa  kuvaajassa 

esitetään useita muuttujia, jotka on mielekästä laskea yhteen (esimerkiksi prosenttiosuuksia 

kokonaisuudesta), voidaan käyttää ositettuja pylväitä. Tällöin muuttujat piirretään samaan 

pylvääseen päällekkäin, ja koko pylvään korkeus ilmaisee kaikkien muuttujien summan. 

Luokkia kuvaavat pylväät voidaan piirtää myös vaakatasoon, ja tämä on tavallisinta 

silloin, kun kyse on nominaaliasteikollisesta muuttujasta. 

Esimerkki
Luvussa  3.2.1 esiteltiin  ristiintaulukointia  Hakulisen  et  al.  (1980: 117)  suomen 
tekstilauseista laskemilla muuttujilla, jotka kuvaavat päälauseen asemaa virkkeessä ja 
päälauseen  tyyppiä.  Havainnollistetaan  pylväsdiagrammin  käyttöä  esittämällä 
yksinkertainen vaakasuora pylväsdiagrammi päälauseen tyypistä.
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Esimerkki
Ristiintaulukoitu   aineisto  on  esitettävissä  ryhmiteltyjen  tai  ositettujen  pylväiden 
avulla.  Esimerkiksi  Hakulisen  et  al.  (1980: 126)  laskemat  subjektin  ja  objektin 
sijamuotojen jakaumat voidaan esittää ryhmitettyjen pylväiden avulla seuraavasti.
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Pylväsdiagrammin  erikoistapaus  on  histogrammi,  jota  käytetään  luokitellun  jatkuva-

asteikollisen muuttujan kuvaamiseen. Histogrammissa kukin pylväs kuvaa yhtä luokkaa, ja 

pylväät piirretään kiinni toisiinsa. Vaaka-akselilla on jatkuvan muuttujan arvot, ja akselille 

merkitään luokkien väliset rajat. 

Esimerkki
Luvussa  3.1.2 esiteltiin  Hakulisen  et  al.  (1980: 106)  laskemat  10 149  suomen 
tekstilauseen  sanamäärät.  Esitetään  sama  aineisto  histogrammissa.  Oheisessa 
kuviossa kolme viimeistä luokkaa on yhdistetty, ts. viimeisen luokkaan kuuluvat 16–
50 sanan lauseet, ja tämän luokan taajuus on 206.
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Viivadiagrammeja käytetään  ennen  kaikkea  ajan  mukana  muuttuvien  suureiden  eli 

aikasarjojen graafiseen esittämiseen. Viivadiagrammista on pylväsdiagrammia helpompaa 

havaita kahden eri ajankohdan välinen muutosnopeus eli viivan kulmakerroin kahden eri 

pisteen  välillä.  Toisaalta  viivadiagrammeja  käytetään  muidenkin  kuin  aikasarjojen 

yhteydessä. Tavallista tämä on varsinkin sosiolingvistiikassa (esim. Kurki 2005: 132–133), 

jossa viivadiagrammien avulla hahmotetaan, minkä ihmisryhmien välillä on havaittavissa 

jyrkimpiä siirtymiä tarkasteltavana olevan kielenilmiön kohdalla.

Esimerkki
Paunonen  (2006: 24)  esittää  tilastotietoja  Helsingin  väestön  ryhmittymisestä 
äidinkielen mukaan vuosien 1870 ja 2004 välisenä aikana. Tämänkaltaiset aikasarjat 
saa  kätevästi  esitettyä  viivadiagrammin  avulla.  Seuraavaan  viivadiagrammiin  on 
piirretty neljän kielen puhujien osuudet Helsingin väestöstä.
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Pinta-aladiagrammeista  tavallisin  on  sektoridiagrammi.  Sen  avulla  kuvataan  jonkin 

muuttujan jakautumista eri luokkien välille. Sektoridiagrammi on muodoltaan ympyrä, ja 

tällöin  niin  pinta-ala,  kulman  suuruus  kuin  kehän  pituuskin  ilmoittavat  yhtä  lailla  eri 

luokkien  osuuden  kokonaisuudesta.  Sektoridiagrammiin  liitetään  tavallisesti 

prosenttiosuudet.  Pinta-aladiagrammeja  ovat  myös  palkkikuviot,  joilla  niin  ikään 

ilmaistaan  luokkien  osuuksia  jonkin  muuttujan  kaikista  havaintoarvoista,  sekä 

satunnaismuuttujien jakaumien tiheysfunktioiden kuvaajat (teoreettisia jakaumia esitellään 

luvussa  3.3).  Sektoridiagrammin  käyttöä  on  aina  syytä  harkita  tarkkaan:  silmän  on 

helpompi  verrata  eripituisten  palkkien  pituuseroja  kuin  erikokoisten  sektoreiden  pinta-

aloja.

Esimerkki
Edellä  esitetty  Paunosen  (2006: 24)  aineisto  Helsingin  väestön  ryhmittymisestä 
äidinkielen  mukaan  vuonna  1870  voidaan  esittää  seuraavanlaisena 
sektoridiagrammina.
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Edellä  esitellyt  kuvaajatyypit  muodostetaan luokitellusta aineistosta.  Sen sijaan suoraan 

havaintomatriisin  alkuperäisistä  arvioista  muodostetaan  hajontakuvio (ks.  luvun  3.1.4 

esimerkkiä). Hajontakuviota käytetään ennen kaikkea jatkuvien muuttujien kuvaamiseen. 

Tällöin sekä vaaka- että pystyakselit kuvaavat jatkuvia muuttujia, ja kuvaajaan piirretään 

piste niihin kohtiin, jotka osoittavat aineiston kunkin tilastoyksikön vaaka- ja pystyakselin 

muuttujien arvon. Kuvaajaan merkitään siis tilastoyksiköittäin järjestetyt havaintoparit (x, 

y). Hajontakuviosta nähdään, onko kahden muuttujan välillä riippuvuutta. Erityisen tärkeitä 

hajontakuviot ovat regressioanalyysin (ks. luku  4.4.5) yhteydessä, jolloin hajontakuvioita 

käytetään mallin kehittämisen ja tarkastelun kaikissa vaiheissa diagnostisena apuvälineenä. 

Niin ikään alkuperäisten havaintojen avulla muodostetaan runko- ja lehtikuvio, joka 

on ennen kaikkea diagnostinen työväline. Perusajatus on, että havaintoarvoista katkaistaan 

yksi tai kaksi lukua alusta, jotka suuruusjärjestykseen järjestettynä muodostavat rungon, ja 

tämän rungon perään liitetään lehdiksi kaikkien havaintoarvojen loput luvut niille riveille, 

joihin  ne  alkuperäisten  ensimmäisten  lukujensa  perusteella  kuuluvat.  Näin  menetellen 

saadaan  rivien  pituuteen  perustuva  karkea  jakaumakuvio,  josta  voidaan  hahmottaa 
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muuttujan  jakaumaa.  Enemmän  runko-  ja  lehtikuvion  käyttöä  esittelee  Grönroos 

(2003: 34–36).

Esimerkki
Luvun 3.1.4 esimerkissä esiteltiin Nikolaevin (2006) aineisto suomen nominaalisten 
taivutustyyppien  leksikaalisesta  taajuudesta  ja  lemmataajuudesta.  Muodostetaan 
runko-  ja  lehtikuvion  avulla  karkea  arvio  siitä,  miten  taivutustyypit  jakautuvat 
leksikaalisen taajuuden logaritmin mukaan eli  millä  tavalla taivutustyyppien koko 
lekseemeissä laskettuna on jakautunut.
Koska runko- ja lehtikuviolla muodostetaan karkea arvio, pyöristetään havaintoarvot 
yhden  desimaalin  tarkkuudelle.  Erotetaan  rungoksi  kokonaisluvut,  lehtiä  ovat 
vastaavasti  kaikkien  havaintoarvojen  ensimmäiset  desimaalit.  Koska  suurimman 
havaintoarvon kokonaislukuosa on 8 ja pienimmän 0, muodostuu runko luvuista 0 ... 
9. Ennen ensimmäisenkään havainnon merkitsemistä esitetään pelkkä runko.

runko lehdet

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Ensimmäinen  havaintoarvo  yhden  desimaalin  tarkkuudella  on  7,4.  Lisätään  siis 
puuhun luvun 7 kohdalle ensimmäinen lehti, numero 4.

runko lehdet

8

7 4

6

5

4

3

2

1

0

Seuraava havaintoarvo on 7,1 ja sitä seuraava 6,1. Lisätään puuhun luvun 7 kohdalle 
lehdeksi numero 1 ja luvun 6 kohdalle niin ikään numero 1. Järjestetään samalla 
lehdet pienimmästä suurimpaan.
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runko lehdet

8

7 14

6 1

5

4

3

2

1

0

Merkitään tällä tavalla puuhun kaikki 49 havaintoarvoa: kokonaislukuosa ilmoittaa, 
mille  korkeudelle  puuhun  lehti  lisätään,  ja  lehdeksi  lisätään  desimaaliosa 
(pyöristettynä yhden desimaalin tarkkuuteen).

runko lehdet

8 14

7 00014679

6 1137

5 01468

4 37

3 004468899

2 1223456779

1 18

0 0000007

Runko- ja lehtikuvio on nyt valmis; lehtiä on 49, yksi kutakin havaintoarvoa kohti. 
Kuviosta voidaan päätellä ainakin se,  että tämä muuttuja ei ole kovin normaalisti 
jakautunut, sillä normaalijakautuneen muuttujan havaintoarvoista suurin osa sijaitsisi 
kuvion  keskellä,  tässä  tapauksessa  rungon  lukujen  3,  4  ja  5  kohdalla.  Koska 
havaintoja  on  paljon  koko  rungon  matkalla,  kyseessä  saattaisi  olla  jopa 
tasajakautunut  muuttuja.  On  lisäksi  muistettava,  että  kuvaamamme  muuttuja  on 
tuotettu  logaritmimuunnoksella,  jolloin  alkuperäisen  muuttujan  jakauma  saattaa 
noudattaa eksponenttijakaumaa. Pelkän runko- ja  lehtikuvion avulla ei  kuitenkaan 
voi  tehdä  luotettavia  päätelmiä  muuttujan  jakaumasta,  vaan  tähän  on  käytettävä 
täsmällisempiä tilastollisia testejä.

Laatikko–jana-kuvion avulla kuvataan aineistoa, josta on laskettu mediaani ja kvartiilit. 

Kuvaajan  vaaka-akselilla  on  luokitellun  muuttujan  luokkatunnus  tai  -tunnukset  ja 

pystyakselilla mitattavan muuttujan arvo.  Laatikko piirretään kvartiilivälin pituiseksi eli 

alakvartiilista  yläkvartiiliin  ja  sen  sisälle  piirretään  mediaanin  osoittava  viiva.  Janat 

piirretään laatikon kummastakin päästä niin, että jana yltää arvoihin, jotka ovat enintään 

1,5 kertaa kvartiilivälin mittaiset. Mikäli aineistossa on havaintoja, jotka ovat enemmän 
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kuin 1,5 kvartiilivälin päässä ala- tai yläkvartiilista, ne katsotaan poikkeaviksi havainnoiksi 

ja  merkitään  pisteellä.  Laatikko–jana-kuvion  avulla  pystytään  vertaamaan,  miten  eri 

luokkien  keskeisimmät  havainnot  suhteutuvat  toisiinsa.  Laatikko–jana-kuvion  käytöstä 

lisää ks. Grönroos (2003: 43–44).

Esimerkki
Laatikko–jana-kuvioita  käytetään  ennen  kaikkea  kuvaamaan  useamman  ryhmän 
välisiä  eroja.  Luvun  4.5.2.7 esimerkissä  esitellään  D’Odorico  &  Jacobin  (2006) 
tutkimusraportti,  mutta  käytämme  jo  tässä  raportin  aineistoa  havainnollistamaan 
laatikko–jana-kuvion käyttöä. Seuraavaan taulukkoon on koottu tutkimuksen kahden 
ryhmän  havaintoarvot  muuttujalle  lausumia  minuutissa.  Havainnot  on  järjestetty 
pienimmästä suurimpaan

havainto tutkimusryhmä kontrolliryhmä

1 0,35 4,92

2 2,34 5,66

3 2,67 6,34

4 3,25 6,40

5 4,42 6,92

6 5,64 7,45

7 5,85 9,05

8 7,19 9,35

9 10,47 10,58

alakvartiili 2,67 6,34

mediaani 4,42 6,92

yläkvartiili 5,85 9,05

Aineistosta piirretystä laatikko–jana-kuviosta nähdään sekä se, että tutkimusryhmän 
sisäinen hajonta on huomattavasti kontrolliryhmää suurempaa, että se, että tutkimus- 
ja  kontrolliryhmien  mediaanit  ovat  huomattavan  kaukana  toisistaan.  Ryhmien 
välisten erojen tilastolliseen merkitsevyyteen palataan luvun 4.5.2.7 esimerkissä.
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Dendrogrammi on  kuvaaja,  jota  käytetään  muuttujan  hierarkkiseen  osittamiseen  eli 

kuvaamaan  sitä,  miten  paljon  eri  tilastoyksiköt  poikkeavat  toisistaan.  Vaaka-akselille 

merkitään  tilastoyksiköt  ja  pystyakselille  erilaisuusmittari,  joka  on  tietenkin  ensin 

kehitettävä tutkittavan ilmiön pohjalta. Dendrogrammin rakentamista tai tulkitsemista ei 

käydä  tässä  tämän  tarkemmin  läpi,  mutta  Woods  et  al.  (1986: 256–259)  ja  Oakes 

(1998: 118–119) johdattelevat dendrogrammien käyttämiseen.

3.3 Yhden satunnaismuuttujan 
todennäköisyysjakaumia

Satunnaismuuttujan  käyttäytymistä  on  mahdollista  mallintaa  teoreettisten 

todennäköisyysjakaumien  avulla.  Joissain  tapauksissa  teoreettiset  jakaumat  määrittävät 

tarkasteltavan ilmiön varsin täsmällisesti. Huonommin tunnettujen ilmiöiden kohdalla on 

toisinaan  verrattava  havaittua  jakaumaa  eri  teoreettisten  jakaumien  ennustuksiin  ja 

esitettävä  arvioita  siitä,  miten  hyvin  eri  malleilla  pystytään  todellisuutta  ennustamaan. 

Tässä  luvussa  käydään  läpi  tavallisimmat  yhden  muuttujan  jakaumat,  jotka  on  jaettu 

diskreetteihin  ja  jatkuviin  jakaumiin.  Diskreeteillä  jakaumilla  mallinnetaan  diskreettejä 
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satunnaismuuttujia  eli  lähinnä  lukumäärien  jakautumista,  ja  jatkuvilla  jakaumilla 

mallinnetaan jatkuvia satunnaismuuttujia. 

Teoreettisia  todennäköisyysjakaumia  hyödynnetään  varsinaisesti  tilastollisen 

päättelyn  yhteydessä,  mutta  myös  kuvailevien  tilastomenetelmien  osana  voi  esittää 

jakaumakuvaajien  vertailuun  perustuvia  arvioita  siitä,  millainen  todennäköisyysmalli 

havaitun  ilmiön  takana  mahdollisesti  on.  Tämä  luku  on  matemaattisesti  edellisiä 

vaativampi, ja tähän lukuun tutustuminen on tarpeen vain, mikäli aikoo käyttää tilastollisen 

päättelyn menetelmiä.

3.3.1 Diskreettejä todennäköisyysjakaumia
Diskreeteillä  todennäköisyysjakaumilla  kuvataan  satunnaismuuttujia,  jotka  voivat  saada 

tietyllä  välillä  vain  äärellisen  määrän  arvoja.  Tavallisesti  diskreetin  satunnaismuuttujan 

saamat arvot ovat positiivisia kokonaislukuja, mutta tämä ei suinkaan ole välttämätöntä.

Yksittäisen  tapahtuman  eli  yksittäisen  arvon  todennäköisyyttä  kutsutaan 

pistetodennäköisyydeksi.  Eri  jakaumien  pistetodennäköisyydet  lasketaan  kunkin 

jakauman  pistetodennäköisyysfunktion (probability  mass  function,  pmf)  avulla.  Kun 

lasketaan  sitä,  millä  todennäköisyydellä  satunnaismuuttuja  saa  enintään  jonkin  tietyn 

arvon,  käytetään  kertymäfunktiota  (cumulative  distribution  function,  cdf;  distribution 

function, df). Kertymäfunktion yleinen määritelmä on

F x =P X  x=∑
x i x

pi .

Määritelmä  tarkoittaa,  että  on  laskettava  yhteen  kaikki  pistetodennäköisyydet 

satunnaismuuttujan X arvolle x ja sitä pienemmille arvoille.

3.3.1.1 Binomijakauma
Satunnaismuuttuja, joka voi saada vain kaksi arvoa (esim. kyllä ja ei tai mies ja nainen), on 

Bernoulli-jakautunut  parametrilla  p,  jossa  p ilmaisee  toisen  mahdollisen  arvon 

todennäköisyyttä (toisen arvon todennäköisyys on tällöin  1− p ). Kun Bernoullin koetta 

toistetaan  eli  otoskokoa  kasvatetaan,  kokeiden  tulokset  noudattavat  binomijakaumaa 
(binomial distribution) parametrein  n ja  p,  jossa  n on kokeiden lukumäärä ja  p kokeen 

toisen mahdollisen arvon todennäköisyys.

Oletetaan satunnaismuuttuja  X,  joka voi saada arvot  A ja  B,  ja oletetaan arvon  A 

todennäköisyyden  olevan  P X =A=p .  Muodostetaan  satunnaismuuttuja  Y,  joka 

ilmaisee, kuinka monta kertaa  X saa arvon  A, kun koe toistetaan  n kertaa. Jos halutaan 
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selvittää,  millä  todennäköisyydellä  Y saa  arvon  k,  käytetään  binomitodennäköisyyden 

kaavaa

P Y =k =n
k  pk 1− pn−k , k=0,1 ,⋯, n .

Esimerkki
Kolikonheitossa  saadaan  kruuna  todennäköisyydellä  0,5  ja  klaava 
todennäköisyydellä  0,5.  Heitetään  kolikkoa  kymmenen  kertaa.  Mikä  on 
todennäköisyys, että saadaan tasan viisi kruunaa?
Merkitään  p=0,5 ,  n=10 ,  k=5  ja  lasketaan  todennäköisyys  kruunien 
lukumäärälle Y =5 ,

P Y =5=10
5 0,551−0,510−5⋲0,246 .

Binomijakauman avulla voidaan siis laskea, millä todennäköisyydellä saadaan täsmälleen 

tietty  määrä  arvoa  A  eli  mikä  on  satunnaismuuttujan  pistetodennäköisyys.  Mikäli 

edellisessä  esimerkissä  olisi  haluttu  laskea,  millä  todennäköisyydellä  saadaan  enintään 

viisi  kruunaa,  olisi  pitänyt  laskea  kertymäfunktio  eli  laskea  yhteen 

P Y =0P Y =1P Y=2P Y =3P Y=4P Y =5 .

Kun  satunnaismuuttuja  Y on  binomijakautunut,  merkitään  Y ~  Bin(n,p). 

Binomijakautuneen muuttujan odotusarvo (tarkoittaa samaa kuin keskiarvo) ja varianssi 

ovat
E Y =np Var Y =np1− p .

Esimerkki
Tässä  esimerkissä  havainnollistetaan  binomijakauman  käyttöä  tilastollisen 
merkitsevyyden  määrittelyyn.  Tilastollinen  merkitsevyys  sekä  tilastolliseen 
päättelyyn  liittyvä  terminologia  esitellään  vasta  luvussa  4,  joten  esimerkkiin 
kannattaa palata tarkemmin, kun on ensin tutustunut tilastolliseen päättelyyn.
Dryer  (1992)  tarkastelee  maailman  kielissä  esiintyviä  sanajärjestyskorrelaatioita 
kielitypologisesta  näkökulmasta;  mikäli  esimerkiksi  adposition  ja  substantiivin 
järjestys korreloi voimakkaasti verbin ja objektin järjestyksen kanssa, kyseessä on 
suhteellisen universaali piirre maailman kielissä. Samaan kielikuntaan kuuluvat tai 
samalla  alueella  puhuttavat  kielet  eivät  kuitenkaan  ole  toisistaan  riippumattomia, 
joten tavanomaisella satunnaisotannalla ei saada luotettavaa otosta maailman kielistä. 
Dryer ratkaisee riippuvuusongelman jakamalla otoksensa 625 kieltä ryhmiin, jotka 
kielihistoriallisen  rajauksensa  osalta  vastaavat  suunnilleen  indoeurooppalaiskielten 
alaryhmiä. Näitä ryhmiä hänen aineistossaan on 252, ja nämä on vielä jaettu kuuteen 
alueelliseen  suurryhmään.  Näin  Dryer  kontrolloi  sekä  kielisukulaisuudesta  että 
areaalisuudesta  johtuvia  riippuvuuksia  kielten  välillä.  Tuloksena  on  kuusi 
tilastoyksikköä,  joista  mitattavat  arvot  kuvastavat  tiettyä  ominaisuutta  edustavien 
alaryhmien lukumäärää.
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Dryer  kuitenkin  jatkaa  tilastoyksikköjen  jalostamista  niin,  että  kustakin  ryhmästä 
mitataan  kerrallaan  vain  kaksi  sanajärjestysparia.  Annetaan  toiselle  parille 
tunnukseksi 1 ja toiselle 0. Tilastoyksikköä vastaava muuttuja saa näin ollen arvon 1 
tai 0 sen perusteella, kumpaa sanajärjestysparia esiintyy ryhmän kielissä enemmän. 
Nollahypoteesin mukainen oletus on, että kumpi tahansa pari on yhtä mahdollinen, 
toisin  sanoen  p =  0,5. Näin  ollen  laajasta  kieliaineistosta  mitataan  lopulta 
Bernoulli(0,5)-jakautunutta  muuttujaa.  Kun  ryhmiä  on  kuusi,  havaintoarvot  ovat 
binomijakautuneet parametreilla n = 6, p = 0,5.
Kun  tarkastellaan,  esiintyykö  OV-kielissä  pääsääntöisesti  postpositioita  ja  VO-
kielissä pääsääntöisesti prepositioita, saadaan seuraavanlainen taulukko, jonka luvut 
kuvaavat,  kuinka monessa ryhmän alaryhmistä esiintyy kyseistä sanajärjestysparia 
(luvut ja ryhmien kuvaukset ks.  Dryer 1992: 83).  Taulukossa on lihavoitu kunkin 
tarkasteltavan parin suurempi arvo.

Afrikka Euraasia K.-Aasia&Os. Austr.&UG P.-Amer. E.-Amer. yht.

OV&Postp 15 26 5 17 25 19 107

OV&Prep 3 3 0 1 0 0 7

VO&Postp 4 1 0 0 3 4 12

VO&Prep 16 8 15 6 20 5 70

Kuten taulukosta näkyy, sanajärjestys OV ja postpositiot korreloivat voimakkaasti 
keskenään,  samoin  sanajärjestys  VO  ja  prepositiot.  Dryerin  (1992)  kriteerinä 
tilastollisesti merkitsevälle korrelaatiolle on, että kaikki kuusi ryhmää käyttäytyvät 
samalla  tavalla.  Tässä  tapauksessa  on  siis  kyse  tilastollisesti  merkitsevästä 
korrelaatiosta. Merkitsevyyden kriteerin ymmärtää, kun laskee Bin(6, 0,5)-jakauman 
kertymäfunktion arvot.

P Y 0=6
00,50 0,56=0,015625 ,

P Y 1=P Y 0610,510,55=0,109375 ,

P Y 2=P Y 1620,520,54=0,34375 ,

P Y3=P Y 2630,530,53=0,65625 ,

P Y 4=P Y 3640,54 0,52=0,890625 ,

P Y5=P Y 4650,550,51=0,984375 ,

P Y 6=P Y 5660,560,50=1.

Vain, kun kaikki havainnot saavat saman arvon, on todennäköisyys saada havaittu 
yhdistelmä pienempi kuin tavallisesti  tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettävä 
0,05 (tässä tapauksessa, kun p = 0,5,  on jakauma symmetrinen, joten todennäköisyys 
havaita nolla ykköstä tai kuusi ykköstä on yhtä suuri). Mikäli yksikin havainnoista 
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saa eri arvon, on todennäköisyys sille, että tulos on syntynyt sattumalta, liian suuri, 
eikä tulokseen näin ollen pidä luottaa.

Esimerkki
Poimitaan  20  havaintoa  binomijakautuneesta  satunnaismuuttujasta,  johon  liittyy 
todennäköisyys  p=0,25 .  Esitetään  binomijakauman  pistetodennäköisyysfunktion 
kuvaaja parametreilla 20 ja 0,25 eli Bin(20, 0,25).

3.3.1.2 Poisson-jakauma
Jos  tarkastellaan  satunnaismuuttujaa,  joka  voi  saada  vain  kaksi  arvoa,  kuten 

binomitodennäköisyyden  kohdalla  edellä,  voidaan  tarkasteluun  käyttää  myös  Poisson-
jakaumaa (Poisson distribution). Näin tehdään etenkin silloin, kun n on suuri ja p on pieni 

eli kun on kyse niin sanotusti harvinaisesta tapahtumasta. Poisson-jakauman laskemiseen 

tarvitaan vain yksi parametri,  np=  eli sama kuin binomitodennäköisyyden odotusarvo. 

Poisson-jakauman pistetodennäköisyys  lasketaan  kaavalla  (Y ja  k on määritelty  samoin 

kuin edellä binomijakauman yhteydessä)

P Y =k =k

k ! e− ,
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jossa e on ns. luonnollinen luku, e=2,7182818  (tämä luku löytyy vakiona useimmista 

laskimista,  tilasto-ohjelmista  ja  ohjelmointikielistä).  Merkintä  k!  puolestaan  tarkoittaa 

luvun  k kertomaa  eli  sitä,  että  k kerrotaan  kaikkien  sitä  pienempien  kokonaislukujen 

kanssa. Esimerkiksi 5! tarkoittaisi laskutoimitusta 1⋅2⋅3⋅4⋅5=120 .

Esimerkki
Suomen väkiluku vuoden 2005 lopussa oli  5 255 580 ja Suomessa asui  113 852 
ulkomaiden kansalaista. Oletetaan, että ulkomaalaisia asuu tasaisesti  joka puolella 
Suomea.  Pysäytetään  sata  ensimmäistä  vastaantulijaa  ja  kysytään  heidän 
kansalaisuuttaan  (oletetaan  lisäksi,  että  kaikki  vastaavat  rehellisesti).  Millä 
todennäköisyydellä vastaan tulee vähintään yksi ulkomaan kansalainen?
Lasketaan  ensin  parametrin    arvo.  Todennäköisyys,  että  yksi  satunnainen 

vastaantulija  on  ulkomaan  kansalainen,  on  113852
5255580

⋲0,02166 .  Tällöin 

=np=100⋅0,02166=2,166 . Tässä tapauksessa P Y 1=1−P Y =0  eli

P Y 1=1−2,1660

0!
e−2,166⋲1−0,1146=0,8854 .

Poisson-jakauman odotusarvo on  E Y =  ja niin ikään varianssi on  Var Y = . Kun 

muuttuja noudattaa Poisson-jakaumaa, merkitään Y ~ Po(  ).

Poisson-jakauman avulla voidaan siis approksimoida binomijakautunutta muuttujaa, 

kun  n on suuri  ja  p pieni.  Tämä ominaisuus  juontuu suoraan siitä,  että  jos  n lähestyy 

ääretöntä  ja  p lähestyy  nollaa,  on  binomitodennäköisyyden  raja-arvona  juuri  Poisson-

todennäköisyys  (ks.  Grönroos  2003: 80).  Toisaalta  Poisson-jakaumaa käytetään hyväksi 

myös mallinnettaessa ilmiöitä, jotka eivät sinällään ole ”harvinaisia”, vaan joista ei tiedetä 

otoskeskiarvoa täsmällisempiä parametreja.

Esimerkki
Luvun  4.5.1.1 esimerkissä  esitellään  Poisson-jakauman  hyödyntämistä 
kielitieteellisessä tilastollisessa päättelyssä.

Esimerkki
Edellä binomijakauman pistetodennäköisyysfunktion esimerkkikuvaajassa käytettiin 
parametreja n = 20 ja p = 0,25. Muodostetaan vastaavasti esimerkkikuvaaja Poisson-
jakauman  pistetodennäköisyysfunktiosta  parametrilla  =20⋅0,25=5 .  Huomataan, 
että jakauma muistuttaa kovasti edellä kuvattua binomijakaumaa. Huomaa myös, että 
k voi olla suurempi kuin 20, toisin kuin binomijakauman tapauksessa. Teoriassa k voi 
olla ääretön, mutta käytännössä nämä todennäköisyydet ovat häviävän pieniä, joten 
kuvaajassamme suurin k:n arvo on  20.
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3.3.1.3 Geometrinen jakauma
Tarkastellaan  edelleen  satunnaismuuttujaa,  joka  voi  saada  vain  kaksi  arvoa. 

Todennäköisyys  sille,  että  saadaan  haluttu  tulos  A x:nnellä  kerralla,  on 

P  X =x∣p=qx−1 p . Toisin sanoen halutun lopputuloksen todennäköisyys on  P A= p  

ja  ennen  ensimmäistä  onnistumista  (joka  saavutetaan  x:nnellä  kerralla)  seuraa  x−1  

kappaletta  epäonnistumisia.  Tämä  on  geometrinen  jakauma  (geometric  distribution). 

Geometrisen jakauman odotusarvo on E  X =1/ p  ja varianssi on 1− p/ p2 .

Esimerkki (jatkoa)
Todennäköisyys, että satunnaisesti vastaan tuleva henkilö on ulkomaan kansalainen, 
on  0,02166.  Kuinka  monta  henkilöä  keskimäärin  on  pysäytettävä,  ennen  kuin 
tavataan ensimmäinen ulkomaan kansalainen?
Tässä kysytään geometrisen jakauman odotusarvoa, joka tässä tapauksessa on

1
p
= 1

0,02166
⋲46,17 .

Koska pysäyttää voi vain kokonaisia henkilöitä, pyöristetään tulos kokonaisluvuksi. 
Kohtaamme  ensimmäisen  ulkomaan  kansalaisen  pysäytettyämme  keskimäärin  46 
henkilöä.
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Geometrinen  jakauma  on  erikoistapaus  negatiivisesta  binomijakaumasta,  jonka  avulla 

voidaan tarkastella, monennellako kerralla tulee k:s onnistuminen. Geometrisen jakauman 

tapauksessa k = 1.

Esimerkki
Olkoon onnistumisen todennäköisyys p = 0,25. Kuvataan pistetodennäköisyyttä, että 
ensimmäinen  onnistuminen  tulee  x:nnellä  kerralla.  Rajoitetaan  kuvaajan  koko 
tälläkin kertaa niin, että x on enintään 20.

3.3.1.4 Hypergeometrinen jakauma
Tarkastellaan  äärellistä  populaatiota,  jossa  on  kahdenlaisia  yksiköitä.  Merkitään 

populaation  kokoa  N:llä  ja  yhdenlaisten  yksiköiden  lukumäärää  K:lla  (toisenlaisia 

yksiköitä  on  tällöin  N−K  kappaletta).  Poimitaan  otos  kokoa  n.  Todennäköisyys,  että 

otoksessa on k kappaletta tarkasteltavia yksiköitä, noudattaa hypergeometrista jakaumaa 
(hypergeometric distribution) parametreilla N, K ja n, merkitään Y ~ Hyperg(N,K,n).

Hypergeometrisen jakauman pistetodennäköisyys lasketaan kaavalla
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P Y =k =
Kk N −K

n−k 
N

n 
.

Hypergeometrisen  jakauman  odotusarvo  on  E Y =n K
N  ja  varianssi  on 

Var Y =n K
N

1− K
N

1− n−1
N−1

 .

Esimerkki (jatkoa)
Pysäytetään sata ensimmäistä vastaantulijaa. Millä todennäköisyydellä heistä viisi on 
ulkomaan kansalaisia?

P Y =5=
113852

5 525580−113852
100−5 

525580
100 

⋲0,045 .

Kun  lasketaan  niinkin  suurilla  luvuilla  kuin  esimerkissä,  voidaan  jakauman 

approksimointiin käyttää myös binomijakaumaa, joka tässä tapauksessa (kun p = 0,02166) 

tuottaa tulokseksi P Y =5=100
5 0,0216651−0,02166100−5⋲0,045  — tulos on sama 

neljän  desimaalin  tarkkuudella.  Niin  ikään  Poisson-jakauma  tuottaa  tässä  tapauksessa 

tulokseksi  0,045,  joskin  tämä tulos  on  sama vain  kolmen desimaalin  tarkkuudella.  Eri 

jakaumien antamat tulokset ovat siis lähellä toisiaan silloin, kun n on suuri ja p on pieni.

Esimerkki
Hypergeometrista  jakaumaa  hyödynnetään  etenkin  tilastollisen  päättelyn 
menetelmissä, esimerkiksi Fisherin tarkan testin yhteydessä (ks. luku 4.5.2.4).

Esimerkki
Hypergeometrisen  jakauman  pistetodennäköisyysfunktion  laskemiseen  tarvitaan 
kolme parametria.  Olkoon populaation koko  N =  100 ja  kiinnostavien yksilöiden 
määrä tässä populaatiossa  K = 25 (jos poimitaan vain yksi yksilö, todennäköisyys, 
että  se  on  kiinnostava,  on  0,25  —  kuten  edellistenkin  jakaumien  esimerkeissä). 
Poimitaan otos kokoa  n = 20. Tällöin otoksen kiinnostavien yksilöiden lukumäärä 
vaihtelee  0:n  ja  20:n  välillä.  Piirretään  pistetodennäköisyysfunktio  otoksen 
kiinnostavien yksilöiden lukumäärälle.
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3.3.1.5 Diskreetti tasajakauma
Edellä esitetyt diskreetit todennäköisyysjakaumat kuvaavat jakaumia, jotka syntyvät, kun 

lasketaan dikotomisen muuttujan lukumääriä. Jakaumien pistetodennäköisyysfunktiot eivät 

ole  tasaisia  eli  eri  lukumäärillä  on  eri  todennäköisyydet.  Jos  taas  tarkastellaan 

satunnaismuuttujaa, jonka kaikki arvot ovat yhtä todennäköisiä (kyse voi olla esimerkiksi 

nominaali-  tai  järjestysasteikollisen  muuttujan  luokkien  taajuuksista  tai  diskreetistä 

numeerisesta muuttujasta), on kyse tasajakaumasta (uniform distribution). 
Muuttujan,  joka  voi  saada  N eri  arvoa,  kunkin  mahdollisen  arvon 

pistetodennäköisyys on  P  X =x =1/N . Jos kyse on numeerisesta muuttujasta, sille on 

mielekästä laskea myös odotusarvo ja varianssi. Odotusarvo on E  X = N1
2  ja varianssi 

on Var  X =
N1N−1

12 .



76

Esimerkki
Diskreettiä tasajakaumaa hyödynnetään tilastollisessa päättelyssä etenkin silloin, kun 
mitään täsmällisempää oletusta muuttujan arvojen jakaumasta ei voi tehdä, ks. luvun 
4.5.1.1 esimerkki.

Esimerkki
Olkoon diskreetti tasajakauma, joka voi saada minkä tahansa kokonaislukuarvon 0:n 
ja  20:n  välillä.  Erilaisia  arvoja  on  tällöin  21  kappaletta.  Kunkin  arvon 
pistetodennäköisyys on yhtä suuri. Näin ollen kuvaajassakin kaikki viivat ovat yhtä 
pitkiä.

3.3.2 Jatkuvia todennäköisyysjakaumia
Jatkuvilla  todennäköisyysjakaumilla  kuvataan  satunnaismuuttujia,  jotka  voivat  saada 

tietyllä  välillä  minkä  tahansa  arvon.  Kaikki  jatkuvan  satunnaismuuttujan 

pistetodennäköisyydet  ovat  nollia.  Pistetodennäköisyyden  sijaan  jatkuville 

satunnaismuuttujille  määritellään  tiheysfunktio.  Tiheysfunktio  voidaan  määritellä 

matemaattisesti, mutta tämän esityksen puitteissa käytetään lähinnä sanallisia ja graafisia 

määritelmiä.
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Tiheysfunktion  arvo  on  suurempi  tai  yhtä  suuri  kuin  nolla  kaikilla 

satunnaismuuttujan arvoilla ( f x0 ), ja tiheysfunktion kuvaajan ja x-akselin väliin jäävän 

alueen kokonaispinta-ala on aina yksi. 

Jatkuville satunnaismuuttujille määritellään myös kertymäfunktio. Olkoon X jatkuva 

satunnaismuuttuja. Tällöin jakauman kertymäfunktio on 

P  X t =F t =∫
−∞

t

f x dx .

Kertymäfunktion määritelmässä käytetään integrointia, mutta käytännössä soveltaja pärjää 

ilman  integraalilaskentaa.  Näin  siksi,  että  tavallisimpien  jakaumien  kertymäfunktiot  on 

taulukoitu ja arvot katsotaan taulukoista.

3.3.2.1 Tasajakauma
Yksinkertaisin  jatkuva  todennäköisyysjakauma  on  jatkuva  tasajakauma  (uniform 

distribution). Tasaisesti jakautuneen satunnaismuuttujan kaikkiin arvoihin liittyy yhtä suuri 

todennäköisyys. Jatkuvan tasajakauman kuvaajana on suorakaide, jonka pinta-ala on yksi. 

Jatkuva  tasajakauma  on  käytännössä  mahdollinen  vain,  mikäli  satunnaismuuttuja  saa 

arvoja äärelliseltä väliltä  — mikäli väli on ääretön, on suorakaiteen korkeus äärettömän 

lähellä  nollaa.  Tavallinen  jatkuvan  tasajakauman  äärellinen  väli  on  [0,  1],  ja  tällöin 

suorakaiteen korkeus on 1.

Tasajakauman [a, b] kertymäfunktio pisteeseen p lasketaan yksinkertaisesti jakamalla 

pisteen p etäisyys pisteestä a koko määrittelyvälin leveydellä
p−a
b−a

, a pb . 

Esimerkki
Seuraavassa on tasajakauman [0, 2] tiheysfunktion kuvaaja. Kuten kuvaajasta näkyy, 
tiheysfunktion arvo kaikissa välin [0, 2] pisteissä on 0,5.
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3.3.2.2 Normaalijakauma
Tärkein  jatkuva  todennäköisyysjakauma  on  normaalijakauma  (normal  distribution), 

jonka tiheysfunktion  kuvaaja  tunnetaan Gaussin kellokäyränä (Gaussian curve).  Monet 

sellaiset satunnaismuuttujat, joiden arvoihin vaikuttaa useampia toisistaan riippumattomia 

satunnaistekijöitä, noudattavat normaalijakaumaa. Esimerkiksi saman eliölajin yksilöiden 

väliset  erot  ovat  tavallisesti  normaalijakautuneita,  kuten  myös  satunnaiset  vaihtelut 

teollisissa  prosesseissa  tai  havaintovirheet  mittauksissa.  Normaalijakaumalla  voidaan 

monasti myös approksimoida muita jakaumia silloin, kun havaintojen määrä on suuri (ks. 

luku 3.3.2.3).

Jos  satunnaismuuttuja  X noudattaa  normaalijakaumaa  odotusarvolla  µ  (kreikan 

kirjain ”myy”) ja keskihajonnalla σ (”sigma”), merkitään X ~ N(µ , σ). Normaalijakauman 

määrittämiseen ei  tarvita muita  parametreja  kuin odotusarvo ja  keskihajonta.  Jakauman 

sijainti x-akselilla riippuu odotusarvosta ja jakauman muoto riippuu keskihajonnasta. 
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Esimerkki
Seuraava  kuvaaja  esittää  normaalijakauman  N(10,  2)  tiheysfunktion  (yhtenäinen 
käyrä)  sekä  samasta  jakaumasta  poimitun  1000  satunnaisluvun  histogrammin. 
Jakauman keskiarvo on siis 10 ja keskihajonta 2. 

Normaalijakaumaan  liittyvät  todennäköisyydet  määritetään  kertymäfunktion  avulla. 

Käytännössä todennäköisyydet lasketaan tietokoneella parametrien µ ja σ  arvoilla tai ne 

katsotaan taulukosta, joka on tehty jakaumalle N(0, 1). Jotta taulukkoa voidaan käyttää, on 

normaalisti jakautunut satunnaismuuttuja normitettava siten, että sen jakauma on N(0, 1). 

Satunnaismuuttuja  X ~  N(µ,  σ)  normitetaan  laskemalla Z= X −


,  ja  tällöin 

satunnaismuuttuja Z ~ N( 0, 1). Normaalijakauman kertymäfunktion taulukko löytyy tämän 

oppaan liitteestä A.1.

Esimerkki
Havainnollistetaan  normaalijakautuneen  satunnaismuuttujan  X normittamista  ja 
normaalijakauman  kertymäfunktion  taulukon  käyttöä  kuvitteellisella  esimerkillä. 
Erään kielitaitokokeen pistemäärän keskiarvo on 143 pistettä ja keskihajonta on 28 
pistettä. Kokelas saa tuloksen 120. Kuinka monta prosenttia kokeen osallistujista saa 
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yhtä  huonon  tai  huonomman  tuloksen?  Toinen  kokelas  saa  190  pistettä.  Kuinka 
monta prosenttia kokeen osallistujista saa yhtä hyvän tai paremman tuloksen?
Normitetaan ensin pistemäärä 120,

Z= X −


=120−143
28

=−23
28

⋲−0,821 .

Laskettua satunnaismuuttujan Z arvoa z verrataan taulukon z-arvoon. Koska saatu z-
arvo  on  negatiivinen,  käytetään  taulukon ensimmäistä  puolta.  Etsitään  ensin  rivi, 
jolla  on  z-arvo  –0,8.  Tämän  jälkeen  valitaan  sarake  z-arvon  toisen  desimaalin 
mukaan. Toinen desimaali on pyöristyksen jälkeen 2, joten valitaan sarake 02; rivillä 
–0,8  ja  sarakkeessa  02  oleva  arvo  on  etsimämme  p-arvo.  Tässä  solussa  on  arvo 
0,2090.  Luvusta  saadaan kysytyt  prosentit  kertomalla  se  sadalla:  20,9  % kokeen 
osallistujista saa tuloksen 120 tai vähemmän.
Normitetaan seuraavaksi pistemäärä 190,

Z= X −


=190−143
28

=47
28

⋲1,679 .

Nyt  saatu  z-arvo  on  positiivinen,  joten  käytetään  taulukon  jälkimmäistä  puolta. 
Kahden  desimaalin  tarkkuuteen  pyöristettynä  z-arvo  on  1,68.  Etsitään  rivi  1,6  ja 
sarake  0,08.  Tässä  solussa  on  p-arvo  0,9535.  Koska  kysyttiin,  kuinka  monta 
prosenttia osallistujista saa 190 pistettä tai enemmän, on tämä  p-arvo vähennettävä 
luvusta  1  (kertymäfunktio  laskee  kertymän  osuuden  pienimmästä  alkaen;  kun 
kysytään  tiettyä  arvoa  suurempien  havaintojen  osuutta,  on  maksimimäärästä  eli 
luvusta  1  vähennettävä  vastaavaa  arvoa  pienempien  havaintojen  osuus), 
1−0,9535=0,0465 . Kun tämä luku muutetaan prosenteiksi, voidaan todeta, että 4,7 
% kokeen osallistujista saa 190 pistettä tai enemmän.

Normaalijakautuneen satunnaismuuttujan arvoista 68 % on yhden keskihajonnan päässä 

odotusarvosta eli välillä [µ – σ, µ + σ]. Vastaavasti 95 % arvoista on välillä [µ – 1,96σ, µ + 

1,96σ] ja 99 % välillä [µ – 2,58σ, µ + 2,58σ]. Mikäli z-arvo on suurempi kuin jokin näistä 

keskihajontojen  määristä,  voidaan  ilman  taulukkoakin  arvioida,  mille  välille 

todennäköisyys sijoittuu.

3.3.2.3 Approksimointi normaalijakauman avulla
Keskeisen raja-arvolauseen (central  limit  theorem) mukaan riippumattomien ja samaa 

jakaumaa  noudattavien  satunnaismuuttujien  summamuuttuja  noudattaa  likimain 

normaalijakaumaa, kun muuttujia on paljon. Kuten tämän lauseen nimityskin jo kertoo, on 

kyse varsin keskeisestä todennäköisyyslaskennan työkalusta. Matemaattisemmin keskeisen 

raja-arvolauseen esittelee Grönroos (2003: 89–91).

Normaalijakauman  avulla  voidaan  approksimoida  myös  diskreettejä 

satunnaismuuttujia,  kuten  binomi-  tai  Poisson-jakautuneita  muuttujia.   Mikäli 

satunnaismuuttuja X noudattaa binomijakaumaa parametrein n ja p (ks. binomijakaumaan 

liittyvät  määritelmät  luvusta  3.3.1.1),  voidaan  satunnaismuuttujan  X jakaumaa 
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approksimoida normaalijakaumalla parametrein N(np, npq ), mikäli n on riittävän suuri. 

Se,  mikä  on  riittävän  suurta,  vaihtelee  parametrin  p mukana,  mutta  yleisesti  katsotaan 

approksimoinnin  olevan  riittävän  tarkka,  kun  np 1− p9 .  Vastaavasti  Poisson-

jakautuneen satunnaismuuttujan normaaliapproksimaatio noudattaa jakaumaa N(  ,  ), 

ja tällöin riittävän tarkkuuden edellytyksenä voidaan katsoa olevan µ > 9.

Edellä  esitetyt  jakaumat  ovat  standardoimattomia  eli  normittamattomia 

normaalijakaumia.  Normitettujen  taulukkojen  käyttämistä  varten  on  nämäkin  jakaumat 

normitettava kuten edellä normaalijakauman esittelyn yhteydessä on neuvottu.

3.3.2.4 Eksponenttijakauma
Edellä  luvussa  3.3.1.3 esiteltiin  geometrista  jakaumaa,  jolla  määritellään 

todennäköisyyksiä  sille,  kuinka  monennella  kerralla  tapahtuu  ensimmäinen 

”onnistuminen”.  Samankaltaisesta,  mutta  jatkuvasta  jakaumasta  on  kyse 

eksponenttijakaumassa  (exponential  distribution).  Esimerkiksi  mikäli  kiinnostuksen 

kohteena  olevat  tapahtumat  noudattavat  Poisson-jakaumaa  (ks.  luku  3.3.1.2),  kahden 

tapahtuman välinen aika noudattaa eksponenttijakaumaa. Eksponenttijakauman muoto on 

myös  lähellä  kielitieteessä  tärkeää  Zipfin  jakaumaa  (ks.  luku  3.3.2.5). 

Eksponenttijakauman tiheysfunktio on muotoa  f x∣= e− x , ja tiheysfunktion arvoja 

voidaan laskea vain positiivisille x:n arvoille. Jakauman odotusarvo on 1/  ja varianssi on 

1/2 .

Esimerkki
Koska  eksponenttijakaumalla  on  mielenkiintoinen  yhteys  Poisson-jakaumaan, 
voidaan  eksponenttijakauman  avulla  tarkastella  Poisson-jakautuneen 
satunnaismuuttujan  peräkkäisten  havaintojen  etäisyyttä.  Esimerkki  tällaisesta 
sovelluksesta esitellään luvussa 4.5.1.2.

Esimerkki
Seuraavaan kuvaajaan on piirretty eksponenttijakauman tiheysfunktio parametrin   
arvoilla  =1  ja  =2 .  Käyrä  laskee  aluksi  sitä  jyrkemmin,  mitä  suurempi  on 
parametrin   arvo. 
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3.3.2.5 Zipfin laki, potenssijakauma
Potenssijakauma (power  law  distribution)  tunnetaan  kielitieteessä  paremmin  Zipfin 
lakina  (Zipf’s law),  muilla  tieteenaloilla  jakaumasta  käytetään  tavallisesti  myös  nimeä 

Pareto-jakauma (Pareto  distribution).  Lyhyesti  potenssijakaumassa  on  kyse  siitä,  että 

voimakkuudeltaan pieniä ilmiöitä on paljon ja voimakkuudeltaan suuria ilmiöitä on vähän. 

Kielen kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että harvoin esiintyviä sanoja on paljon ja 

usein  esiintyviä  sanoja  on  vähän.  Jakaumaa  käytetään  ennen  kaikkea  kuvailtaessa 

itseorganisoituvia järjestelmiä.

Potenssijakaumaa  käsitellään  tilastotieteellisessä  kirjallisuudessa  yllättävän  vähän, 

vaikka monet luonnon ja yhteiskunnan ilmiöt noudattavat juuri tätä jakaumaa. Zipfin lain 

mukaan ilmiön koko (esim. sanan esiintymien lukumäärä) on käänteisessä suhteessa ilmiön 

järjestyslukuun, kun ilmiöt on järjestetty suurimmasta pienimpään,  y  ~ r−b  (Wichmann

2005; ks. myös Zipf 1965 [1935] sekä Baayen 2001).

Yleisessä muodossaan potenssijakauma on
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y=ax−k .

Kun tälle yhtälölle tehdään logaritmimuunnos, saadaan
log  y =log a−k log x  ,

joka  on  muodoltaan  lineaarinen  yhtälö.  Potenssijakaumaa  noudattavan  muuttujan 

tunnistaakin  siitä,  että  logaritmimuunnoksen  jälkeen  muuttujan  kuvaaja  on  on  laskeva 

suora, jonka kulmakerroin on –k (ks. kuvaaja luvussa 2.2.4).

Potenssijakauman  käyttöön  liittyy  kuitenkin  erinäisiä  ongelmia.  Jakaumaa 

sovelletaan  monasti  diskreetteihin  muuttujiin,  vaikka  jakauma  itsessään  on  jatkuva 

(Baayen 2001: 20). Lisäksi jakauma on määritelty nollan ja äärettömän välillä, ts. pienin 

mahdollinen  arvo  on  nolla  ja  suurin  mahdollinen  on  ääretön.  Käytännössä  esimerkiksi 

sanojen jakaumat ovat äärellisiä:  pienin arvo on yksi (mikäli  laskuihin otetaan mukaan 

sanat, jotka eivät esiinny, myös nolla on kelvollinen arvo — mutta tällöin on määriteltävä 

kriteerit  näiden  sanojen  valinnalle),  eikä  suurinkaan  arvo  ole  aina  kovinkaan  lähellä 

ääretöntä.  Tästä  syystä  monet  potenssijakaumalle  lasketut  empiiriset  kuvaajat  eivät 

muodosta  logaritmiasteikolla  suoraa,  vaan  selvästi  kaartuvan  käyrän.  Tämän  ongelman 

välttämiseksi  Arnold  &  Bauer (2006)  ehdottavat  jakauman  typistämistä  eli  minimi-  ja 

maksimiarvojen  asettamista  empiiristen  minimi-  ja  maksimiarvojen  mukaan. 

Diskreettisyysongelmaan puolestaan lääkkeitä esittelee Baayen (2001: 20).

Zipfin lain ja potenssijakauman soveltamisesta kielitieteeseen löytyy esimerkiksi itse 

Zipfiltä  (1965  [1935]).  Wichmann  (2005)  soveltaa  potenssilakia  kielikuntien 

kokojakaumaan.  Baayen  (2001)  käsittelee  seikkaperäisesti  Zipfin  lakia  sekä  muita, 

monimutkaisempia jakaumia, joilla voi kuvata potenssijakaumaa noudattelevia ilmiöitä.

3.3.2.6 Muita jakaumia
Muita käytännössä usein vastaan tulevia jatkuvia jakaumia ovat 2 -jakauma (chi squared 

distribution;  jakauman  nimessä  on  kreikan  kirjain  ”khii”),  t-jakauma  (Student’s t  

distribution),  F-jakauma  (F  distribution).  Nämä  kaikki  jakaumat  liittyvät 

hypoteesintestaukseen, jota käsitellään luvussa 4. 

Esimerkki
Seuraavaan kuvaajaan on piirretty  2 -jakauman tiheysfunktio kahdella, viidellä ja 
kymmenellä  vapausasteella.  Vapausasteiden  määrä  vaikuttaa  suuresti  jakauman 
muotoon. 
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Esimerkki
Seuraavaan  kuvaajaan  on  piirretty  t-jakauman  tiheysfunktio  kahdella,  viidellä  ja 
kymmenellä  vapausasteella.  Muodoltaan  t-jakauman  tiheysfunktio  muistuttaa 
normaalijakauman  tiheysfunktiota.  Mitä  vähemmän vapausasteita,  sitä  paksumpia 
ovat jakauman hännät.
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Esimerkki
Seuraavaan kuvaajaan on piirretty  F-jakauman tiheysfunktio vapausastepareilla (1, 
2), (5, 10) ja (10, 100). 
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4 Tilastollista päättelyä

4.1 Yleistä tilastollisesta päättelystä
On olemassa laaja joukko menetelmiä, joiden avulla voidaan täsmällisesti  laskea, millä 

todennäköisyydellä  muuttujien  havaitut  arvot  ovat  voineet  syntyä  täysin 

sattumanvaraisesti.  Tällaisten  menetelmien  käyttöä  ja  johtopäätösten  tekemistä  niiden 

pohjalta kutsutaan tilastolliseksi päättelyksi. Tässä luvussa käsitellään tilastollista päättelyä 

yleisellä tasolla. Yksittäisiä menetelmiä esitellään luvuissa 4.4 ja 4.5.

4.1.1 Mihin tilastollinen päättely perustuu?
Tilastollisen  päättelyn  lähtökohtana  on  muodostaa  täsmällinen  hypoteesi,  jonka 

voimassaololle pystytään laskemaan todennäköisyys. Hypoteesi koskee siis suureita, joille 

voidaan  antaa  lukuarvo.  Varsinaiset  tutkimuskysymykset  eivät  tavallisesti  sellaisenaan 

koske  lukuja,  vaan  joitain  yleisemmällä  tasolla  ilmaistuja  ominaisuuksia.  Tutkijan 

tehtävänä  on  valita  ne  muuttujat,  jotka  ilmentävät  tarkasteltavaa  ominaisuutta  (ks. 

muuttujien  valinnasta  ja  mittaamisesta  luku  2).  Tilastollinen  päättely  tapahtuu  näistä 

muuttujista mitattujen arvojen perusteella.

Päättelyn  kohteena  on  jokin  muuttujan  arvoja  kuvaava  tunnusluku,  tavallisesti 

muuttujan  keskiarvo  tai  mediaani.  Tunnuslukua,  jota  koskevaa  hypoteesia  testataan, 

kutsutaan  estimaattoriksi (estimator) ja  tälle  tunnusluvulle  laskettua  arvoa  sen 

estimaatiksi (estimate). 

Hypoteesi muodostetaan käytännössä niin, että oletetaan kaiken muuttujien arvoissa 

havaitun  vaihtelun  johtuvan  sattumasta.  Tällainen  ajattelutapa  on  oikeastaan  täysin 

päinvastainen  kuin  mitä  tutkijalla  tavallisesti  on:  tutkimuksen tarkoituksena  on  havaita 

eroja  ja  pohtia  niiden  syitä,  mutta  hypoteesintestauksessa  oletetaan,  että  eroja  ei 

todellisuudessa ole olemassa. Tästä syystä tutkimushypoteesia kutsutaan nollahypoteesiksi 

(null hypothesis), ja sitä merkitään H 0 .

Nollahypoteesin  lisäksi  asetetaan  toinenkin  hypoteesi,  jota  kutsutaan 

vastahypoteesiksi (alternative hypothesis) ja jota merkitään joko  H A  tai  H 1 .  Mikäli 

todennäköisyys sille, että havaitut arvot olisivat voineet syntyä sattumalta — toisin sanoen 

todennäköisyys  sille,  että  nollahypoteesi  pitää  paikkansa  —  on  pieni,  nollahypoteesi 

hylätään ja vastahypoteesi hyväksytään. Mitään ehdotonta rajaa tälle todennäköisyydelle ei 

ole  olemassa,  vaan  tutkija  päättää  sen  itse.  Ihmistieteissä  tavallinen  kriittinen 
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todennäköisyys  eli  merkitsevyystaso  on  0,05,  jolloin  tulkinta  on  se,  että  jos  laskettu 

todennäköisyys  on suurempi kuin 0,05,  nollahypoteesi  jää voimaan,  mutta  jos  laskettu 

todennäköisyys  on  pienempi  kuin  0,05,  nollahypoteesi  hylätään.  Muita  käytettyjä 

merkitsevyystasoja  ovat  0,01  ja  0,001,  jotka  asettavat  tiukempia  vaatimuksia 

nollahypoteesin hylkäämiselle.

Esimerkki
Tiedetään, että vuonna 2005 Suomen väestöstä suomenkielisten osuus oli 91,64 % 
(Tilastokeskus).  Merkitään  tätä  suomenkielisten  osuutta  p 0 .  Poimitaan  otos 
suomalaisista  ja  merkitään  otoksen  suomenkielisten  osuutta  p .  Kiinnostava 
kysymys  kuuluu,  poikkeaako  otoksemme  suomenkielisten  osuus  koko  väestön 
suomenkielisten  osuudesta,  eli  olemmeko  poimineet  otoksen  sellaisesta 
populaatiosta, joka edustaa koko väestöä.
Nollahypoteesi on tällöin se, että otoksessamme suomenkielisten osuus on yhtä suuri 
kuin  koko  väestössä,  H 0 : p= p 0 .  Vastahypoteesina  on,  että  otoksessamme 
suomenkielisten osuus on eri kuin koko väestössä, H A : p≠ p 0 .

Hypoteesin testaamiseksi tarvitaan paitsi suomenkielisten osuudet myös tieto otoksen 
koosta (ks. luku  4.4.2.1). Mitä kauempana otoksen suomenkielisten osuus on koko 
väestön suomenkielisten osuudesta, sitä pienempi on todennäköisyys,  että otos on 
poimittu  edustavasti  koko  väestöstä.  Jos  otoksemme populaationa  on  esimerkiksi 
yksittäinen  kunta,  voimme  tämän  perusteella  päätellä,  noudattaako  kunnan 
väestörakenne koko maan keskiarvoa.  Jos  taas  otoksemme populaationa  on koko 
väestö,  voimme  tämän  perusteella  päätellä,  olemmeko  suorittaneet  otannan 
edustavasti.

Edellä hypoteesi asetettiin niin sanotusti kaksisuuntaisena, eli nollahypoteesin hylkäämisen 

kriteerinä oli riittävän suuri poikkeama vertailuarvosta. Hypoteesi voidaan asettaa myös 

yksisuuntaisena.

Esimerkki
Merkitään  edelleen  suomenkielisten  osuutta  koko  väestöstä  tunnuksella  p 0 . 
Poimitaan  yksinkertainen  satunnaisotos  jonkin  rannikkokunnan  asukkaista. 
Tiedetään, että rannikolla asuu keskimääräistä enemmän ruotsinkielisiä. Voidaan siis 
olettaa,  että  otoksemme  suomenkielisten  osuus,  p ,  on  pienempi  kuin  koko 
populaation  suomenkielisten  osuus.  Testataan,  onko  otoksemme  suomenkielisten 
osuus pienempi kuin koko väestössä. Asetetaan yksisuuntaiset hypoteesit seuraavasti,

H 0 : p≥ p 0

H A : p p0 .

Hylkäämme  siis  nollahypoteesin,  mikäli  otoksemme  suomenkielisten  osuus  on 
merkitsevästi  pienempi  kuin  koko  väestön.  Sen  sijaan  jos  suomenkielisten  osuus 
otoksessamme  olisi  jostain  syystä  huomattavasti  koko  väestön  suomenkielisten 
osuutta suurempi, nollahypoteesimme jäisi voimaan.



89

Yksisuuntainen  hypoteesi  voidaan  asettaa  myös  toisin  päin.  Poimitaan  otos  tällä 
kertaa keskisuomalaisesta  kunnasta.  Koska ruotsinkielisten osuus Keski-Suomessa 
on  pienempi,  testaamme,  onko  otoksemme suomenkielisten  osuus  suurempi  kuin 
koko väestössä. Yksisuuntaiset hypoteesit ovat tällöin

H 0 : p≤ p 0

H A : p p 0 .

Päätös nollahypoteesin hylkäämisestä tai hyväksymisestä tapahtuu tilastollisessa testissä 

lasketun  testisuureen avulla.  Varsinainen  testisuureen  laskenta  riippuu  käytettävästä 

testistä. Kun testisuure on laskettu, voidaan edetä kahdella tavalla. Perinteisempi tapa on 

katsoa  testiä  vastaavan  todennäköisyysjakauman  taulukosta  valittua  merkitsevyystasoa 

vastaava  kriittinen  arvo.  Mikäli  testisuure  on  suurempi  kuin  tämä  kriittinen  arvo, 

nollahypoteesi hylätään. Tätä tapaa on käytetty ennen kaikkea aikana ennen tietokoneiden 

yleistymistä, koska tällöin ei tarvitse laskea muuta kuin testisuure. Tulosten raportoinnin 

yhteydessä mainitaan tällöin tavallisesti testisuureen arvo sekä pienin taulukosta löytyvä 

merkitsevyystaso, jolla testisuure on merkitsevä. 

Nykyään yleisempi  tapa  on  raportoida  suoraan  testisuureeseen  liittyvä  p-arvo eli 

todennäköisyys,  jolla  havaittu  tai  sitä  suurempi  testisuureen  arvo  voi  syntyä,  mikäli 

nollahypoteesin oletetaan pitävän paikkansa.  Täsmällisen  p-arvon laskemiseen tarvitaan 

tavallisesti  tietokonetta.  Kaikki  tilasto-ohjelmistot  tulostavat  testien  yhteydessä 

automaattisesti  p-arvot. Etuna  p-arvon raportoinnissa on se, että päätöstä nollahypoteesin 

hylkäämisestä ei tarvitse sitoa mihinkään määrättyyn merkitsevyystasoon. Jos  p-arvo on 

esimerkiksi 0,02, tuloksen raportoija voi perustellusti hylätä nollahypoteesin siksi, että se 

on pienempi kuin 0,05, mutta joku toinen raporttia lukiessaan voi todeta, että tulos ei ole 

merkitsevä tasolla 0,01 eikä nollahypoteesia näin ollen pitäisi hylätä. Mikäli raportoitaisiin 

vain merkitsevyystaso 0,05, ei lukija saisi tietää, kuinka paljon pienempi kuin 0,05 havaittu 

todennäköisyys oikeastaan on.

4.1.2 Mihin tilastollinen päättely soveltuu?
Ennen  tilastollisten  testien  käyttöä  on  syytä  selvittää  itselleen,  onko  testaamisesta 

ylipäätään hyötyä. Jos esimerkiksi poimitaan sadan suomalaisen otos, jossa suomenkielisiä 

on  vain  viisi,  on  ilman  tilastollisia  testejäkin  selvää,  että  otos  poikkeaa  tilastollisesti 

merkitsevästi koko Suomen väestöstä. Mikäli tässä tehdään tilastollinen testi, antaa se kyllä 

aivan oikean tuloksen, mutta testi on hyödytön, koska tulos tiedetään ilman sitäkin. 

Edellistä  haitallisempaa  tilastollisten  testien  tarpeeton  käyttö  on  silloin,  kun 

havaitulla  erolla  ei  ole  käytännön  merkitystä.  Käytännön  merkittävyys  ja  tilastollinen 
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merkitsevyys  ovat  eri  asioita.  Jos  esimerkiksi  poimitaan  10  000  suomalaisen  otos  ja 

havaitaan,  että  näistä  91  %  on  suomenkielisiä,  poikkeaa  tämä  suomenkielisten  osuus 

tilastollisesti  merkitsevästi  koko  väestön  suomenkielisten  osuudesta,  joka  on  91,64  %. 

Onko näin pienellä erolla käytännön merkitystä? Tuskin, joskin lopullinen päätös riippuu 

tutkimusongelmasta.

Merkitsevyystestien tarkoituksena on hallita todennäköisyyttä, jolla havaittu tulos on 

voinut  syntyä  sattumalta.  Mikäli  otoskokoa  kasvatetaan  mielivaltaisen  suureksi,  yhä 

pienemmät  ja  pienemmät  erot  havaittujen  ja  odotettujen  arvojen  välillä  osoittautuvat 

tilastollisesti  merkitseviksi.  Wang (1993: 9) esittelee jopa testin,  jolla  erilaisten,  samoin 

jakautuneiden  satunnaiskohinoiden  (random noise,  yleisesti  käytetty  nimitys  sellaiselle 

satunnaiselle  vaihtelulle,  jolle  ei  oleteta  mitään  mielenkiintoista  syytä) välille  on 

mahdollista  löytää  voimakas  tilastollisesti  merkitsevä  yhteys.  Todellisuudessa  tällainen 

yhteys on täysin mielivaltainen, mutta kuvastaa hyvin tilastollisen päättelyn riskejä.

Wang (1993) suosittaakin  kaksivaiheista  merkitsevyystestausta.  Ensimmäiseksi  on 

arvioitava,  onko  havaitulla  erolla  käytännön  merkitystä.  Tässä  arviossa  tutkijan  on 

hyödynnettävä  oman  sovellusalansa  asiantuntemusta.  Vain,  mikäli  havaitulla  erolla  on 

käytännön merkitystä, jatketaan tilastollisilla testeillä. Mikäli käytännössä merkittävä ero 

on  myös  tilastollisesti  merkitsevä,  on  saavutettu  raportoinnin  arvoisia  tuloksia.  Mikäli 

käytännössä merkittävä ero ei läpäise tilastollisia merkitsevyystestejä, on joko kyse siitä, 

että  otoskoko on liian pieni  erojen havaitsemiseksi  tai  koko eroa ei  ole  olemassakaan. 

Mikäli  erolla  ei  ole  käytännön  merkitystä,  ei  tilastollinen  merkitsevyystesti  lisää 

tietämystämme mitenkään.

On  myös  muistettava,  että  tilastollisesti  merkitsevä  tulos  ei  tarkoita  syy–

seuraussuhteen olemassaoloa. Tällainen suhde voi olla olemassa, mutta varmuutta siitä ei 

pelkästään havainnoimalla voi saada. Voi nimittäin olla, että kahden keskenään korreloivan 

muuttujan takana on kolmas,  yhteinen taustamuuttuja.  Tällöin alun perin  tarkastelluista 

muuttujista kumpikaan ei selitä toista, vaan ne kummatkin selittää kolmas muuttuja. Mikäli 

syy–seuraussuhteita halutaan tarkastella, on käytettävä kontrolloituja kokeita. Kausaalisen 

päättelyn riskeistä kertoo enemmän Wang (1993).

4.1.3 Tärkeitä yksityiskohtia
Tilastollinen  päättely  on  nimenomaan  tilastollista.  Tehtävät  johtopäätökset  eivät  ole 

logiikan  sääntöjen  tapaan  ehdottomia,  vaan  jokaiseen  johtopäätökseen  liittyy 

todennäköisyys,  jolla  se  pitää  paikkansa.  Kun  siis  valitaan  tilastolliselle  testille  tietty 
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merkitsevyystaso, pyritään tämän todennäköisyyden hallintaan. Jos esimerkiksi hylätään 

nollahypoteesi  merkitsevyystasolla  =0,05 ,  tarkoittaa  tämä,  että  toistettaessa  koetta 

monta  kertaa  keskimäärin  joka  kahdeskymmenes  koe  tuottaa  virheellisen  tuloksen  — 

nollahypoteesi hylätään, vaikka se todellisuudessa pitääkin paikkansa.

Virhettä,  joka  tapahtuu,  kun  nollahypoteesi  hylätään  vaikka  se  todellisuudessa 

pitääkin  paikkansa,  kutsutaan  tyypin  I  virheeksi.  Tämän  virheen  todennäköisyyttä 

kontrolloidaan testin merkitsevyystasolla   . Myös toisenlainen virhe on mahdollinen: ei 

hylätä  nollahypoteesia,  vaikka  se  todellisuudessa  ei  pidä  paikkaansa.  Tätä  virhettä 

kutsutaan tyypin II virheeksi, ja tämän virheen todennäköisyyttä merkitään  . Tyypin II 

virheen  todennäköisyyden  laskeminen  ei  ole  niin  yleistä  kuin  tyypin  I  virheen 

todennäköisyyden eli  merkitsevyystason ilmaiseminen,  mutta  se  on  täysin  mahdollista. 

Tähän palataan pian.

Tilastolliseen päättelyyn liittyy siis aina virheen mahdollisuus. Jos halutaan pienentää 

tyypin I virheen todennäköisyyttä (mikä on tavallisempaa),  kasvaa usein tyypin II virheen 

todennäköisyys.  Sama pätee myös toiseen suuntaan: tyypin II  virheen todennäköisyyttä 

voidaan pienentää nostamalla merkitsevyystasoa. Mikäli halutaan samaan aikaan pienentää 

kummankin  virheen  todennäköisyyttä,  joudutaan  otoskokoa  kasvattamaan.  Virheiden 

todennäköisyyksien  painaminen  mielivaltaisen  pieneksi  on  kuitenkin  yleensä 

epäkäytännöllistä, sillä etenkin ihmisiä tutkittaessa otoskoon mielivaltainen kasvattaminen 

on kallista ja usein mahdotontakin.

Tyypin  II  virheen  todennäköisyyteen  liittyy  myös  testin  tehokkuuden  käsite. 

Tilastollisen testin teho on  1− ,  se voi siis saada arvoja nollan ja yhden välillä. Mitä 

korkeampi on testin teho, sitä suuremmalla todennäköisyydellä testi havaitsee merkitseviä 

eroja,  jos  niitä  on  olemassa.  Testin  teho  voidaan  laskea,  kun  tiedetään  vertailtavien 

suureiden  erotus,  valittu  merkitsevyystaso    sekä  otoskoko  n (Rietveld  &  van  Hout

2005: 25–26).

Rietveld & van Hout (id. 44) suosittelevatkin, että tilastollista tutkimusta ei kannata 

tehdä,  ellei  sen  teho  ole  kovin  suuri.  Tämä  liittyy  luvussa  4.1.2 esiteltyyn  käytännön 

merkittävyyden  ja  tilastollisen  merkitsevyyden  eroon:  tutkijan  tulisi  aihepiirinsä 

tuntemuksen kautta etukäteen arvioida, kuinka suurella tilastollisella erolla on käytännön 

merkitystä,  ja  laskea  tilastollisen  testin  tehokkuus  tälle  odotetulle  erolle.  Ongelmana 

tällaisessa tehokkuuden määrittelyssä on se, että ryhmien välisiä eroja ei voi laskea, ennen 
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kuin aineisto on kerätty. Näin ollen ei myöskään etukäteen voi tietää, onko tutkimuksella 

mahdollista saada käytännössä merkittävää tulosta.

Testin  tehokkuuden  määrittely  ennen  tutkimusta  onkin  aina  vain  suuntaa-antava. 

Tutkijan on päätettävä, kuinka suuri käytännön ero halutaan löytää, mikä tehokkuus testille 

halutaan ja millä merkitsevyystasolla eroja halutaan havaita. Kun lisäksi vielä arvioidaan 

populaatioiden  keskihajonnat,  voidaan  laskea  tarvittava  otoskoko.  Lisää  otoskoon 

määrittämisestä erilaisille testeille ks. Rietveld & van Hout (2005: 26–27, 45, 68–70).

Nostettakoon tässä yhteydessä vielä esille eräs tilastolliseen päättelyyn oleellisesti 

liittyvä termi. Monia testejä käytettäessä määritellään vapausasteet (degrees of freedom), 

joilla  on  vaikutusta  todennäköisyysjakaumaan,  johon  testisuuretta  verrataan. 

Vapausasteella  tarkoitetaan  sitä  määrää  aineiston  havainnoista,  jotka  voivat  vaihdella 

vapaasti  sen  jälkeen,  kun  aineistosta  on  joitain  tunnuslukuja  laskettu.  Lasketaan 

esimerkiksi kolmen luvun (1, 2, 3) summa. Tässä tapauksessa summa on 6. Jos tiedämme 

summan sekä kaksi alkuperäisistä luvuista, tiedämme myös kolmannen alkuperäisen luvun. 

Jos  tiedossamme  on  kaikki  kolme  lukua  sekä  summa,  käytössämme  on  enemmän 

informaatiota kuin tarvitsemme — toisin sanoen kaikki tiedossamme olevat luvut eivät ole 

riippumattomia. Vapausaste ilmaisee niiden havaintojen lukumäärän, jotka ovat toisistaan 

riippumattomia,  kun  määrätyt  tunnusluvut  aineistosta  on  laskettu.  Tämän  syvemmälle 

vapausasteen määritelmään ei tarvitse mennä,  sillä vapausasteen käsitteen sisäistäminen 

vaatii yleensä aikaa. Soveltajalle riittää, kun laskee vapausasteiden määrän kunkin testin 

kohdalla  ilmaistulla  tavalla.  Visuaalisemman  esimerkin  vapausasteista  tarjoaa  Anshen

(1978: 25).

4.2 Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Tilastollinen  päättely  perustuu  ajatukseen,  että  lasketaan  todennäköisyys  havaituille 

aineiston  arvoille,  kun  tietyt  oletukset  aineiston  jakaumasta  ovat  voimassa.  Ennen 

päättelyyn siirtymistä on esiteltävä keskeiset todennäköisyyslaskentaan liittyvät käsitteet. 

Tämän luvun sisältö on pitkälti teoreettista ja kaukana varsinaisesta kielitieteestä, mutta 

tässä esitettyjen käsitteiden tunteminen on hyödyksi tilastollisen päättelyn soveltamisessa.

4.2.1 Todennäköisyyden määritelmiä
Klassisella todennäköisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jonkin tapahtuman tai kokeen 

kaikki  mahdolliset  lopputulokset  tiedetään ja  kaikkien lopputulosten todennäköisyys on 
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yhtä  suuri.  Esimerkiksi  määritelmällisesti  harhaton  arpakuutio  voi  heitettäessä  päätyä 

kuuteen eri asentoon, joista jokaisen todennäköisyys on yhtä suuri.

Klassisen  todennäköisyyden  käsitteen  ongelmana  on  se,  että  se  toimii  vain 

ideaalistetuissa  tapahtumissa.  Koskaan  ei  voida  tietää,  että  todellinen  arpakuutio  olisi 

täysin harhaton, vaan siitä on valmistusvaiheessa voinut tulla harhainen. Tällöin kaikkien 

kuuden lopputuloksen todennäköisyys ei ole yhtä suuri, mutta harhan suuruutta ja suuntaa 

on mahdotonta ilmaista täsmällisesti.

Tilastollinen todennäköisyys on toinen tapa määritellä eri lopputulosten suhteelliset 

todennäköisyydet.  Voidaan  esimerkiksi  heittää  yhtä  ja  samaa  arpakuutiota 

kymmenentuhatta kertaa ja taulukoida saadut silmäluvut. Tämän taulukon pohjalta voidaan 

sitten  laatia  eri  lopputulosten  todennäköisyydet.  Mikäli  noppa  on  harhaton,  eri 

lopputulosten todennäköisyydet ovat lähellä toisiaan, mutta harvoin täsmälleen yhtä suuria. 

Todennäköisyyden  johtaminen  tilastollisesti  tarjoaa  myös  mahdollisuuden  etsiä 

todennäköisyyksiä  tapahtumille,  joiden  eri  lopputuloksia  ei  ennen  tilaston  laatimista 

täsmällisesti  tunneta.  Tässä  on  kuitenkin  syytä  olla  tarkkana:  ennen  kuin  tilastollisesti 

johdettuja  todennäköisyyksiä  aletaan  käyttää  päättelyssä,  on  eri  lopputulokset  ja  niihin 

liittyvät todennäköisyydet kiinnitettävä. 

Tilastollisia  todennäköisyyksiä  käytettäessä  on  myös  muistettava,  että  yksittäisiä, 

keskenään mahdollisimman samanlaisia  tapauksia  tulee olla  paljon — muuten johdetut 

todennäköisyydet  kuvaavat  todellisuutta  huonosti.  Jos  esimerkiksi  havainnoidaan 

yksittäisiä kielenpuhujia, tietyn äännevariantin esiintymiselle erilaisissa ympäristöissä on 

mahdollista laskea tilastolliset todennäköisyydet, koska kustakin yksittäisestä äänteestä on 

mahdollista saada suuri määrä havaintoja. Jos sen sijaan tarkastellaan jonkin yksittäisen 

sanan  esiintymistä  tietyssä  lauseasemassa  puhutussa  kielessä,  riittävän  suuren 

havaintomäärän  saaminen  todennäköisyyksien  muodostamiseksi  voi  olla  ylivoimaisen 

työlästä.

Jahka tilastolliset todennäköisyydet on muodostettu, niitä käytetään samaan tapaan 

kuin  klassisia  todennäköisyyksiä.  Suuri  osa  päättelyssä  käytetyistä  parametreista  on 

laskettu  juuri  tilastollisten  todennäköisyyksien  pohjalta.  Sen  sijaan  satunnaismuuttujien 

teoreettiset  jakaumat,  joita  todellisten  muuttujien  oletetaan  noudattavan,  perustuvat 

klassisen todennäköisyyden käsitteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että teoreettisten jakaumien 

kaikkien lopputulosten todennäköisyydet tiedetään täsmällisesti.
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4.2.2 Peruslaskusäännöt
Todennäköisyyslaskenta  perustuu  joukko-oppina  tunnetulle  matematiikan  osa-alueelle. 

Jonkin tilastollisen kokeen eri lopputulokset muodostavat joukon, jota kutsutaan kokeen 

otosavaruudeksi (sample  space),  S. Koko  otosavaruuden  todennäköisyys  on  1,  mikä 

tarkoittaa,  että  täydellä  varmuudella  kokeesta  saadaan jokin  lopputulos.  Otosavaruuden 

osajoukkojen  (yksittäisten  tapahtumien  tai  niiden  yhdistelmien)  todennäköisyydet  P 
vaihtelevat välillä 0≤P≤1 . Minkään tapahtuman todennäköisyys ei voi olla negatiivinen, 

eikä mikään todennäköisyys tai todennäköisyyksien yhdistelmä voi olla suurempi kuin 1. 

Mitä  suurempi tiettyyn lopputulokseen liittyvä todennäköisyys  P on,  sitä  varmempi on 

kyseinen lopputulos.

Olkoon  A ja  B kaksi otosavaruuden S osajoukkoa. Tällöin määritellään operaattorit 

yhdiste (union)  ja  leikkaus (intersection)  seuraavasti:  Mikäli  tapahtuma  kuuluu  joko 

osajoukkoon  A tai  osajoukkoon  B (tai  molempiin),  on  kyse  osajoukkojen  yhdisteestä, 

A∪B  (tarkoittaa sanallisesti samaa kuin ”A tai  B”). Mikäli tapahtuma kuuluu yhtä aikaa 

molempiin osajoukkoihin (”A ja B”), on kyse osajoukkojen leikkauksesta, A∩B . 

Kolmas  tärkeä  määritelmä  on  vastajoukko  eli  komplementti (complement),  jota 

merkitään  Ac  tai  joskus  A .  Tapahtuma  A ja sen komplementti  kattavat  yhdessä koko 

otosavaruuden,  S=A∪Ac .  Samaan  aikaan  ei  voi  tapahtua  A ja  sen  komplementti, 

A∩Ac=∅ ; tällaista tapahtumaa kutsutaan tyhjäksi joukoksi (empty set).

Mikäli  A ja  B ovat  erillisiä  tapahtumia,  niiden  yhdisteen  todennäköisyys  on 

kummankin tapahtuman todennäköisyyksien summa, 
P A∪B=P AP B .

Riippumattomien  tapahtumien  leikkauksen  todennäköisyys  on  tapahtumien 

todennäköisyyksien tulo,
P A∩B=P AP B .

Yleisemmin kahden tapauksen yhdisteen todennäköisyyden voi ilmaista muodossa
P A∪B=P AP B−P  A∩B .

Mikäli tapahtumat  A ja  B ovat erillisiä, niiden leikkauksen todennäköisyys on 0 (mutta 

niiden tulon ei  tällöin tarvitse  olla  0,  eli  tapahtumat eivät  tällöin ole  riippumattomia!), 

jolloin  edellä  esitetty  yhdisteen  todennäköisyyden  kaava  supistuu  erillisten  tapausten 

yhdisteen todennäköisyyden kaavaksi.

Edelliset  laskusäännöt  nojaavat  riippumattomuuden määritelmään,  joka  esitellään 

seuraavaksi.
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4.2.3 Satunnaismuuttujien riippumattomuus
Määritelmän mukaan kaksi tapahtumaa A ja B ovat tilastollisesti riippumattomia, mikäli 

P A∩B=P AP B .

Riippumattomuus tarkoittaa, että tieto tapahtuman A lopputuloksesta ei vaikuta tapahtuman 

B todennäköisyyteen  eikä  tieto  tapahtuman  B lopputuloksesta  vaikuta  tapahtuman  A 
todennäköisyyteen.  Riippumattomuus  voidaan  todeta  todellisesta  havaintoaineistosta. 

Seuraavat nopanheittoesimerkit valottavat asiaa.

Esimerkki: riippumattomat muuttujat
Heitetään kahta noppaa. Merkitään toisen nopan silmälukua kirjaimella  X ja toisen 
nopan  silmälukua  kirjaimella  Y.  Koska  nopat  ovat  toisistaan  riippumattomia, 
kaikkien silmälukujen yhdistelmien todennäköisyydet ovat yhtä suuria. Taulukoidaan 
eri  yhdistelmien  todennäköisyydet  seuraavasti  (noppien  tunnukset  valittiin 
kuvaamaan x- ja y-akseleiden nimiä merkintöjen yksinkertaistamiseksi).

arvo 1 2 3 4 5 6 summa
1 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
2 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
3 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
4 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
5 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
6 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6

summa 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1

Jos nopan X silmäluku on 3 ja nopan Y silmäluku on 2, huomataan, että

P X =3∩Y =2= 1
36 .

Vastaavalla tavalla huomataan, että

P  X =3P Y =2=1
6
⋅1

6
= 1

36 .

Toisin  sanoen  P X ∩Y =1/36=P X P Y  .  Sama  pätee  millä  tahansa 
silmälukujen yhdistelmällä, joten muuttujat X ja Y ovat riippumattomia.

Esimerkki: riippuvat muuttujat
Heitetään jälleen kahta toisistaan riippumatonta noppaa. Olkoon muuttuja Y edelleen 
toisen nopan silmäluku. Asetetaan muuttujaksi X kahden nopan silmälukujen summa. 
Taulukoidaan jälleen todennäköisyydet:
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arvo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 summa
1 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0 0 0 0 0 1/6
2 0 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0 0 0 0 1/6
3 0 0 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0 0 0 1/6
4 0 0 0 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0 0 1/6
5 0 0 0 0 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0 1/6
6 0 0 0 0 0 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6

summa 1/36 1/18 1/12 1/9 5/36 1/6 5/36 1/9 1/12 1/18 1/36 1

Jos nyt nopan Y silmäluku on 1 ja noppien silmälukujen summa, X, on 2, niin 

P  X =2∩Y=1= 1
36

≠ 1
216

= 1
36

⋅1
6
=P X =2P Y =1 .

Muuttujat  X ja  Y eivät ole riippumattomia; jos esimerkiksi tiedetään, että nopan  Y 
silmäluku on 1, tiedetään myös, että silmälukujen summa X ei voi olla suurempi kuin 
7.
Jotta satunnaismuuttujat voisivat olla riippumattomia, on riippumattomuus todettava 
kaikilla  muuttujien  X ja  Y yhdistelmillä.  Ensimmäisessä  esimerkissä  tämä  on 
mahdollista, toisessa esimerkissä ei.

4.3 Parametristen ja epäparametristen menetelmien 
eroista

Tilastollisen päättelyn menetelmät  voi jakaa kahteen ryhmään sen perusteella,  millaisia 

oletuksia tarkasteltavien muuttujien jakaumasta tehdään. Mikäli  oletetaan,  että muuttuja 

noudattaa  normaalijakaumaa  joillain  tietyillä  keskiarvolla  ja  varianssilla,  käytetään 

parametrisia menetelmiä.5 Mikäli  tällaisia  oletuksia  jakauman  luonteesta  ei  tehdä, 

käytetään  epäparametrisia menetelmiä.  Mikäli  verrataan  useampaa  eri  populaatiota 

keskenään  parametrisilla  menetelmillä,  oletetaan  lisäksi,  että  kaikki  havainnot  ovat 

toisistaan riippumattomia ja eri populaatioiden varianssit ovat samat (Siegel & Castellan

1988: 20). 

Mikäli  mittaus  on  tehty  nominaali-  tai  järjestysasteikolla,  nämä  oletukset  eivät 

tietenkään pidä paikkaansa.  Tästä syystä nominaali-  ja järjestysasteikollisten muuttujien 

kohdalla tulisi käyttää epäparametrisia menetelmiä (id. 32; Oakes 1998: 11). Parametrisia 

menetelmiä  tulisi  näin  ollen  käyttää  vain  välimatka-  ja  suhdeasteikollisten  muuttujien 

kohdalla ja silloinkin vain,  mikäli  oletukset  jakauman ja  parametrien luonteesta pitävät 

paikkansa. 

5 Parametrisia menetelmiä on olemassa myös muille kuin normaalijakaumaa noudattaville muuttujille, mutta 
kaikki yleisimmin tunnetut parametriset menetelmät perustuvat nimenomaan normaalijakaumaan, eikä 
tässäkään tekstissä esitellä muita parametrisia menetelmiä.
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Käytännössä  parametrisia  menetelmiä  näkee  sovellettavan  myös  ilman,  että  aina 

muistettaisiin  ottaa  huomioon  menetelmien  aineistolle  asettamat  vaatimukset.  Osaltaan 

syynä tähän on se,  että  parametristen menetelmien tuntemus on yleisesti  parempi  kuin 

epäparametristen menetelmien.  Vähintä,  mitä  tutkijan ennen parametristen menetelmien 

käyttöä  tulee  tehdä,  on  tarkastella  graafisesti,  muistuttaako  jakauma  lainkaan 

normaalijakaumaa. Mikäli kyseessä on vähintään välimatka-asteikollinen muuttuja, jonka 

voi olettaa noudattavan normaalijakaumaa, on silti mahdollista, että tutkitttava aineisto ei 

näytä  normaalisti  jakautuneelta.  Näin  käy  etenkin  silloin,  jos  aineiston  koko  on  pieni. 

Tällöin on varminta käyttää epäparametrisia menetelmiä, ellei todella tiedetä, että muuttuja 

noudattaa normaalijakaumaa (Oakes 1998: 11).

Epäparametriset menetelmät nousevat luonnostaan keskeiseen asemaan kielitieteessä, 

jossa suurin osa mittauksista tehdään nominaali- ja järjestysasteikoilla. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita,  että parametriset  menetelmät tulisi  hylätä kokonaan. Päin vastoin, parametrisia 

menetelmiä  kannattaa  käyttää  silloin,  kun  aineistoa  koskevat  oletukset  todella  pitävät 

paikkansa.  Tilastollisiin  testeihin  liittyy  tehokkuuden  käsite.  Silloin,  kun  parametrisia 

menetelmiä  voi  käyttää,  ne  ovat  tehokkaampia  kuin  samaan  aineistoon  käytettävät 

epäparametriset menetelmät. Oakes (1998: 11) määrittelee tehon niin, että tehokkaampaa 

testiä  käytettäessä  hypoteesin  hyväksymiseen  tai  hylkäämiseen  johtavan  virheen 

mahdollisuus on pienempi. 

Rietveld & van Hout (2005: 136) puolestaan puolustavat parametristen menetelmien 

käyttöä myös järjestysasteikollisten muuttujien kohdalla sillä perusteella, että käytettävissä 

on tällöin tehokkaampia, herkempiä ja kehittyneempiä menetelmiä, joiden tulokset ovat 

helpommin tulkittavissa.  Tosin he myöntävät  tällaisen menettelyn voivan johtaa pieniin 

virheisiin,  mutta  pitävät  tätä  pienenä  hintana  paremmin  tunnettujen  parametristen 

menetelmien etuihin nähden. 

Johtopäätöksenä  näistä  erilaisista  mielipiteistä  voi  esittää,  että  tutkimusprosessin 

aikana  tulisi  kokeilla  useampia  eri  menetelmiä  sekä  samaakin  menetelmää  pienin 

muutoksin. Näin on mahdollista nähdä, miten lähellä tai kaukana eri menetelmien antamat 

tulokset ovat. Ja mitä useampi menetelmä antaa samansuuntaisia tuloksia, sitä varmempi 

voi  olla  tulosten luotettavuudesta.  Lisää parametristen ja  epäparametristen menetelmien 

erosta ja soveltuvan tilastollisen menetelmän valinnasta ks. Siegel & Castellan (1988: 19–

36).
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4.4 Parametrisia menetelmiä

4.4.1 Luottamusväli
Grönroos (2003: 105) määrittelee  luottamusvälin (confidence interval) satunnaisväliksi, 

joka  sisältää  parametrin  oikean  arvon  tietyllä  todennäköisyydellä  1− .  Kun  1−  

kerrotaan  sadalla,  saadaan  prosentein  ilmoitettava  luottamusvälin  luottamustaso 

(confidence  level).  Luottamusväli  on  yleisin  tilastollisessa  päättelyssä  käytetyistä 

väliestimaattoreista.

Olkoon  X normaalijakautunut  satunnaismuuttuja,  jonka  keskiarvo  on  µ  ja 

keskihajonta  . Luottamusväli lasketaan kaavalla

 ±z /2

n , 

jossa z /2 on haluttua luottamustasoa α vastaava normaalijakaumataulukon arvo ja n on 

otoskoko (vähintään 30). Tällöin 95 %:n luottamusväli otoskeskiarvolle on

 −1,96 
n

, 1,96 
n

 . 

Tulkinta on, että 95 %:n todennäköisyydellä luottamusväli on onnistuttu muodostamaan 

niin, että populaation keskiarvo (joka on vakio) sijaitsee kyseisellä välillä.

Edellisestä  voidaan  johtaa  prosenttiosuuden  luottamusväli  eli  binomijakautuneen 

muuttujan osuuden luottamusväli. Lasketaan otoksesta suhteellinen frekvenssi ja käytetään 

sitä  binomijakautuneen  muuttujan  todennäköisyyden  p estimaattorina,  p .  Tällöin 

estimaattorin p  luottamusväli on

  p−z /2 p 1− p
n

, p z/2 p1−p
n

 .

Entä, kun populaation keskiarvoa ja keskihajontaa ei tunneta? Tällöin on laskennassa 

käytettävä  t-jakaumaa.  Olkoon  X normaalijakautunut  satunnaismuuttuja,  jonka 

otoskeskiarvo on x  ja otoskeskihajonta s. Luottamusväli lasketaan kaavalla

x±t /2 ;n−1
s
n

, 

jossa t/2 ; n−1 on  haluttua  luottamustasoa  α vastaava  t-jakauman  taulukon  arvo 

vapausasteilla n – 1 ja n on otoskoko. 

Jos verrataan kahden populaation keskiarvoja, x1  ja x2 , ja halutaan tietää, mikä on 

tämän erotuksen luottamusväli, se saadaan laskemalla 
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x1−x2±t /2 ; k  s1
2

n1


s2
2

n2

, 

missä  t-jakauman  vapausasteet  ovat  k=minn1−1, n2−1 .  Tässä  oletetaan,  että 

populaatioiden varianssit ovat erisuuruiset. Mikäli varianssien oletetaan olevan yhtä suuret, 

käytetään hieman erilaista laskentaa (ks. Grönroos 2003: 130), jota ei nyt tässä esitellä.

Esimerkki
Biber  et  al.  (1998: 178–179)  tarkastelee  koululaisten  kielitaidon  kehittymistä 
arizonalaisten koululaisten kirjoittamien esseiden avulla. Vertailtavana on kolmannen 
ja  kuudennen  luokan  oppilaiden  englanninkielisiä  esseitä,  joista  on  mitattu  kaksi 
suhdeasteikollista muuttujaa: esseen pituus sanoissa sekä ns.  T-yksikön pituus (T-
yksiköllä  tarkoitetaan  itsenäistä  lausetta  mukaan  lukien  kaikki  siihen  liittyvät 
epäitsenäiset lauseet). Hypoteesina on, että vanhemmat oppilaat pystyvät tuottamaan 
sekä pidempiä tekstejä että pidempiä (ja siten kompleksisempia) T-yksiköitä.
Taulukoidaan tarkastelussa käytettävät luvut:

kolmas luokka kuudes luokka

keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta

sanoja esseessä 76,8 48,6 113,5 32,2

sanoja T-yksikössä 9,6 3,9 10,8 3,0

otoskoko 241 238

Tässä ei tiedetä populaatioiden todellista keskiarvoa tai keskihajontaa, vaan niiden 
sijaan  käytetään  otoksesta  laskettua  keskiarvoa  ja  keskihajontaa.  Lasketaan 
luottamusvälit luokkien eli populaatioiden keskiarvojen erotukselle oletuksella, että 
populaatioiden  variaatiot  ovat  erisuuruiset.  Tällöin  vapausasteita  on 237.  Valitaan 
luottamustasoksi 99 %. Aloitetaan esseen pituudesta:

x1−x 2=76,8−113,5=−36,7 ,

 s1
2

n1


s2
2

n2
= 48,62

241
32,22

238
⋲3,763 ,

t 0,005 ;237=2,576 .

Sijoitetaan edellä saadut luvut kaavaan

x1−x2±t /2 ; k  s1
2

n1


s2
2

n2

,

jolloin saadaan
−36,7±2,576⋅3,763=−46,4 ;−27,0 .

Esseen  pituuden  erotuksen  luottamusväli  on  99  %:n  luottamustasolla 
kokonaisuudessaan  negatiivinen.  Koska  luottamusväliin  ei  sisälly  nollakohtaa, 
voidaan  todeta  hypoteesin  pitävän  paikkansa:  kuudesluokkalaisten  tekstit  ovat 
keskimäärin pidempiä kuin kolmasluokkalaisten.
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Lasketaan seuraavaksi luottamusväli T-yksikön pituuksien erotukselle. Vapausasteita 
on edelleen 237 ja luottamustaso on 99 %.

x1−x2=9,6−10,8=−1,2 ,

 s1
2

n1


s2
2

n2
= 3,92

241
3,02

238
⋲0,318 ,

t 0,005 ;237=2,576 .

Sijoittamalla nämä luvut erotuksen luottamusvälin kaavaan saadaan luottamusväliksi
−1,2±2,576⋅0,318=−2,0 ;−0,4 .

Tälläkään  kertaa  luottamusväliin  ei  sisälly  nollakohtaa,  joten  toinenkin 
hypoteeseistamme  pitää  paikkansa:  kuudesluokkalaiset  kirjoittavat  keskimäärin 
kompleksisempia lauseita kuin kolmasluokkalaiset. On kuitenkin syytä huomata, että 
ero  on  pieni  ja  luottamusvälin  yläraja  on  lähellä  nollakohtaa.  Joka  tapauksessa, 
mikäli oletuksemme siitä, että muuttujat  ovat suurin piirtein normaalijakautuneita, 
pitää paikkansa, voimme 99 %:n varmuudella sanoa, että populaatioiden keskiarvot 
poikkeavat toisistaan.

4.4.2 Yhden populaation merkitsevyystestejä

4.4.2.1 Populaatio-osuuden testaus
Oletetaan, että tiedämme jonkin kiinnostavan ominaisuuden osuuden koko populaatiossa. 

Haluamme  selvittää,  poikkeaako  vastaavan  ominaisuuden  osuus  otoksessamme 

merkitsevästi populaatio-osuudesta. Tämä lasketaan kaavalla

z=
p− p0

 p01− p0/n
,

jossa  p  on ominaisuuden osuus otoksessamme ja  p0  saman ominaisuuden osuus 

populaatiossa. Päättely tapahtuu normaalijakaumataulukon avulla.

Esimerkki
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 lopussa Suomen väestöstä ruotsinkielisiä oli 
5,5  %.  Poimimme  sadan  suomalaisen  satunnaisotoksen,  jossa  ruotsinkielisiä  on 
seitsemän.  Poikkeaako  otoksemme  ruotsinkielisten  osuus  koko  väestön 
ruotsinkielisten osuudesta?

Asetamme  hypoteesit  H 0: p=p0, H A: p≠ p0 .  Edellisen  kaavan  avulla 
saamme

z= 0,07−0,055
0,0550,9455/100

⋲0,66 ,

joka  normaalijakaumataulukon  avulla  tulkittuna  tarkoittaa,  että 
P Zz =1−0,66=0,2578 .  Toisin  sanoen  todennäköisyys,  että  otoksemme 

ruotsinkielisten  osuus  on  sama  kuin  koko  populaation,  on  0,26.  Tämä  on 
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huomattavasti  suurempi  kuin  esimerkiksi  0,05,  joka  on  tavallisin  nollahypoteesin 
hylkäämisen  raja.  Nollahypoteesi  jää  siis  voimaan,  jolloin  tulkinta  on  se,  että 
otoksemme  ruotsinkielisten  osuus  ei  poikkea  koko  väestön  ruotsinkielisten 
osuudesta.

4.4.2.2 Keskiarvon testaus, kun hajonta tunnetaan
Mikäli  satunnaismuuttuja  X on  jakautunut  N(µ,  σ),  jakaumasta  poimitun  n kappaleen 

satunnaisotoksen otoskeskiarvo  x  noudattaa  jakaumaa  N  , 
n  .  Mikäli  populaation 

hajontaa ei  tunneta ja otoskoko on vähintään 30, on suhteellisen turvallista käyttää sen 

sijaan  otoksen  keskihajontaa  s.  Pienemmillä  otosko’oilla  kannattaa  varmuuden  vuoksi 

käyttää luvussa 4.4.2.3 esitettyä menetelmää. Normitettu otoskeskiarvon otantajakauma

x−
 /n

~ N 0,1 .

Esimerkki
Erään (kuvitteellisen) kielitaitotestin suorittaneiden pistemäärän keskiarvo on 60,3 ja 
keskihajonta 8,4. Poimitaan satunnaisesti yksi kokelas ja todetaan hänen saaneen 57 
pistettä.  Onko  hänen  tuloksensa  5  %:n  merkitsevyystasolla  merkitsevästi  testin 
keskiarvoa matalampi?

P  X 57=P Z57−60,3
8,4

=−0,39=0,3483 .

Todennäköisyys on suurempi kuin 0,05, joten tulos ei poikkea merkitsevästi testin 
keskiarvosta.
Poimitaan 36 kokelaan otos, jonka keskiarvo on 57 pistettä. Onko tämän otoksen 
keskiarvo merkitsevästi testin keskiarvoa matalampi?

P X 57=P Z57−60,3
8,4 /36

=−2,36=0,0091 .

Todennäköisyys  on  pienempi  kuin  0,05,  joten  otoksen  keskiarvo  poikkeaa 
merkitsevästi koko testin keskiarvosta. 

4.4.2.3 Keskiarvon testaus, kun hajontaa ei tunneta
Mikäli populaation hajontaa ei tunneta, käytetään hajonnan estimaattina otoskeskihajontaa. 

Testisuure ei noudata tällöin normaalijakaumaa (z-jakauma), vaan t-jakaumaa vapausastein 

n – 1. Testisuure lasketaan samaan tapaan kuin edellä, 

t=x−
s/n

~ t n−1 .
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Esimerkki
Edellisen luvun esimerkissä oletimme populaation hajonnan tunnetuksi. Muutetaan 
oletusta niin, että testin keskiarvo 60,3 ja keskihajonta 8,4 on laskettu otoksesta, ei 
koko  populaatiosta.  Poikkeaako  36  kokelaan  otoksen  keskiarvo  57  pistettä 
merkitsevästi koko populaation keskiarvosta 5 %:n todennäköisyydellä?

t=57−60,3
8,4/36

=−2,357 .

Verrataan  saatua  testisuureen  arvoa  t-jakauman  taulukkoon  (liite  A.2)  halutulla 
merkitsevyystasolla. Mikäli sopivaa vapausasteiden määrää (tässä tapauksessa 35) ei 
taulukosta löydy, käytetään taulukosta löytyvää seuraavaa pienempää vapausasteiden 
määrää.  Tämän  oppaan  taulukossa  tämä  on  30,  jolloin  vertailuarvo  5  %:n 
merkitsevyystasolla  yksisuuntaisessa  testissä  on  1,697.  Tämä  on  pienempi  kuin 
havaittu  testisuure,  joten  todetaan  keskiarvon  57  poikkeavan  merkitsevästi  koko 
populaation  keskiarvosta.  Itse  asiassa  t 0,025; 30t havaittut0,01 ; 30  eli  todennäköisyys 
saada näin poikkeava keskiarvo on 1 %:n ja 2,5 %:n välillä. Edellä z-testin avulla 
saimme  todennäköisyydeksi  0,9  %,  joten  mikäli  olisimme  valinneet 
merkitsevyystasoksi  1  %:n,  olisivat  testit  johtaneet  eri  lopputulokseen.  Tämä 
tarkoittaa vain sitä, että mikäli populaation keskihajontaa ei todellisuudessa tunneta, 
kannattaa käyttää otoskeskihajontaa ja t-testiä.

4.4.3 Kahden populaation merkitsevyystestejä

4.4.3.1 Riippumattomien otosten t-testi
Tutkimuksessa  verrataan  satunnaismuuttujaa  X kahdessa  eri  populaatiossa. 

Mielenkiintoinen  kysymys  on,  poikkeaako  satunnaismuuttujan  X arvo  näiden  kahden 

populaation välillä  toisistaan.  Oletetaan,  että  satunnaismuuttujan jakauma kummassakin 

populaatiossa  on  jakautunut  normaalisti,  eli  X 1 ~ N 1,1  ja  X 2 ~ N 2,2 . 

Nollahypoteesina  on  tällöin,  että  populaatioiden  keskiarvot  ovat  samat,  H 0: 1=2 . 

Vastahypoteesi voi olla joko yksisuuntainen tai kaksisuuntainen. Populaatioiden todellisia 

keskiarvoja  tai  keskihajontoja  ei  tunneta,  vaan  käytetään  otoskeskiarvoja  ja 

otoskeskihajontoja.

Jos  oletetaan,  että  populaatioiden  keskihajonnat  ovat  yhtä  suuret,  t-testisuure 

lasketaan

t= x1−x2

s  1
n1
 1

n2

, jossa s= n1−1 s1
2n2−1 s2

2

n1−1n2−1
.

Testisuure noudattaa t-jakaumaa vapausastein df =n1n2−2 .

Jos oletetaan, että populaatioiden keskihajonnat ovat erisuuret, t-testisuure lasketaan
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t=
 x1−x2−1−2

 s1
2

n1


s2
2

n2

.

Koska  populaatioiden  keskiarvot  oletetaan  nollahypoteesissa  yhtä  suuriksi,  1−2=0 . 

Testisuure noudattaa vapausasteita df =minn1−1, n2−1 .

Mistä  sitten  tiedämme,  milloin  keskihajonnat  on  oletettava  yhtä  suuriksi?  Jos 

otosvariansseille on voimassa  s1
2s2

2 , niiden suhde noudattaa  F-jakaumaa eli  F=s1
2/s2

2  

vapausastein  n1−1  ja  n2−1  (huomaa,  että  F-jakauman  käyttö  edellyttää  kahta 

vapausastetta) silloin, kun nollahypoteesi on tosi eli varianssit oletetaan yhtä suuriksi.

T-testin käyttöön liittyy eräs tärkeä rajoitus. Kun verrataan kahta otosta, virheellisen 

päättelyn  todennäköisyyttä  pystytään  kontrolloimaan.  Jos  esimerkiksi  valitaan 

merkitsevyystasoksi  =0,05 ,  keskimäärin  viisi  prosenttia  testeistä  antaa  virheellisen 

tuloksen ja 95 % testeistä antaa oikean tuloksen. Useampaa otosta verrattaessa virheellisen 

päättelyn todennäköisyys ei kuitenkaan enää ole samalla tavalla kontrolloitavissa eikä eroja 

otosten  välillä  pidä  etsiä  parittaisten  t-testien  avulla.  Merkitsevyystasolla  =0,05  

todennäköisyys  saada  yhdestä  testistä  oikea  tulos  on  0,95.  Jos  verrataan  esimerkiksi 

kolmea otosta, parittaisia testejä tulisi tehdä kolme. Tällöin todennäköisyys, että ei tehdä 

ainuttakaan virheellistä päättelyä, on yhtä suuri kuin todennäköisyys, että kaikki kolme 

päättelyä ovat oikeita. Tämä todennäköisyys on  0,953=0,857 , eli virheellisen päättelyn 

todennäköisyys  on  kasvanut  0,05:stä  aina  0,143:een!  Jos  testataan  kymmentä  otosta 

parittaisilla testeillä, virheellisen päättelyn todennäköisyys on jo 1−0,9545=0,90 . Tämän 

rajoituksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä vanhemmassa tutkimuskirjallisuudessa (ja 

vielä 1980-luvullakin julkaistussa) näkee runsaasti parittaisten t-testien virheellistä käyttöä. 

Useamman otoksen samanaikaiseen vertailuun on käytettävä varianssianalyysiä (ks. luku 

4.4.4).

Esimerkki
Luvussa 4.4.1 tarkasteltiin eroja esseiden pituuksissa ja lauseiden kompleksisuudessa 
kolmannen ja kuudennen luokan oppilaiden välillä. Aineisto (Biber et al. 1998: 179) 
on sama kuin edellä, taulukoituna seuraavanlainen:
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kolmas luokka kuudes luokka

keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta

sanoja esseessä 76,8 48,6 113,5 32,2

sanoja T-yksikössä 9,6 3,9 10,8 3,0

otoskoko 241 238

Ylempänä havaitttiin,  että  niin  esseen  sanamäärän  kuin  T-yksikön sanamääränkin 
osalta erotuksen luottamusväli on merkitsevä, eli kolmannen ja kuudennen luokan 
välillä on tilastollisesti merkitsevä ero kummankin muuttujan suhteen. Samaa asiaa 
voidaan  tarkastella  myös  t-testin  avulla.  Oletetaan,  että  kolmannen ja  kuudennen 
luokan  oppilaat  muodostavat  toisistaan  riippumattomat  otokset  (kysehän  on  joka 
tapauksessa eri henkilöistä), joten käytetään riippumattomien otosten testiä.
Ensin on tarkasteltava,  voidaanko keskihajonnat olettaa yhtä suuriksi.  Tätä varten 
lasketaan testisuureet  F1 (esseen pituutta varten) ja  F2 (T-yksikön pituutta varten), 
jossa suuremman keskihajonnan neliö jaetaan pienemmän keskihajonnan neliöllä, 

F 1=
s 1

2

s 2
2=

48,62

32,22=2361,96 /1036,84=2,278 ,

F 2=
s 1

2

s 2
2=

3,92

3,02=
15,21

9
=1,69 .

Nämä  testisuureet  noudattavat  F-jakaumaa  vapausasteilla  240  ja  237.   Mikäli 
keskihajonnat  ovat  yhtä  suuret,  ovat  kriittiset  arvot  näillä  vapausasteilla  ja 
merkitsevyystasoilla 0,05 ja 0,01

F 0,05 ; 240 ; 237=1,238 ,
F 0,01 ; 240 ; 237=1,353 .

Kumpikin testisuureista on suurempi kuin kriittinen arvo merkitsevyystasolla 0,01, 
joten keskihajontoja  ei  voi  olettaa  yhtä suuriksi.  Lasketaan siis  t-testi  olettamalla 
keskihajonnat erisuuriksi. Testisuure lasketaan kaavalla

t=
 x1−x2−1−2

 s1
2

n1


s2
2

n2

.

Testisuure esseen pituuksien keskiarvojen erotukselle on tällöin

t 1=
76,8−113,5

 2361,96
241


1036,84

238

=−9,754

ja testisuure T-yksiköiden pituuksien keskiarvojen erotukselle

t 2=
9,6−10,8

 15,21
241


9

238

=−3,777
.

Kriittinen  arvo  saadaan  t-jakaumasta  vapausasteilla  237.  Koska  testimme  on 
yksisuuntainen  (testaamme  oletusta,  että  kuudesluokkalaisten  kieli  on 
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kehittyneempää kuin kolmasluokkalaisten), merkitsevyystasoilla 0,05 ja 0,01 tämä 
kriittinen arvo on

t 0,05 ; 237=1,651 ,
t 0,01 ; 237=2,342.

Testisuureen  itseisarvo  (eli  arvo  ilman  etumerkkiä)  on  kummassakin  tapauksessa 
suurempi kuin kriittinen arvo. Näin ollen voidaan hylätä nollahypoteesi siitä, että 
populaatioiden  keskiarvot  ovat  samat.  Tulkittuna  tämä  tarkoittaa,  että  kolmas-  ja 
kuudesluokkalaisten  välillä  on  eroa  niin  esseen  pituuden  kuin  T-yksiköiden 
pituudenkin suhteen. Tulos on — kuten odottaa sopiikin — sama kuin luottamusvälin 
avulla laskettuna.

Esimerkki
Voudsen  &  Maylor  (2006)  tutkivat  oletusta,  jonka  mukaan  iäkkäiden  ihmisten 
puheessa on enemmän virheitä kuin nuorempien ihmisten puheessa. He raportoivat 
testistä, jossa kahdelle koehenkilöryhmälle — nuoret aikuiset (keski-ikä 21 vuotta) ja 
vanhat aikuiset (keski-ikä 73 vuotta) — annettiin luettavaksi kielivoimistelulauseita 
(tongue twisters). Kukin koehenkilö luki neljä lausetta hitaammalla puhenopeudella 
ja  neljä  lausetta  nopeammalla  puhenopeudella.  Kaikki  lauseet  luettiin  kahteen 
kertaan. Kunkin puhujan virheet laskettiin.  Voudsen & Maylor (2006: 63) esittävät 
seuraavat tulokset hitaamman puhenopeuden testin virhemäärälle.

nuoret (n = 20) vanhat (n = 21)

keskiarvo 10,10 11,95

keskihajonta 6,78 6,16

Testisuure varianssien yhtäsuuruuden testaamiselle on 

F =
s 1

2

s 2
2=

6,782

6,162=1,211

ja testin vapausasteet ovat 19 ja 20. Näillä vapausasteilla ja merkitsevyystasolla 0,05 
F-jakauman mukainen kriittinen arvo on 2,138. Koska 1,211 < 2,138, testi  ei ole 
merkitsevä, toisin sanoen ryhmien varianssit ovat yhtä suuret. Näin ollen testisuure 
lasketaan

t= x1−x2

s  1
n1
 1

n2

, jossa s= n1−1 s1
2n2−1 s2

2

n1−1n2−1
.

Tässä tapauksessa

s= 20−16,78221−16,162

20−121−1
= 1632,312

39
=6,469 ,

jolloin testisuure on
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t= 10,10−11,95

6,469 1
20


1

21

=−1,85
2,021

=−0,915 .

Yksisuuntaisen testin kriittinen arvo merkitsevyystasolla 0,05 ja vapausasteilla 39 on
t 0,05 ; 39=1,685 .

Koska  testisuureemme  itseisarvo  0,915  on  pienempi  kuin  kriittinen  arvo  1,685, 
nollahypoteesi jää voimaan. Tulkinta on siis se, että vanhat ihmiset eivät rauhalliseen 
tahtiin puhuessaan tee sen enempää virheitä kuin nuoret ihmiset.

4.4.3.2 Riippuvien otosten t-testi
Mikäli  saman  satunnaismuuttujan  arvo  mitataan  kahdesti  samasta  tilastoyksiköstä  (tai 

käytetään kaltaistettuja pareja6 (matched pairs) tai muuten tiedetään mittaukset toisistaan 

riippuviksi),  ei  kahden  eri  mitttauskerran  välistä  eroa  voi  tarkastella  edellä  kuvattujen 

kaavojen avulla. 

Lasketaan kullekin mittausparille mittauskertojen välinen erotus  d ja oletetaan, että 

tämä erotus noudattaa likimäärin normaalijakaumaa. Lasketaan tämän jälkeen erotusten 

keskiarvo d  ja erotusten keskihajonta sd . Tällöin testisuure on

t=
d

sd /n

ja se noudattaa  t-jakaumaa vapausastein  n – 1, jos nollahypoteesi on tosi eli kummankin 

mittauskerran keskiarvo on sama.

Esimerkki
Zipf (1965 [1935]: 80) olettaa, että foneemin kompleksisuuden ja sen suhteellisen 
taajuuden välillä vallitsee käänteinen suhde: mitä kompleksisempi foneemi on, sitä 
vähemmän sitä  käytetään.  Oletuksensa  tueksi  hän  esittelee  foneemien suhteellisia 
taajuuksia  eri  kielistä.  Esimerkiksi  nasaalin  /m/  Zipf  arvelee  kompleksisemmaksi 
kuin nasaalin /n/ (id. 78) mm. siksi, että hänen esittelemässään tilastossa (id. 79) /n/ 
on yleisempi kuin /m/ kahdessakymmenessä kielessä 21:stä.
Sitä,  onko nasaalien suhteellisten taajuuksien välinen ero tilastollisesti  merkitsevä 
Zipfin aineistossa, voidaan tarkastella riippuvien otosten t-testin avulla: nasaalit /n/ ja 
/m/ muodostavat kaltaistetun parin, jossa kaltaistavana tekijänä on kieli. Seuraavassa 
taulukossa on Zipfin (1965 [1935]: 79) esittelemät nasaalien suhteelliset taajuudet 21 
kielessä sekä nasaalien suhteellisten taajuuksien väliset erotukset.

6 Kaltaistetuilla pareilla tarkoitetaan kahta erillistä tilastoyksikköä, jotka ovat oleellisten taustamuuttujiensa 
osalta mahdollisimman samankaltaisia. Kaltaistamisen avulla pyritään kontrolloimaan muita kuin 
kiinnostuksen kohteena olevaa muuttujaa. Esimerkiksi identtiset kaksoset muodostavat luonnostaan 
kaltaistetun parin.
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kieli /n/ /m/ d = /n/ – /m/

tsekki 6,42 3,52 2,90

hollanti 7,09 3,18 3,91

ranska 3,19 2,56 0,36

italia 6,25 3,11 3,14

englanti 7,24 2,78 4,46

unkari 5,74 3,35 2,39

bulgaria 7,00 2,22 4,78

venäjä 5,13 3,12 2,01

espanja 6,08 2,29 3,79

islanti 7,77 4,37 3,40

kreikka 8,55 3,19 5,36

latina 6,47 5,82 0,65

sanskrit 7,04 4,34 2,70

peipinginkiina 10,18 2,18 8,00

kantoninkiina 5,70 4,07 1,63

burma 4,15 4,72 –0,57

ruotsi 7,32 3,28 4,04

tanska 5,70 3,18 2,52

singali 7,40 3,12 4,28

vanha englanti 8,40 2,81 5,59

vanha yläsaksa 10,85 2,91 7,94

Muodostetaan erotuksista  d runko-  ja  lehtikuvio (yhden desimaalin  tarkkuudella), 
jotta voidaan arvioida, noudattavatko erotukset normaalijakaumaa.

runko lehdet

8 0

7 9

6

5 46

4 0358

3 1489

2 04579

1 6

0 67

–0 6

Erotusten keskiarvo on 3,50 ja keskihajonta 2,16.   Runko- ja lehtikuviosta näkee 
havaintoarvojen  keskittyvän  keskiarvon  tuntumaan.  Voidaan  siis  olettaa,  että 
erotukset noudattavat normaalijakaumaa.
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Lasketaan testisuure

t=
d

s d n
= 3,50

2,1621
⋲0,3536.

Kriittinen  arvo  yksisuuntaisessa  testissä  (/n/  esiintyy  useammin  kuin  /m/) 
merkitsevyystasolla =0,05 ja vapausasteilla n – 1 = 20 on

t 0,05 ; 20=1,725 .

Testisuureen arvo on pienempi kuin kriittinen arvo, joten nollahypoteesi jää voimaan. 
Tulkinta  on  tällöin  se,  että  nasaalien  suhteellisten  taajuuksien  välillä  ei  ole 
tilastollisesti merkitsevää eroa. Zipfin (1965 [1935]: 79) alkuperäinen aineisto ei näin 
ollen ole riittävän laaja merkitsevän eron havaitsemiseen.

4.4.3.3 Kahden populaatio-osuuden vertailu
Kiinnostuksen  kohteenamme on  jokin  ominaisuus  A,  joka  voi  saada  vain  kaksi  arvoa. 

Haluamme selvittää, onko kahden populaation välillä eroa sen suhteen, kuinka yleinen on 

A:n toinen arvo, eli vertaamme kahta populaatio-osuutta.

Poimitaan populaatioista riippumattomat otokset kokoa  n1  ja  n2 . Populaatiossa 1 

A:n  kiinnostavan ominaisuuden osuus on otoksesta  laskettu  p1  ja  populaatiossa 2 sen 

osuus on p2 . Nollahypoteesina on, että populaatio-osuudet ovat yhtä suuret, H 0: p1= p2

.  Kun  otoskoot  ovat  riitttävän  suuret,  testisuureen  jakauma  on  likimain  normaalinen. 

Testisuure lasketaan

z=
p1− p2

 p1− p 1
n1


1
n2  , jossa p=

p1 n1 p2 n2

n1n2
.

Esimerkki
Ikola  et  al.  (1989: 25)  vertaavat  suomen  murteiden  ja  yleiskielen  lauseiden 
jakautumista  päälauseisiin  ja  sivulauseisiin.  Tutkimuksen  murreaineistossa  on 
166 262 lausetta, ja näistä päälauseita on 69,5 %. Yleiskielen aineistossa on 27 339 
lausetta, ja näistä päälauseita on 74,9 %. (Vastaavasti sivulauseita on murreaineiston 
lauseista  30,5  %  ja  yleiskielen  aineiston  lauseista  25,1  %.)  Onko  murteiden  ja 
yleiskielen ero päälauseiden osuuden suhteen tilastollisesti merkitsevä? 

Merkitään p1=0,695 , p2=0,749 , n1=166262, n2=27339  ja lasketaan

p=0,695⋅1662620,749⋅27339
16626227339

=115552,120476,9
193601

=136029
193601

⋲0,703.

Lasketaan tämän avulla testisuure:
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z= 0,695−0,749

0,7031−0,703 1
166262

 1
27339 

⋲ −0,054
0,00000889

⋲−18,1.

Otoskoot  ovat  niin  suuret,  että  jakauman  normaalisuutta  ei  ole  syytä  epäillä. 
Testisuureen mukaan havaittu erotus on 18 keskihajonnan päässä keskiarvosta. Näin 
pientä todennäköisyyttä ei kannata edes yrittää laskea; nollahypoteesi hylätään ilman 
muuta. Tulkinta on tällöin se, että murteissa on selvästi vähemmän päälauseita kuin 
yleiskielessä, eikä ero selity sattumalta.

4.4.3.4 Korrelaation merkitsevyys
Luvussa 3.1.4 Pearsonin korrelaatiokertoimen laskemiseksi esitettiin kaava

r=
∑
i =1

n

x i−x  y i−y 

∑i=1

n

x i−x 2

n−1 ∑i =1

n

 y i−y 2

n−1  .

Kiinnostava  kysymys  on,  milloin  korrelaatiokerroin  on  merkitsevä,  eli  milloin  kahden 

muuttujan  välisen  riippuvuuden  voidaan  katsoa  olevan  todellista  eikä  vain 

satunnaisuudesta johtuvaa.

Testaus voidaan suorittaa, kun molemmat muuttujat noudattavat ainakin likimäärin 

normaalijakaumaa,  havainnot  muodostavat  satunnaisotoksen  populaatiosta  ja  saman 

muuttujan  eri  havainnot  ovat  riippumattomia  toisistaan  (Holopainen  &  Pulkkinen 

2003: 206). Lisäksi on syytä tarkistaa hajontakuviosta, että muuttujien välinen riippuvuus 

näyttää lineaariselta. 

Testin  nollahypoteesina  on,  että  korrelaatiokerroin  r on nolla  eli  muuttujat  ovat 

lineaarisesti riippumattomia. Testisuure

t= r n−2
1−r 2

noudattaa t-jakaumaa vapausastein n – 2.

Esimerkki
Luvussa  3.1.4 esittelimme  Nikolaevin  (2006)  aineistoon  perustuvan  suomen 
nominaalisten  taivutustyyppien  leksikaalisen  taajuuden  ja  lemmataajuuden 
mediaanin logaritmien välisen korrelaatiokertoimen. Korrelaatiokertoimeksi saatiin 
r=−0,77 .  Havaintoparien  lukumäärä  aineistossa  on  n=49 .  Lasketaan 
korrelaatiokertoimen  merkitsevyys  edellä  esitellyllä  kaavalla,  jolloin  testisuureen 
arvoksi saadaan
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t= r n−2
1−r 2

= −0,7747
1−−0,772

=−5,279
0,638

=−8,27 .

Valitaan merkitsevyystasoksi =0,01  ja katsotaan taulukosta t-jakauman kriittinen 
arvo kaksisuuntaisessa testissä vapausasteilla  n−2=47 . Kriittinen arvo on tällöin 
t 0,005 ; 47=2,685 .  Testisuureemme  itseisarvo  on  huomattavasti  kriittistä  arvoa 
suurempi, joten voimme todeta korrelaation merkitseväksi. 

Esimerkki
Levon  (2006) tarkastelee,  miten  intonaatio  ja  sibilanttien  kesto  vaikuttavat 
kuulijoiden  arvioon  miespuhujan  seksuaalisesta  suuntautumisesta.  Erään  luetun 
katkelman  intonaatiota  ja  sibilanttien  kestoa  muokataan  ohjelmallisesti  niin,  että 
saadaan samasta,  saman lukijan tekstistä  neljä  eri  versiota  (kahden intonaation ja 
kahden sibilanttien keston tasojen kaikki yhdistelmät).  124 koehenkilöä kuuntelee 
kaksi näistä katkelmista ja arvioi kummankin katkelman kohdalla puhujan persoonaa 
kymmenellä eri asteikolla; jokainen asteikko on yhdestä seitsemään. Tämän jälkeen 
kullekin katkelmalle lasketaan keskiarvo kullakin asteikolla.
Tutkimuksen  eräs  osa  käsittelee  asteikkojen  välisiä  korrelaatioita.  Esimerkiksi 
asteikon ”feminiininen/maskuliininen” ja asteikon ”heteroseksuaali/homoseksuaali” 
välinen korrelaatiokerroin on –0,416. Korrelaatio on negatiivinen, eli  koehenkilöt, 
jotka arvioivat puhujan persoonan feminiiniseksi, arvioivat yleisesti myös puhujan 
olevan homoseksuaali. Mutta onko korrelaatiokerroin merkitsevä?
Korrelaation laskennassa on otettu huomioon kaikki katkelmat ja kaikki koehenkilöt. 
Koska  kukin  henkilö  arvioi  kaksi  katkelmaa,  on  otoskoko  n=248 .  Testisuure 
lasketaan

t= r n−2
1−r 2 =

−0,416246
1−−0,4162

=−7,175 .

Kriittinen arvo noudattaa t-jakaumaa vapausastein n – 2, ja merkitsevyystasolla 0,01 
ja  vapausasteilla  246  kriittinen  arvo  on  2,596.  Koska  testisuureen  itseisarvo  on 
huomattavasti  suurempi  kuin  kriittinen  arvo,  voidaan  nollahypoteesi  muuttujien 
riippumattomuudesta hylätä ja todeta, että muuttujien välinen korrelaatiokerroin on 
tilastollisesti merkitsevä.

Korrelaation  merkitsevyyteen  kannattaa  silti  suhtautua  varauksella.  Testisuureen 

laskentakaavassa otoskoko n on osoittajassa. Mikäli otoskokoa kasvatetaan mielivaltaisen 

suureksi,  jopa  mielivaltaisen  pienet  korrelaatiokertoimet  muuttuvat  tilastollisesti 

merkitseviksi. Esimerkiksi jos otoskoko on miljoona, niinkin pieni korrelaatiokerroin kuin 

0,0026 on tilastollisesti merkitsevä, mikäli merkitsevyystasona on 0,01, 

t=0,00261000000
1−0,00262 =2,6000092,576=t 0,01 ; 1000000 .

Tällöin pitää kyllä paikkansa, että korrelaatio ei voi johtua sattumasta, mutta minkäänlaista 

käytännön  merkitystä  näin  pienellä  korrelaatiokertoimella  ei  ole.  Korrelaation 



111

merkitsevyyttä  ei  siis  ole  tarpeen  testata,  ellei  korrelaatiolla  ole  mielekästä  tulkintaa 

tarkasteltavana olevan tutkimuskysymyksen kannalta.

4.4.4 Varianssianalyysi

4.4.4.1 Yleistä varianssianalyysistä
Mikäli vertailtavana on enemmän kuin kaksi otosta, käytetään menetelmiä, jotka kulkevat 

varianssianalyysin (analysis  of  variance,  ANOVA)  nimellä.  Menetelmän  perustana  on 

verrata otosten sisäistä vaihtelua otosten väliseen vaihteluun. Mikäli saman otoksen jäsenet 

keskenään  poikkeavat  toisistaan  enemmän  kuin  otokset  kokonaisuudessaan  poikkeavat 

toisistaan,  voidaan  todeta  kaikkien  otosten  olevan lähtöisin  samasta  populaatiosta.  Sen 

sijaan  jos  otosten  välillä  on  enemmän vaihtelua  kuin  otosten  sisällä,  todetaan  otosten 

poikkeavan toisistaan. Nollahypoteesina on, että otosten keskiarvot ovat yhtä suuret.

Kiinnostuksen  kohteena  on  siis  peruste,  jolla  otokset  poimitaan.  Esimerkiksi 

lääketieteellisessä kokeellisessa tutkimuksessa otosten välinen ero voi olla koehenkilöille 

annetun  lääkeaineen  annoskoko,  ja  kysymys  on  tällöin,  johtavatko  erilaiset  annoskoot 

erilaisiin hoitovasteisiin. Vertailtavana olevaa tekijää kutsutaan  faktoriksi (factor) ja sen 

saamia, ennalta määrättyjä arvoja kutsutaan faktorin tasoiksi (level). 

Varianssianalyysin  oletuksiin  kuuluu,  että  tarkasteltavat  muuttujat  ovat  vähintään 

välimatka-asteikollisia  ja  muuttujien  arvot  populaatiossa  ovat  normaalijakautuneita. 

Lisäksi oletetaan, että kaikkien otosten varianssit ovat yhtä suuria ja että kaikki havainnot 

ovat toisistaan riippumattomia. Joissain tilanteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös 

siihen, että kaikki otokset ovat yhtä suuria. Rietveld & van Hout (2005: 7) huomauttavat, 

että  varianssianalyysi  ei  useinkaan ole  sopiva menetelmä korpusaineistojen käsittelyyn; 

korpuksista poimitut  otokset ovat usein varsin erikokoisia  ja monet korpuksista mitatut 

muuttujat  eivät  noudata  normaalijakaumaa.  Parhaimmillaan  varianssianalyysi  on,  kun 

tarkastellaan ihmisistä mitattuja muuttujia, sillä nämä ovat usein normaalijakautuneita ja 

otoskoot on helppo suunnitella samansuuruisiksi.

Varianssianalyysimenetelmien  kunnollinen  soveltaminen  vaatii  enemmän 

perehtyneisyyttä kuin mitä tässä on mahdollista esittää. Vaikka tässä tekstissä esitelläänkin 

vain  yksi-  ja  kaksisuuntainen  varianssianalyysi,  on  menetelmä  yleistettävissä 

useampisuuntaisemmaksikin.  Tällöin  laskutoimitukset  kuitenkin  muuttuvat  sen  verran 

työläiksi ja monimutkaisen näköisiksi, että niiden paikka ei ole tässä tekstissä. 
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Tuore ja  kattava kielitieteilijöille  suunnattu kokonaisesitys varianssianalyysistä  on 

Rietveld  &  van  Hout  (2005).  Tiiviimmin  keskeiset  asiat  esittelevät  Woods  et  al.

(1986: 194–223).  Tilastotieteellisempi,  muillekin  kuin  kielitieteilijöille  suunnattu 

suomenkielinen  yleisesitys  varianssianalyysiin  ja  sen  eri  muotoihin  on  Grönroos 

(2003: 179–208). Tässä luvussa käsitellään tavanomaista parametrista varianssianalyysiä, 

luvussa 4.5.3 taas varianssianalyysin epäparametrisia vastineita.

4.4.4.2 Yksisuuntainen varianssianalyysi
Oletetaan k otosta, joiden kustakin tilastoyksiköstä on mitattu yhden (ja saman) välimatka-

asteikollisen  muuttujan  arvo.  Lasketaan  kunkin  otoksen  keskiarvo  ja  merkitään  näitä 
X 1, X 2, , X k . Lasketaan myös kaikkien havaintojen yhteinen keskiarvo, X .

Lasketaan  koko  aineiston  vaihtelu  seuraavasti:  vähennetään  kustakin  havainnosta 

kaikkien havaintojen  yhteinen keskiarvo,  neliöidään  erotus  ja  lasketaan nämä neliöidyt 

erotukset yhteen. Merkitään tätä neliösummaa (sum of squares) lyhenteellä SST,

∑
j=1

k

∑
i=1

n j

 X ij− X 2=SST .

Otosten  välinen  vaihtelu  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kunkin  otoksen 

keskiarvosta kaikkien havaintojen yhteinen keskiarvo, neliöidään erotus ja lasketaan nämä 

neliöidyt erotukset yhteen. Merkitään tätä neliösummaa lyhenteellä SSB,

∑
j=1

k

n j X j− X 2=SSB .

Otosten sisäinen vaihtelu lasketaan seuraavasti: Vähennetään kustakin havainnosta 

sen otoksen keskiarvo, johon havainto kuuluu, ja neliöidään erotus. Lasketaan kaikkien 

havaintojen neliöidyt erotukset oman otoksensa keskiarvosta yhteen, yhdeksi summaksi. 

Merkitään tätä neliösummaa lyhenteellä SSW,

∑
j=1

k

∑
i=1

n j

 X ij− X j
2=SSW .

Viimeisen neliösummalaskun kohdalla voi myös oikaista, koska SST=SSBSSW .

Päättely siitä, ovatko otokset peräisin samasta populaatiosta (nollahypoteesi) vai eri 

populaatioista, tapahtuu vertaamalla näitä neliösummia toisiinsa. Mutta ennen vertaamista 

on neliösummat jaettava vapausasteillaan. Näin saadaan keskineliösummat (mean sum of 

squares).  Kokonaisneliösumman  vapausasteet  ovat  n –  1,  otostenvälisen  neliösumman 

vapausasteet ovat k – 1, ja näin ollen otostensisäisen neliösumman vapausasteet ovat n – k. 

Saadaan seuraavat tarpeelliset keskineliösummat,
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SSB
k−1

=MSB , SSW
n−k

=MSW .

Kun  otostenvälinen  keskineliösumma  jaetaan  otostensisäisellä  keskineliösummalla, 
MSB /MSW , saadaan testisuure, jota verrataan  F-jakauman taulukkoon. Tähän tarvitaan 

kaksi vapausastetta, osoittajan vapausasteet (tässä k – 1) ja nimittäjän vapausasteet (tässä 

n – k).  Mikäli  testisuure  on  lähellä  arvoa  1,  nollahypoteesi  jää  voimaan  eli  otosten 

katsotaan  olevan  peräisin  samasta  populaatiosta.  Mikäli  testisuure  on  suurempi  kuin 

kriittinen arvo (joka määräytyy vapausasteiden ja valitun merkitsevyystason perusteella), 

nollahypoteesi hylätään eli katsotaan otosten olevan peräisin eri populaatioista.

Nollahypoteesin  hylkääminen  sinällään  osoittaa  vasta  sen,  että  otosten  välillä  on 

eroa, mutta se ei osoita tarkemmin, mitkä otokset lopulta poikkeavat toisistaan. Missään 

tapauksessa  sitä  ei  voi  suoraan  tulkita  tarkoittamaan,  että  kaikki  otokset  poikkeaisivat 

merkitsevästi  toisistaan.  Mikäli  halutaan  tarkemmin  selvittää,  minkä  otosten  välillä  on 

suurimmat  erot  (ja  juuri  tämä  onkin  usein  mielenkiinnon  kohteena),  on  suoritettava 

parivertailuja (pairwise  comparisons,  post-hoc  comparisons).  Näitä  menetelmiä  on 

useampia eikä niitä  esitellä  tässä,  johdantona parivertailuihin ks.  Rietveld & van Hout 

(2005: 65–68).

Esimerkki
Bickel  (2003)  tarkastelee  kielitypologisesta  näkökulmasta  ilmi-NP-argumenttien 
määrää  suhteessa  mahdollisten  argumenttipaikkojen  määrään.  Tätä  varten  hän 
esittelee  suureen  referenssitiheys (referential  density,  RD),  joka  ilmaisee 
ilmiargumenttien  määrän  suhteessa  niiden  mahdolliseen  enimmäismäärään  (suure 
siis vaihtelee arvojen 0 ja 1 välillä; maksimiarvo edellyttää, että kaikkien lauseiden 
kaikki mahdolliset verbin NP-argumentit  esiintyvät puheessa). Hänen arvelee, että 
tällä  suureella  on  kielitypologista  merkitystä,  ts.  että  kielten  välille  löytyy 
merkitsevää  eroa  sen  suhteen,  kuinka  paljon  NP-argumentteja  voidaan  jättää 
mainitsematta.
Aineistonaan  hänellä  on  kymmenen  informantin  puhetta  kolmesta  eri  kielestä 
(belhari,  nepali  ja  maithili).  Mikäli  kielten  välillä  on  eroa  RD-suureen  suhteen, 
kielten välinen vaihtelu on suurempaa kuin saman kielen puhujien välinen vaihtelu. 
Seuraavaan taulukkoon on koottu aineisto, kolme otosta joissa kussakin kymmenen 
tilastoyksikköä sekä kustakin tilastoyksiköstä mitattu vastemuuttujan eli RD-suureen 
arvo.
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1
belhari

2
nepali

3
maithili

0,29 0,40 0,55
0,33 0,41 0,55
0,34 0,44 0,57
0,37 0,45 0,57
0,41 0,45 0,62
0,42 0,46 0,62
0,43 0,47 0,65
0,48 0,49 0,65
0,48 0,54 0,67
0,49 0,55 0,71

X 1=0,40 X 1=0,47 X 1=0,62

Koko aineiston keskiarvo on X =0,50 . Lasketaan tarvittavat neliösummat, otosten 
välinen vaihtelu SSB ja otosten sisäinen vaihtelu SSW.

SSB=n 1 X 1− X 2n 2 X 2− X 2n3 X 3− X 2

=100,40−0,502100,47−0,50210 0,62−0,502

=0,10,0090,144=0,253.

Jaetaan otosten sisäisen vaihtelun laskenta selvyyden vuoksi kolmeen osaan. Otoksen 
1 (belhari) sisäinen vaihtelu on

SSW 1=∑
i =1

10

 X i− X 1
2

=0,29−0,4020,33−0,4020,34−0,4020,37−0,4020,41−0,402

0,42−0,4020,43−0,4020,48−0,4020,48−0,4020,49−0,402

=0,01210,00490,00360,00090,0001
0,00040,00090,00640,00640,0081

=0,0438.

Vastaavaan tapaan otosten 2 (nepali) ja 3 (maithili) sisäisen vaihtelut ovat

SSW 2=∑
i=1

10

 X i− X 2
2=0,0219

SSW 3=∑
i =1

10

X i− X 3
2=0,0275 .

Yhteensä otosten sisäinen vaihtelu on tällöin
SSW =0,04380,02190,0275=0,0932.

Jaetaan  neliösummat  vapausasteillaan,  jotta  saadaan tarvittavat  keskineliösummat. 
Koska  otoksia  k on  3,  otosten  välisen  vaihtelun  vapausasteet  ovat  3  –  1  =  2. 
Vastaavasti  otosten  sisäisen  vaihtelun  vapausasteet  ovat  n−k=30−3=27 . Näin 
saadaan keskineliösummat

MSB = SSB
k−1

=0,253
2

=0,1265 ,

MSW =SSW
n−k

= 0,0932
27

=0,0035.
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Testataksemme,  pitääkö  nollahypoteesi  paikkansa  (nollahypoteesi  on,  että  kielten 
välillä ei ole eroa), laskemme testisuureen

F = MSB
MSW

=0,1265
0,0035

=36,143 .

Verrataan  tätä  testisuuretta  F-jakauman  mukaiseen  kriittiseen  arvoon 
merkitsevyystalossa  0,05  ja  vapausasteilla  k −1=3−1=2  ja  n−k=30−3=27 . 
Kriittinen  arvo  on  3,354.  Testisuure  on  huomattavasti  kriittistä  arvoa  suurempi. 
Johtopäätös  on,  että  nollahypoteesi  hylätään.  Tulkinta  on  tällöin,  että  verrattujen 
kolmen kielen välillä  on eroa  sen suhteen,  kuinka suuri  osuus  mahdollisista  NP-
argumenteista ilmaistaan.
Huomattakoon vielä, että sellaisenaan tämä tulos ei oikeuta ajattelemaan, että kaikki 
kielet eroavat toisistaan. Nollahypoteesin kumoamiseen nimittäin riittää, että kielten 
joukosta löytyy yksi pari, joka käyttäytyy poikkeavasti. Esimerkissämme suurin ero 
on  belharin  ja  maithilin  välillä,  ja  vähintään  tämä  suurin  ero  on  tilastollisesti 
merkitsevä, koska olemme nollahypoteesin hylänneet. On periaatteessa mahdollista, 
että  belhari  ja  nepali  eivät  eroa  toisistaan  tilastollisesti  merkitsevästi,  eivätkä 
myöskään nepali ja maithili toisistaan. Näiden toteamiseen tarvitaan parivertailuja, 
joiden täsmällistä laskemista  ei  tässä esimerkissä käydä läpi.  Testisuureen erittäin 
suuri  arvo  kuitenkin  puhuu  sen  puolesta,  että  kaikki  kielet  eroavat  toisistaan 
merkitsevästi, ja tämän nimenomaisen esimerkin kohdalla  Bickel (2003: 728) nämä 
parittaiset erot myös toteaa.

4.4.4.3 Kaksisuuntainen varianssianalyysi
Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä tarkastellaan yhden luokittavan tekijän eli faktorin 

vaikutusta  vastemuuttujan  arvoihin.  Kaksisuuntaisessa  varianssianalyysissä  tarkastellaan 

samanaikaisesti  kahden  faktorin  vaikutusta  yhden  vastemuuttujan  arvoihin.   Jokainen 

tilastoyksikkö luokitellaan kummankin faktorin mukaan. Aineiston voidaan ajatella olevan 

tällöin  sellaisessa  kaksiulotteisessa  taulukossa,  jossa  yhdellä  akselilla  on  ensimmäisen 

faktorin luokat ja toisella akselilla toisen faktorin luokat, ja jokaisessa taulukon solussa on 

tällöin kaikki ne havainnot, jotka täsmäävät kyseisen rivin ja sarakkeen faktoreihin.

Johtopäätökset  perustuvat  kaksisuuntaisessakin  varianssianalyysissä 

keskineliösummien  osamääriin.  Näitä  neliösummia  on  kuitenkin  enemmän  kuin 

yksisuuntaisessa varianssianalyysissä,  ja  merkinnät  tässä poikkeavat  joiltain  osin edellä 

esitetyistä.  Merkitään  toista  faktoria  kirjaimella  A,  ja  tällä  faktorilla  on  r eri  tasoa. 

Merkitään  toista  faktoria  kirjaimella  B,  ja  tällä  faktorilla  on  c eri  tasoa.  Kirjaimella  n 

merkitään havaintojen lukumäärää jokaisessa A:n ja B:n arvojen kombinaatiossa eli edellä 

kuvaillun taulukon solussa (huomaa: jokaisessa solussa on oltava yhtä monta havaintoa eli 

aineiston on oltava tasapainoinen (balanced) — epätasapainoisen aineiston käsittelyyn on 

omat menetelmänsä, joita ei käsitellä tässä). Tarvittavat neliösummat ovat tällöin
SST=SSASSBSSABSSE ,
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joista  SSA tarkoittaa faktorin  A tasojen vaikutusta,  SSB faktorin  B tasojen vaikutusta ja 

SSAB faktoreiden  A ja  B yhteisvaikutusta eli  interaktiota (interaction).  Interaktio 

tarkoittaa, että nimenomaisella faktoreiden tasojen yhdistelmällä on vastemuuttujaan oma 

vaikutuksensa,  jota  kumpikaan  faktoreista  yksinään  ei  selitä.  Jäännösneliösummaa 

merkitään SSE ja sillä tarkoitetaan sitä vaihtelua, jota faktorit yksin tai yhdessä eivät selitä.

Kokonaisvaihtelu  SST lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kustakin  yksittäisestä 

havainnosta  koko  aineiston  yhteinen  keskiarvo,  neliöidään  erotus  ja  lasketaan  nämä 

neliöidyt erotukset yhteen,

SST=∑
i=1

r

∑
j=1

c

∑
k=1

n

 y ijk−y ...
2 .

Faktorin  A vaikutus  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kunkin  faktorin  A tason 

yhteisestä keskiarvosta koko aineiston yhteinen keskiarvo, neliöidään erotus ja lasketaan 

nämä neliöidyt erotukset yhteen, sekä kerrotaan summa yksittäisen solun koolla ja faktorin 

B tasojen lukumäärällä,

SSA=nc∑
i=1

r

 y i..−y ...
2 , vapausasteita r – 1.

Faktorin  B vaikutus  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kunkin  faktorin  B tason 

yhteisestä keskiarvosta koko aineiston yhteinen keskiarvo, neliöidään erotus ja lasketaan 

nämä neliöidyt erotukset yhteen, sekä kerrotaan summa yksittäisen solun koolla ja faktorin 

A tasojen lukumäärällä,

SSB=nr∑
j=1

c

 y . j.−y ...
2 , vapausasteita c – 1.

Faktoreiden  A ja  B yhteisvaikutus  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kunkin 

faktoreiden  A ja  B tasojen  yhdistelmän  keskiarvosta  sekä  faktorin  A tasojen  yhteinen 

keskiarvo  että  faktorin  B tasojen  yhteinen  keskiarvo  ja  lisätään  siihen  koko  aineiston 

yhteinen keskiarvo; neliöidään näin saatu tulos ja lasketaan nämä neliöidyt välitulokset 

yhteen sekä kerrotaan näin saatu summa yksittäisen solun koolla,

SSAB=n∑
i=1

r

∑
j=1

c

 y ij.−y i..−y . j.y ...
2 , vapausasteita r−1c−1 .

Lopuksi  jäännösneliösumma  lasketaan  vähentämällä  kustakin  havainnosta  oman 

solunsa keskiarvo, neliöimällä erotus ja laskemalla nämä neliöidyt erotukset yhteen,

SSE=∑
i=1

r

∑
j=1

c

∑
k=1

n

 y ijk−y ij.
2 , vapausasteita rc n−1 .
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Kun neliösummat jaetaan vapausasteillaan, saadaan keskineliösummat  MSA,  MSB, 

MSAB ja  MSE. Testisuure faktorin  A merkitsevyyden testaamiselle on tällöin  MSA/MSE. 

Vastaavasti  faktorin  B merkitsevyyden  testisuure  on  MSB/MSE ja  faktoreiden 

yhteisvaikutuksen merkitsevyyden testisuure  MSAB/MSE. Kaikki testisuureet noudattavat 

F-jakaumaa osoittajansa ja nimittäjänsä vapausasteilla.

Esimerkki
Cheang & Pell  (2006) tutkivat,  vaikuttaako oikeanpuoleinen aivohalvaus  ihmisen 
kykyyn ymmärtää vitsejä tai  sisäistää uutta tietoa.  Menetelmänä käytetään vitsien 
täydennystä ja tarinoiden täydennystä; koehenkilöitä pyydetään täydentämään sama 
tarina  toisaalta  vitsinä  ja  toisaalta  pelkästään  informatiivisena  kertomuksena. 
Koehenkilöinä on kymmenen oikeanpuoleisen aivohalvauksen kokenutta henkilöä ja 
kontrolliryhmässä  kymmenen  neurologisesti  tervettä  henkilöä,  jotka  ikänsä, 
sukupuolensa ja koulutustasonsa osalta vastaavat koehenkilöitä.
Eräässä  osassa  tutkimusta  verrataan  aivohalvauksesta  johtuvaa  eroa  selviytyä 
toisaalta  vitsien täydennyksestä  ja  toisaalta  tarinoiden täydennyksestä.  Kumpiakin 
täydennystehtäviä on 16 kappaletta. Kullekin koehenkilölle lasketaan indeksi, joka 
ilmaisee, kuinka suuren osan tehtävistä hän täydentää oikein. Faktoreita on tällöin 
kaksi, ja kummallakin faktorilla on kaksi tasoa: tehtävän laatu (vitsi tai tarina) sekä 
henkilön laatu (aivohalvauksen kokenut tai terve henkilö). 
Tässä  ei  ole  kyse  riippumattomista  otoksista,  koska  samat  henkilöt  mitataan 
kummankin tehtävän kohdalla. Tällaista asetelmaa kutsutaan toistettujen mittausten 
varianssianalyysiksi (repeated measures ANOVA),  jonka käsittely ei  kuulu tämän 
esityksen laajuuteen. Laskentaa ei voi suorittaa samaan tapaan kuin riippumattomien 
otosten  kohdalla.  Yksinkertaistetaan  asetelmaa tätä  esimerkkiä  varten  olettamalla, 
että  tutkimuksessa  on  20  henkilön  sijaan  ollut  40  henkilöä,  joista  kukin  on 
osallistunut  vain  yhteen  testiin.  Näin  voimme  suorittaa  laskennan  tavanomaisen 
kaksisuuntaisen  varianssianalyysin  tapaan.  Mittaustulokset  ovat  seuraavassa 
taulukossa.
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vitsin täydennys tarinan täydennys

henkilö kontrolli aivohalvaus kontrolli aivohalvaus

1 1,00 1,00 1,00 0,88

2 0,88 0,94 0,88 0,63

3 0,94 0,56 0,94 0,94

4 0,94 0,44 0,88 0,94

5 0,94 0,75 0,88 1,00

6 0,75 0,13 1,00 0,94

7 0,81 0,44 0,94 0,69

8 0,81 0,94 0,88 1,00

9 0,56 0,69 0,94 0,94

10 1,00 1,00 0,94 0,94

keskiarvo 0,86 0,70 0,93 0,89

keskihajonta 0,13 0,28 0,05 0,11

Lasketaan vielä faktorin A (tehtävän laatu) ja faktorin B (henkilön laatu) sekä koko 
aineiston keskiarvot, 

faktori

taso tehtävä henkilö

1 0,78 0,90

2 0,91 0,79

koko aineisto 0,84

Nyt  voimme laskea  tarvittavat  neliösummat  SSA,  SSB,  SSAB,  SSE ja  SST edellä 
esitellyillä kaavoilla.

SSA=10⋅20,78−0,84 20,91−0,842=20 0,0360,049=0,17
SSB=10⋅20,90−0,8420,79−0,84 2=200,0360,025=0,122
SSAB=100,86−0,78−0,900,8420,70−0,78−0,790,842

100,93−0,91−0,900,8420,89−0,91−0,790,842
=10 0,00040,00090,00160,0009=0,038

SSE=∑
i=1

r

∑
j=1

c

∑
k=1

n

 y ijk−y ij.
2=1,10666

SST=SSASSBSSABSSE=1,43666

Vastaavat  keskineliösummat  saadaan  jakamalla  edelliset  neliösummat 
vapausasteillaan,
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MSA= SSA
r−1

=0,17
1

=0,17

MSB= SSB
c−1

=0,122
1

=0,122

MSAB= SSAB
r−1c−1

=0,038
1

=0,038

MSE =
SSE

rc n−1=
1,10666

2⋅2⋅9 =
1,10666

36 =0,031 .

Lasketaan  testisuureet  faktorille  A (tehtävä),  faktorille  B (henkilö)  ja  faktoreiden 
yhteisvaikutukselle AB,

F A=
MSA
MSE

= 0,17
0,031

=5,484

F B=
MSB
MSE

= 0,122
0,031

=3,935

F AB=
MSAB
MSE

=0,038
0,031

=1,226 .

Kaikkien testisuureiden vapausasteet ovat (1, 36). Valitaan merkitsevyystasoksi 0,05, 
jolloin  F-jakauman  kriittinen  arvo  näillä  vapausasteilla  on  4,113.  Faktorin  A 
testisuure  on  kriittistä  arvoa  suurempi,  mutta  faktorin  B  ja  faktoreiden 
yhteisvaikutuksen testisuureet ovat kriittistä arvoa pienemmät. Tulkinta on tällöin se, 
että  kaikilla  henkilöillä  on suurempia vaikeuksia  täydentää vitsejä  kuin täydentää 
kertomuksia.  Sen  sijaan  oikeanpuoleisella  aivohalvauksella  ei  ole  tilastollisesti 
merkitsevää vaikutusta tehtävistä suoriutumiseen, joskin testisuureen arvo on varsin 
lähellä kriittistä rajaa.
Tässä esimerkissä saadut tulokset eivät poikkea suuresti alkuperäisistä, toistettujen 
mittausten kokeesta. Kun toistettujen mittausten kokeessa faktorin A todennäköisyys 
(p-arvo) on 0,036 ja faktorin B 0,076 (Cheang & Pell 2006: 454), tässä sovelletussa 
esimerkissä  vastaavat  p-arvot  ovat  0,025  ja  0,055.  Tämän  esimerkin  faktorin  B 
todennäköisyys on lähempänä kriittistä arvoa. Tilanne, jossa riippumattomuusoletus 
johtaa  nollahypoteesin  hylkäämiseen  mutta  riippuvuuden  olettaminen 
nollahypoteesin  hyväksymiseen,  on  siis  täysin  mahdollinen.  Mittausten 
riippumattomuutta  ei  tutkimuksessa  pidä  olettaa,  elleivät  mittaukset  todella  ole 
riippumattomia.

4.4.4.4 Satunnaistetut lohkot
Luvussa  4.4.3.2 esiteltiin kaltaistettujen parien käsite. Mikäli halutaan testata useamman 

kuin  kahden  erilaisen  käsittelyn  vaikutusta  kaltaistettuihin  tilastoyksiköihin,  voidaan 

käyttää  satunnaistettujen  lohkojen (randomized  blocks) menetelmää  (huomaa: 

menetelmä  ei  sovellu  ennen–jälkeen-asetelmiin  eli  useamman  mittauksen  tekemiseen 

samoista tilastoyksiköistä). Samaan lohkoon valitut tilastoyksiköt arvotaan lohkon sisällä 

eri käsittelyryhmiin siten, että jokaiseen käsittelyyn tulee yksi yksilö jokaisesta lohkosta. 
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Menetelmä  muistuttaa  kaksisuuntaista  varianssianalyysiä,  mutta  sillä  erotuksella,  että 

kussakin solussa on vain yksi havainto.

Olkoon  lohkojen  lukumäärä  r ja  käsittelyjen  lukumäärä  c.  Tarvitaan  seuraavat 

neliösummat,
SST=SSCSSRSSE .

Kokonaisvaihtelu  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kustakin  havainnosta  koko 

aineiston  yhteinen  keskiarvo,  neliöidään  erotus  ja  lasketaan  nämä  neliöidyt  erotukset 

yhteen,

SST=∑
i=1

r

∑
j=1

c

 yij−y ..
2 , vapausasteita rc – 1.

Käsittelyn aiheuttama vaihtelu lasketaan seuraavasti: vähennetään kunkin käsittelyn 

saaneiden havaintojen keskiarvosta koko aineiston yhteinen keskiarvo, neliöidään erotus ja 

lasketaan nämä neliöidyt erotukset yhteen sekä kerrotaan summa lohkojen lukumäärällä,

SSC=r∑
j=1

c

 y . j−y ..
2 , vapausasteita c – 1.

Lohkojen  välinen  vaihtelu  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kuhunkin  lohkoon 

kuuluvien havaintojen keskiarvosta koko aineiston yhteinen keskiarvo, neliöidään erotus ja 

lasketaan nämä neliöidyt erotukset yhteen sekä kerrotaan summa käsittelyjen lukumäärällä,

SSR=c∑
i=1

r

 y i.−y..
2 , vapausasteita r – 1.

Jäännösneliösumma  lasketaan  seuraavasti:  vähennetään  kustakin  havainnosta  sen 

oman  käsittelyryhmän  keskiarvo  ja  oman  lohkon  keskiarvo  ja  lisätään  siihen  koko 

aineiston yhteinen keskiarvo; neliöidään erotus ja lasketaan neliöidyt erotukset yhteen,

SSE=∑
i=1

r

∑
j=1

c

 y ij−y . j−yi.−y ..
2 , vapausasteita r−1c−1 .

Lasketaan keskineliösummat jakamalla neliösummat vapausasteillaan, MSC, MSR ja 

MSE. Se, onko käsittelyllä vaikutusta, testataan suureella MSC/MSE, ja se, onko lohkojen 

välillä eroa, testataan suureella MSR/MSE. Kumpikin testisuureista noudattaa F-jakaumaa 

osoittajansa ja nimittäjänsä vapausasteilla.
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4.4.5 Regressioanalyysi

4.4.5.1 Yleistä regressioanalyysistä
Korrelaatiokerrointen  avulla  kuvaillaan,  miten  voimakasta  kahden  muuttujan  välinen 

riippuvuus  on.  Jos  halutaan  tarkastella,  millaista  tämä  riippuvuus  on  luonteeltaan, 

käytetään hyväksi menetelmiä, joita yleisesti kutsutaan  regressioanalyysiksi  (regression 
analysis).  Erilaisia  regressioanalyysimenetelmiä  on  useita,  ja  riittävän  yleisellä  tasolla 

tarkasteltuna myös varianssianalyysi voidaan kuvata regressioyhtälönä.

Tavallisesti  regressiolla  tarkoitetaan  nimenomaan  lineaarista  regressiota,  jossa  on 

kyse siitä,  että mallinnetaan lineaarisen yhtälön avulla  kahden tai  useamman vähintään 

välimatka-asteikollisen muuttujan välistä suhdetta. Regressioyhtälön ei kuitenkaan tarvitse 

olla lineaarinen, vaan se voi olla esimerkiksi eksponentiaalinen tai polynominen. 

Kvalitatiivisten muuttujien välistä suhdetta puolestaan voidaan tarkastella logistisen 

regression menetelmillä. Kielitieteessä juuri logistinen regressio lienee regressiomalleista 

käyttökelpoisin,  mutta  toisaalta  se  on regressiomalleista  myös vaikeimmin lähestyttävä. 

Logistista regressiota käsitellään luvussa 4.5.3.4.

4.4.5.2 Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli
Olkoon kaksi  vähintään  välimatka-asteikollista  muuttujaa,  x ja  y.  Todetaan,  että  kun  x 

muuttuu, myös y muuttuu, ja että tämä muutos on systemaattista (eli muuttujien välillä on 

korkea  korrelaatio).  Oletetaan,  että  muuttujien  välillä  on  syy–seuraus-suhde  niin,  että 

muutos  x:ssä  aiheuttaa muutoksen  y:ssä.  Tämän  oletuksen  tekeminen  edellyttää 

sovellusalan,  tässä  tapauksessa  kielitieteen  asiantuntemusta.  Päätöstä  siitä,  kumpi 

muuttujista  on  selittävä muuttuja ja kumpi  selitettävä muuttuja,  ei  voi tehdä puhtaasti 

tilastotieteellisin perustein (eikä sitä pidä tehdä kokeilemalla, millainen muuttujien välinen 

syy–seuraus-suhde tuottaa parhaan mallin, joskin erilaisten mallien kokeileminen voi antaa 

viitteitä siitä, millaisten syy–seuraus-suhteiden olemassaoloa kannattaa tarkastella).

Mallinnetaan  muuttujien  välistä  suhdetta  yhden  selittäjän  lineaarisen 
regressiomallin avulla. Muodostetaan regressiosuoran yhtälö

y=b 0b 1 x .

Tämän  yhtälön  tulkinta  on,  että  kun  x muuttuu  yhdellä,  y muuttuu  b1:llä.  Vakio  b0 

puolestaan ilmoittaa, mikä on y:n arvo, kun x on 0. Tälllä on mielekäs tulkinta vain, mikäli 

x:n nollakohdalla on mielekäs tulkinta.

Yhtälön vakiot b0 ja b1 lasketaan 
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b1=
∑
i=1

n

x i y i−
1
n ∑i=1

n

x i∑i=1

n

y i
∑i=1

n

x i
2−1

n ∑i=1

n

x i
2 =

sxy

sx
2 ,

b0=
∑
i=1

n

yi−b1∑i=1

n

x i
n

=y−b1x
.

Menetelmää  kutsutaan  pienimmän  neliösumman  menetelmäksi ja  yhtälön  vakioita 

kutsutaan regressiokertoimiksi.

Esimerkki
Luvussa  3.1.4 esiteltiin  Nikolaevin  (2006)  aineisto  ja  todettiin,  että  nominaalisen 
taivutustyypin  leksikaalisen  taajuuden  ja  lemmataajuuden  mediaanin  logaritmien 
välinen  korrelaatiokerroin  on  –0,77.  Voisiko  muuttujien  välistä  yhteyttä  selittää 
lineaarisen  regressiomallin  avulla?  Tämä  riippuu  siitä,  löydetäänkö  mielekästä 
kielitieteellistä  selitystä  muuttujien väliselle kausaalisuhteelle.  Oletetaan,  että  mitä 
pienempi  on  taivutustyypin  kuuluvien  sanojen  lemmataajuuden  mediaani,  sitä 
enemmän tyyppiin kuuluu pienitaajuuksisia lekseemejä ja vastaavasti sitä korkeampi 
on  tyypin  leksikaalinen  taajuus;  toisin  sanoen  valitaan  lemmataajuuden  mediaani 
selittäväksi  muuttujaksi.  Sovitetaan  muuttujiin  x (lemmataajuuden  mediaanin 
logaritmi)  ja  y (leksikaalisen  taajuuden  logaritmi)  yksinkertainen  lineaarinen 
regressiomalli. 
Lasketaan ensin regressiokertoimen b1 laskennassa tarvittavia välituloksia,

∑
i=1

n

x i yi=5,425⋅7,4193,784⋅7,0664,466⋅3,091=939,122 .

1
n ∑i=1

n

xi∑i=1

n

y i=1
n
5,42454,4667,4193,091=1182,619.

∑
i=1

n

x i
2=5,42523,78424,4662=2098,241.

1
n ∑i=1

n

x i
2

=1
n
5,4253,7844,4662=1775.362.

Syötetään näin saadut välitulokset regressiokertoimen laskukaavaan, saadaan

b 1=
∑
i=1

n

x i y i−
1
n ∑i=1

n

x i ∑i =1

n

y i 
∑i=1

n

x i
2−1

n ∑i =1

n

x i 
2 = 939,122−1182,619

2092,241−1775,362
=−243,497

316,879
=−0,7541.

Tämän  jälkeen  kertoimen  b0  laskeminen  on  yksinkertaista.  Muuttujien  x ja  y 
keskiarvot  laskettiin  luvussa  3.1.4,  jossa  keskiarvoiksi  saatiin  x =6,019  ja 
y=4,010 . Sijoitetaan nämä luvut kaavaan ja lasketaan
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b 0=y−b 1x =4,010−−0,75416,019=8,549.

Näin muuttujien x ja y välille on sovitettu regressiomalli
y=8,549−0,7541 x .

Regressiomallin  mukainen  regressiosuora (regression  line) voidaan  piirtää 
alkuperäisten havaintoarvojen hajontakuvioon.

Malli ennustaa muuttujan y arvoja. Kuviossa  ennustetut arvot sijaitsevat täsmälleen 
regressiosuoralla.  Todelliset  havaitut  arvot  eivät  kuitenkaan  sijaitse  tällä  suoralla. 
Ennusteen  ja  havaitun  arvon  välistä  eroa  kutsutaan  residuaaliksi (residual) eli 
jäännöstermiksi, 

y− y=e .
Residuaalien merkitykseen palataan luvussa 4.4.5.4.

4.4.5.3 Monen selittäjän lineaarinen regressiomalli
Monen  selittäjän  lineaarinen  regressiomalli  eroaa  yhden  selittäjän  mallista  siinä,  että 

selittäviä muuttujia  x on useampia. Tässäkin tapauksessa selitettäviä muuttujia  y on vain 

yksi kappale. Regressioyhtälö esitetään tavallisesti matriisimuodossa,
Y=X B ,
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ja  regressiokertoimet  ratkaistaan  tästä  matriisilaskujen  avulla  pienimmän  neliösumman 

menetelmällä. Näiden laskutoimitusten esittely ei kuitenkaan kuulu tähän.

Oleellisempaa monen selittäjän regressiomallin rakentamisessa on sopivan selittäjien 

joukon valinta. Selittäjäkandidaateiksi tulee valita vain muuttujia, joiden voidaan katsoa 

olevan syynä selitettävän muuttujan arvoille. Käytännön ongelmat ovat niin monitahoisia, 

että harvoin voi katsoa löytäneensä kaikki selittävät muuttujat ja vain ne. Aina jää jonkin 

verran satunnaisuuden aiheuttamaa vaihtelua, ja aina on mahdollista, että jokin oleellinen 

tekijä on jäänyt kokonaan huomaamatta. 

Monen selittäjän regressiomallin rakentaminen onkin aina monivaiheinen prosessi. 

Ei pidä olettaa, että ensimmäiseksi kokeiltu malli olisi paras mahdollinen. Sopivinta mallia 

voidaan  etsiä  kolmella  eri  tavalla  (menetelmistä  lisää  ks.  Holopainen  &  Pulkkinen

2003: 234–237). 

Voidaan  lähteä  liikkeelle  yhden  selittäjän  mallista,  johon  lisätään  yksi  kerrallaan 

selittäviä  muuttujia  ja  tarkistetaan  joka  lisäyksen  jälkeen,  että  uusien  muuttujien 

regressiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä. Muuttujien lisäys lopetetaan, kun lisätyt 

muuttujat eivät enää ole merkitseviä. 

Tai  voidaan  lähteä  liikkeelle  täydestä  mallista,  jossa  on  mukana  kaikki  käytössä 

olevat muuttujat. Poistetaan mallista se muuttuja, joka on vähiten merkitsevä, ja lasketaan 

mallin regressiokertoimet uudelleen. Jatketaan vähiten merkitsevän muuttujan poistamista 

niin kauan, kunnes kaikki jäljellä olevat muuttujat ovat merkitseviä.

Kolmas vaihtoehto on yhdistelmä kahdesta edellisestä mallista. Lähdetään liikkeelle 

yhden selittäjän mallista ja lisätään muuttujia yksitellen. Kun saavutaan tilanteeseen, jossa 

muuttujan lisäys johtaa tilanteeseen, jossa jokin muuttuja ei ole enää merkitsevä (se voi 

olla eri muuttuja kuin vasta lisätty), poistetaan vähiten merkitsevä muuttuja (tai jos niitä on 

useampia,  poistetaan  yksi  kerrallaan  ne  kaikki).  Kun  kaikki  muuttujat  ovat  taas 

merkitseviä, lisätään malliin jokin siihen aiemmin lisäämätön muuttuja ja jatketaan niin 

kauan,  kunnes  muuttujan  lisäys  johtaa  ei-merkitsevän muuttujan  ilmaantumiseen.  Tällä 

tavalla jatketaan muuttujien lisäämistä ja poistamista niin kauan, kunnes uusia lisäyksiä tai 

poistoja ei enää ole tehtävissä.

4.4.5.4 Mallin hyvyyden tarkastelu
Edellä  jo  viitattiin  siihen,  että  kaikki  selitysmallit  eivät  ole  yhtä  hyviä.  Mallien 

keskinäiseen  vertailuun  on  olemassa  vakiintuneita  menetelmiä,  joten  mallien  väliltä  ei 

tarvitse valita pelkästään oman tuntuman perusteella. 
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Ensimmäinen kriteeri hyvälle regressiomallille on se, että selittävillä muuttujilla on 

mielekäs  tulkinta.  Tämä  edellyttää  sovellusalan  tuntemusta.  Jos  esimerkiksi  selitetään 

sanan erilaisten merkitysten määrää sanan käyttötaajuudella, syy–seuraus-suhde vaikuttaa 

intuitiivisesti  mielekkäältä.  Sen  sijaan  jos  selitetään  esimerkiksi  kielen  vokaali-

inventaarion suuruutta sillä, kuinka paljon kielellä on äidinkielisiä puhujia, ei syy–seuraus-

suhteen  olettaminen  tunnu  mielekkäältä.  Mikäli  regressioanalyysi  kuitenkin  osoittaa 

tällaisessa  tapauksessa  syy–seuraus-suhteen  voimakasta  merkitsevyyttä,  sen  tueksi  on 

syytä löytää uskottavia teoreettisia perusteluja.

Toinen mallin  hyvyyden indikaattori  on  selitysaste (coefficient  of  determination), 

R2 .  Yhden  selittäjän  regressiomallin  kohdalla  selitysaste  on  sama  kuin  muuttujien 

korrelaatiokertoimen neliö. Selitysaste on vähintään 0 ja enintään 1, ja se voidaan ilmaista 

myös  prosentteina.  Selitysaste  ilmaisee,  kuinka  suuri  osa  selitettävän  muuttujan  y 

vaihtelusta mallin avulla voidaan selittää. Mitä korkeampi selitysaste on, sitä paremmin 

selittävästä mallista on kyse. Luonnontieteissä on aivan tavallista, että selitysaste on lähellä 

sataa prosenttia, koska selitettävät ilmiöt ovat monasti mekaanisia ja niitä voidaan tutkia 

laboratoriossa.  Sen  sijaan ihmistieteissä  selitysasteet  jäävät  huomattavasti  pienemmiksi, 

jopa alle viidenkymmenen prosentin. Tämä ei tarkoita, että malli olisi käyttökelvoton. Se 

vain tarkoittaa, että kaikkia selitettävän muuttujan käytökseen vaikuttavia tekijöitä ei ole 

saatu  sisällytettyä  malliin,  usein  juuri  siksi,  että  näitä  tekijöitä  ei  tunneta.  Mikäli 

valittavana on useita vaihtoehtoisia,  uskottavia malleja,  asetetaan etusijalle korkeimman 

selitysasteen malli.

Edellä monen selittäjän mallin kohdalla viitattiin selittävien muuttujien tilastolliseen 

merkitsevyyteen.  Merkitsevyyttä  tarkastellaan  kahden luvun,  t-arvon ja  p-arvon avulla. 

Näistä  t-arvo  on  muuttujan  t-jakauman  mukainen  testisuure  ja  p-arvo  on  tähän 

testisuureeseen  liittyvä  todennäköisyys.  Nyrkkisääntönä  käytetään,  että  t-arvon  ollessa 

itseisarvoltaan suurempi kuin 2 on selittävä muuttuja merkitsevä. Mikäli tarkastellaan  p-

arvoa,  ei  tarvita  nyrkkisääntöjä,  koska  p-arvo ilmaisee suoraan todennäköisyyden,  jolla 

havaittu  testisuureen  arvo  voi  syntyä,  mikäli  nollahypoteesi  (selittävä  muuttuja  ei  ole 

merkitsevä) on voimassa. Tavallisesti merkitsevänä pidetään p-arvoa, joka on pienempi tai 

yhtä suuri kuin 0,05. Mitä pienempi  p-arvo on, sitä merkitsevämpi on kyseinen selittävä 

muuttuja.

Selitysasteen ja selittävien muuttujien merkitsevyyden perusteella tehtävät päätökset 

eivät kuitenkaan ole täysin mekaanisia,  vaan lopullisen mallin valinta perustuu tutkijan 
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harkintaan.  On  matemaattinen  tosiasia,  että  lisäämällä  malliin  aina  uusia  selittäviä 

muuttujia — riippumatta siitä, ovatko nämä muuttujat tilastollisesti merkitseviä vai eivät 

—  saadaan  selitysastetta  nostettua,  jolloin  suurempi  malli  on  aina  selitysasteeltaan 

parempi.  Kuitenkin  epäoleellisten  selittävien  muuttujien  lisääminen  malliin  nostaa 

selitysastetta vain vähän. Sen sijaan muuttujien lisääminen monimutkaistaa mallia niin, että 

selitysasteeseen  vain  vähän  vaikuttavien  muuttujien  poistaminen  mallista  on  monasti 

järkevää. 

Erityismaininnan  ansaitsee  tässä  kohdassa  mallin  vakiotermi  b0,  joka  on  tapana 

sisällyttää malliin aina, vaikka se itsessään ei olisikaan merkitsevä eikä sillä ole mielekästä 

tulkintaa. Mikäli vakiotermi on ainut termi, joka malliin lopulta jää, on joko luovuttava 

ajatuksesta, että muuttujien välillä olisi jonkinlaista riippuvuutta, tai etsittävä selitettävää 

muuttujaa paremmin selittäviä muuttujia.

Tärkeä  regressiomallin  hyvyyden  arvioinnin  menetelmä  on  jäännöstermien eli 

residuaalien tarkastelu.  Tarkastellaan vielä yhden muuttujan lineaarista regressiomallia, 

y=b0b1 x . Kun piirretään hajontakuvio, jossa vaaka-akselilla on muuttujan  x havaitut 

arvot  ja  pystyakselilla  muuttujan  y havaitut  arvot,  ja  sovitetaan  tähän  hajontakuvioon 

regressioyhtälön mukainen suora, huomataan, että kohdassa xi suora ei leikkaakaan pistettä 

yi, ts. suora ei kulje pisteen (xi, yi) kautta. Itse asiassa regressioyhtälö ei tuotakaan havaittua 

y:n arvoa, vaan ennusteen y:n arvosta määrätyllä x:n arvolla. Merkitään tätä ennustetta y  

ja määritellään yhtälöt
y=b0b1 xe ,
y=b0b1 x ,

y−y=e ,

joissa  e on jäännöstermi. Vastaavaan tapaan jäännöstermi määritellään myös useamman 

selittäjän regressiomallille. Jäännöstermien hajontakuviosta voidaan tehdä johtopäätöksiä 

mallin  hyvyydestä.  Mikäli  ilmiö  sopii  mallinnettavaksi  lineaarisen  yhtälön  avulla, 

jakautuvat  jäännökset  hajontakuviossa  satunnaisesti,  ilman  selvää  muotoa,  nollan 

kummankin  puolen.  Jäännöstermien  oletetaan  tässä  tapauksessa  noudattavan 

normaalijakaumaa, jolloin 95 %:n niistä tulisi olla enintään kahden keskihajonnan päässä. 

Mikäli  jäännöstermien  hajontakuvio  noudattaa  jotain  selvää  muotoa,  kuten 

paraabelia,  laajenevaa  tai  suppenevaa  kiilaa  tai  selvästi  diagonaalista  vyöhykettä, 

lineaarinen malli  ei  ole  paras  mahdollinen ilmiön kuvaamiseen.  Paraabelin  tapauksessa 

kannattaa kokeilla eksponentiaalisia malleja,  kiilojen tapauksessa muuttujien muunnosta 

(esimerkiksi  logaritmimuunnasta,  neliöjuurimuunnosta  tai  potenssiin  korotusta). 
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Jäännöstermien  hajontakuvioiden  erilaisia  muotoja  esittelevät  mm.  Holopainen  & 

Pulkkinen (2003: 238).

Jäännöstermejä käytetään siis lähinnä mallin hyvyyden tarkasteluun. Jäännöstermit 

kuvaavat sitä osaa selitettävän muuttujan vaihtelusta, jota mallilla ei pystytä selittämään. 

Tällaisen  vaihtelun  syynä  voivat  olla  esim.  mittausvirheet  ja  pyöristykset,  satunnaiset 

prosessit  tai  sellaiset  tekijät,  joiden  olemassaoloa  ei  tiedetä.  Mikäli  jäännöstermeille 

halutaan  jokin  tulkinta,  on  edettävä  niin,  että  etsitään  uusia  selittäviä  muuttujia,  jotka 

pienentävät  jäännöstermien  osuutta.  Suoraan  mitään  selitystulkintaa  ei  jäännöstermeille 

pidä antaa.

Jäännöstermien hajontakuvioissa kiinnittää toisinaan huomiota yksittäinen piste, joka 

sijaitsee kaukana muista pisteistä. Tällaisia pisteitä kutsutaan  poikkeaviksi havainnoiksi 

(outlier). Poikkeavat havainnot on aina tarkistettava. Voi olla, että poikkeavan havainnon 

takana on mittaus- tai tallennusvirhe, jolloin virhe on mahdollisuuksien mukaan korjattava. 

Mikäli havainto tiedetään virheelliseksi mutta sitä ei voi korjata, poistetaan se aineistosta. 

Sen sijaan jos kyse on todellisesta, oikein mitatusta ja tallennetusta arvosta, ei sitä suin 

päin  pidä  mennä  poistamaan.  On  muistettava,  että  normaalisti  jakautuneista 

havaintoarvoista  keskimäärin  joka  kahdeskymmenes  on  enemmän  kuin  kahden 

keskihajonnan päässä keskiarvosta. Mikäli aineiston koko on suuri, on jopa odotettavaa, 

että siinä esiintyy poikkeavia havaintoja.

Esimerkki
Luvun  4.4.5.2 esimerkissä  sovitettiin  yhden  selittäjän  lineaarinen  regressiomalli 
Nikolaevin  (2006)  aineistolle.  Mallissa  selitetään  suomen  nominaalisen 
taivutustyypin  leksikaalista  taajuuttta  tyypin  jäsenten  esiintymätaajuuden 
mediaanilla.  Tarkastellaan  tämän  mallin  hyvyyttä  jäännöstermien  hajontakuvion, 
selitysasteen ja regressiokerrointen merkitsevyyden avulla.
Jäännöstermien  hajontakuvioon  piirretään  kutakin  muuttujan  x arvoa  vastaavan 
muuttujan  y havaitun  ja  ennustetun  arvon  välinen  erotus.  Esimerkiksi 
aineistossamme ensimmäisen taivutustyypin (lemmataajuuden mediaanin logaritmi 
x=5,425 )  havaittu  leksikaalisen taajuuden logaritmi  on  y=7,419  ja  ennustettu 

leksikaalisen taajuuden logaritmi on  y=8,549−0,7541⋅5,425=4,458 . Havaitun ja 
ennustetun  arvon  erotus  eli  jäännöstermi  on  tällöin  e=7,419−4,458=2,961 . 
Havaintoparia  x 1, y 1  vastaavaa  jäännöstermiä  kuvaava  piste  piirretään  tällöin 
hajontakuvioon kohtaan x 1, e 1=5,425 , 2,961 .
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Hajontakuvion  pisteet  ovat  jakautuneet  varsin  satunnaisen  näköisesti,  eli  ne  eivät 
noudata  mitään  selvää  muotoa.  Näin  ollen  aineistoon  voi  sovittaa  lineaarista 
regressiota.  Poikkeavien  havaintojen  varalle  tarkistetaan  vielä  standardoidut 
jäännökset (standardized residuals; näiden  laskennan yksityiskohtia ei käydä tässä 
läpi),  jotka  on  piirretty  seuraavaan  hajontakuvioon.  Kuviosta  nähdään,  että  vain 
yhden havaintoarvon (CD-perussanakirjan taivutustyypin 22)  standardoitu  jäännös 
on  itseisarvoltaan  yli  kahden  eli  sijaitsee  yli  kahden  keskihajonnan  päässä 
keskiarvosta. Yksi poikkeava havainto mahtuu hyvin normaalin vaihtelun rajoihin; 
49  havainnon  joukosta  keskimäärin  kaksi  tai  kolme  voivat  olla  yli  kahden 
keskihajonnan päässä keskiarvosta ilman, että on syytä kyseenalaistaa mallia.
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Mallin  selitysaste  R 2=0,6003 .  Huomataan,  että  tämä  on  sama  kuin  aiemmin 
laskemamme  muuttujien  korrelaatiokertoimen  neliö,  r 2=−0,77482=0,6003 . 
Mikäli selitysaste katsotaan tilasto-ohjelmiston tulosteesta, löytyy sen lisäksi yleensä 
toinen,  mukautettu  selitysaste (adjusted  R-squared).  Tämä suure  on  mukautettu 
mallin vapausasteiden mukaan ja on jonkin verran tavallista selitysastetta pienempi. 
Käytännössä  kannattaa  raportoida  mukautettu  selitysaste.  Esimerkkimme  mallissa 
mukautettu  selitysaste  on  R 2=0,5918 .  Selitysasteen  tulkinta  on,  että  selittävä 
muuttuja selittää noin 59 % selitettävän muuttujan vaihtelusta. 
Tarkastellaan  seuraavaksi  regressiokerrointen  merkitsevyyttä.  Tilasto-ohjelmisto 
(esimerkissä olemme käyttäneet R-kieltä) tulostaa kertoimille seuraavat t- ja p-arvot.

kerroin t-arvo p-arvo
b 0 14,554 2 e−16 =0,0000000000000002

b 1 –8,401 6,46 e−11  =0,0000000000646

Koska  vakiotermi  b 0  on  tapana  sisällyttää  regressiomalliin  aina,  mielenkiinto 
kohdistuu  kulmakertoimeen  b 1 .  Tämän  t-arvon  itseisarvo  on  huomattavasti 
suurempi kuin 2, niin ikään p-arvo on äärimmäisen pieni. Kerroin on siis merkitsevä, 
toisin sanoen sen sisällyttäminen malliin on tilastollisesti perusteltua.
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4.4.5.5 Epälineaarisia regressiomalleja
Jäännöstermien  tarkastelu  saattaa  osoittaa,  että  tutkittavien  muuttujien  suhdetta  ei  voi 

tarkastella  lineaarisena.  Toisinaan  muuttujien  muunnos,  tavallisesti  logaritmimuunnos, 

riittää korjaamaan mallia niin, että jäännöstermit käyttäytyvät kuten lineaarisessa mallissa 

pitääkin. 

Logaritmimuunnoksen  takana  on  tutkittavan  ilmiön  eksponentiaalinen 

käyttäytyminen. Eksponentiaalinen malli on

Y =A Bx , 

joka saadaan lineaariseksi yhtälöksi logaritmimuunnoksen avulla,

log Y =log Ax log B .

Merkitään  tässä  log Y = y ,  log A=b0  ja  log B=b1 ,  jolloin  edellinen  yhtälö  saadaan 

kirjoitettua tutussa lineaarisen regressioyhtälön muodossa
y=b0b1 x .

Alkuperäisen  yhtälön  vakiot  A  ja  B  saadaan  käänteislogaritmifunktion  avulla.  Jos 

käytetään  niin  sanottua  luonnollista  logaritmia,  jonka  kantaluku  on  e,  niin  A=eb0  ja 

B=eb1 . Jos taas käytetään kymmenkantaista logaritmia, niin A=10b0  ja B=10b1 .

Joitain ilmiöitä voidaan mallintaa myös polynomien avulla. Tällöin kyseeseen tulevat 

tavallisesti toisen tai kolmannen asteen yhtälöt, esimerkiksi

y=b0b1 xb2 x2 .

Kuten edeltä huomataan, kyseessä on yhden selittäjän malli,  koska vakiotermien lisäksi 

ainut  selittävä  tekijä  on  muuttaja  x.  On  myös  mahdollista  rakentaa  usean  selittäjän 

polynomimalleja. Tässä esityksessä ei käsitellä polynomimalleja tämän enempää.

4.5 Epäparametrisia menetelmiä
Kaikista  tässä  esitellyistä  epäparametrisista  menetelmistä  löytyy  lisätietoja  teoksesta 

Nonparametric statistics for the behavioral sciences (Siegel & Castellan 1988). 

4.5.1 Yhden populaation testejä
Yhden  populaation  epäparametrisilla  testeillä  voidaan  testata  paitsi  sitä,  poikkeaako 

otoksesta  havaittu  keskiluku  koko  populaation  keskiluvusta,  myös  sitä  poikkeavatko 

havaitut taajuudet odotetuista taajuuksista, noudattavatko havainnot jotain tiettyä jakaumaa 

ja onko otos uskottavasti satunnainen.
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4.5.1.1 χ2-yhteensopivuustesti
2 -yhteensopivuustestin  avulla  voidaan  tarkastella,  poikkeaako  muuttujan  havaittu 

jakauma  jostain  oletetusta  eli  nollahypoteesin  mukaisesta  jakaumasta.  Testi  kertoo 

todennäköisyyden,  jolla  havaittu  jakauma  voi  syntyä  silloin,  kun  nollahypoteesi  on 

voimassa.  Testiä  voi  käyttää  kaikentyyppisille  muuttujille,  mutta  omimmillaan  se  on 

nominaali-  ja  järjestysasteikollisten  muuttujien  kohdalla,  koska  tällöin  ei  juurikaan  ole 

tarjolla muita menetelmiä.

Testisuure lasketaan

 2=∑
i=1

k oi−e i
2

e i

ja se noudattaa asymptoottisesti 2 -jakaumaa vapausastein k – 1. Kaavassa k on luokkien 

lukumäärä,  oi  luokan  i havaittu  frekvenssi  ja  e i  luokan  i odotettu  frekvenssi.  Mikäli 

nollahypoteesin mukainen jakauma on, että kaikkien luokkien taajuudet ovat yhtä suuret, 

saadaan e i  jakamalla kaikkien havaintojen määrä luokkien lukumäärällä (Oakes 1998: 27 

esittelee,  miten  2 -testiä  voidaan  käyttää  testaamaan  jakauman  normaalisuutta). 

Testisuure  lasketaan  siis  vähentämällä  yksittäisestä  havaintoarvosta  odotettu  arvo, 

neliöimällä  erotus ja  jakamalla  se  odotetulla arvolla,  ja  laskemalla  näin saadut  kutakin 

havaintoarvoa vastaavat osamäärät yhteen. Kuten  t- ja  F-jakaumien kohdalla, myös  2 -

jakauman kriittinen arvo katsotaan taulukosta sopivan merkitsevyystason ja vapausasteiden 

määrän  kohdalta.  Mikäli  testisuure  on  suurempi  kuin  taulukon  kriittinen  arvo, 

nollahypoteesi hylätään.

Koska  2 -testissä  ei  käytetä  tilastollisia  tunnuslukuja  vaan  ainoastaan  luokkien 

odotettuja  ja  havaittuja  taajuuksia,  laskenta  on  yleensä  helppo  suorittaa  laskimella. 

Nopeampi kaava testisuureen laskemiseen on

2=∑
i=1

k o i
2

ei
−n , 

jossa n on havaintojen kokonaismäärä. 

Erityishuomiota  on  kiinnitettävä  odotettujen  taajuuksien  suuruuteen.  Koska 

testisuureen jakauma on vain asymptoottisesti, ei täsmällisesti, 2 -jakauma, testin tulos ei 

ole luotettava, mikäli odotetut taajuudet ovat pieniä. Kun k = 2, on molempien odotettujen 

taajuuksien oltava vähintään 5, ja kun k > 2, enintään 20 % odotetuista taajuuksista saa olla 

pienempi kuin 5, eikä yksikään odotettu taajuus saa olla pienempi kuin 1. Mikäli odotetut 

taajuudet ovat liian pieniä, voi niitä yrittää suurentaa yhdistämällä vierekkäisiä kategorioita 
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— mutta  tietenkin  vain,  mikäli  yhdistely  on  mielekästä  (yhdistelystä  lisää  Siegel  & 

Castellan 1988: 49–50).  Lisäksi  on tärkeää,  että  laskenta suoritetaan vain alkuperäisillä 

luvuilla, ei esimerkiksi niistä johdetuilla suhteellisilla osuuksilla tai prosenttiluvuilla.

Esimerkki
Luojola  (2006)  tarkastelee  suomen  adessiivin  eri  merkitystehtävien  jakautumista. 
Tutkimusaineiston  ruumiinosaan  viittaavien  sanojen  adessiivimuotoiset  esiintymät 
jakautuvat adessiivin eri merkitystehtävien mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. 
Taulukon  ylärivillä  ovat  alkuperäiset  havaintoarvot  (Luojola  2006)  ja  alarivillä 
odotetut  arvot.  Kiinnostava  kysymys  on,  keskittyvätkö  ruumiinosaan  viittaavien 
sanojen  adessiivimuotoiset  esiintymät  johonkin  tiettyyn  merkitystehtävään 
(hypoteesin  mukaan välineen  merkitystehtävään),  joten  nollahypoteesin  mukainen 
odotettu jakauma on tasajakauma. Odotetut arvot on näin ollen laskettu jakamalla 
kaikkien esiintymien lukumäärä eri merkitystehtävien lukumäärällä.

aika olotila omistaja paikka tapa väline

havaitut arvot 11 8 4 5 73 50

odotetut arvot 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Lasketaan  testisuure  edellä  esitellyn  kaavan  mukaan  eli  vähentämällä  havaituista 
arvoista odotetut arvot, neliöimällä erotukset ja jakamalla tulot odotetuilla arvoilla ja 
lopuksi laskemalla osamäärät yhteen.

2=∑
i=1

6 o i−ei
2

e i

=
11−25,22

25,2

8−25,22

25,2

4−25,22

25,2

5−25,22

25,2

73−25,22

25,2

50−25,22

25,2
=8,0011,7417,8316,1990,6724,41=168,8429 .

2 -jakauman  mukainen  kriittinen  arvo  vapausasteilla  k−1=5  ja 
merkitsevyystasolla  =0,05  on  11,07.  Testisuure  on  huomattavasti  tätä  kriittistä 
arvoa  suurempi,  joten  nollahypoteesi  hylätään.  Tulkinta  on  tällöin  se,  että 
ruumiinosaan viittaavien sanojen adessiivimuotoiset esiintymät keskittyvät tiettyihin 
merkitystehtäviin. Mutta toisin kuin hypoteesissa oletetaan, suurin taajuus ei olekaan 
välineen  merkitystehtävän  kohdalla.  Merkitystehtävien  väliset  erot  ovat  siis 
tilastollisesti merkitseviä, mutta hypoteesin vastaisia.

Esimerkki
Ikola  et  al.  (1989)  tarkastelevat  mm.  vain  murteissa  esiintyvän  mutta  kun 
-yhdyskonjunktion yleisyyttä eri murreryhmissä ja toteavat ilman tilastollista testiä, 
että  sen  käyttö  ”ei  näytä  sanottavasti  eroavan  murreryhmästä  toiseen”,  (id.  51). 
Oletuksena on siis, että konjunktiota käytetään kaikissa murreryhmissä yhtä usein. 
Tarkastellaan  2 -yhteensopivuustestin  avulla,  onko murteiden välillä  eroa  vai  ei. 
Seuraavaan taulukon ensimmäisessä numerosarakkeessa on havaitut arvot eli  mutta 
kun  -konjunktion  lukumäärät  Ikolan  et  al.  (1989)  aineistossa  (id.  51).  Toisessa 
sarakkeessa on odotetut arvot.  Tässä tapauksessa odotettuja arvoja ei lasketa vain 
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jakamalla  kaikkien  esiintymien  lukumäärää  murreryhmien  määrällä,  koska 
aineistossa on eri määrä lauseita eri murreryhmistä (ks. Ikola et al. 1989: 5). Odotetut 
arvot  on  suhteutettu  niin,  että  konjunktion  osuus  kaikista  lauseista  on  kussakin 
murreryhmässä yhtä suuri.

murreryhmä havaitut arvot odotetut arvot

lounaismurteet 39 54,7

lounaiset siirtymämurteet 54 41,3

hämäläismurteet 71 69,6

pohjalaismurteet 59 73,8

savolaismurteet 131 93,8

kaakkoismurteet 24 44,7

yhteensä 378 378

Lasketaan testisuure:

2=39−54,72

54,7
54−41,32

41,3
24−44,72

44,7
=35,85 .

2
5 -jakauman mukaan todennäköisyys saada näin suuri tai suurempi testisuure on 

0,000001, eli nollahypoteesi hylätään. Tulkinta on tällöin se, että konjunktion mutta 
kun yleisyys eri murreryhmissä ei ole sama.

Esimerkki
Hakulinen  et  al.  (1980: 105)  esittävät  seuraavan  tilaston  lauseiden  lukumäärästä 
suomen  tekstivirkkeissä  (lauseiden  määrä  tarkoittaa  tässä  samaa  kuin  virkkeen 
finiittiverbien määrä):

lauseita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yht.
kpl 1929 1754 851 330 103 31 10 3 3 1 1 5016
% 38 35 17 7 2 1 0 0 0 0 0 100

Yhteensä  lauseita  aineistossa  on  10153,  joten  keskimäärin  lauseita  yhdessä 
virkkeessä on 2,024. Koska lauseiden määrä virkkeessä (olkoon tämä muuttuja X) on 
aina  positiivinen  kokonaisluku,  tarkastellaan  mahdollisuutta,  että  se  noudattelee 
Poisson-jakaumaa.  Sellaisenaan Poisson-jakaumaa ei  tähän aineistoon voi  verrata, 
koska Poisson-jakauman mukaiset muuttujat voivat saada myös arvon 0. Virkkeessä 
on kuitenkin aina vähintään yksi lause. Muodostetaan uusi muuttuja  Y =  X – 1 eli 
vähennetään  virkkeen  lauseiden  lukumäärästä  yksi  (tätä  voidaan  motivoida 
ajattelemalla,  että  tarkastellaan  kompleksisten  virkkeiden  lausemäärää).  Asetetaan 
Poisson-jakauman  parametriksi  uuden  muuttujan  Y keskiarvo, 
=Y = X −1=1,024 .  Lasketaan  tämän  jälkeen  odotetut  taajuudet  Poisson-
jakauman pistetodennäköisyysfunktion (ks. luku 3.3.1.2) avulla. Esimerkiksi arvon 0 
(jolloin virkkeessä on vain yksi lause eli se ei ole kompleksinen) odotettu taajuus on

e0=
0 e−

0!
⋅5016=1,0240 e−1,024

1
⋅5016=e−1,024⋅5016=1801,5 .
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Kun  lasketaan  kaikki  odotetut  taajuudet  vastaavaan  tapaan,  voidaan  taulukoida 
havaitut ja odotetut taajuudet samaan taulukkoon. Koska Y:n ollessa 6 tai suurempi 
ovat odotetut taajuudet alle viiden, on nämä luokat yhdistetty. Samaan taulukkoon on 
merkitty myös havaitun ja odotetun taajuuden erotuksen neliö sekä tämä erotuksen 
neliö jaettuna odotetulla taajuudella.

i 0 1 2 3 4 5 6– yht.

oi 1929 1754 851 330 103 31 18 5016

e i 1801,5 1844,8 944,5 322,4 82,5 16,9 3,4 5016

oi−e i
2 16250,2 8237,4 8745,5 57,8 418,9 198,7 214,1

oi−e i
2 /ei

9,020 4,465 9,259 0,179 5,075 11,757 63,580 103,337

Viimeisen  rivin  summa,  103,337,  on  testisuure,  jota  verrataan  2 -jakauman 
kriittiseen arvoon.  Vapausasteita  on 6,  jolloin merkitsevyystasolla  0,01 kriittiseksi 
arvoksi  saadaan  16,812.  Testisuureemme on  tätä  huomattavasti  suurempi,  jolloin 
nollahypoteesi  hylätään.  Johtopäätöksenä  todetaan,  että  virkkeen  lausemäärä  ei 
noudata  Poisson-jakaumaa.  Erityisesti  suurten  lausemäärien  kohdalla  havaitut  ja 
odotetut arvot poikkeavat toisistaan. On mahdollista, että kasvattamalla otoskokoa 
saadaan havaitut ja odotetut arvot lähemmäs toisiaan.

4.5.1.2 Kolmogorovin–Smirnovin testi
Myös Kolmogorovin–Smirnovin testillä mitataan muuttujan havaittujen arvojen ja jonkin 

teoreettisen  jakauman  välistä  yhteensopivuutta  eli  sitä,  voidaanko  havaitun  jakauman 

perusteella  olettaa  populaation  noudattavan  tiettyä  teoreettista  jakaumaa.  Testin  käyttö 

edellyttää vähintään järjestysasteikollista muuttujaa.

Testissä  määritellään  ensin  kumulatiiviset  frekvenssijakaumat  sekä  teoreettiselle 

jakaumalle  että  havaitulle  jakaumalle.  Nollahypoteesin  mukaan havaittu  kumulatiivinen 

frekvenssijakauma  noudattelee  teoreettista  kumulatiivista  frekvenssijakaumaa.  Testausta 

varten etsitään kumulatiivisista jakaumista se kohta, jossa nämä kaksi jakaumaa poikkeavat 

eniten  toisistaan.  Mikäli  tämä  poikkeama  on  suurempi  kuin  sattuman  kautta  olisi 

odotettavissa, nollahypoteesi hylätään. 

Olkoon  satunnaismuuttujan  X teoreettinen  kumulatiivinen  frekvenssijakauma 

F 0X   silloin, kun  H 0  on voimassa, toisin sanoen minkä tahansa  X:n arvolla  F 0 X   

ilmoittaa  sen  osuuden  muuttujan  arvoista,  jotka  ovat  pienempiä  tai  yhtäsuuria  kuin  X. 

Oletetaan  vastaavaan  tapaan,  että  Sn X   ilmoittaa  havaitun  kumulatiivisen 

frekvenssijakauman  otoskoolla  n.  Olkoon  X i  mikä  tahansa  X:n  arvo.  Tällöin 
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Sn X i=F i /n ,  jossa  F i  on  niiden  havaintojen  lukumäärä,  jotka  ovat  pienempiä  tai 

yhtäsuuria kuin X i .

Testisuure  lasketaan  suurimmasta  teoreettisen  ja  havaitun  kumulatiivisen 

frekvenssijakauman  erosta.  Sitä  kutsutaan  suurimmaksi  poikkeamaksi (maximum 

deviation) ja sitä merkitään D:llä:
D=max∣F0 X i−S n X i∣ i=1,2 ,, n .

D:n jakauma nollahypoteesin ollessa voimassa on tunnettu ja sen löytää taulukoista (esim. 

Siegel & Castellan 1988: 330). On hyvä huomata, että D:n arvo riippuu otoskoosta n. 

Esimerkki
Králik (1977) arvelee, että kieliopillisten sanojen esiintyminen tekstissä noudattelee 
eksponenttijakaumaa  seuraavasti:  sanan  kahden  esiintymän  välisen  etäisyyden  x 
(sanojen lukumäärällä mitattuna) todennäköisyys on

f x =e− x ,

missä  λ on  kutakin  sanaa  vastaava  suurimman uskottavuuden estimaattori,  tietyn 
sanan esiintymien määrä jaettuna esiintymien välisten etäisyyksien summalla.
Králikin  aineistona  on  neljä  tsekinkielistä  tekstiä,  joista  hän  tarkastelee  kahta 
konjunktiota ja kahta prepositiota. Käsittelemme esimerkin vuoksi vain konjunktion 
a (’ja’) esiintymistä tekstissä Vančura, Konec Starých časů. Tälle prepositiolle vakion 
  arvo on  =0,0473 . Seuraavaan taulukkoon on koottu havaitut arvot, odotetut 
arvot,  havaittujen  arvojen  ja  odotettujen  arvojen  kertymäfunktiot  sekä 
kertymäfunktioiden erotukset. Aineisto on luokiteltu siten, kuin Králik (1977) sen on 
luokitellut.

erotus sanoina havaittu 
kpl

odotettu 
kpl

S  X  F  X  ∣F  X −S  X ∣

1–4 16 55,6 0,048 0,168 0,120

5–9 50 56,2 0,200 0,339 0,139

10–14 79 44,3 0,439 0,473 0,034

15–19 49 35,0 0,588 0,579 0,009

20–24 32 27,6 0,685 0,663 0,022

25–29 33 21,8 0,785 0,729 0,056

30–34 21 17,2 0,848 0,781 0,067

35–39 14 13,6 0,891 0,822 0,069

40–44 7 10,7 0,912 0,855 0,057

45–49 10 8,5 0,942 0,880 0,062

50–54 6 6,7 0,961 0,901 0,060

55–59 5 5,3 0,976 0,917 0,059

60–64 2 4,2 0,982 0,929 0,053

65–69 2 3,3 0,988 0,939 0,049
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erotus sanoina havaittu 
kpl

odotettu 
kpl

S  X  F  X  ∣F  X −S  X ∣

70–74 1 2,6 0,991 0,947 0,044

75–79 1 2,0 0,994 0,953 0,041

80–84 1 1,6 0,997 0,958 0,039

85–89 0 1,3 0,997 0,962 0,035

90–94 1 1,0 1,000 0,965 0,035

95–99 0 0,8 1,000 0,967 0,033

100– 0 10,7 1,000 1,000 0,000

yhteensä 330 330,0

Taulukosta  huomataan,  että  suurin  odotetun  ja  havaitun  kertymäfunktion  erotus 
löytyy luokasta 5–9, jonka kohdalla erotus on 0,139. Näin ollen testisuureen arvo on 
D=0,139 . Valitaan merkitsevyystasoksi 0,05. Etsitään testisuureen arvo taulukosta 

(esim.  http://www.eridlc.com/onlinetextbook/appendix/table7.htm).  Otoskoko  on 
tässä 330. Koska otoskoko on suurempi kuin 35, lasketaan kriittinen arvo kaavalla 
1,36/N , jolloin kriittiseksi arvoksi saadaan 0,075. Tämä on pienempi kuin suurin 
erotus, mikä tarkoittaa, että nollahypoteesi on hylättävä. Toisin sanoen sanan kahden 
esiintymän  välinen  etäisyys  ei  noudata  eksponenttijakaumaa.  Mikäli 
merkitsevyystasoksi valitaan 0,01, kriittinen arvo on 0,090. Tällöinkin nollahypoteesi 
on hylättävä. 

4.5.1.3 Peräkkäisten havaintojen riippumattomuus
Kun tutkitaan ihmisiä, on aina otettava huomioon se, että ihmiset puhuvat keskenään. Jos 

esimerkiksi kaikkia tutkimuksessa mukana olevia ihmisiä ei mitata samaan aikaan ja on 

mahdollista,  että  testissä  mukana  olevat  henkilöt  ovat  mittausten  välillä  yhteydessä 

toisiinsa,  voi  havaintojen  riippumattomuus  vaarantua;  aiemmin  mitatut  henkilöt  voivat 

kertoa  vielä  mittaamattomille  henkilöille  testin  kulusta,  jolloin  heille  voi  muodostua 

käsitys siitä, miten kannattaa vastata. 

Tällaisten ongelmien havaitsemiseksi on olemassa runs-testi (jolla ei ilmeisesti ole 

hyvää  suomenkielistä  nimeä).  Testiä  voidaan  käyttää  dikotomisille  muuttujille.  Testi 

kertoo,  milloin  havaintojen  jono  on  uskottavasti  satunnainen.  Jos  esimerkiksi 

kolikonheitossa kruuna ja klaava vuorottelevat niin,  että ensin tulee pelkkiä kruunia ja 

sitten  pelkkiä  klaavoja,  havaintojono  ei  selvästikään  ole  satunnainen.  Yhtä  lailla 

epäsatunnainen on jono, jossa yhtä kruunaa seuraa aina yksi klaava, jonka jälkeen tulee 

taas yksi kruuna. Jos kruunia ja klaavoja on yhtä monta, ei binomitesti tai  2 -testi anna 

näissä  tapauksissa  viitteitä  tuloksen  epäsatunnaisuudesta,  koska  ne  eivät  huomioi 

havaintojen järjestystä.

http://www.eridlc.com/onlinetextbook/appendix/table7.htm
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Testin  perustana  on  jakson (run)  käsite:  jakso  on  samanlaisten  havaintojen 

muodostama jono.  Kolikonheiton  tapauksessa  peräkkäiset  kruunat  muodostavat  jakson, 

samoin kuin peräkkäiset klaavat. Jakso katkeaa, kun satunnaismuuttuja saa jonkin toisen 

arvon.  Merkitään  jaksojen  määrää  kirjaimella  r.  Dikotomisen  muuttujan  toisen  arvon 

saavien havaintojen määrää merkitään kirjaimella  m ja toisen arvon saavien havaintojen 

määrää kirjaimella n. Havaintojen kokonaismäärä eli otoskoko on tällöin mn=N .

Jos sekä m että n ovat pienempiä tai yhtäsuuria kuin 20, katsotaan taulukosta (esim. 

Siegel  &  Castellan  1988: 331),  mitkä  jaksojen  r määrät  ovat  uskottavasti  satunnaisia. 

Ajatuksena on, että sekä liian pieni että liian suuri jaksojen määrä puhuvat satunnaisuutta 

vastaan. Näin ollen taulukosta löytyy kullekin m:n ja n:n arvolle kaksi r:n arvoa: mikäli r 
on pienempi tai yhtä suuri kuin pienempi näistä arvoista tai suurempi tai yhtäsuuri kuin 

suurempi  näistä  arvoista,  nollahypoteesi  hylätään  eli  peräkkäiset  havainnot  eivät  ole 

uskottavasti satunnaisia.

Mikäli  joko  m tai  n on  suurempi  kuin  20,  käytetään  taulukkoarvojen  sijaan 

approksimointia normaalijakauman avulla. Tällöin keskiarvona on

r=
2mn

N
1

ja keskihajontana

r= 2mn 2mn−N 
N 2N −1

,

ja testisuure z lasketaan 

z=
r−r

r
= rh−2mn /N−1
 [2mn 2mn−N ]/[N 2N −1]

,

jossa  h=0,5  jos  r2mn /N1  ja  h=−0,5  jos  r2mn /N1 .  Näin  ollen 

nollahypoteesin hyväksyminen tai  hylkääminen riippuu testisuureen  z arvoon liittyvästä 

todennäköisyydestä,  joka  saadaan  tavalliseen  tapaan  standardoidun  normaalijakauman 

taulukosta. 

Testiä käytetään ennen kaikkea diagnostisena työkaluna. Mikäli testi osoittaa, että 

peräkkäiset  havainnot  eivät  ole  satunnaisia,  on  mahdollisesti  kerättävä  uusi 

tutkimusaineisto ennen havaintojen varsinaista käyttöä.

Esimerkki
Havainnollistetaan runs-testin käyttöä kuvitteellisen esimerkin avulla, jonka asetelma 
on mielekäs esim. produktiivisuuden ja kielen analogisuuden tutkimuksissa. Olkoon 
epäsana  luvis,  jolloin  halutaan  tietää,  taivuttavatko  informantit  sen  samoin  kuin 
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jänis : jäniksen vai  samoin  kuin  kauris : kauriin.  Taivutettavana  on  20  epäsanaa, 
joille  on  ensin  määritelty  oletettu taivutusparadigma.  Mikäli  informantti  taivuttaa 
epäsanan oletetun paradigman mukaisesti,  merkitään tätä arvolla  1,  muuta tulosta 
merkitään  arvolla  0.  Kun  jokainen  informantti  taivuttaa  20  epäsanaa,  saadaan 
kullekin  informantille  tulokseksi  kokonaisluku  0:n  ja  20:n  väliltä,  ja  tämä  luku 
ilmoittaa,  kuinka  monta  epäsanaa  informantti  taivutti  oletetun  paradigman 
mukaisesti.
Ollaan kiinnostuneita alle kouluikäisten lasten tavasta taivuttaa epäsanoja. Tehdään 
tutkimus  päiväkodissa,  jossa  tutkimukseen  valitaan  25  lasta.  Koska  pienet  lapset 
eivät  osaa  kirjoittaa,  on  tutkimus  tehtävä  kokonaan  suullisesti.  Jokaista  lasta 
haastatellaan erikseen niin,  että  lapset  haetaan ryhmästä  yksi  kerrallaan  erilliseen 
tutkimushuoneeseen, jossa ei ole muita lapsia. 
Peräkkäisten havaintojen riippumattomuuden kannalta ongelmana tässä on se, että 
tutkimukseen ensimmäisenä vastanneet lapset palaavat ryhmään ja voivat keskustella 
tutkimuksen  kulusta  niiden  lasten  kanssa,  jotka  vasta  myöhemmin  vastaavat 
tutkimukseen. (Tätä tulisi  tietenkin pyrkiä välttämään, mutta käytännössä tämä ei 
aina  ole  mahdollista,  jos  esimerkiksi  tutkimus  pyritään  tekemään  niin,  että  se 
häiritsee  mahdollisimman  vähän  päiväkodin  normaalia  toimintaa.)  Lapset  voivat 
esimerkiksi kertoa tutkimuksessa käytettävistä epäsanoista, jolloin lapsiryhmässä voi 
syntyä  jonkinlainen  konsensus  siitä,  miten  näitä  sanoja  tulee  taivuttaa.  Tällöin 
mittaustulokset vaihtelevat enemmän ensimmäisten lasten kohdalla kuin viimeisten 
lasten kohdalla.
Oletetaan,  että  edellä  kuvatun  kaltaisessa  tutkimusasetelmassa  on  saatu  seuraavat 
havaintoarvot tässä järjestyksessä: 8, 8, 9, 8, 8, 12, 12, 11, 15, 9, 7, 12, 15, 9, 10, 13, 
9, 6, 11, 7, 12, 13, 13, 12, 12. Luvut ovat satunnaislukuja Bin[20, 0,5]-jakaumasta ja 
kuvastavat tässä siis sitä, kuinka monta epäsanaa 20:stä informantti taivuttaa oletetun 
paradigman mukaisesti. 
Mikäli halutaan tarkastella havaintojen järjestyksen satunnaisuutta, muuttujan arvot 
on  ensin  muutettava  dikotomiseksi.  Tehdään tämä niin,  että  merkitään  mediaania 
pienempiä tai yhtä suuria arvoja merkillä 0 ja mediaania suurempia arvoja merkillä 1. 
Tämän  aineiston  mediaani  on  11,  jolloin  uuden  dikotomisen  muuttujan  arvot 
(samassa järjestyksessä kuin edellä) ovat: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
Lasketaan  tästä  jaksojen  määrä.  Ensin  on  neljä  nollaa,  jotka  muodostavat  yhden 
jakson, tämän jälkeen kaksi ykköstä muodostavat yhden jakson. Sitten on yksi nolla 
ja  yksi  ykkönen,  jotka  kumpikin  muodostavat  yhden  jakson.  Yhteensä  tähän 
mennessä on havaittu neljä jaksoa. Jatketaan samaan tapaan loppuun asti. Aineistossa 
on 10 jaksoa. Nollien määrä on m = 14 ja ykkösten määrä on n = 11. (Huomaa, että 
mikäli mediaania merkittäisiin tässä ykkösellä, jaksojen määrä olisi edelleen 10.)
Koska sekä m että n ovat alle 20, etsitään taulukko kriittisten arvojen tarkastamiseksi. 
Tällainen  taulukko  löytyy  esimerkiksi  osoitteesta 
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&Fil
eName=Table8. Katsotaan taulukosta kohdasta (14, 11) kriittinen arvo (taulukko on 
symmetrinen), joka tässä tapauksessa on 8. Taulukon ohjeessa lukee, että havaitun 
arvon ollessa  pienempi  tai  yhtäsuuri  kuin  kriittinen  arvo nollahypoteesi  hylätään. 
Testisuureemme on 10 eli suurempi kuin kriittinen arvo. Näin ollen nollahypoteesi 

http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table8
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table8
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jää  voimaan.  Tulkinta  on  tällöin  se,  että  havainnot  voidaan  katsoa  toisistaan 
riippumattomiksi.

4.5.2 Kahden populaation testejä
Kahden populaation testit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, tarkastellaanko 

kahta  riippumatonta  vai  toisistaan  riippuvaa  otosta.  Riippuvista  otoksista  on  kyse 

esimerkiksi silloin, kun samoja tilastoyksiköitä mitataan kahteen kertaan, ennen ja jälkeen 

käsittelyn,  tai  kun  sama  mittaus  tehdään  kaltaistetuille  pareille.  Tämä  edellyttää,  että 

vertailtavat otokset ovat samankokoisia. Riippumattomia otoksia vertailtaessa ei  haittaa, 

mikäli otoskoot poikkeavat toisistaan. Koska ongelmanasettelu ja menetelmät ovat erilaiset 

riippumattomille  ja  riippuville  vertailuille,  on  tutkimuksessa  pyrittävä  tietämään,  onko 

otosten välillä riippuvuutta.

4.5.2.1 McNemarin testi
McNemarin  testillä  mitataan  kahdesti  samat  tilastoyksiköt,  ennen  ja  jälkeen  jonkin 

kiinnostavan tapahtuman, ja tarkastellaan, mikä vaikutus tapahtumalla on jakaumaan. Testi 

soveltuu  nominaali-  ja  järjestysasteikollisille  muuttujille,  jotka  ovat  dikotomisia. 

Tilastoyksiköt  jaetaan neljään ryhmään,  A,  B,  C,  D,  sen mukaan mikä on mittaustulos 

ennen  tapahtumaa  ja  sen  jälkeen.  Jakaumaa  voidaan  tarkastella  seuraavanlaisella 

taulukolla.

jälkeen
– +

ennen
+ A B

– C D

Ryhmän  A yksiköillä on ennen tapahtumaa mitattu tulos + ja tapahtuman jälkeen 

tulos  –.  Vastaavasti  ryhmän  D yksiköillä  on  ennen  tapahtumaa  mitattu  tulos  –  ja 

tapahtuman  jälkeen  tulos  +.  Ryhmien  B ja  C yksiköillä  ei  ole  tapahtunut  muutosta 

mittauskertojen  välillä.  Kiinnostus  kohdistuu  tällöin  ryhmiin  A ja  D.  Nollahypoteesin 

mukainen oletus on, että mikäli muutokset mittauskertojen välillä ovat satunnaisia, muutos 

arvosta + arvoon – on yhtä todennäköinen kuin muutos arvosta – arvoon +. Näin ollen sekä 

ryhmän A että ryhmän D odotettu frekvenssi on AD/2 .

Testisuure  noudattelee  asymptoottisesti  2 -jakaumaa  vapausasteella  1  ja  se 

lasketaan kaavalla
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2=
∣A−D∣−12

AD

(tämä kaava on jatkuvuuskorjattu eli siinä on huomioitu ne epätarkkuudet, joita diskreetin 

muuttujan  approksimointi  jatkuvalla  muuttujalla  aiheuttaa).  Testisuureen  merkitsevyys 

voidaan  lukea  2 -taulukosta.   Mikäli  AD/25 ,  tulisi  McNemarin  testin  sijaan 

käyttää binomitestiä.

Esimerkki
Sovelletaan  McNemarin  testiä  seuraavassa  kuvitteellisessa  tutkimuksessa,  jossa 
tutkitaan  erään  kielikurssin  käytännön  tehoa.  Kurssin  alussa  kurssin  osanottajat 
tekevät  lähtötasoa  mittaavan kielitaitokokeen.  Sama koe  tehdään kurssin  lopussa. 
Kumpikin  koe  arvioidaan  samalla  asteikolla,  jolloin  kiinnostuksen  kohteena  on, 
kuinka  moni  kokeen  tekijöistä  ylittää  tietyn  kriittisen  rajan.  Kurssilla  on  50 
osanottajaa. Seuraavaan taulukkoon on koottu osanottajien jakautuminen eri ryhmiin.

lopussa
– +

alussa
+ 2 10
– 23 15

Taulukosta nähdään, että kurssin alussa kokeen kriittisen rajan ylitti 12 osanottajaa, 
mutta näistä vain 10 ylitti  kriittisen rajan myös kurssin lopussa (kahden tulos siis 
heikkeni kurssin aikana). Vastaavasti kurssin alussa kriittisen rajan alle jääneistä 38 
osanottajasta  15  ylitti  kriittisen  rajan  kurssin  lopussa.  Mikäli  kurssista  on  ollut 
osanottajille  todellista  hyötyä  (eikä  vain  satunnaista),  testisuure  ylittää  kriittisen 
arvon. Lasketaan testisuure

2=
∣A−D∣−12

AD
=
∣2−15∣−12

215
=144

17
=8,47.

2 -jakauman kriittinen arvo yhdellä vapausasteella ja merkitsevyystasolla 0,05 on 
3,84.  Testisuureen  arvo  on  kriittistä  arvoa  suurempi,  jolloin  tulkinta  on  se,  että 
muutos ei selity sattumalta. Täysin tehottomasta kurssista ei siis ole kyse.

4.5.2.2 Merkkitesti
Merkkitestin  avulla  tarkastellaan  kahden  toisistaan  riippuvan  mittauksen  välisen  eron 

suuntaa.  Testissä  oletetaan,  että  mitattava  muuttuja  on  jatkuva,  sen  eri  arvoilla  on  siis 

luonteva  järjestys.  Testiä  voidaan  käyttää  paitsi  muutoksen  havaitsemiseen  yksilöiden 

kohdalla myös kahden ryhmän välisten erojen havainnoimiseen silloin, kun tilastoyksiköt 

on järjestetty kaltaistetuiksi pareiksi. Testissä ei käytetä hyväksi eron suuruutta, vain sen 

suuntaa, ja siksi testi soveltuukin hyvin tilanteisiin, joissa erojen täsmällinen mittaaminen 

on vaikeaa tai mahdotonta. 
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Merkkitestin nollahypoteesina on P X iY i=P  X iY i=
1
2 , jossa X i  ja Y i  ovat 

i:nnes  kaltaistettu  pari.  Nollahypoteesin  mukaan  on  siis  yhtä  todennäköistä,  että  X on 

pienempi kuin  Y kuin että  X on suurempi kuin Y. Testissä lasketaan (X,  Y)-parien erojen 

suuntaa (+ tai –), jolloin nollahypoteesi tarkoittaa, että etumerkkien lukumäärät ovat yhtä 

suuria.  H 0  hylätään, mikäli toista etumerkeistä on liian vähän. Mikäli  X i  ja  Y i  eivät 

eroa toisistaan eli  ovat  yhtä  suuret,  jätetään tämä pari  huomiotta  ja  vähennetään myös 

parien kokonaismäärästä. 

Merkkien  jakauma  noudattaa  binomijakaumaa  todennäköisyyksillä  p=q= 1
2 . 

Mikäli parien lukumäärä on pienempi tai yhtäsuuri kuin 35, voidaan kriittiset arvot katsoa 

taulukosta (esim. Siegel & Castellan 1988 324–425), tai täsmällinen todennäköisyys saada 

juuri havaittu merkkien jakauma voidaan laskea suoraan binomijakauman kertymäfunktion 

avulla  (ks.  luku  3.3.1.1).  Mikäli  pareja  on  enemmän  kuin  35,  voidaan  käyttää 

normaaliapproksimaatiota, jolloin x=np= n
2  ja  x

2=npq= n
4 . 

Esimerkki
Paunonen  (2006)  esittelee  samoilta  helsinkiläisiltä  sekä  1970-luvulla  että  1990-
luvulla  kerättyjä  puhekielisyysprofiileja.  Kiinnostava  kysymys  on,  onko  puhujien 
kieli muuttunut tarkastelujaksolla puhekielisemmäksi tai kirjakielisemmäksi vai onko 
puhujien kieli tässä suhteessa pysynyt samanlaisena.
Otetaan  tähän  esimerkkiin  kaksi  Paunosen  esittelemästä  viidestä  informantista. 
Merkitään  tunnuksella  informantti  1 Paunosen  artikkelin  vuonna 1930 syntynyttä 
akateemista töölöläisnaista (Paunonen 2006: 85) ja tunnuksella informantti 2 vuonna 
1952  syntynyttä  akateemista  töölöläisnaista  (id.  86).  Oheisessa  taulukossa  on 
puhujilta 25 eri kielellisen muuttujan suhteen mitatut kirjakielisten muotojen osuudet 
sekä  näiden  muuttujien  pohjalta  laskettu  puhekielisyysprosentti.  Omissa 
sarakkeissaan on 1970- ja 1990-lukujen mittaukset. Jokaisen muuttujan kohdalla on 
lihavoitu näistä kahdesta arvosta suurempi.

Informantti 1 Informantti 2

Muuttuja 1970-luku 1990-luku 1970-luku 1990-luku

VVdV 31 75 30 12

hd 75 64 40 57
ts 75 85 35 34

-eA, -oa -nom:t 48 14 0 0

-eA, -oa partit. 23 78 73 6

-UA partit. 55 100 75 31
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Informantti 1 Informantti 2

Muuttuja 1970-luku 1990-luku 1970-luku 1990-luku

-iA partit. 90 96 60 47

-A iness. 72 81 65 66
-A adess. 80 68 39 56

-i yks. nom. 0 0 23 0

-i transl. 6 0 12 0

-i sup. v. impf. 0 0 0 0

-i kond. 0 0 0 0

-inen adj:t 5 14 10 0

yks. 3. p. impf. 0 15 10 0

NUT-partis. 0 4 5 0

olla: pikap. 25 37 5 3

tämä: pikap. 0 15 0 0

yks. 1. p. pron. 5 7 1 1

yks. 3. p. pron. 33 95 0 0

mon 3. p. pron. 50 50 0 0

MA-inf. illat. 100 100 33 28

yks. 1. p. om. 88 24 19 12

mon. 1. p. kongr. 36 50 5 5

mon. 3. p. kongr. 3 15 2 1

puhekielisyyspros. 64 57 78 86

Informantin 1 puhe on muista samanikäisistä informanteista poiketen puhekielistynyt 
haastattelukertojen välillä, joskin Paunosen (2006: 84) mukaan ero ei ole kovinkaan 
suuri:  ”Näyttää  kuitenkin  siltä,  että  informantin  kieli  on  kahdessakymmenessä 
vuodessa hieman kirjakielistynyt.” Informantista 2 Paunonen (id. 86) taasen toteaa: 
”Vastoin odotuksia  informantin kieli  on kahdenkymmenen vuoden aikana hieman 
puhekielistynyt.”  Ovatko  havaitut  oletustenvastaiset  muutokset  todellisia  vai 
satunnaista häiriötä? Kyse on kuitenkin haastatteluaineistosta ja haastattelukertojen 
välillä  on  kulunut  kaksikymmentä  vuotta.  Lisäksi  eri  piirteiden  taajuudet 
haastatteluaineistossa poikkeavat paljonkin toisistaan ja  haastattelukertojen välillä. 
Satunnaisvaihtelun merkitys saattaa siis  olla  suurikin.  Mikäli  muutosta  on todella 
tapahtunut, sopivan tilastollisen testin pitäisi johtaa nollahypoteesin hylkäämiseen.
Valitaan tilastolliseksi testiksi merkkitesti. Mittauskertojen väliset erotukset on tässä 
ilmoitettu numeerisesti, joten ne voitaisiin asettaa myös suuruusjärjestykseen, jolloin 
harkintaan tulisi myös seuraavassa luvussa esiteltävä Wilcoxonin järjestyslukutesti. 
Kun otetaan huomioon se, että alkuperäiset havaintoarvot, joista taulukon prosentit 
on laskettu, poikkeavat toisistaan hyvin paljon sekä mittauskertojen välillä että eri 
piirteiden  välillä  —  toisin  sanoen  taulukon  lukujen  täsmällinen  vertaaminen  on 
hankalaa  —  ei  erotusten  asettaminen  suuruusjärjestykseen  kuitenkaan  ole  kovin 
mielekästä. Näin ollen merkkitesti on soveliaampi.
Mikäli jonkin piirteen kirjakielinen osuus on suurempi 1970-luvulla, merkitään tätä 
+:lla.  Vastaavasti  jos  piirteen  kirjakielinen  osuus  on  suurempi  1990-luvulla, 
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merkitään tätä –:lla. Informantin 1 piirteistä viisi on kirjakielisempiä 1970-luvulla ja 
viisitoista  1990-luvulla;  viiden  piirteen  kirjakielisyysprosentit  ovat  yhtä  suuret. 
Informantin 2 piirteistä neljätoista on kirjakielisempiä 1970-luvulla ja kolme 1990-
luvulla; kahdeksan piirteen kirjakielisyysprosentit ovat yhtä suuret.
Lasketaan testisuureet. Informantin 1 kohdalla vertailtavia piirteitä on 20 ja pienempi 
vertailtavista  merkkimääristä  on  viisi,  joten  on  laskettava  binomitodennäköisyys 
sille, että otoskoolla 20 saadaan enintään viisi onnistumista:

P x5=20
0 0,500,52020

1 0,51 0,51920
5 0,550,515=0,021 .

Informantin  2  kohdalla  vertailtavia  piirteitä  on  17  ja  pienempi  vertailtavista 
merkkimääristä on kolme, joten lasketaan vastaavalla tavalla binomitodennäköisyys, 
että saadaan enintään kolme onnistumista:

P x3=17
0 0,50 0,51717

1 0,510,51617
2 0,52 0,51517

3 0,530,514=0,006.

Kumpikin lasketuista todennäköisyyksistä on alle 0,05, joten nollahypoteesi voidaan 
täysin  oikeutetusti  hylätä.  Tulkinta  on  tällöin  se,  että  kummankin  informantin 
puhekielisyydessä on tilastollisesti  merkitsevä ero 1970- ja 1990-luvun mittausten 
välillä.

Esimerkki
Oakes  (1998: 20–21)  esittelee,  miten  merkkitestiä  voidaan  käyttää  vertaamaan 
lauseiden  hyväksyttävyyden  eroja  kirjoitetussa  ja  puhutussa  kielessä.  Joukolle 
japaninkielisiä  lauseita,  joissa  on  kunnioitusmuotoja,  määritellään,  ovatko  ne 
hyväksyttävämpiä  kirjoitetussa  vai  puhutussa  kielessä.  Lasketaan  yhteen  ne 
tapaukset,  joissa  lause on hyväksyttävämpi kirjoitetussa kielessä,  ja  ne tapaukset, 
joissa  lause  on  hyväksyttävämpi  puhutussa  kielessä.  Esimerkin  kymmenestä 
lauseesta  seitsemän  on  hyväksyttävämpi  kirjoitetussa  kielessä,  yksi  puhutussa 
kielessä, ja kahden lauseen välillä ei ole eroa. Näin ollen binomitodennäköisyyden 
avulla voidaan laskea, että 

P x1=800,50 0,58810,51 0,58−1=0,035 .

Mikäli  merkitsevyystasona on  =0,05 ,  nollahypoteesi hylätään eli todetaan, että 
kunnioitusmuodot ovat hyväksyttävämpiä kirjoitetussa kuin puhutussa kielessä.

4.5.2.3 Wilcoxonin järjestyslukutesti
Edellä  esitellyssä  merkkitestissä  otettiin  huomioon  vain  erotuksen  etumerkki,  mutta  ei 

erotuksen  suuruutta.  Mikäli  myös erotuksen  suuruus  tiedetään (toisin  sanoen pystytään 

asettamaan parien erotukset keskinäiseen suuruusjärjestykseen, vaikka sitä ei täsmällisen 

numeerisesti  pystyttäisikään  ilmoittamaan),  kannattaa  käyttää  Wilcoxonin  etumerkkistä 

järjestyslukutestiä. Wilcoxonin järjestyslukutesti olettaa otokset riippuviksi.
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Olkoon d i  minkä tahansa parin erotus, ts. d i=X i−Y i . Järjestetään kaikkien parien 

erotusten itseisarvot (luvut ilman etumerkkiä) suuruusjärjestykseen niin, että pienin  ∣d i∣  

saa  järjestysluvun  1,  toiseksi  pienin  järjestysluvun  2  ja  niin  edelleen.  Tämän  jälkeen 

palautetaan kullekin erotukselle sen etumerkki. Lasketaan yhteen negatiivisen etumerkin 

saaneet  järjestysluvut ja positiivisen etumerkin saaneet  järjestysluvut ja  merkitään näitä 

summia symboleilla T−  ja T . Jos X i−Y i=d i=0 , jätetään kyseinen pari pois laskuista. 

Mikäli  ryhmät  X ja  Y eivät  eroa  toisistaan,  on  odotettavissa,  että  positiiviset  ja 

negatiiviset  erotukset  jakautuvat  otoksessa  kutakuinkin  tasaisesti.  Näin  ollen 

nollahypoteesina  on  H 0: T =T− .  Jos  T−  ja  T  poikkeavat  toisistaan  paljon, 

nollahypoteesi hylätään ja todetaan, että ryhmät eroavat toisistaan.

On  myös  mahdollista,  että  useampi   erotus  on  yhtä  suuri.  Tällöin  kaikille 

itseisarvoltaan  yhtäsuurille  erotuksille  annetaan  sama  järjestysluku,  joka  on  keskiarvo 

niistä  järjestysluvuista,  jotka  erotukset  olisivat  saaneet,  mikäli  olisivat  erisuuria.  Jos 

esimerkiksi  erotukset  –1,  –1  ja  +1  ovat  kolme  ensimmäistä  erotusta,  niille  kuuluvat 

järjestysluvut 1, 2 ja 3. Näille kaikille kolmelle erotukselle annetaan sama järjestysluku, 

joka on  123/3=2 . Seuraavalle erotukselle annetaan seuraava vapaa järjestysluku, 

joka on 4. 

Testi  tehdään  summan  T  ja  otoskoon  n perusteella.  Mikäli  n15 ,  katsotaan 

taulukosta (esim. Siegel & Castellan 1988: 332–334),  millä todennäköisyydellä voidaan 

saada  T , joka on suurempi tai yhtäsuuri kuin havaittu, mikäli  H 0  on voimassa. Kun 

n15 , käytetään normaaliapproksimaatiota parametrein

T=
n n1

4

ja

T 
2 =

nn12n1
24 ,

ja testisuure lasketaan

z=
T −T 

T 

= T −n n1/ 4
n n12n1/24

.

Edellä esitetty menetelmä perustuu Siegelin & Castellanin (1988) esitykseen. Oakes 

(1998: 21) esittelee menetelmän hieman eri tavalla, mutta peruslogiikka on kummassakin 

tapauksessa sama. 
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Esimerkki
Onko  käännetty  kirjoitus  kielenhuollon  normien  valossa  heikkotasoisempaa  kuin 
alkuperäiskielinen kirjoitus? Tätä kysymystä tarkastelee  Jantunen (2004), joka etsi 
Käännössuomen  korpuksen  suomennetuista  ja  alun  perin  suomeksi  kirjoitetuista 
teksteistä erilaisia kielenhuollon normien suhteen virheellisiksi katsottavia muotoja. 
Yhteensä 44 virhetyyppiä jakautuvat yhteenkirjoittamisvirheisiin, vierasvaikutteisiin 
yhdysadjektiiveihin,  muoti-ilmaisuihin ja  toisen infinitiivin virheelliseen käyttöön. 
Alkuperäissuomen  teksteistä  löytyi  586  virhettä  ja  käännössuomen teksteistä  290 
virhettä.  Jo  tämän  valossa  käännössuomi  näyttää  virheettömämmältä  kuin 
alkuperäissuomi,  mutta  tarkastellaan  eron  tilastollista  merkitsevyyttä  Wilcoxonin 
järjestyslukutestin  avulla.  Kyseessä  on  kaltaistettujen  parien  asetelma,  jossa 
kaltaistavana tekijänä on virhetyyppi.
Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien 44 virhetyypin alkuperäiset havaintoarvot 
(kuinka  monta  kappaletta  virhetyyppiä  on  aineiston  teksteissä  havaittu), 
havaintoarvojen  erotus,  erotuksen  itseisarvo,  erotusten  itseisarvoihin  perustuva 
järjestysluku  sekä  sama  järjestysluku  erotuksen  etumerkillä  varustettuna.  Koska 
neljän parin erotus on nolla, ne jätetään pois laskuista eikä niille myöskään anneta 
omaa järjestyslukua. Taulukossa AS = alkuperäissuomi, KS = käännössuomi.

Virhetyyppi AS KS d |d| järj. etumerk. järj.

konjunktiovirheet 54 6 48 48 40 40

postpositiovirheet 47 6 41 41 39 39

päin-virheet 2 1 1 1 5,5 5,5

-vapaa 16 4 12 12 31,5 31,5

-altis 8 9 –1 1 5,5 –5,5

-ystävällinen 10 5 5 5 25 25

-herkkä 5 5 0 0

-rikas 6 3 3 3 20,5 20,5

-valmis 3 4 –1 1 5,5 –5,5

-puhdas 4 1 3 3 20,5 20,5

-tarkka 2 3 –1 1 5,5 –5,5

-intensiivinen 0 4 –4 4 24 –24

-varma 3 1 2 2 14 14

-köyhä 3 0 3 3 20,5 20,5

-tiheä 3 0 3 3 20,5 20,5

-kypsä 2 0 2 2 14 14

-tiivis 1 1 0 0

-tehokas 1 0 1 1 5,5 5,5

-ylpeä 0 0 0 0

kartoittaa 51 54 –3 3 20,5 –20,5

jatkossa 44 22 22 22 37 37

kokonaisvaltainen 45 17 28 28 38 38

tosiasiallinen 18 20 –2 2 14 –14
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Virhetyyppi AS KS d |d| järj. etumerk. järj.

aste 28 9 19 19 35 35

sektori 17 15 2 2 14 14

merkeissä 20 8 12 12 31,5 31,5

kanavoida 18 7 11 11 29,5 29,5

pääsääntöisesti 22 3 19 19 35 35

yhteistyö 13 12 1 1 5,5 5,5

pitää sisällään 16 5 11 11 29,5 29,5

avainasema 15 5 10 10 28 28

per. laatua oleva 2 9 –7 7 26 –26

esiintuoda 5 3 2 2 14 14

lyödä läpi 3 2 1 1 5,5 5,5

haittatekijä 3 0 3 3 20,5 20,5

esimerkinomaisesti 2 0 2 2 14 14

painopistealue 2 0 2 2 14 14

yhteenvedonomaisesti 1 0 1 1 5,5 5,5

mukana kuvassa 0 0 0 0

riippuen 32 23 9 9 27 27

johtuen 28 9 19 19 35 35

liittyen 27 10 17 17 33 33

perustuen 3 2 1 1 5,5 5,5

koskien 1 2 –1 1 5,5 –5,5

Lasketaan  taulukon  viimeisen  sarakkeen  luvuista  positiivisten  ja  negatiivisten 
järjestyslukujen summat:

T =40395,5=713,5 ,
T− =−5,5−5,5−−5,5=106,5 .

Koska otoskoko on 40, käytetään testisuureen laskennassa normaaliapproksimaatiota. 
Määritetään ensin parametrit

T=
n n1

4
=40⋅41

4
=410

ja

T 
2 =

nn12n1
24

= 40⋅41⋅81
24

=5535

ja lasketaan testisuure

z=
T −T 

T 

=713,5−410
5535

⋲303,5
74,40

⋲4,079 .

Normaalijakaumataulukot loppuvat yleensä arvoon z = 3,5, tätä suurempien z-arvojen 
havaitsemisen todennäköisyys on äärimmäisen pieni.  Nollahypoteesi voidaan näin 
ollen  hylätä.  Tulkinta  on  se,  että  tekstilajien  välinen  ero  virheiden  määrässä  on 
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tilastollisesti  merkitsevä,  toisin  sanoen  käännöstekstit  ovatkin  yllättäen 
huolitellumpaa kieltä kuin alkukieliset tekstit.

4.5.2.4 Fisherin tarkka testi
Fisherin tarkka testi on erittäin tehokas menetelmä kahdesta toisistaan riippumattomasta 

otoksesta mitatun dikotomisen (nominaali- tai järjestysasteikollisen) muuttujan jakauman 

satunnaisuuden tarkasteluun. Toisaalta testi vaatii runsaasti laskentaa, joten se esitellään 

tässä lähinnä esimerkin kautta. Perusteellisemmin Fisherin tarkan testin esittelevät Siegel 

& Castellan (1988). 

Testin  lähtökohtana  on,  että  tilastoyksiköt  sijoitetaan  nelikenttään sen perusteella, 

kumpaan otokseen ne kuuluvat ja kumman arvon mitattava muuttuja niiden kohdalla saa 

(ks.  taulukko).  Kiinnostuksen  kohteena  on  se,  eroavatko  otokset  toisistaan  muuttujan 

jakauman suhteen.

otos
muuttuja I II yhteensä

+ A B A+B
– C D C+D

yhteensä A+C B+D N

Testissä  oletetaan  rivi-  ja  sarakesummat  kiinteiksi  ja  kysymys  kuuluu,  millä 

todennäköisyydellä  muuttujien  arvot  voisivat  satunnaisesti  jakautua  havaitulla  tavalla. 

Tämä  selvitetään  hypergeometrisen  jakauman  kertymäfunktion  avulla  eli  laskemalla 

yhteen,  millä  todennäköisyydellä  havaittu  tai  sitä  äärimmäisempi  jakauma  voisi 

satunnaisesti syntyä. Yhden jakauman pistetodennäköisyys on tällöin

p=
 AC

A B D
B 

 N
AB 

,

josta saadaan

p= AB !C D !AC !BD !
N !A !B !C !D !

,

eli  kaikkien  reunajakaumien  kertomien  tulo  jaettuna  kaikkien  havaintojen  ja  kaikkien 

solufrekvenssien kertomien tulolla.

Käytännössä  hypergeometrisessa  kertymäfunktiossa  laskutoimitusten  määrä  on 

pienin  solufrekvenssi  +  1.  Kuten  yltä  näemme,  hypergeometrisen  jakauman 

pistetodennäköisyyden laskeminen on kohtalaisen työläs, joskin suoraviivainen prosessi. 
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Niinpä Fisherin tarkka testi  muuttuu sitä  työläämmäksi,  mitä  suuremmista  otoksista  on 

kyse. 

Esimerkki
Quirk  &  Svartvik  (1966) tutkivat  lauseiden  hyväksyttävyyttä  esittämällä 
kieliopilliselta  kompleksisuudeltaan  tai  oikeellisuudeltaan  vaihtelevia 
englanninkielisiä lauseita äidinkielisille koehenkilöille ja kysymällä näiden arviota 
lauseen  normaaliudesta  tai  hyväksyttävyydestä.  Koeasetelma  on  seuraavanlainen: 
Koehenkilöt kuulevat lauseen, jota heidän on lyhyessä ajassa muutettava määrätyllä 
tavalla.  Myöhemmin  koehenkilöt  kuulevat  samat  lauseet  uudelleen  ja  esittävät 
arvionsa  lauseen  hyväksyttävyydestä.  Tarkkaan  ottaen  kyse  ei  siis  ole  kahdesta 
riippumattomasta  otoksesta,  koska  kumpikin  kysymys  esitetään  samoille 
koehenkilöille. Tässä tutkimuksessa ei  kuitenkaan rinnastettu samojen henkilöiden 
vastauksia,  joten  vastauksia  ei  voi  käytännössä  käsitellä  kaltaistettuina  pareina. 
Käytetään kuitenkin tutkimusta esimerkkinä Fisherin tarkan testin laskennasta.
Esimerkiksi koehenkilöiden on muutettava kuulemansa lause  He isn’t  much loved 
positiiviseen muotoon. Aikaa on vähän, ja muutos joko onnistuu tässä ajassa tai ei 
onnistu.  Kiinnostava  kysymys  on,  riippuuko lauseen hyväksyttävyys  siitä,  kuinka 
vaikeaa  sen  muuttaminen  on.  Alle  on  ristiintaulukoitu  koehenkilöiden  määrät 
toisaalta  muutoksessa  onnistumisen  suhteen  ja  toisaalta  lauseen 
hyväksyttävyysarvion suhteen (Quirk & Svartvik 1966: 57).

hyväksyttävä ei hyväksyttävä yhteensä

muutos onnistui 19 9 28

muutos epäonnistui 3 4 7

yhteensä 22 13 35

Tällaisen  tuloksen  merkitsevyyttä  voidaan  tarkastella  Fisherin  testillä.  Ajatus  on 
tällöin laskea, millä todennäköisyydellä saatu tai  sitä äärimmäisempi jakauma voi 
syntyä,  mikäli  koehenkilöt  sijoittuvat  ruutuihin  täysin  satunnaisesti.  Mikäli 
todennäköisyys on pieni, uskotaan olevan kyse muustakin kuin sattumasta. Jakauman 
äärimmäisyydellä  tarkoitetaan  sitä,  että  kiinnitetään  rivi-  ja  sarakesummat, 
pienennetään  pienintä  solufrekvenssiä  (ja  muutetaan  vastaavasti  muita 
solufrekvenssejä,  jotta  rivi-  ja  sarakesummat  pysyvät  alkuperäisinä),  lasketaan 
tällaisen jakauman todennäköisyys, pienennetään jälleen pienintä solufrekvenssiä ja 
lasketaan jakauman todennäköisyys,  ja jatketaan,  kunnes pienin solufrekvenssi on 
nollassa. Lopuksi lasketaan kaikki nämä todennäköisyydet yhteen. Kunkin jakauman 
todennäköisyys lasketaan hypergeometrisen jakauman avulla.
Esimerkkimme tapauksessa havaitun jakauman todennäköisyys on

p=
22
19 13

9 
35
28

= 28!7!22!13!
35!19!9!3!4!

=0,1637 .
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Havaittua  äärimmäisemmät  jakaumat  saadaan,  kun  solua  muutos  epäonnistui,  
hyväksyttävä pienennetään yksi kerrallaan nollaan saakka. Äärimmäiset jakaumat ja 
niihin liittyvät todennäköisyydet ovat tällöin seuraavanlaiset.

+ –

+ 20 8 28

– 2 5 7

22 13 35

p= 28!7!22!13!
35!20!8!2!5!

=0,0442 .

+ –

+ 21 7 28

– 1 6 7

22 13 35

p= 28!7!22!13!
35!21!7!1!6!

=0,0056 .

+ –

+ 22 6 28

– 0 7 7

22 13 35

p= 28!7!22!13!
35!22!6!0!7!

=0,0003 .

Todennäköisyys  saada  havaittu  tai  sitä  äärimmäisempi jakauma on tällöin  näiden 
jakaumien summa,

P havaittu jakauma =0,16370,04420,00560,0003=0,2138 .

Todennäköisyys  ylittää  selvästi  esimerkiksi  merkitsevyystason  0,05.  Tulkinta  on 
tällöin  se,  että  muuttujien  välinen  riippuvuus  ei  ole  tilastollisesti  merkitsevää, 
havaittu  jakauma  on  hyvin  voinut  syntyä  myös  sattumalta.  Toisin  sanoen  tämän 
lauseen  kohdalla  sen  hyväksyttävyys  ei  riipu  siitä,  kuinka  vaikeaa  tietyn 
kieliopillisen muutoksen tekeminen lauseelle on.

4.5.2.5 χ2-riippumattomuustesti kahdelle populaatiolle
Luvussa  4.5.1.1 esiteltiin  2 -yhteensopivuustesti,  jota  käytetään  yksiulotteisessa 

taulukossa eli yhden populaation jakauman testaamiseen. Tässä luvussa esiteltävää  2 -

riippumattomuustestiä käytetään kaksiulotteisessa taulukossa eli testaamaan, onko kahden 
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muuttujan  välillä  riippuvuutta.  Käytännön  laskenta  on  kummassakin  testissä  kuitenkin 

hyvin samankaltaista.

Tässä  tapauksessa  poimitaan  kaksi  riippumatonta  otosta  ja  luokitellaan  kumpikin 

kiinnostavan muuttujan mukaan. Järjestetään havainnot kontingenssitauluun (contingency 
table), jonka sarakkeina ovat otokset ja riveinä muuttujan saamat diskreetit arvot. 

otos
muuttujan luokka 1 2 yhteensä

1 n11 n12 r 1

2 n21 n22 r 2

3 n31 n32 r 3

yhteensä s1 s2 N

Ylläolevassa esimerkkitaulukossa muuttuja voi saada yhden kolmesta arvosta, ja n ij  

ilmaisee niiden havaintojen määrän, joissa otokseen j kuuluvalta tilastoyksiköltä on mitattu 

muuttujan arvo i. Nollahypoteesina 2 -riippumattomuustestissä on tavallisesti, että rivi- ja 

sarakemuuttujien arvot  ovat  riippumattomia keskenään. Odotetut  arvot  lasketaan tällöin 

e ij=r i s j /N . Testisuure lasketaan 

2=∑
i=1

r

∑
j=1

s nij−e ij
2

e ij

tai yksinkertaisemmin

2=∑
i=1

r

∑
j=1

s nij
2

e ij
−N .

(Kaksi  peräkkäistä  summamerkkiä  tarkoittaa,  että  lasketaan  summa sekä  riveittäin  että 

sarakkeittain,  käytännössä  siis  lasketaan  yhteen  kaikki  solut).  Näin  laskettu  testisuure 

noudattaa asymptoottisesti  2 -jakaumaa vapausastein (r –  1)(s –  1),  jossa  r on rivien 

määrä  ja  s sarakkeiden  määrä.  Tulkinta  on  samanlainen  kuin  2 -yhteensopivuustestin 

kohdallakin:  mikäli  testisuure  on  suurempi  kuin  taulukkoarvo,  tulkitaan  tämä  näytöksi 

nollahypoteesia vastaan.

Koska  testisuureen  jakauma  noudattaa  tälläkin  kertaa  2 -jakaumaa  vain 

asymptoottisesti,  ei  täsmällisesti,  on  otettava  huomioon  samat  rajoitukset  odotettujen 

taajuuksien  suuruudessa  kuin  luvussa  4.5.1.1 esiteltiin.  Lisäksi  jos  sekä  rivejä  että 

sarakkeita on kumpiakin vain kaksi, laskenta suoritetaan hieman eri tavalla, käyttämällä 

jatkuvuuskorjausta. Jatkuvuuskorjauksen käyttöä esittelevät Siegel & Castellan (1988: 116) 
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sekä  Woods  et  al.  (1986: 146–147);  Siegel  &  Castellan  (1988: 123)  esittelevät  myös 

kriteerejä valita  2 -riippumattomuustestin ja Fisherin tarkan testin välillä 2x2-taulukon 

kohdalla.

Esimerkki
Biber  et  al.  (1998: 43–45)  tarkastelevat  tekstilajien  välisiä  eroja.  Erityisenä 
esimerkkinä on sanojen big, large ja great esiintyminen englanninkielisessä fiktiossa 
ja  akateemisessa  proosassa.  Esiintymät  on  poimittu  korpuksesta,  jonka  koko  on 
yhteensä 5,7 miljoonaa sanaa (näistä fiktiota 3 miljoonaa ja akateemista proosaa 2,7 
miljoonaa sanaa). Tarjolla on sekä alkuperäiset lukuarvot että normitetut lukuarvot. 
2 -testissä on käytettävä alkuperäisiä, normittamattomia lukuja. Mainitun kolmen 
sanan taajuudet voidaan esittää taulukkona:

akat. proosa fiktio yhteensä

big 84 1235 1319

large 1641 701 2342

great 772 1482 2254

yhteensä 2497 3418 5915

Lasketaan ensin kunkin sanan odotettu taajuus kummassakin tekstityypissä. Odotetut 
taajuudet lasketaan kaavalla e ij=ri s j /N , eli esimerkiksi sanan big odotettu taajuus 
akateemisessa  proosassa  on  1319⋅2497/5915=556,8 .  Taulukoidaan  odotetut 
taajuudet vastaavalla tavalla:

akat. proosa fiktio yhteensä

big 556,8 762,2 1319

large 988,7 1353,3 2342

great 951,5 1302,5 2254

yhteensä 2497 3418 5915

Tämän jälkeen lasketaan testisuure sijoittamalla havaitut ja odotetut arvot kaavaan

2=∑
i=1

r

∑
j=1

s nij−e ij
2

e ij
.

Testisuure on näin ollen

2=84−556,82

556,8
1235−762,22

762,2
1641−988,72

988,7


701−1353,32

1353,3

772−951,52

951,5

1482−1302,52

1302,5
=1498,13.

Koska  rivejä  on  3  ja  sarakkeita  on  1,  on  vapausasteita  (3–1)(2–1)  =  2,  ja  2 -
jakauman mukainen kriittinen arvo kahdella  vapausasteella  ja  merkitsevyystasolla 
0,01  on  9,21.  Kun  verrataan  havaittua  testisuureen  arvoa  kriittiseen  arvoon 
huomataan  havaitun  arvon  olevan  selvästi  kriittistä  arvoa  suurempi.  Näin  ollen 
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nollahypoteesi  hylätään  ja  voidaan  todeta,  että  sanojen  big,  large ja  great 
esiintymistaajuus riippuu tekstityypistä.

Esimerkki
Ikola et al. (1989: 46) esittelevät kohesiivisten rinnastuskonjunktioiden esiintymistä 
suomen murteissa ja vertaavat näiden esiintymistä yleiskieleen. Kiinnostava kysymys 
on,  onko  murteiden  ja  yleiskielen  välillä  eroa  eri  rinnastuskonjunktioiden 
suhteellisessa  yleisyydessä.  Tätä  voidaan  tarkastella  2 -riippumattomuustestin 
avulla:  mikäli  eri  konjunktioita  käytetään  samassa  suhteessa  murteissa  ja 
yleiskielessä,  muuttujat  (kielimuoto ja  konjunktion  tyyppi)  ovat  riippumattomia  ja 
testi  ei  johda  nollahypoteesin  hylkäämiseen.  Seuraavaan  taulukkoon  on  koottu 
alkuperäiset havaintoarvot (Ikola et al. 1989: 46) sekä kunkin havaintoarvon perään 
sulkuihin odotetut arvot, jotka on laskettu kertomalla rivi- ja sarakesumma keskenään 
ja jakamalla tulo kokonaissummalla.

konjunktio murteet yleiskieli yhteensä

ja 8515 (8611,5) 1994 (1897,5) 10509

mutta 5396 (5061,7) 781 (1115,3) 6177

vaan 490 (551,5) 183 (121,5) 673

tai 328 (365,5) 118 (80,5) 446

vai 108 (112,3) 29 (24,7) 137

eli 65 (74,6) 26 (16,4) 91

sillä 6 (131,1) 154 (28,9) 160

yhteensä 14908 3285 18193

Lasketaan  testisuure  edellä  esitetyn  kaavan  avulla,  eli  vähennetään  kustakin 
havaitusta arvosta odotettu arvo, neliöidään erotus ja jaetaan tulo odotetulla arvolla, 
ja lopuksi lasketaan kaikki näin saadut tulokset yhteen:

2= 8515−8611,52

8611,5
1994−1897,52

1897,5
154−28,92

28,9
=1,084,90541,79=856,40 .

2 -jakauman kriittinen arvo r−1 s−1=6  vapausasteella ja merkitsevyystasolla 
=0,05  on 12,59. Testisuureen arvo on erittäin paljon tätä kriittistä arvoa suurempi, 
joten nollahypoteesi hylätään.  Tulkinta  on tällöin se,  että  konjunktioita  ei  käytetä 
samassa suhteessa murteissa ja yleiskielessä. Etenkin konjunktioiden  mutta ja  sillä 
käyttöyleisyydet poikkeavat suuresti murteiden ja yleiskielen välillä.

4.5.2.6 Mediaanitesti
Mediaanitestin avulla voidaan tarkastella, eroavatko kaksi riippumatonta otosta toisistaan 

keskeisten  suuntaustensa  osalta  eli  voidaanko  kaksi  otosta  olettaa  poimituiksi 

populaatioista, joilla on sama mediaani. Nollahypoteesina on, että otosten mediaanit eivät 

poikkea toisistaan. Testiä voidaan käyttää vähintään järjestysasteikollisille muuttujille. 
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Aluksi  otokset  yhdistetään  ja  niille  etsitään  yhdistetty  mediaani.  Tämän  jälkeen 

kumpikin  otoksista  jaetaan  kahtia  yhdistetyn  mediaanin  kohdalta.  Näin  saadut  neljä 

ryhmää taulukoidaan. Mikäli jonkin tilastoyksikön tulos on sama kuin yhdistetty mediaani, 

nämä tapaukset voidaan yhdistää yhdistettyä mediaania pienempien tulosten ryhmiin.

otos
I II yhteensä

Yhdistettyä mediaania pienempien tilastoyksiköiden lukumäärä A B A+B
Yhdistettyä mediaania suurempien tilastoyksiköiden lukumäärä C D C+D

yhteensä m n N = m + n

Yhdistettyä mediaania pienemmät arvot noudattavat hypergeometrista jakaumaa, 

P A , B=
mAnB
mn
AB

.

Tällöin  todennäköisyyden  laskemiseen  voidaan  käyttää  Fisherin  tarkkaa  testiä,  mikäli 

N20 . Kun N20 , käytetään jatkuvuuskorjattua 2 -testiä vapausasteella 1,

2=
N ∣AD−BC∣−N /22

ABCD AC BD 
.

Oakes (1998: 18–19) esittelee mediaanitestin jossain määrin eri tavalla. Hän tarjoaa 

myös esimerkin, miten mediaanitestiä voidaan soveltaa kielitieteellisessä tutkimuksessa.

Esimerkki
Einarsson  (1978)  tarkastelee  mm.  substantiivitiheyden  vaihtelua  akateemisessa  ja 
teollisuustyössä olevien puheessa. Kiinnostava kysymys on, onko ammattiryhmien 
välillä  eroa  siinä,  kuinka  suuri  osuus  puheen  sanoista  on  substantiiveja.  Eron 
tilastollista merkitsevyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi mediaanitestin avulla.
Aineistoon on haastateltu 16:ta akateemisessa työssä olevaa ja 16:ta teollisuustyössä 
olevaa (kummassakin ammattiryhmässä miehiä on 8 ja naisia 8, mutta toisin kuin 
alkuperäistutkimuksessa ei tässä esimerkissä tarkastella sukupuolten välisiä eroja). 
Kultakin  informantilta  on  mitattu  substantiivien  määrä  sataa  sanaa  kohden. 
Seuraavaan  taulukkoon  on  koottu  ammattiryhmien  havaintoarvot  pienimmästä 
suurimpaan (Einarsson 1978).

Akateemiset
7,0 9,3 9,4 9,8 10,2 10,4 11,1 11,6 11,9 12,1 12,1 12,2 12,2 13,1 15,6 16,7
Teollisuustyöläiset

6,4 7,5 7,7 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 9,2 10,3 11,2

Koko  aineiston  yhteinen  mediaani  on  arvojen  9,3  ja  9,4  välissä.  Taulukoidaan 
havaintojen lukumäärät suhteessa tähän yhteiseen mediaaniin.
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Akat. Teoll. Yhteensä

Pienempiä kuin mediaani 2 14 16

Suurempia kuin mediaani 14 2 16

Yhteensä 16 16 32

Koska N = 32, käytetään testisuureen laskemiseen jatkuvuuskorjattua 2 -testiä:

2=
32∣2⋅2−14⋅14∣−32/22

16161616
=991232

65536
=15,125.

2 -jakauman kriittinen arvo yhdellä vapausasteella ja merkitsevyystasolla 0,05 on 
3,841.  Testisuure  on huomattavasti  kriittistä  arvoa  suurempi,  joten  nollahypoteesi 
voidaan  hylätä.  Tulkinta  on  tällöin  se,  että  akateemisten  ja  teollisuustyöläisten 
substantiivienkäytössä  on  selvä  ero.  Mikäli  mediaanitesti  ei  olisi  osoittanut  eroa 
merkitseväksi,  olisi  tässä  tapauksessa,  kun kaikki  alkuperäiset  havaintoarvot  ovat 
tiedossa, ollut mahdollisuus käyttää tehokkaampaa Mannin–Whitneyn U-testiä. Nyt 
siihen ei ollut tarvetta.

4.5.2.7 Mannin–Whitneyn U-testi
Myös Mannin–Whitneyn U-testiä käytetään mediaanitestin tapaan päättelemään, eroavatko 

otosten mediaanit  toisistaan.  Otokset yhdistetään ja asetetaan järjestykseen.  Pienemmän 

otoksen  järjestysluvut  lasketaan  yhteen  ja  summaa  merkitään  R1 .  Myös  suuremman 

otoksen järjestysluvut lasketaan yhteen ja summaa merkitään  R2 .  Testisuure  U saadaan 

kaavoilla

U 1=n1 n2
n1n11

2
−R1

U 2=n1 n2
n2n21

2
−R2 ,

U=minU 1,U 2 .

Jos kummankin otoksen koko on alle 20, testisuureen kriittinen arvo katsotaan taulukosta 

(esim.  Oakes  1998: 261).  Suuremmille  otosko’oille  käytetään  normaaliapproksimaatiota 

(seuraavassa n=n1n2 ),

z=
2R1−n1n1

 n1 n2 n1
3

.

Mannin–Whitneyn  U-testiä  kutsutaan  myös  Wilcoxonin  järjestyslukujen  summan 

testiksi  (huomaa  ero  luvussa  4.5.2.3 esitettyyn  Wilcoxonin  järjestyslukutestiin:  tässä 

testissä  on  kyse  riippumattomista  otoksista,  aiemmin  esitellyssä  testissä  riippuvista 
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otoksista. Testien nimet ovat hämäävän lähellä toisiaan). Yksinkertaisen esimerkin testistä 

tarjoaa Oakes (1998: 17–18).

Samanlaisesta  testistä  on  kyse  myös  Mannin–Whitneyn–Wilcoxonin  nimellä 

kulkevassa testissä (ks.  Siegel & Castellan 1988), vaikka laskutoimitukset ovatkin jonkin 

verran erinäköiset. Tämä testi hyödyntää enemmän informaatiota kuin mediaanitesti ja on 

siksi  tehokkaampi.  Tehokkaampaa  testiä  kannattaa  käyttää  aina,  kun  sen  edellyttämä 

informaatio on aineistosta saatavilla.

Esimerkki
D'Odorico  &  Jacob  (2006)  raportoivat  tutkimuksesta,  jossa  selvitettiin  myöhään 
puhumaan ryhtyvien lasten sanaston kasvun viivästymisen syitä. Hypoteesina on, että 
lapsen  kuulemalla  puheella  (syötteellä)  on  vaikutusta  sanavaraston  kasvuun. 
Tutkimukseen  valitut  lapset  olivat  kaikki  sellaisia,  joiden  sanavarasto  oli  18 
kuukauden  iässä  ollut  suppea.  Tästä  joukosta  valittiin  yhdeksän  lasta 
tutkimusryhmään  ja  yhdeksän  lasta  kontrolliryhmään.  Tutkimusryhmän  lasten 
sanavarasto oli 24 kuukauden iässä edelleen suppea, mutta kontrolliryhmän lasten 
sanavarasto oli  24 kuukauden iässä saavuttanut  normaalin  kehitystason. Tutkimus 
toteutettiin  niin,  että  20  kuukauden  iässä  lapset  leikkivät  oman äitinsä  kanssa  ja 
leikkitilanteet  videoitiin.  Eri  muuttujien  arvot  laskettiin  videoiden  ääninauhojen 
perusteella.
Tutkimuksen  varsinainen  painopiste  oli  tarkkailla  eroja  äitien  puheessa,  ja 
tutkimuksessa  havaittiin  tilastollisesti  merkitseviä  eroja  tutkimusryhmän  ja 
kontrolliryhmän  lasten  äitien  puheen  välillä.  Eräässä  tutkimusraportin  taulukossa 
esitellään  eroja  tutkimus-  ja  kontrolliryhmien  lasten  puheen  välillä.  Alkuperäiset 
luvut (D’Odorico & Jacob 2006: 305) on koottu seuraavaan taulukkoon.



156

koehenkilö lausumia
minuutissa

% lausumista, joissa
”oikea” sana

erilaisten sanojen
määrä

Tutkimusryhmä

1 7,19 27,8 14

2 2,67 0,00 0

3 3,25 54,26 7

4 5,85 1,67 4

5 0,35 0,00 0

6 10,47 12,39 3

7 4,42 1,57 1

8 5,64 0,00 0

9 2,34 12,50 2

keskiarvo 4,69 12,24 3,44

Kontrolliryhmä

10 9,35 29,97 86

11 5,66 13,44 25

12 7,45 48,74 97

13 10,58 16,54 42

14 6,40 21,21 35

15 6,34 3,24 6

16 6,92 9,04 15

17 4,92 9,73 11

18 9,05 21,60 54

keskiarvo 7,41 19,28 20,22

Ryhmien välisten erojen merkitsevyyttä näiden kolmen muuttujan suhteen voidaan 
tarkastella  Mannin–Whitneyn  U-testin  avulla.  Aloitetaan  lausumien  määrästä 
minuuttia kohden. Ensin havainnot on asetettava yhteiseen suuruusjärjestykseen, ja 
jokaiselle havainnolle annetaan järjestysluku (mikäli kaksi tai useampi arvo on yhtä 
suuri,  saa kukin näistä järjestysluvukseen niiden järjestyslukujen keskiarvon, jotka 
näille  luvuille  kuuluisivat;  ks.  luku  4.5.2.3).  Kunkin  havainnon  kohdalle  on 
merkittävä,  kummasta  ryhmästä  se  on.  Seuraavassa  taulukossa  T  tarkoittaa 
tutkimusryhmää ja K kontrolliryhmää.
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arvo järjestysluku ryhmä
0,35 1 T
2,34 2 T
2,67 3 T
3,25 4 T
4,42 5 T
4,92 6 K
5,64 7 T
5,66 8 K
5,85 9 T
6,34 10 K
6,40 11 K
6,92 12 K
7,19 13 T
7,45 14 K
9,05 15 K
9,35 16 K

10,47 17 T
10,58 18 K

Lasketaan tämän jälkeen järjestyslukujen summat ryhmille T ja K,
R T =61

R K=110.

Tämän avulla lasketaan 

U T =nT nK 
nT n T 1

2
−RT =9⋅99⋅10

2
−61=65

U K =nT n K 
n K n K1

2 −R K =9⋅99⋅10
2 −110=16.

Näistä pienempi valitaan testisuureeksi,
U =min 65, 16=16.

Taulukosta  (esim.  Oakes  1998: 261)  katsotaan  testisuureen  kriittinen  arvo 
kaksisuuntaisen  testin  merkitsevyystasolla  0,05.  Kumpikin  otosko’oista  on  9,  ja 
kriittinen arvo on tällöin 17. Ryhmien välinen ero on merkitsevä, mikäli testisuureen 
arvo  on  pienempi  tai  yhtä  suuri  kuin  taulukon  antama  kriittinen  arvo.  Tässä 
tapauksessa testisuure on U =1617 , eli testin tulos on merkitsevä. Tulkinta on 
tällöin  se,  että  tutkimusryhmä   ja  kontrolliryhmä  poikkeavat  toisistaan; 
tutkimusryhmän  jäsenet  lausuvat  minuuttia  kohden  merkitsevästi  vähemmän 
lausumia kuin kontrolliryhmän jäsenet.
Vastaavaan tapaan laskemalla saadaan toisen muuttujan (prosenttia lausumista, joissa 
”oikea”  sana)  ja  kolmannen  muuttujan  testisuureiden  arvot.  Toisen  muuttujan 
testisuure on  U =22  ja  kolmannen muuttujan testisuure on  U =9,5  (harjoittele 
testiä laskemalla nämä itse). Koska kriittinen arvo riippuu vain otosko’oista (jotka 
ovat näiden muuttujien kohdalla samat),  toinen muuttuja ei  ole merkitsevä, mutta 
kolmas muuttuja on.
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4.5.2.8 Kolmogorovin–Smirnovin testi kahdelle populaatiolle
Luvussa  4.5.1.2 esiteltiin  Kolmogorovin–Smirnovin  testi  yhdelle  populaatiolle  eli 

menetelmä,  jolla  testataan,  noudattaako  havaittu  aineisto  jotain  oletettua  teoreettista 

jakaumaa. Vastaavaa testiä voidaan soveltaa myös kahdelle populaatiolle. Tällöin etsitään 

vastausta  kysymykseen,  noudattavatko  kaksi  populaatiota  samaa  jakaumaa  eli  ovatko 

otokset lähtöisin samasta populaatiosta.

Siinä missä yhden populaation tapauksessa testisuure selviää kaavalla
D=max∣F0 X i−S n X i∣ i=1,2 ,, n ,

kahden populaation tapauksessa korvataan teoreettinen kertymäfunktio toisen populaation 

kertymäfunktiolla,
D=max∣S m X −S nX ∣ .

Johtopäätökset  tehdään  samaan  tapaan  kuin  yhden  populaation  testin  kohdalla,  joskin 

kriittisen vertailuarvon määrittäminen poikkeaa jonkin verran yhden populaation testistä ja 

kriittiset arvot katsotaan eri taulukosta (ks. Siegel & Castellan 1988: 145–147; taulukot id. 

348–352).

Yllä esitetty kaava pätee kaksisuuntaiselle testille eli päättelemään siitä, eroavatko 

populaatiot toisistaan. Mikäli halutaan tehdä yksisuuntainen testi eli päätellä, onko toisen 

populaation kertymäfunktio suurempi kuin toisen, käytetään kaavaa
D=max [S m X −S n X ] .

Esimerkki
Těšitelová  et  al.  (1977) hyödyntävät  Kolmogorovin-Smirnovin  testiä 
tarkastellessaan,  miten  selvittää  tuntemattomien  kirjoittajien  tekstejä.  Eräs 
tarkasteltava  tekijä  on  kymmenen  yleisimmän  lekseemin  osuus  tekstin  kaikista 
sanoista. Kahden tekstin (merkitään niitä RK ja RZ) kymmenen yleisintä lekseemiä 
kattavat  näiden  tekstien  sanoista  noin  95  %.  Teksteissä  on  sanoja  5892  ja  573 
kappaletta vastaavasti. Seuraavassa taulukossa on kymmenen yleisimmän lekseemin 
kertymäfunktiot näille kahdelle tekstille sekä kertymäfunktioiden välinen erotus.
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järjestysluku S RK X  S RZ X  ∣S RK  X −S RZ  X ∣
1 0,5585 0,5939 0,0404

2 0,7233 0,7663 0,0430

3 0,7986 0,8583 0,0597

4 0,8459 0,9042 0,0583

5 0,8745 0,9272 0,0527

6 0,8988 0,9540 0,0552

7 0,9106 0,9578 0,0472

8 0,9255 0,9654 0,0399

9 0,9348 0,9846 0,0498

10 0,9435 0,9846 0,0411

Taulukosta  nähdään  kertymäfunktioiden  suurimman  erotuksen  olevan  0,0597. 
Merkitsevyystasolla 0,05 testisuureen arvo lasketaan kaavalla

D mn=1,36 mn
mn =1,36 5892573

5892⋅573 =0,0595 .

Suurin havaittu erotus on hyvin lähellä testisuureen arvoa. Näin pieni ero havaitun 
testisuureen  ja  lasketun  arvon  välillä  voi  johtua  jo  pyöristyksistäkin.  On  aivan 
rajoilla,  hylätäänkö nollahypoteesi vai ei.  Johtopäätöstä siitä,  voivatko tekstit  olla 
lähtöisin samalta kirjoittajalta, ei yksin tämän testin perusteella kannata tehdä.

4.5.2.9 Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen merkitsevyys
Luvussa 3.1.4 esiteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, joka lasketaan kaavalla

r s=1−
6∑

i=1

n

d i
2

nn2−1
.

Kiinnostava  kysymys  on,  milloin  järjestyskorrelaatiokerroin  on  merkitsevä  eli  milloin 

muuttujien välinen riippuvuus on todellista eikä vain satunnaisvaihtelusta johtuvaa. 

Järjestyskorrelaatiokertoimen merkitsevyyden testauksessa nollahypoteesina on, että 

muuttujat ovat toisistaan riippumattomia. Mikäli nollahypoteesi pitää paikkansa, on mikä 

tahansa muuttujan X arvojen järjestys mitä tahansa muuttujan Y arvojen järjestystä vastaan 

verrattuna yhtä todennäköinen. Jos muuttujan arvoja on mitattu  n kappaletta, mahdollisia 

erilaisia  järjestyksiä  eli  permutaatioita  on  tällöin  n!=1⋅2⋅⋅n  kappaletta.  Näin  ollen 

todennäköisyys, että määrättyä muuttujan Y arvojen järjestystä vastaa määrätty muuttujan 

X arvojen järjestys  on  1/n! .  Tietyllä  n:n arvolla  r s  voi  saada  vain tietyn määrän eri 

arvoja, joten todennäköisyys saada tietty r s  voidaan laskea tarkasti. Kun n50 , tiettyyn 

korrelaatiokertoimen arvoon liittyvät todennäköisyydet on tapana lukea taulukosta (esim. 
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Siegel  &  Castellan  1988: 360–361).  Kun  n50 ,  voidaan  käyttää 

normaaliapproksimaatiota  z=r sn−1 ,  jolloin  todennäköisyydet  luetaan  standardoidun 

normaalijakauman taulukosta.

Esimerkki
Luvussa 3.1.4 esiteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa tutkimuksella, jossa 
tarkastellaan,  onko  vieraan  kielen  opiskelijan  iällä  vaikutusta  siihen,  missä 
järjestyksessä vieraan kielen säännöt opitaan (Muñoz 2006). Korrelaatiot laskettiin 
aineistosta, joka toistetaan seuraavassa taulukossa.

ryhmä A1 ryhmä B1 ryhmä B3

sääntö % sija % sija % sija

1 56 3 58 5 84 5

2 86 1 86 1,5 98 1

3 82 2 86 1,5 96 2

4 – – 60 4 94 3,5

5 50 4 74 3 94 3,5

6 – – – – 60 6

7 – – – – 49 7

8 7 5 21 6 42 8

Ryhmien A1 ja B1 väliseksi korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,875, ryhmien A1 ja B3 
väliseksi  korrelaatiokertoimeksi  0,90  ja  ryhmien  B1  ja  B3  väliseksi 
korrelaatiokertoimeksi  0,97.  Katsotaan,  ovatko  korrelaatiokertoimet  merkitseviä. 
Koska otoskoot n ovat pieniä (5 tai 6), katsotaan todennäköisyydet taulukosta (esim. 
Oakes 1998: 268 tai Siegel & Castellan 1988: 360–361).
Otoskoolla  n = 5 ja kaksisuuntaisen testin merkitsevyystasolla  =0,05  kriittinen 
arvo on 1,000. Vastaavasti otoskoolla n = 6 ja samalla merkitsevyystasolla kriittinen 
arvo  on  0,886.  Otoskoolla  n =  6  ja  kaksisuuntaisen  testin  merkitsevyystasolla 
=0,02  kriittinen  arvo  on  0,943.  Näin  ollen  ryhmien  A1  ja  B1  välinen 
korrelaatiokerroin (n = 5) tai ryhmien A1 ja B3 välinen korrelaatiokerroin (n = 5) 
eivät ole merkitseviä. Sen sijaan ryhmien B1 ja B3 välinen korrelaatiokerroin (n = 6) 
on merkitsevä tasolla =0,02 , koska korrelaatiokerroin on suurempi kuin kriittinen 
arvo.

4.5.2.10 Cramérin C-kerroin
Kahden nominaaliasteikollisen muuttujan välisen riippuvuuden mittaamiseen ei voi käyttää 

korrelaatiokertoimia,  ei  edes  järjestyskorrelaatiokerrointa,  koska  nominaaliasteikollisen 

muuttujan arvoja ei  voi asettaa järjestykseen.  On kuitenkin olemassa Cramérin kerroin, 

korrelaatiokertoimen  tapainen  mitta,  joka  on  ainoa  tapa  mitata  kahden 
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nominaaliasteikollisen  muuttujan  välistä  yhteyttä.  Cramérin  kertoimen  arvo  on 

riippumaton muuttujien järjestyksestä.

Oletetaan  kaksi  nominaaliasteikollista  muuttujaa  A ja  B.  Järjestetään  muuttujien 

havaitut jakaumat kontingenssitauluun seuraavasti:

A1 A2 ⋯ A k yhteensä

B1 n11 n12 ⋯ n1k R1

B2 n21 n22 ⋯ n2k R2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

B r nr1 nr2 ⋯ nrk Rr

yhteensä S1 S2 ⋯ Sk N

Havaittujen taajuuksien lisäksi tarvitaan odotetut taajuudet, e ij , jotka lasketaan tavallisesti 

kuten  2 -testin yhteydessä,  e ij=Ri⋅S j /N  (mikäli tutkimusongelma antaa aihetta olettaa 

muunlaista odotettua jakaumaa, on tällaisen käyttö täysin mahdollista).

Cramérin kerroin lasketaan kaavalla

C= 2

N L−1
, 

jossa 

2=
∑
i=1

r

∑
j=1

k

nij−e ij
2

e ij

ja L on rivien tai sarakkeiden määristä pienempi. C voi saada arvoja välillä [0, 1]. Mikäli 

muuttujat ovat riippumattomia, C = 0, ja mikäli muuttujien välinen riippuvuus on suurta, C 
= 1 (tämä ei välttämättä takaa muuttujien täydellistä riippuvuutta, ks. Siegel & Castellan 

1988: 231).  Cramérin  kertoimen  merkitsevyys  testataan  käyttämällä  hyväksi  kertoimen 

laskennassa saatua 2 -suuretta, koska C2  on 2 :n lineaarinen funktio. Mikäli 2 -suure 

on merkitsevä vapausasteilla r−1k−1 , on myös C merkitsevä.

Cramérin kertoimen käyttöön liittyy vastaavia rajoituksia kuin 2 -testien käyttöön; 

mikäli muuttujista ei voida laskea 2 -suuretta, ei niistä myöskään voida laskea Cramérin 

kerrointa.  On  myös  hyvä  huomata,  että  C ei  ole  vertailukelpoinen  muiden 

korrelaatiokerrointen kanssa.
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Esimerkki
Hakulinen  et  al.  (1980: 117)  esittävät  päälauseen  (pl.)  paikan  virkkeessä  ja 
päälauseen  tyypin  välisen  suhteen  seuraavankaltaisella  ristiintaulukoinnilla 
(mukaelma alkuperäisestä).

pelkkä pl. konjunktiolla 
alkava pl.

sitaattilause yhteensä

pl. yksin 3294 114 66 3474

pl. rinnastuksen 
alussa

1111 32 35 1178

pl. keskellä 420 306 38 764

pl. lopussa 511 647 36 1194

yhteensä 5336 1099 175 6610

Mikäli  halutaan  selvittää,  kuinka  voimakasta  on  näiden  kahden 
nominaaliasteikollisen  muuttujan  välinen  riippuvuus  ja  onko  se  tilastollisesti 
merkitsevä (kuten olettaa sopii), käytetään  C-kerrointa. Olkoon nollahypoteesi, että 
muuttujien välillä ei ole riippuvuuttta. Tällöin lasketaan odotetut taajuudet kertomalla 
rivi-  ja  sarakesummat  keskenään  ja  jakamalla  tämä  tulo  havaintojen 
kokonaismäärällä. Saadaan seuraavat odotetut taajuudet.

pelkkä pl. konjunktiolla 
alkava pl.

sitaattilause yhteensä

pl. yksin 2804,4 577,6 92,0 3474,0
pl. rinnastuksen 
alussa

951,0 195,9 31,2 1178,0

pl. keskellä 616,7 127,0 20,2 764,0
pl. lopussa 963,9 198,5 31,6 1194,0
yhteensä 5336,0 1099,0 175,0 6610,0

Lasketaan 2 -suure: vähennetään kustakin havaitusta arvosta sitä vastaava odotettu 
arvo,  neliöidään  erotus  ja  jaetaan  saatu  tulo  odotetulla  arvolla;  lasketaan  yhteen 
kaikki näin saadut arvot,

2=
∑
i =1

r

∑
j =1

k

n ij−e ij 
2

e ij
=2186,922

.

C-kerroin lasketaan tämän 2 -suureen avulla,

C = 2

N L−1
= 2186,922

6610,0⋅2
=0,407 .

Muuttujien  välinen  riippuvuus  on  siis  kohtalaista.  2 -jakauman  kriittinen  arvo 
merkitsevyystasolla  0,05  ja  vapausasteilla  6  on  12,59.  Laskettu  2 -suure  ylittää 
tämän kriittisen arvon selvästi, joten C-kerroin on merkitsevä.
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4.5.3 Useamman populaation testejä

4.5.3.1 χ2-riippumattomuustesti useammalle populaatiolle
2 -riippumattomuustesti  useammalle  populaatiolle  ei  eroa  mitenkään  saman  testin 

suorittamisesta kahdelle populaatiolle. Luku 4.5.2.5 sisältää kaiken oleellisen; ainut ero on, 

että niin sarakkeita kuin rivejä on enemmän kuin kaksi.

Esimerkki
Pajunen  &  Palomäki  (1984)  esittelevät  erilaisten  sidoksisten  morfeemien 
(sijamuotojen  ja  monikon  tunnukset,  persoonapäätteet,  liitepartikkelit)  määrää 
suomen murteissa.  Viiden  päämurrealueen  murteista  on  poimittu  kustakin  40 000 
saneen  otos.  Kiinnostava  kysymys  on,  käytetäänkö  sidoksisia  morfeemeja  eri 
murteissa  samassa  suhteessa  eli  onko  sidoksisen  morfeemin  tyyppi  riippumaton 
murrealueesta.  Tätä  voidaan  tarkastella  2 -riippumattomuustestin  avulla.  Testi 
osoittaa  havaitun  jakauman  poikkeavan  odotetusta  eli  tasajakaumasta,  mikäli 
testisuure ylittää kriittisen arvon. Seuraavaan taulukkoon on koottu havaitut arvot 
(Pajunen & Palomäki 1894: 56) ja niiden alle sulkuihin on merkitty odotetut arvot, 
jotka  saadaan  kertomalla  rivi-  ja  sarakesummat  keskenään  ja  jakamalla 
kokonaissummalla.

sija (ei nom.) monikko persoonap. liitepart. yht.

lounaismurteet 11145
(10628,9)

3385
(3479,0)

5338
(5423,9)

852
(1188,2)

20720

hämäläismurteet 11738
(12009,8)

3747
(3931,0)

6535
(6128,6)

1392
(1342,6)

23412

pohjalaismurteet 11930
(12182,7)

4152
(3987,5)

6344
(6216,8)

1323
(1361,9)

23749

savolaismurteet 13132
(12891,6)

4356
(4219,6)

5961
(6578,6)

1682
(1441,2)

25131

kaakkoismurteet 11961
(12193,0)

3968
(3990,9)

6392
(6222,1)

1448
(1363,1)

23769

yhteensä 59906 19608 30570 6697 116781

Lasketaan  testisuure  luvussa  4.5.2.5 esitetyllä  tavalla  eli  vähennetään  kustakin 
havaitusta arvosta vastaava odotettu arvo, neliöidään erotus ja jaetaan tulo odotetulla 
arvolla, ja lasketaan lopuksi kaikki näin saadut arvot yhteen:

2= 11145−10628,92

10628,9
3385−3479,02

3479,0
1448−1363,12

1363,1
=25,062,545,29=304,95 .

Vapausasteita on tässä tapauksessa  r−1 s−1=4⋅3=12 .  Todennäköisyys saada 
2 -jakaumasta 12 vapausasteella suurempi tai yhtä suuri arvo kuin havaitsemamme 
arvo on käytännössä nolla.7 Nollahypoteesi siis hylätään. Tulkinta on tällöin se, että 

7 Todennäköisyys on niin pieni, että R-ohjelmiston tarkkuus ei sen näyttämiseen riitä.
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murrealue  ja  sidoksisen  morfeemin  tyyppi  eivät  ole  toisistaan  riippumattomia 
muuttujia; eri murteissa käytetään sidoksisia morfeemeja eri suhteissa.

4.5.3.2 Kruskallin–Wallisin yksisuuntainen varianssianalyysi
Luvussa  4.4.4.2 esitelty  parametrinen  yksisuuntainen  varianssianalyysi  on  kiinnostunut 

otosten  keskiarvoista.  Näin  ollen  menetelmää  ei  periaatteessa  voi  käyttää 

järjestysasteikollisille muuttujille, joista ei voi keskiarvoa laskea. Sen sijaan yksisuuntaisen 

varianssianalyysin  epäparametrinen  vastine,  Kruskallin–Wallisin  varianssianalyysi, 

perustuu  mediaanin  ja  havaintojen  järjestyslukujen  tarkasteluun,  ja  tällä  menetelmällä 

myös järjestysasteikollisten muuttujien tarkastelu on aina mahdollista.

Tarkastellaan  vähintään  kolmea  otosta,  joista  on  mitattu  yksi  vähintään 

järjestysasteikollinen  muuttuja.  Nollahypoteesina  on,  että  otosten  mediaanit  ovat  yhtä 

suuret,  ja  vastahypoteesina  on,  että  ainakin  kahden  otoksen  mediaanit  poikkeavat 

toisistaan.  Järjestetään  kunkin  otoksen  havainnot  yhteiseen suuruusjärjestykseen  ja 

lasketaan kullekin otokselle sen havaintojen järjestyslukujen summa. Mikäli otokset ovat 

peräisin samasta populaatiosta eli otosten mediaanit ovat yhtä suuret, tulisi järjestyslukujen 

summan olla kaikissa otoksissa suurin piirtein yhtä suuri. Testisuure lasketaan

KW = 12
N N1∑j=1

k

n j R j−R2 ,

jossa  k on otosten lukumäärä,  n j  on  j:nnen otoksen havaintojen lukumäärä,  N kaikkien 

havaintojen  yhteismäärä,  R j  on  j:nnen  otoksen  järjestyslukujen  keskiarvo  ja 
R=N1/2  on kaikkien järjestyslukujen keskiarvo.

Kun  otosten  lukumäärä  on  suurempi  kuin  kolme  tai  kun  kussakin  otoksessa  on 

enemmän  kuin  viisi  havaintoa,  noudattaa  testisuure  2 -jakaumaa  vapausastein  k –  1. 

Tulkinta on tällöin vanha tuttu: mikäli testisuureen arvo on suurempi kuin kriittinen arvo, 

nollahypoteesi  hylätään.  Pienemmillä  aineistoilla  testisuureen  kriittiset  arvot  katsotaan 

taulukosta (esim. Siegel & Castellan 1988: 356). 

Oman lisähuomionsa tarvitsevat myös havainnot, jotka ovat yhtä suuria ja jotka näin 

ollen saisivat saman järjestysluvun. Tällöin testisuureen laskennassa on käytettävä erityistä 

korjaustermiä, jonka esittelevät Siegel & Castellan (1988: 210). Ja kuten parametrisenkin 

varianssianalyysin  tapauksessa,  nollahypoteesin  hylkääminen  osoittaa  vain,  että  kaikki 

otokset  eivät  ole  peräisin  samasta  populaatiosta,  mutta  ei  kerro,  mitkä  populaatiot 

poikkeavat  toisistaan.  Tällöin  tarvitaan  monivertailuja,  joihin  johdattelevat  niin  ikään 

Siegel & Castellan (id. 213).
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Esimerkki
Nevala  (2004)  on  koonnut  aineiston  pronominien  thou ja  you esiintymistä 
englanninkielisessä  perheensisäisessä  kirjeenvaihdossa  1400–1700-luvuilla. 
Kummankin  pronominin  lukumäärät  esitetään  kirjoittajittain  kullakin  vuosisadalla 
(id. 181–182). Mikäli tämän aineiston perusteella halutaan testata, onko pronominien 
käytössä tilastollisesti merkitseviä eroja eri vuosisatojen välillä, kannattaa jakaumien 
epätasaisuuden vuoksi valita Kruskallin–Wallisin epäparametrinen varianssianalyysi. 
Seuraavaan taulukkoon on laskettu Nevalan (2004: 181–182) aineiston perusteella 
pronominin  thou lukumäärän suhde pronominin  you lukumäärään; mikäli suhde on 
suurempi kuin yksi,  thou on yleisempi, mutta jos suhde on pienempi kuin yksi,  you 
on  yleisempi. Kukin  yksittäinen  havaintoarvo  vastaa  yhden  henkilön 
kirjeenvaihdosta  laskettua  suhdetta.  Kunkin  havaintoarvon  viereen  on  kirjattu 
kyseisen havaintoarvon järjestysluku, kun kaikki aineiston havainnot on järjestetty 
yhdessä.

1400-luku 1500-luku 1600-luku 1700-luku
suhde sija suhde sija suhde sija suhde sija

0,1862 16 0,2941 19 0,3913 21 0,0108 6
0,0096 4 0,0052 2 0,0268 9

0,1448 14 10,0000 30
0,0064 3 0,0231 8
0,0367 12 7,5000 29
0,0100 5 0,3077 20

0,0350 11
0,2500 18
0,6154 23
0,4286 22
0,0210 7
0,6796 25
0,2000 17
4,3429 28
0,0052 1
0,0543 13
1,6000 27
0,0345 10
0,1538 15
1,2549 26
0,6555 24

n1 2 n2 6 n3 21 n4 1
R1 20 R2 55 R3 384 R4 6
R1 10 R2 9,1667 R3 18,2857 R4 6

Otokset  ovat  varsin  erikokoiset.  Periaatteessa  tämä  ei  estä  menetelmän  käyttöä, 
joskin tulokset ovat yleisesti ottaen uskottavampia tasaisemmilla otosko’oilla. 
Lasketaan  testisuureen  arvo  taulukosta  löytyvien  otoskokojen  ja  otosten 
järjestyslukujen keskiarvojen avulla.  Koko aineiston järjestyslukujen keskiarvo on 
R=15,5 .

KW = 12
30⋅31

2 10−15,526 9,1667−15,522118,2857−15,5216−15,52

=6652,52
930

⋲7,1532.
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Vaikka  kahden  otoksen  koko  on  alle  viisi,  verrataan  kriittistä  arvoa  silti  2 -
jakaumaan, koska otoksia on enemmän kuin kolme. Vapausasteilla  k – 1 = 3  2 -
jakauman mukainen todennäköisyys saada havaittu tai suurempi testisuureen arvo on 
0,0672.  Tämä  on  suurempi  kuin  yleensä  käytetty  merkitsevyystaso  0,05,  joten 
nollahypoteesi  jää  voimaan.  Tulkinta  on  tällöin  se,  että  tämä  aineisto  ei  paljasta 
tilastollisesti  merkitsevää  eroa  pronominien  thou ja  you käyttöyleisyydessä  eri 
vuosisatojen  välillä.  On täysin  mahdollista,  että  eroja  todella  on,  mutta  aineiston 
epätasaisuuden  vuoksi  käytetty  testi  ei  ole  riittävän  tehokas  näiden  erojen 
havaitsemiseen.

4.5.3.3 Friedmanin kaksisuuntainen varianssianalyysi
Kun  halutaan  käyttää  satunnaistettujen  lohkojen  (luku  4.4.4.4)  menetelmää  vähintään 

järjestysasteikolliselle  muuttujalle,  voidaan  käyttää  Friedmanin  järjestyslukuihin 

perustuvaa  kaksisuuntaista  varianssianalyysiä.  Otetaan  N kappaletta  lohkoja  niin,  että 

kunkin lohkon yksiköt ovat keskenään mahdollisimman samanlaisia. Kussakin lohkossa on 

k yksikköä,  yksi  kutakin  käsittelyä  varten.  Nollahypoteesina  on,  että  käsittelyryhmien 

mediaanit ovat yhtä suuret eli käsittelyjen välillä ei ole eroa. 

Annetaan  kunkin lohkon sisällä järjestysluvut lohkon jäsenille. Näin ollen kussakin 

lohkossa  esiintyy  kerran  kaikki  järjestysluvut  väliltä  1, , k .  Lasketaan  kullekin 

käsittelyryhmälle järjestyslukujen  summa  (lohkon  järjestyslukujen  summa ei  kiinnosta, 

koska  se  on  kaikille  lohkoille  sama).  Testi  perustuu  käsittelyryhmien  järjestyslukujen 

summien vertailuun. Testisuure lasketaan

F r=
12

Nk k1∑j=1

k

R j
2−3Nk1 ,

jossa  R j  on  j:nnen  käsittelyryhmän  järjestyslukujen  summa.  Kun  sekä  lohkojen  että 

käsittelyryhmien määrä on riittävän suuri, noudattaa testisuure 2 -jakaumaa vapausastein 

k – 1.  Mikäli  lohkoja on enintään viisi  ja käsittelyryhmien määräkin on pieni, voidaan 

kriittiset arvot katsoa taulukosta (esim. Siegel & Castellan 1988: 353).

Jälleen  kerran  huomiota  on  kiinnitettävä  järjestyslukujen  tasatulokseen  lohkojen 

sisällä (ks. Siegel & Castellan 1988: 178–180) sekä nollahypoteesin hylkäämisen jälkeen 

suoritettaviin monivertailuihin (id. 180–181).

Esimerkki
Markkola  (2006)  tarkastelee  Helsingissä  asuvien  Kivennavan  siirtokarjalaisten 
murteenkäyttöä  persoonapronominien  kautta.  Aineistona  hänellä  on  kymmenen 
Kivennavassa syntyneen, sittemmin Helsinkiin muuttaneen informantin haastatteluja. 
Hän  esittää  (id.  213)  seuraavan taulukon  mukaiset  prosenttiosuudet  murteellisille 
persoonapronomineille  kaikkien  informanttien  kaikista  persoonapronomineista  ja 
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toteaa:  ”[P]arhaiten  kaakkoismurteisuus  on  säilynyt  yksikön  1.  (ja  2.)  persoonan 
taivutusmuodoissa, pisimmällä väistyminen on yksikön 3. persoonassa — —. Edellä 
esittämäni  idiolekteittaiset  profiilit  osoittavat,  että  yksilötasolla  varianttivalinnat 
kuitenkin vaihtelevat suuresti.”

muoto mie, sie hää myö työ, hyö miu-, siu-

määrä 317/1394 55/515 72/297 20/81 133/428

% 22,7 10,7 24,2 24,7 31,1

Alkuperäisessä tutkimuksessa aineistolle ei suoriteta tilastollista analyysiä. Tällainen 
on  kuitenkin  mahdollista,  joten  aineistoa  käytetään  tässä  esimerkkinä.  Asetetaan 
nollahypoteesiksi, että jokaisen persoonapronominin kohdalla murteellisten muotojen 
osuus kaikista muodoista on yhtä suuri. 
Informantteja on vähän, ja vaihtelu sekä informanttien välillä että eri pronominien 
määrässä on suurta. Tällöin ei kannata tehdä oletuksia muuttujien jakaumasta, vaan 
varminta  on  käyttää  epäparametrista  menetelmää,  tässä  tapauksessa  Friedmanin 
varianssianalyysiä.  Asetetaan informantit  lohkoiksi  ja  eri  pronominit  käsittelyiksi; 
toisin  sanoen  taulukoidaan  kunkin  informantin  kaikista  persoonapronomineista 
kaakkoismurteisten  muotojen  osuus  ja  asetetaan  kunkin  informantin  kohdalla 
persoonapronominit  järjestykseen  murteellisten  muotojen  osuuden  perusteella. 
Seuraavassa taulukossa on murteellisten muotojen prosenttiosuudet informanteittain.

pronomini

informantti mie, sie hää myö työ, hyö miu-, siu-

Elina 91 56 52 80 66

Hetti 4 2 3 7 6

Yrjö 1 0 7 25 0

Mikko 37 0 33 27 64

Helmi 7 15 27 62 15

Juho 14 4 31 100 18

Helli 1 0 8 0 9

Anni 30 17 0 0 82

Heikki 38 0 36 0 23

Toivo 2 0 0 0 8

Vastaavat informanttikohtaiset järjestysluvut ovat seuraavassa taulukossa. Kukin rivi 
sisältää järjestysluvut yhdestä viiteen, joista yksi annetaan pienimmälle prosentille ja 
viisi  suurimmalle.  Mikäli  sama  järjestysluku  lankeaa  useammalle  pronominille, 
lasketaan tuttuun tapaan saman sijan pronomineille järjestyslukujen keskiarvo.
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pronomini

informantti mie, sie hää myö työ, hyö miu-, siu-

Elina 5 2 1 4 3

Hetti 3 1 2 5 4

Yrjö 3 1,5 4 5 1,5

Mikko 4 1 3 2 5

Helmi 1 2,5 4 5 2,5

Juho 2 1 4 5 3

Helli 3 1,5 4 1,5 5

Anni 4 3 1,5 1,5 5

Heikki 5 1,5 4 1,5 3

Toivo 4 2 2 2 5

sarakesumma 34 17 29,5 32,5 37

Lasketaan testisuureen arvo kaavalla

F r=
12

Nk k1∑j=1

k

R j
2−3Nk1

= 12
10⋅551

34217229,5232,52372−3⋅1051

=
12⋅4740,5

300
−180=9,62 .

Valitaan  merkitsevyystasoksi  =0,05 .  Nyt  k =  5  ja  N =  10,  ja  näillä  arvoilla 
taulukosta löytyvä kriittinen arvo on 9,49. Niin ikään  2 -jakauman kriittinen arvo 
merkitsevyystasolla  =0,05  ja vapausasteilla  k −1=4  on 9,49. Testisuureemme 
F r=9,629,49  on kriittistä arvoa suurempi, joten voimme hylätä nollahypoteesin. 

Tulkinta  on tällöin se,  että  informantit  eivät  käytä kaikkien persoonapronominien 
murteellisia  variantteja  yhtä  usein.  Tämä  tulos  on  yhteneväinen  Markkolan 
(2006: 213) alkuperäisen havainnon kanssa.

4.5.3.4 Logistinen regressio

4.5.3.4.1 Yleistä logistisesta regressiosta
Luvussa  4.4.5 esiteltyjä  regressioanalyysimenetelmiä  voidaan  käyttää  silloin,  kun 

selitettävä muuttuja on vähintään välimatka-asteikollinen. Monasti mielenkiinto kohdistuu 

kuitenkin siihen, miten jonkin muuttujan arvojen vaihtelu vaikuttaa toisen, kvalitatiivisen 

muuttujan arvojen määräytymiseen. Halutaan esimerkiksi tarkastella, miten henkilön ikä 

vaikuttaa  valintaan  kahden  keskenään  vaihtelevan  ääntämysvariantin  välillä.  Tällöin 

selittävä  muuttuja  on  suhdeasteikollinen  ja  selitettävä  muuttuja  nominaaliasteikollinen. 

Tavanomainen regressioanalyysi ei menetelmäksi sovi.
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Logistiset  regressiomallit  tarjoavat  mahdollisuuden  tarkastella  muutoksia 

kvalitatiivisessa selitettävässä muuttujassa regressioanalyysin keinoin. Ajatuksena on, että 

muutos  selittävässä  muuttujassa  johtaa  muutokseen  todennäköisyydessä,  jolla 

kvalitatiivinen selitettävä muuttuja saa tietyn arvon. Selittäviksi muuttujiksi kelpaavat sekä 

kvalitatiiviset  että kvantitatiiviset  muuttujat.  Logistisessa regressiossa ei  tehdä oletuksia 

muuttujien jakaumasta eikä muuttujien välisen suhteen lineaarisuudesta. Koska oletuksia 

tehdään  vähemmän  kuin  lineaarisessa  regressioanalyysissä,  ajatus  logistisen  regression 

soveltamisesta  myös  välimatka-asteikollisen  selitettävän  muuttujan  analyysiin  saattaa 

houkuttaa. Tämäkin on mahdollista, mutta edellyttää selitettävän muuttujan luokittelua.

Seuraavassa esitellään logistisen regression perusidea. Esitys perustuu Nummenmaan 

(2004) käyttäytymistieteilijöille suunnattuun oppikirjaan. Logistista regressiota sekä siihen 

läheisesti  liittyvää  loglineaarista  mallinnusta  on  kielitieteilijän  näkökulmasta  käsitellyt 

Oakes  (1998: 37–46).  Yleisemmällä  tasolla  ja  matemaattisemmin  logistisia  malleja 

esittelee Grönroos (2003: 233–244).

4.5.3.4.2 Perusidea
Tarkastellaan dikotomista selitettävää muuttujaa. Muuttujan mahdollisia arvoja ovat 0 ja 1. 

Pyritään ennustamaan, millä selittävän muuttujan arvoilla selitettävä muuttuja saa arvon 0 

ja  millä  se  saa  arvon  1.  Merkitään  selitettävän  muuttujan  arvoihin  liittyviä 

todennäköisyyksiä  P(0)  ja  P(1).  Koska  kyse  on  dikotomisesta  muuttujasta,  niin 

P 0=1−P 1 .  Riittää siis,  kun tiedetään toinen todennäköisyyksistä.  Nimitetään tätä 

referenssikategoriaksi ja merkitään tämän kategorian todennäköisyyttä P.

Lasketaan  riskisuhde (odds  ratio)  eli  tapahtumien  0  ja  1  todennäköisyyksien 

osamäärä,

O R= P
1−P .

Jos esimerkiksi referenssikategorian todennäköisyys on 0,7, riskisuhteeksi saadaan

O R= 0,7
1−0,7

=0,7
0,3

=2,333 .

Jos taas vaihdetaan referenssikategoria toiseksi niin, että sen todennäköisyys on 0,3, on 

riskisuhde

O R= 0,3
0,7

⋲0,429 .
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Luvut eivät ole symmetrisiä, vaikka tilanteet eroavat toisistaan vain referenssikategorian 

osalta.  Symmetrisyyteen  päästään,  kun  tarkastellaan  riskisuhteiden  luonnollisia 

logaritmeja,

log O R1=log  0,7
1−0,7

⋲0,847 ,

log O R2= log  0,3
1−0,3

⋲−0,847 .

Kun todennäköisyydet ovat yhtäsuuret, eli kun P 0=P 1=0,5 , on riskisuhde 1, jolloin 

riskisuhteen  logaritmi  on  log 1=0 .  Riskisuhteen  ollessa  suurempi  kuin  yksi  on 

riskisuhteen  logaritmi  positiivinen,  ja  riskisuhteen  ollessa  pienempi  kuin  yksi  on 

riskisuhteen logaritmi negatiivinen.

Logistisen  regression  nimi  tulee  logit-funktiosta,  joka  tarkoittaa  riskisuhteen 

logaritmia. Sitä merkitään

logit P=log  P
1−P

 .

Logistisessa  regressioanalyysissä  selitettävänä  muuttujana  on  tämä  logit-funktio,  mutta 

selittävien muuttujien merkintä on vastaavaa kuin lineaarisessa regressiossa, 

logit P=log  P
1−P

=01 x .

Varsinainen  kiinnostava  kysymys,  eli  millä  todennäköisyydellä  tutkittava  kuuluu 

referenssikategoriaan  havaitulla  x:n  arvolla,  saadaan  ratkaisemalla  yhtälöstä  P.  Tämä 

voidaan tehdä logaritmin käänteisfunktion, eksponenttifunktion ex avulla, 

P= e01 x

1e01 x .

Tällöin  P on  mallin  arvioima  todennäköisyys  sille,  että  havainto  i kuuluu 

referenssikategoriaan.

Edellä on esitelty logistista regressiota yhden selittävän muuttujan mallilla.  Mutta 

aivan  samaan  tapaan  kuin  lineaarisessa  regressiossa  on  logistisessakin  regressiossa 

mahdollista käyttää useampaa selittävää muuttujaa. Mikäli logit-funktio on lineaarisessa 

suhteessa selittäviin muuttujiin, on funktion kuvaaja suora. Useimmiten näin ei kuitenkaan 

ole, jolloin logit-funktion kuvaaja on S-kirjaimen muotoinen käyrä.

Logistisen regressioyhtälön parametreja ei  voi estimoida pienimmän neliösumman 

menetelmällä, kuten lineaarisen regression tapauksessa, vaan estimointiin on käytettävä ns. 

suurimman  uskottavuuden menetelmää  (maximum  likelihood).  Suurimman 

uskottavuuden  menetelmän  perustana  on  ajatus,  että  tehdään  oletus  estimoitavasta 
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parametrista,  esimerkiksi  parametrista  P,  ja  tarkastellaan,  millä  todennäköisyydellä 

voidaan havaita juuri ne muuttujan arvot, jotka todellisuudessa on havaittu. Kun lasketaan 

todennäköisyys  havaittujen  arvojen  havaitsemiselle  parametrin  P eri  arvoilla,  saadaan 

muodostettua  uskottavuusfunktio.  Parametrin  arvoksi  valitaan  tällöin  se,  jolla 

todennäköisyys  havaittujen  arvojen  havaitsemiselle  on  suurin.  Tässä  esityksessä  ei 

syvennytä suurimman uskottavuuden menetelmään tämän syvemmin.

Lineaarisen regression yhteydestä tutut mallin hyvyyden tarkastelun menetelmät — 

mallin sopivuus, selitysaste, ennustustarkkuus ja selittäjien merkitsevyys — ovat tarpeen 

myös logistisen regression kohdalla. Koska kyse ei kuitenkaan ole muuttujien lineaarisesta 

suhteesta,  tarkastelukäytännöt  ovat  hieman  erilaiset.  Tiiviin  ja  helppotajuisen  esityksen 

näistä tarkasteluista tarjoaa Nummenmaa (2004: 325–327).

4.5.3.4.3 Varbrul-mallit
Johdantona logistiseen regressioon esitettiin  ongelma,  jossa tarkastellaan iän vaikutusta 

valintaan  kahden  ääntämysvariantin  välillä.  Tämänkaltaiset  kysymykset  ovat 

sosiolingvistiikassa  siinä  määrin  keskeisiä,  että  niiden  kvantitatiiviseen  analyysiin 

käytettäviä  logistisia  malleja  kutsutaan  omalla  nimellään,  Varbrul-malleiksi.  Nimitys 

tulee sanoista  variable rule analysis (ks.  McEnery & Wilson 1996: 83). Suomenkielinen 

johdanto Varbrul-malleihin löytyy Kurjen (2005: 42-50) väitöskirjasta.

Varbrul-analyysiä  varten  on  olemassa  useita  erityisiä  sovelluksia.  Kurjen  (id.  45) 

mukaan ”Varbrul-sovelluksilla voi tarkastella variaatiotapauksia, joissa kaksi tai useampi 

variantti  kilpailee  keskenään  ja  joihin  vaikuttavat  kielelliset  tai  kielenulkoiset  tai  sekä 

kielelliset  että  kielenulkoiset  tekijät.”  Varbrul-analyysillä  voi  tarkastella  diskreettien 

varianttien  vaihtelua  eli  selitettävän  muuttujan  tulee  olla  kvalitatiivinen.  Niin  ikään 

selittävien muuttujien on oltava riippumattomia, mikä Kurjen (ibid.) käyttämillä termeillä 

ilmaistuna  tarkoittaa  singleton-  ja  knockout-tilanteiden  välttämistä.  Varbrul-analyysi  on 

oleellisesti monimuuttujamenetelmä, mikä tarkoittaa, että selittäviä muuttujia on useampia. 

Kurki  esittää  Varbrul-menetelmät  laajemmin  sovellettavissa  olevana  vaihtoehtona 

varianssianalyysille.
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5 Muita aiheita
Kvantitatiivisten menetelmien oppaasta ei voi tehdä tyhjentävää; aina löytyy lisää aiheita, 

jotka olisi tarpeen esitellä. Tästä oppaasta on rajattu pois lähinnä kieliteknologiaan liittyvät 

menetelmät, joskin tämän luvun aiheet ovat luonteeltaan jo lähempänä kieliteknologiaa. 

Näitä aiheita ei käydä yksityiskohtaisesti läpi, sen sijaan tarjotaan esimerkkejä ja viitteitä 

aihetta esittelevään kirjallisuuteen. 

5.1 Faktorianalyysi ja pääkomponenttianalyysi
Laajoissa  tutkimuksissa  tarkasteltavia  muuttujia  on  useita,  mahdollisesti  kymmeniä. 

Yksittäisten  muuttujien  merkityksen  arviointi  on  tällöin  hankalaa,  eivätkä  erot  eri 

muuttujien välillä välttämättä ole kovin selviä. Epäselvää on myös se, onko mitattavana 

todellakin yhtä monta erilaista ominaisuutta kuin on muuttujia. Muuttujat eivät myöskään 

välttämättä  mittaa  todellisia  kiinnostuksen  kohteena  olevia  ominaisuuksia,  vaan  näistä 

ominaisuuksista yritetään tehdä päätelmiä muiden ominaisuuksien kautta.

Tällaisissa  tilanteissa  käytetään  menetelmiä,  joilla  vähennetään  tutkimuksen 

ulottuvuuksia. Periaatteena on luoda mitattujen muuttujien arvoista uusia muuttujia ilman, 

että menetetään paljoa alkuperäisten muuttujien informaatiota. Käytössä on pääsääntöisesti 

kahdenlaisia  menetelmiä,  faktorianalyysi (factor analysis)  ja  pääkomponenttianalyysi 
(principal component analysis). Kyse on periaatteeltaan erilaisista menetelmistä, joskin ne 

esitetään usein yhdessä ja monasti sekoitetaankin toisiinsa. 

Menetelmät  ovat  varsin  monivaiheisia  ja  matemaattisilta  perustoiltaan  hankalia 

tämän oppaan puitteissa  esitettäväksi.  Tässä  käydään läpi  menetelmien  perusperiaatteet 

sekä annetaan viitteitä aihetta laajemmin käsittelevään kirjallisuuteen ja esitellään yleisellä 

tasolla  joitain  sovelluskohteita.  Mikäli  menetelmien  teoreettiset  kuvaukset  tuntuvat 

hankalilta, kannattaa muistaa, että näin laajat laskutoimitukset tehdään aina tietokoneella ja 

tarkoitukseen sopivalla ohjelmistolla.

5.1.1 Faktorianalyysi
Faktorianalyysillä pyritään löytämään mitatusta aineistosta piileviä eli latentteja muuttujia. 

Menetelmän  juuret  ovat  psykologiassa,  ja  menetelmän  merkitystä  psykologisessa 

tutkimuksessa valaisee seuraava esimerkki. Kiinnostuksen kohteena on jokin ihmismielen 

sisäinen ominaisuus, esimerkiksi älykkyys. Tätä ominaisuutta ei voida mitata suoraan; sen 

sijaan  voidaan  mitata  ihmisen  suoriutumista  erilaisissa  älykkyyttä  vaativissa  testeissä, 
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kuten kielellisissä kokeissa, laskutehtävissä tai kuviopäättelytehtävissä. Oletuksena on, että 

keskimääräistä älykkäämpi ihminen saa näissä kaikissa testeissä keskimääräistä paremman 

tuloksen.  Eri  testien  tulokset  voidaan  määrätyillä  toimenpiteillä  yhdistää  niin,  että 

muodostetaan yksi muuttuja, jonka tulkitaan mittaavan älykkyyttä.

Täsmällisemmin faktorianalyysin taustalla oleva ajatus voidaan esittää seuraavasti. 

Oletetaan,  että on  n kappaletta piileviä muuttujia  eli  faktoreita,  joiden arvoja ei  voida 

mitata.  Mitataan  m kappaletta sellaisia  muuttujia,  joiden arvo voidaan mitata (piilevien 

muuttujien määrän ei tarvitse olla sama kuin ilmimuuttujien). Ajatellaan, että kukin faktori 

selittää  kunkin  ilmimuuttujan  arvoa  tietyllä  latauksella (loading),  jolloin  kukin 

ilmimuuttuja voidaan esittää yhtälönä, jossa lasketaan yhteen faktorien arvot kerrottuna 

kunkin faktorin tätä ilmimuuttujaa selittävällä latauksella. 

Ilmimuuttujien arvot esittävä yhtälöryhmä voidaan esittää matriisimuodossa, mutta 

tämä esitys sivuutetaan tässä. Oleellista on kuitenkin, että latausten arvo ei ole uniikki; 

erilaisia  mahdollisia  latausten  yhdistelmiä  on  ääretön  määrä,  ja  niitä  voidaan  laskea 

erilaisilla  menetelmillä.  Faktorianalyysin käyttö edellyttääkin sekä tarkasteltavan ilmiön 

että käytettävän menetelmän hyvää tuntemusta ja huolellista suunnittelua, sillä tuloksia ei 

ilman subjektiivista harkintaa voi saada.

Kun  lataukset  on  määritelty,  kukin  ilmimuuttuja  voidaan  esittää  faktorien  avulla 

laskettuna yhtälönä. Koska tavoitteena on vähentää aineiston muuttujia ja saada faktoreille 

mielekäs  tulkinta,  otetaan  malliin  mukaan  vain  tärkeimmät  faktorit.  Näin  ollen 

faktorianalyysin  selitysaste  on  heikompi  kuin  täyden  mallin,  mutta  tämä  on  usein 

hyväksyttävä  hinta  mallin  yksinkertaistumisesta  ja  piilevien  muuttujien  löytämisestä. 

Faktoreiden  tulkintaa  voidaan  lisäksi  helpottaa  rotaation (rotation)  avulla.  Rotaatiossa 

yksittäisen  muuttujan  lataukset  yhteen  faktoriin  pyritään  maksimoimaan  ja  lataukset 

muihin  faktoreihin  minimoimaan.  Mikäli  suurin  osa  muuttujista  latautuu  vain  yhdelle 

faktorille, voidaan alkuperäisten muuttujien merkityksestä päätellä jokin yhdistävä tekijä, 

jota faktori kuvaa.

Hyvän suomenkielisen johdannon faktorianalyysin perusteisiin sekä toteuttamiseen 

SPSS:llä  tarjoaa  Nummenmaa  (2004: 332–353),  jos  kohta  tämä  esitys  keskittyykin 

faktorianalyysin  käyttöön  psykologiassa.  Kielitieteilijöille  suunnattuja  johdatuksia 

faktorianalyysiin ovat Biber (1988: 79–97; ks. myös seuraava esimerkki) ja sitä täydentävä 

Biber (1995: 107–120), Woods et al. (1986: 290–295) sekä Oakes (1998: 105–109).
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Esimerkki
Biber  (1988)  tarkastelee  englannin  eri  rekisterien  välisiä  eroja  laajassa 
faktorianalyysiin perustuvassa tutkimuksessaan, ja Biber (1995) laajentaa tutkimusta 
tuvaluun, somaliin ja koreaan. Englannin aineistona on tekstejä 17:stä eri kirjoitetun 
(poimittu Lancaster–Oslo–Bergen-korpuksesta) ja kuudesta puhutun kielen (poimittu 
London–Lund-korpuksesta) tyylilajista. Yhteensä tekstejä on 481 kappaletta, joissa 
on  yhteensä  960 000  sanaa  (tarkempi  jakauma  eri  tekstilajien  välillä  ks.  Biber 
1988: 67). 
Kustakin tekstistä on mitattu 67 eri kielellisen piirteen taajuus. Piirteitä ovat esim. 
verbin aikamuoto, eri persoonapronominit, infinitiivit, jne. Näistä piirteistä lasketut 
67 muuttujaa ilmaisevat mitattavan piirteen normitetun määrän eli sen, kuinka monta 
kertaa  kyseinen  ominaisuus  tekstissä  esiintyy  jokaista  tuhatta  sanaa  kohden. 
Tekstilajikohtaiset muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja muut tunnusluvut löytyvät 
taulukosta Biber (1988: 77–78).
Faktorianalyysin avulla näitä 67 muuttujaa edustamaan valitaan seitsemän faktoria, 
jotka kaikkein selvimmin osoittavat tekstilajien välisiä eroja. Biber (1988: 104–114) 
pohtii  näiden  faktorien  tulkintoja.  Kukin  faktori  on  nähtävissä  kielellisinä 
ulottuvuutena,  ja  eri  tekstilajit  sijoittuvat  näiden  ulottuvuuksien  eri  kohtiin. 
Ensimmäisen  faktorin  päinä  ovat  täsmällinen  informaatiosisältö  ja  tunnepitoinen 
vuorovaikutus (id. 107), toisin sanoen tämän ulottuvuuden toiseen päähän sijoittuvat 
viralliset  asiakirjat  ja  toiseen  päähän  puhelinkeskustelut  (id.  128).  Toinen  faktori 
puolestaan  mittaa  tekstin  kertomuksenluonteisuutta.  Kolmas  faktori  mittaa  tekstin 
tilannesidonnaisuutta, neljäs faktori sitä, miten puhuja pyrkii vaikuttamaan kuulijaan. 
Viides faktori mittaa tekstin tietosisällön abstraktisuutta. Kuudennen ja seitsemännen 
faktorin  tulkinta  ei  enää ole  niin  ilmeistä.  Tämä johtuu faktorianalyysin yleisestä 
luonteesta: faktorit on järjestetty lataustensa mukaiseen tärkeysjärjestykseen, ja mitä 
pidemmälle  faktorien erittelyssä mennään, sitä vähemmän uudet faktorit  selittävät 
aineistossa esiintyvää vaihtelua.
Tässä  ei  esitellä  Biberin  tekstityyppien  välisen  vertailun  ulottuvuuksia  tämän 
enempää, vaan lukijaa kehotetaan tutustumaan alkuperäisiin tutkimuksiin.

5.1.2 Pääkomponenttianalyysi
Pääkomponenttianalyysiä  käytetään  samaan  tarkoitukseen  kuin  faktorianalyysiäkin: 

vähentämään  aineiston  ulottuvuuksien  määrää  ilman  suurta  informaation  menetystä. 

Keskeisin  ero  menetelmien  välillä  on  kuitenkin  siinä,  että  faktorianalyysissä  faktorit 

valitaan  subjektiivisin  kriteerein,  mutta  pääkomponenttianalyysi  tuottaa  aina  saman, 

tutkijasta riippumattoman lopputuloksen.

Johdatuksen  pääkomponenttianalyysiin  tarjoaa  Woods  et  al.  (1986: 273–290).  He 

myös  katsovat  pääkomponenttianalyysin  faktorianalyysiä  tärkeämmäksi  menetelmäksi. 

Perusteluna  tälle  on juuri  pääkomponenttianalyysin tulosten riippumattomuus tutkijasta. 

Yleisesti  ottaen  faktorianalyysiä  kuitenkin  suositaan  enemmän  siksi,  että  sen  tulosten 

tulkinta on mielekkäämpää: kun tutkijalla on enemmän kontrollia faktoreiden latauksiin 
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(rotaation  muodossa),  on  samankaltaiset  muuttujat  helpompi  saada  kimppuuntumaan, 

jolloin piileville muuttujille löydetään sovellusalan kannalta perusteltu tulkinta. Sen sijaan 

pääkomponenttianalyysissä ei voi vaikuttaa siihen, millaisilla painokertoimilla muuttujat 

vaikuttavat eri pääkomponentteihin. Mielekkään tulkinnan löytäminen pääkomponenteille 

ei näin ollen aina onnistu.

Pääkomponenttianalyysin  matemaattiset  perusteet  ovat  lineaarialgebrassa,  jota  ei 

tässä  esitellä.  Aineisto  järjestetään  matriisimuotoon  niin,  että  yhdestä  tilastoyksiköstä 

mitatut muuttujien arvot ovat omalla rivillään ja yhden muuttujan kaikista tilastoyksiköistä 

mitatut  arvot  omassa  sarakkeessaan.  Alkuperäiset  havaintoarvot  ovat  enemmän  tai 

vähemmän  korreloituneita  keskenään  niin,  että  muuttujat  eivät  ole  toisistaan 

riippumattomia. Muunnetaan havaintomatriisia niin, että saadaan toisistaan riippumattomia 

sarakkeita,  pääkomponentteja.  Matemaattisesti  ilmaistuna  tämä  tarkoittaa,  että  jokainen 

sarake on kohtisuorassa kaikkiin muihin sarakkeisiin nähden. Näin kukin pääkomponentti 

voidaan  esittää  lineaarisena  yhtälönä,  jossa  kunkin  muuttujan  havaintoarvot  kerrotaan 

muuttujakohtaisella  (jokaiselle  tilastoyksikölle  samalla)  kertoimella  ja  näin  saadut  tulot 

lasketaan yhteen.

Tärkeä  yksityiskohta  pääkomponenttianalyysissä  on,  että  pääkomponentin  on 

järjestetty sen mukaan, kuinka suuren osan alkuperäisen aineiston vaihtelusta ne selittävät. 

Ensimmäinen  pääkomponentti  selittää  aina  mahdollisimman  suuren  osan 

kokonaisvaihtelusta,  toinen  pääkomponentti  taas  mahdollisimman  suuren  osan  jäljellä 

olevasta vaihtelusta, ja niin edelleen. Teoriassa pääkomponentteja on aina yhtä monta kuin 

alkuperäisiä  muuttujiakin,  mutta  viimeiset  pääkomponentit  selittävät  enää  hyvin  vähän 

alkuperäisen  aineiston  vaihtelusta.  Subjektiivisin  osa  pääkomponenttianalyysiä  onkin 

päättää,  kuinka  monta  pääkomponenttia  lopulliseen  analyysiin  otetaan  mukaan. 

Nyrkkisääntönä  on,  että  mikäli  aineistossa  on  n muuttujaa,  lopulliseen  malliin  otetaan 

kaikki  ne  pääkomponentit,  jotka  selittävät  vähintään  1/n osuuden  kokonaisvaihtelusta. 

Pääkomponenttien  määrän  voi  päättää  myös  objektiivisemmin  kriteerein:  mikäli 

pääkomponentti  selittää  aineistosta  vähemmän  kuin  satunnaishäly,  pääkomponenttia  ei 

oteta aineistoon mukaan.

Pääkomponenttianalyysistä  ei  esitetä  tässä  esimerkkiä.  Sen  sijaan  Woods  et  al.

(1986: 278–286)  ja  Oakes  (1998: 102–105)  tarjoavat  esimerkkejä,  joihin  tutustumalla 

lukija saa käsityksen pääkomponenttianalyysin soveltamisesta käytännössä.
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5.2 Sanojen yhteisesiintyminen
Monessa tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on, mitkä sanat esiintyvät säännöllisesti 

yhdessä  ja  mitkä  vain satunnaisesti  yhdessä.  Sanojen yhteisesiintymistä  tarkastelemalla 

saadaan  hyödyllistä  tietoa  mm.  vakiintuneista  idiomeista  ja  sanaliitoista  sekä  voidaan 

tarkastella, muuttuuko jonkin sanan merkitys systemaattisesti erilaisissa yhteisesiintymissä. 

Yhteisesiintymien  tarkastelu  on  osa  informaatioteorian (information  theory) nimellä 

kulkevia menetelmiä. Helposti lähestyttävän johdannon näihin menetelmiin sekä sanojen 

yhteisesiintymiin  läheisesti  liittyviin  kollokaatioiden  ja  konkordanssin  tarkasteluihin 

tarjoaa Oakes (1998). Täsmällisemmin menetelmien käyttöä esittelevät esim. Jurafsky & 

Martin (2000).

Sanojen  yhteisesiintymisten  havaitsemiseksi  käytetään  useita  kvantitatiivisia 

menetelmiä, joista tässä esillään yhteisinformaatio (mutual information),  t-testi (ks. luku 

4.4.2.3)  ja  2 -testi  (ks.  luku  4.5.2.5).  Kaikkien  testien  perustana  on  verrata  sanojen 

yhteisesiintymän  todennäköisyyttä  yksittäisten  sanojen  esiintymistodennäköisyyksiin  ja 

päätellä, ovatko sanat toisistaan riippumattomia vai eivät.

5.2.1 Yhteisinformaatio
Yhteisinformaation käyttöä vakiintuneiden kollokaatioiden löytämiseksi esittelevät Church

& Hanks (1990). Tarkastellaan kahden sanan, x ja y, yhteisesiintymistä. Merkitään sanan x 
esiintymistodennäköisyyttä  (esiintymien  määrä  tietyssä  korpuksessa  jaettuna  korpuksen 

koolla N) P(x) ja vastaavasti sanan y esiintymistodennäköisyyttä P(y); niin ikään merkitään 

P(x,  y)  todennäköisyyttä,  että  sanat  x ja  y esiintyvät  peräkkäin8 tässä  järjestyksessä. 

Yhteisinformaatio  lasketaan  jakamalla  yhteisesiintymän  todennäköisyys  sanojen 

yksittäisten  esiintymien  todennäköisyyden  tulolla  ja  ottamalla  tästä  osamäärästä  2-

kantainen logaritmi,9

I x , y =log2
P  x , y

P  x P y 

(yhteisinformaation  kaavassa  on  yhtäläisyyttä  satunnaismuuttujien  riippumattomuuden 

kaavaan  (ks.  luku  4.2.3),  mutta  sillä  erotuksella,  että  yhteisinformaatio  on  määritelty 

sanojen x ja y järjestetylle peräkkäisyydelle, ts. P x , y ≠P  y , x  ).

8 Sanojen  ei  välttämättä  tarvitse  olla  aivan  peräkkäin,  vaan  välissä  voi  olla  muitakin  sanoja.  Ennen 
yhteisinformaatiolukujen  laskemista  on  kuitenkin  päätettävä,  kuinka  suuresta  sanakehyksestä  (window) 
yhteisesiintymiä etsitään eli kuinka monta sanaa enintään voi tarkasteltavien sanojen välissä olla.
9 Muutoin tilastotieteessä käytetään lähes yksinomaan e-kantaista logaritmia, joten tämä on poikkeus.
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Mitä suurempi on kahden sanan yhteisinformaatio, sitä useammin sanat esiintyvät 

yhdessä  ja  sitä  varmemmin kyse  on  vakiintuneesta  idiomista  tai  sanaliitosta.  Sinällään 

yhteisinformaation merkitsevyydelle  ei  ole  rajaa,  mutta  lähellä nollaa olevat  arvot  ovat 

osoitus  sanojen  riippumattomuudesta  ja  suuret  positiiviset  arvot  taas  osoitus  sanojen 

riippuvuudesta (yhteisinformaatio voi olla myös negatiivinen, mikä tarkoittaa, että sanat 

ovat komplementtijakaumassa eli eivät esiinny yhdessä; käytännössä negatiivisten arvojen 

havaitsemiseen tarvitaan erittäin suuria korpuksia).

Esimerkki
Church  &  Hanks  (1990: 24)  esittelevät  sanan  doctor yhteisesiintymiä  muiden 
sanojen kanssa. Yhteisesiintymät on poimittu 15 miljoonan sanan korpuksesta, joka 
koostuu uutistoimisto AP:n vuoden 1987 uutisista. Esimerkiksi sanaparin honorary ja 
doctor yhteisinformaatio  on  11,35.  Tämä  arvo  on  laskettu  sanojen  yksittäisten 
taajuuksien ja yhteistaajuuden avulla (f(honorary) = 111, f(doctor) = 621, f(honorary, 
doctor) = 12) seuraavasti:

I x , y =log2
P  x , y

P  x P y 
=log2

12/15000000
111

15000000
621

15000000

= log2 2611,307⋲11,35.

Vastaavasti sanaparin doctor ja with yhteisinformaatio on

I x , y =log2
P  x , y

P x P  y
=log2

6 /15000000
621

15000000
73785

15000000

=log 21,964187⋲0,97 .

Sanapari  honorary  doctor on  ilmiselvästi  vakiintunut  sanaliitto,  jolla  on  oma 
erityismerkityksensä, kun taas sanapari  doctor with ei ole vakiintunut eikä sillä ole 
erityismerkitystä. Tämä ero näkyy myös yhteisinformaatiossa: sanaparin  honorary 
doctor yhteisinformaatio on huomattavasti korkeampi kuin sanaparin doctor with. 

5.2.2 Tilastolliset testit
Sanojen  yhteisesiintymisen  merkitsevyyttä  voi  tarkastella  myös  aiemmissa  luvuissa 

esiteltyjen tilastollisten testien avulla (ks. Bisht et al. 2006).

Määritellään  sanaparin  poiminta  Bernoulli-jakautuneeksi  (ks.  luku  3.3.1.1) 

prosessiksi, jossa arvo 1 tarkoittaa halutun sanaparin poimimista ja arvo 0 kaikkien muiden 

sanaparien poimimista,  mikäli  poimitaan korpuksesta  kaksi  sanaa satunnaisesti.  Tällöin 

sanapari x, y saadaan todennäköisyydellä p xy , ja todennäköisyys saada jokin muu sanapari 

on 1− pxy .

Nollahypoteesin  mukaan  sanat  x ja  y ovat  toisistaan  riippumattomia  eli 

todennäköisyys  saada  sanapari  x,  y on  yhtä  suuri  kuin  kummankin  yksittäisen  sanan 
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todennäköisyyden tulo,  H 0: P  x , y=P  x P y = px py . Hypoteesia voi testata t-testin 

avulla laskemalla

t=
pxy− px py

 pxy1− pxy
N

.

Testi noudattelee  t-jakaumaa vapausasteilla  N – 1. Bisht et al. (2006) muistuttavat, 

että  t-testi ei sovi pienille korpuksille (heidän käyttämänsä esimerkkikorpus koostuu 1,5 

miljoonasta sanasta, mitä he pitävät pienenä), koska sanat eivät ole normaalijakautuneita.

2 -testissä muodostetaan nelikenttä sanojen x ja y esiintymistä seuraavasti:

x xc yht.
y f x , y  f xc , y  f  y 

yc f x , yc  f xc , yc f  yc

yht. f x  f xc  N

Taulukossa  xc tarkoittaa sanan  x komplementtitapahtumaa eli  kaikkia muita sanoja kuin 

sanaa  x.  Näin  esimerkiksi  f x , yc   tarkoittaa  sellaisten  sanaparien  taajuutta,  joissa 

ensimmäinen sana on x ja jälkimmäinen sana on mikä tahansa paitsi y. Merkitään 
f x , y =O11

f xc , y=O12

f  x , yc=O21

f xc , yc=O22

ja lasketaan testisuure

2=
N O11 O22−O12O21

2

O11O 12O11O21 O 12O22 O 21O22
.

Testisuure  noudattaa  2 -jakaumaa  yhdellä  vapausasteella.  2 -testi  soveltuu  myös 

pienemmille korpuksille, koska siinä ei oleteta sanataajuuksien jakautuvan normaalisti.

Bisht et al. (2006) esittelevät myös  uskottavuustestin (likelihood ratio test),  joka 

perustuu uskottavuusfunktioiden osamäärään. Tätä menetelmää ei käsitellä tässä oppaassa.

Esimerkki
Bisht et al. (2006) poimivat 1,5 miljoonan sanan korpuksesta satunnaisia sanapareja 
ja  vertaavat  eri  menetelmien  antamia  yhteisesiintymälukuja.  Esimerkiksi  sanojen 
only ja  chance taajuudet  korpuksessa  ovat  2106 ja  283,  yhdessä  sanat  esiintyvät 
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kuusi kertaa. Lasketaan sanaparille yhteisinformaatio, t-testin merkitsevyys sekä 2 -
testin merkitsevyys.10

I only , chance=log2 P only , chance
P onlyP chance 

=log2
6/1500000

2106
1500000

283
1500000

⋲3,92.

t=

6
1500000

− 2106
1500000

283
1500000

 6
1500000

1− 6
1500000



1500000

⋲2,29 .

2=15000006⋅1497617−277⋅21002

283⋅2106⋅1497894⋅1499717
⋲79,1 .

Valitaan merkitsevyystasoksi =0,005 . Vapausasteita on t-jakaumassa 1 499 999 ja 
2 -jakaumassa  1.  Tällä  merkitsevyystasolla  t-jakauman  kriittinen  arvo 
(kaksisuuntaisessa  testissä)  on  2,81  ja  2 -jakauman 7,88.  Testisuure  on  kriittistä 
arvoa suurempi 2 -testissä mutta kriittistä arvoa pienempi t-testissä. Toisin sanoen t-
testin mukaan sanapari ei ole vakiintunut kollokaatio, mutta 2 -testin mukaan se on. 
Ero  johtuu  mm.  siitä,  että  t-testissä  oletetaan  sanojen  jakautuvan  normaalisti. 
Yhteisinformaatiosta ei voi suoraan päätellä, onko se merkitsevä vai ei, vaan tämä 
vaatii subjektiivista arviointia.
Koska eri  testien tulokset  vaihtelevat näinkin paljon,  Bisht  et  al.  (2006)  esittävät 
menetelmää, jolla ennen yhteisesiintymisen merkitsevyyden tarkastelua suodatetaan 
sellaisia sanapareja, joilla ei ole itsenäistä erityismerkitystä. Suodatuksen jälkeen eri 
testit tuottavat hyvin samankaltaisia tuloksia.

5.3 Suurten korpusten käsittely
Suuriin  korpuksiin  perustuva  kielentutkimus  on  nykyään  — tietotekniikan  ansiosta  — 

verrattoman vaivatonta. Valitettavasti sanojen taajuudet suurissa korpuksissa eivät noudata 

normaalijakaumaa  sen  enempää  kuin  eksponenttijakaumaakaan.  Siinä  missä  otoskoon 

kasvattaminen  yleensä  parantaa  estimaattoreiden,  kuten  keskiarvon  ja  keskihajonnan, 

tarkkuutta,  siirtyminen  pienemmästä  korpuksesta  suurempaan  yleensä  muuttaa 

systemaattisesti estimaattoreiden arvoa. Tästä syystä tässä oppaassa esitellyt tavallisimmat 

tilastolliset menetelmät eivät ole parhaimmillaan suurista korpuksista laskettuihin sanojen 

taajuuksin sovellettuna.11

Baayen (2001) esittelee sanojen taajuuksien jakaumia. Näiden jakaumien tarkempi 

esittely  ei  sovellu  tähän  oppaaseen,  joten  korpustutkimusta  tekevän  kannattaa  tutustua 

Baayenin teokseen — jos kohta kyseessä on matemaattisesti varsin vaativa teos. Keskeisin 
10 Tässä saadut tulokset poikkeavat jonkin verran alkuperäisjulkaisun tuloksista, koska korpuksen koko ei 
ole täsmälleen 1,5 miljoonaa sanaa, mutta sen täsmällistä kokoa ei ole julkaistu.
11 Sen sijaan sanojen tai lauseiden keskimääräisen pituuden tarkasteluun tämän oppaan menetelmät sopivat.
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havainto on se, että usein esiintyviä sanoja on vähän ja harvoin esiintyviä sanoja on paljon. 

Mitä pidempi yhtenäinen tekstinpätkä tarkasteluun otetaan, sitä suuremmaksi nousee sanan 

esiintymien  määrän  keskiarvo  (id.  4).  Sen  sijaan  erilaisten  sanojen  määrä  suhteessa 

kaikkien  sanojen  määrään  (ns.  type/token-ratio)  laskee  korpuskoon  kasvaessa.  Tästä 

syystä  kahden  hyvin  erikokoisen  korpuksen  tunnuslukujen  vertaaminen  ei  yleensä  ole 

mahdollista. Tämä on muistettava myös silloin, kun käytetään normitettuja lukuja. Verrata 

kannattaa vain samaa suuruusluokkaa olevia korpuksia.

Yhtenäisiä tekstejä tarkasteltaessa ongelmana on myös se, että yksittäiset sanat eivät 

jakaannu tasaisesti  tekstin  matkalle.  Ongelma tämä on siksi,  että  useimmat  tilastolliset 

menetelmät olettavat sattuman vaikuttavan tutkittavaan ilmiöön, mutta sanat eivät jakaudu 

tekstissä  satunnaisesti.  Esimerkiksi  Lewis  Carrollin  romaanissa  Alice’s Adventures  in  

Wonderland englannin määräisen ja epämääräisen artikkelin the ja a esiintymät jakautuvat 

hyvin eri tavalla: epämääräistä artikkelia esiintyy keskimääräistä enemmän tekstin alku- ja 

keskivaiheilla,  määräistä  artikkelia  puolestaan  enemmän  tekstin  loppupuolella  (Baayen 

2001: 7).  Vielä  selvemmin  esiintymien  epätasainen  jakautuminen  näkyy  sisältösanojen 

kohdalla. Kun teksti etenee aiheesta toiseen, tekstiin tuodaan aiemmin ilmaantumattomia 

sanoja, eikä edellisten aiheiden sanastoa enää käytetä samassa määrin tekstin loppupuolella 

(id.  162–167). Baayen (id.  163) osoittaa,  että sanojen epätasainen jakautuminen johtuu 

nimenomaan tekstin koheesiosta ja diskurssirakenteesta, ei esim. syntaksista. Kun tekstin 

koheesio  rikotaan  järjestämällä  lauseet  uudelleen  satunnaiseen  järjestykseen,  sanojen 

esiintymät jakautuvat tekstissä varsin tasaisesti. 

Esimerkki
Pitkiä  yhtenäisiä  tekstejä  tarkasteltaessa  on  otettava  huomioon  sanojen 
epäsatunnainen jakautuminen. Tämä on erityisen tärkeää etenkin silloin, kun tekstin 
todellisen järjestyksen säilyttäminen on osa tutkimusasetelmaa. Tällä on vaikutusta 
kuitenkin myös otantaan. Mikäli yhtenäisestä tekstistä poimitaan lauseita, on tärkeää, 
että  ei  poimita  vain  peräkkäisiä  lauseita.  Esimerkiksi  Karlsson  (painossa)  on 
suorittanut  otannan  niin,  että  Brownin  korpuksesta  (ks.  luvun  2.3.3 esimerkki) 
poimitaan systemaattisesti joka 110. virke. Koska Brownin korpus on koottu useasta 
lyhyestä tekstikatkelmasta, vain harvasta tekstistä on voinut tulla mukaan useampi 
kuin  yksi  virke  (korpuksessa  on  500  tekstikatkelmaa,  Karlssonin  otoksessa  495 
lausetta).  Systemaattisen  otannan  lisäksi  satunnaisuutta  voi  lisätä  poimimalla 
virkkeet yksinkertaisella satunnaisotannalla tai — mikäli se on teknisesti mahdollista 
— järjestämällä virkkeet uudelleen satunnaiseen järjestykseen ennen poimintaa.

Mitä  suurista  korpuksista  sitten  voi  tarkastella?  McEnery  & Wilson  (1996)  esittelevät 

korpuslingvistiikan  käyttökohteita  eri  kielitieteen  erikoisaloilla.  Biberin  et  al.  (1998) 

mielenkiinnon kohteena on ennen kaikkea tekstityyppien väliset  erot,  joita ilmentää eri 
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leksikaalisten  ja  rakenteellisten  keinojen  keskittyminen  eri  tekstityyppeihin. 

Samantyylisestä  tutkimuksesta  on  kyse  Oakesin  (1998)  esittelemässä  eri  kirjoittajien 

välisten tyylierojen määrittämisessä, mitä voidaan käyttää mm. nimettömien kirjoitusten 

tekijöiden päättelyyn. 

Edellisistä poikkeava, hyvin laaja korpuslingvistiikan sovellusalue on luonnollisten 

kielten  automaattinen analyysi  ja  käsittely.  Tämän aiheen  käsittely  kuuluu varsinaisesti 

kieliteknologian  alaan,  eikä  näitä  menetelmiä  esitellä  tässä.  Aiheesta  kiinnostuneille 

helppotajuisiksi johdannoiksi sopivat sekä Oakes (1998) että McEnery & Wilson (1996); 

vaativampi alan menetelmien perusteos  on  Jurafsky & Martin (2000),  jossa käsitellään 

myös tästä oppaasta pois jätettyjä tilastollisia menetelmiä, mm. stokastisia prosesseja.
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A Taulukot
Oppaan  tekstissä  viitataan  tämän  tästä  taulukkoarvoihin.  Tähän  liitteeseen  on  koottu 

tavallisimmat parametristen jakaumien taulukkoarvot: normaalijakauman kertymäfunktion 

arvot,  t-jakauman kriittiset arvot,  2 -jakauman kriittiset arvot sekä  F-jakauman kriittiset 

arvot. 

Epäparametristen  menetelmien  kohdalla  taulukoiden  käyttö  on  kenties  vieläkin 

tärkeämpää,  mutta oppaan tässä versiossa on valitettavasti  tyytyminen vain viittaamaan 

muista  lähteistä  löytyviin  taulukoihin.  Kattavimman  epäparametristen  menetelmien 

kriittisten arvojen taulukoiden kokoelman tarjoaa Siegel & Castellan (1988); jonkin verran 

taulukoita on myös Oakesin (1998) liitteenä. Monia taulukoita löytyy myös Internetistä, ja 

tähän  on  koottu  linkkejä  tässä  oppaassa  esitellyissä  epäparametrisissa  menetelmissä 

tarvittaviin taulukoihin.

Kolmogorovin–Smirnovin testin kriittiset arvot ks. 

http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileNam

e=Table7 .

Runs-testin kriittiset arvot ks. 

http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileNam

e=Table8 tai Edgington (1961), joka löytyy kokotekstinä JSTOR-tietokannasta (lukeminen 

edellyttää käyttölupaa, jona toimivat monien yliopistojen atk-tunnukset yleensä 

yliopistokirjaston kautta).

Merkkitestin kriittiset arvot ks. http://www.nist.gov/speech/tests/sigtests/signtest.htm 

tai http://www.psych.cornell.edu/darlington/signtest/signtst1.htm .

Wilcoxonin järjestyslukutestin kriittiset arvot ks. 

http://www.euronet.nl/users/warnar/demostatistiek/tables/WILCOXONTABEL.htm .

Mannin–Whitneyn U-testin kriittiset arvot ks. 

http://fsweb.berry.edu/academic/education/vbissonnette/tables/mwu.pdf .

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen merkitsevyyden kriittiset arvot ks. 

http://www.sussex.ac.uk/Users/grahamh/RM1web/Rhotable.htm .

Kruskallin–Wallisin yksisuuntaisen varianssianalyysin kriittiset arvot ks. 

http://www.cons-dev.org/elearning/stat/Tables/TabKrusk.html .

Friedmanin kaksisuuntaisen varianssianalyysin kriittiset arvot ks. http://www-

class.unl.edu/psycrs/handcomp/hcfried.PDF, sivu 5.

http://www-class.unl.edu/psycrs/handcomp/hcfried.PDF
http://www-class.unl.edu/psycrs/handcomp/hcfried.PDF
http://www.cons-dev.org/elearning/stat/Tables/TabKrusk.html
http://www.sussex.ac.uk/Users/grahamh/RM1web/Rhotable.htm
http://fsweb.berry.edu/academic/education/vbissonnette/tables/mwu.pdf
http://www.euronet.nl/users/warnar/demostatistiek/tables/WILCOXONTABEL.htm
http://www.psych.cornell.edu/darlington/signtest/signtst1.htm
http://www.nist.gov/speech/tests/sigtests/signtest.htm
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table8
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table8
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table7
http://www.eridlc.com/onlinetextbook/index.cfm?fuseaction=textbook.appendix&FileName=Table7
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A.1 Normaalijakauman kertymäfunktio
z  09   08   07   06   05   04   03   02   01   00

–3,4 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

–3,3 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005

–3,2 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 0,0007

–3,1 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0010

–3,0 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013

–2,9 0,0014 0,0014 0,0015 0,0015 0,0016 0,0016 0,0017 0,0018 0,0018 0,0019
–2,8 0,0019 0,0020 0,0021 0,0021 0,0022 0,0023 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026
–2,7 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035
–2,6 0,0036 0,0037 0,0038 0,0039 0,0040 0,0041 0,0043 0,0044 0,0045 0,0047
–2,5 0,0048 0,0049 0,0051 0,0052 0,0054 0,0055 0,0057 0,0059 0,0060 0,0062
–2,4 0,0064 0,0066 0,0068 0,0069 0,0071 0,0073 0,0075 0,0078 0,0080 0,0082

–2,3 0,0084 0,0087 0,0089 0,0091 0,0094 0,0096 0,0099 0,0102 0,0104 0,0107

–2,2 0,0110 0,0113 0,0116 0,0119 0,0122 0,0125 0,0129 0,0132 0,0136 0,0139

–2,1 0,0143 0,0146 0,0150 0,0154 0,0158 0,0162 0,0166 0,0170 0,0174 0,0179

–2,0 0,0183 0,0188 0,0192 0,0197 0,0202 0,0207 0,0212 0,0217 0,0222 0,0228

–1,9 0,0233 0,0239 0,0244 0,0250 0,0256 0,0262 0,0268 0,0274 0,0281 0,0287
–1,8 0,0294 0,0301 0,0307 0,0314 0,0322 0,0329 0,0336 0,0344 0,0351 0,0359
–1,7 0,0367 0,0375 0,0384 0,0392 0,0401 0,0409 0,0418 0,0427 0,0436 0,0446
–1,6 0,0455 0,0465 0,0475 0,0485 0,0495 0,0505 0,0516 0,0526 0,0537 0,0548
–1,5 0,0559 0,0571 0,0582 0,0594 0,0606 0,0618 0,0630 0,0643 0,0655 0,0668
–1,4 0,0681 0,0694 0,0708 0,0721 0,0735 0,0749 0,0764 0,0778 0,0793 0,0808

–1,3 0,0823 0,0838 0,0853 0,0869 0,0885 0,0901 0,0918 0,0934 0,0951 0,0968

–1,2 0,0985 0,1003 0,1020 0,1038 0,1056 0,1075 0,1093 0,1112 0,1131 0,1151

–1,1 0,1170 0,1190 0,1210 0,1230 0,1251 0,1271 0,1292 0,1314 0,1335 0,1357

–1,0 0,1379 0,1401 0,1423 0,1446 0,1469 0,1492 0,1515 0,1539 0,1562 0,1587

–0,9 0,1611 0,1635 0,1660 0,1685 0,1711 0,1736 0,1762 0,1788 0,1814 0,1841
–0,8 0,1867 0,1894 0,1922 0,1949 0,1977 0,2005 0,2033 0,2061 0,2090 0,2119
–0,7 0,2148 0,2177 0,2206 0,2236 0,2266 0,2296 0,2327 0,2358 0,2389 0,2420
–0,6 0,2451 0,2483 0,2514 0,2546 0,2578 0,2611 0,2643 0,2676 0,2709 0,2743
–0,5 0,2776 0,2810 0,2843 0,2877 0,2912 0,2946 0,2981 0,3015 0,3050 0,3085
–0,4 0,3121 0,3156 0,3192 0,3228 0,3264 0,3300 0,3336 0,3372 0,3409 0,3446

–0,3 0,3483 0,3520 0,3557 0,3594 0,3632 0,3669 0,3707 0,3745 0,3783 0,3821

–0,2 0,3859 0,3897 0,3936 0,3974 0,4013 0,4052 0,4090 0,4129 0,4168 0,4207

–0,1 0,4247 0,4286 0,4325 0,4364 0,4404 0,4443 0,4483 0,4522 0,4562 0,4602

–0,0 0,4641 0,4681 0,4721 0,4761 0,4801 0,4840 0,4880 0,4920 0,4960 0,5000
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z  00   01   02   03   04   05   06   07   08   09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998

Taulukosta voi lukea tiettyyn z-arvoon liittyvät p-arvot; p-arvo tarkoittaa todennäköisyyttä, että saadaan havaittu tai sitä 
pienempi  z-arvo.  Mikäli  halutaan  todennäköisyys  saada  havaittu  tai  sitä  suurempi  z-arvo,  taulukon  p-arvo  on 
vähennettävä arvosta  1.  Mikäli  halutaan tietyn välin  todennäköisyys,  vähennetään suurempaa  z-arvoa vastaavasta  p-
arvosta pienempää z-arvoa vastaava p-arvo.
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A.2 t-jakauman kriittiset arvot
df         α  0,4   0,2   0,1   0,05   0,025   0,01   0,005   0,001   0,0005   0,0001

2 0,2887 1,0607 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 22,3271 31,5991 70,7001

3 0,2767 0,9785 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 10,2145 12,9240 22,2037

4 0,2707 0,9410 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 7,1732 8,6103 13,0337

5 0,2672 0,9195 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 5,8934 6,8688 9,6776

6 0,2648 0,9057 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 5,2076 5,9588 8,0248

7 0,2632 0,8960 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,7853 5,4079 7,0634

8 0,2619 0,8889 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 4,5008 5,0413 6,4420

9 0,2610 0,8834 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 4,2968 4,7809 6,0101

10 0,2602 0,8791 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 4,1437 4,5869 5,6938

11 0,2596 0,8755 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 4,0247 4,4370 5,4528

12 0,2590 0,8726 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,9296 4,3178 5,2633

13 0,2586 0,8702 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,8520 4,2208 5,1106

14 0,2582 0,8681 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,7874 4,1405 4,9850

15 0,2579 0,8662 1,3406 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 3,7328 4,0728 4,8800

16 0,2576 0,8647 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,6862 4,0150 4,7909

17 0,2573 0,8633 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,6458 3,9651 4,7144

18 0,2571 0,8620 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,6105 3,9216 4,6480

19 0,2569 0,8610 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,5794 3,8834 4,5899

20 0,2567 0,8600 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,5518 3,8495 4,5385

21 0,2566 0,8591 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,5272 3,8193 4,4929

22 0,2564 0,8583 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,5050 3,7921 4,4520

23 0,2563 0,8575 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,4850 3,7676 4,4152

24 0,2562 0,8569 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,4668 3,7454 4,3819

25 0,2561 0,8562 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,4502 3,7251 4,3517

26 0,2560 0,8557 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,4350 3,7066 4,3240

27 0,2559 0,8551 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,4210 3,6896 4,2987

28 0,2558 0,8546 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,4082 3,6739 4,2754

29 0,2557 0,8542 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,3962 3,6594 4,2539

30 0,2556 0,8538 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,3852 3,6460 4,2340

40 0,2550 0,8507 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,3069 3,5510 4,0942

50 0,2547 0,8489 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,2614 3,4960 4,0140

60 0,2545 0,8477 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,2317 3,4602 3,9621

70 0,2543 0,8468 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 3,2108 3,4350 3,9257

80 0,2542 0,8461 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 3,1953 3,4163 3,8988

90 0,2541 0,8456 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 3,1833 3,4019 3,8780

100 0,2540 0,8452 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,1737 3,3905 3,8616

200 0,2537 0,8434 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 3,1315 3,3398 3,7891

∞ 0,2533 0,8416 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 3,0902 3,2905 3,7190

Taulukosta voi lukea tiettyä vapausasteiden (df) määrää ja tiettyä merkitsevyystasoa (α) vastaavan kriittisen arvon. Mikäli 
testisuureen arvo on suurempi kuin kriittinen arvo, nollahypoteesi hylätään.
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A.3 χ2-jakauman kriittiset arvot
df             α  0,99   0,9   0,8   0,5   0,2   0,1   0,05   0,01   0,001   0,0001

1 0,000 0,016 0,064 0,455 1,642 2,706 3,841 6,635 10,828 15,137

2 0,020 0,211 0,446 1,386 3,219 4,605 5,991 9,210 13,816 18,421

3 0,115 0,584 1,005 2,366 4,642 6,251 7,815 11,345 16,266 21,108

4 0,297 1,064 1,649 3,357 5,989 7,779 9,488 13,277 18,467 23,513

5 0,554 1,610 2,343 4,351 7,289 9,236 11,070 15,086 20,515 25,745

6 0,872 2,204 3,070 5,348 8,558 10,645 12,592 16,812 22,458 27,856

7 1,239 2,833 3,822 6,346 9,803 12,017 14,067 18,475 24,322 29,878

8 1,646 3,490 4,594 7,344 11,030 13,362 15,507 20,090 26,124 31,828

9 2,088 4,168 5,380 8,343 12,242 14,684 16,919 21,666 27,877 33,720

10 2,558 4,865 6,179 9,342 13,442 15,987 18,307 23,209 29,588 35,564

11 3,053 5,578 6,989 10,341 14,631 17,275 19,675 24,725 31,264 37,367

12 3,571 6,304 7,807 11,340 15,812 18,549 21,026 26,217 32,909 39,134

13 4,107 7,042 8,634 12,340 16,985 19,812 22,362 27,688 34,528 40,871

14 4,660 7,790 9,467 13,339 18,151 21,064 23,685 29,141 36,123 42,579

15 5,229 8,547 10,307 14,339 19,311 22,307 24,996 30,578 37,697 44,263

16 5,812 9,312 11,152 15,338 20,465 23,542 26,296 32,000 39,252 45,925

17 6,408 10,085 12,002 16,338 21,615 24,769 27,587 33,409 40,790 47,566

18 7,015 10,865 12,857 17,338 22,760 25,989 28,869 34,805 42,312 49,189

19 7,633 11,651 13,716 18,338 23,900 27,204 30,144 36,191 43,820 50,795

20 8,260 12,443 14,578 19,337 25,038 28,412 31,410 37,566 45,315 52,386

21 8,897 13,240 15,445 20,337 26,171 29,615 32,671 38,932 46,797 53,962

22 9,542 14,041 16,314 21,337 27,301 30,813 33,924 40,289 48,268 55,525

23 10,196 14,848 17,187 22,337 28,429 32,007 35,172 41,638 49,728 57,075

24 10,856 15,659 18,062 23,337 29,553 33,196 36,415 42,980 51,179 58,613

25 11,524 16,473 18,940 24,337 30,675 34,382 37,652 44,314 52,620 60,140

26 12,198 17,292 19,820 25,336 31,795 35,563 38,885 45,642 54,052 61,657

27 12,879 18,114 20,703 26,336 32,912 36,741 40,113 46,963 55,476 63,164

28 13,565 18,939 21,588 27,336 34,027 37,916 41,337 48,278 56,892 64,662

29 14,256 19,768 22,475 28,336 35,139 39,087 42,557 49,588 58,301 66,152

30 14,953 20,599 23,364 29,336 36,250 40,256 43,773 50,892 59,703 67,633

35 18,509 24,797 27,836 34,336 41,778 46,059 49,802 57,342 66,619 74,926

40 22,164 29,051 32,345 39,335 47,269 51,805 55,758 63,691 73,402 82,062

45 25,901 33,350 36,884 44,335 52,729 57,505 61,656 69,957 80,077 89,070

50 29,707 37,689 41,449 49,335 58,164 63,167 67,505 76,154 86,661 95,969

60 37,485 46,459 50,641 59,335 68,972 74,397 79,082 88,379 99,607 109,503

70 45,442 55,329 59,898 69,334 79,715 85,527 90,531 100,425 112,317 122,755

80 53,540 64,278 69,207 79,334 90,405 96,578 101,879 112,329 124,839 135,783

90 61,754 73,291 78,558 89,334 101,054 107,565 113,145 124,116 137,208 148,627

100 70,065 82,358 87,945 99,334 111,667 118,498 124,342 135,807 149,449 161,319

150 112,668 128,275 135,263 149,334 164,349 172,581 179,581 193,208 209,265 223,112

200 156,432 174,835 183,003 199,334 216,609 226,021 233,994 249,445 267,541 283,060

500 429,388 459,926 473,210 499,333 526,401 540,930 553,127 576,493 603,446 626,243
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A.4 F-jakauman kriittiset arvot
Seuraavassa  on  kaksi  F-jakauman  kriittisten  arvojen  taulukkoa.  Ensimmäisen  taulukon 

merkitsevyystaso  on  =0,05  ja  toisen  taulukon  merkitsevyystaso  on  =0,01 . 

Ensimmäistä vapausastetta merkitään tunnuksella v1 ja toista vapausastetta tunnuksella v2. 

Taulukot on laadittu niin, että vapausasteet v1 ovat ylärivillä (vaakatasossa) ja vapausasteet 

v2 ensimmäisessä sarakkeessa (pystyssä).

Taulukosta  voi  lukea  tiettyjä  vapausasteiden  (v1,  v2)  määrää  ja  tiettyä 

merkitsevyystasoa (α)  vastaavan kriittisen arvon.  Mikäli  testisuureen arvo on suurempi 

kuin kriittinen arvo, nollahypoteesi hylätään.



v2     v1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   12   14   16   18   20   25   30   40   50   60   80   100   150   200   ∞

1 161,44 199,50 215,70 224,58 230,16 233,98 236,76 238,88 240,54 241,88 243,90 245,36 246,46 247,32 248,01 249,26 250,09 251,14 251,77 252,19 252,72 253,04 253,46 253,67 254,31

2 18,512 19,000 19,164 19,246 19,296 19,329 19,353 19,371 19,384 19,395 19,412 19,424 19,433 19,440 19,445 19,455 19,462 19,470 19,475 19,479 19,483 19,485 19,489 19,490 19,495

3 10,128 9,5521 9,2766 9,1172 9,0135 8,9406 8,8867 8,8452 8,8123 8,7855 8,7446 8,7149 8,6923 8,6745 8,6602 8,6341 8,6166 8,5944 8,5810 8,5720 8,5607 8,5539 8,5448 8,5402 8,5264

4 7,7086 6,9443 6,5914 6,3882 6,2561 6,1631 6,0942 6,0410 5,9988 5,9644 5,9117 5,8733 5,8441 5,8211 5,8025 5,7687 5,7459 5,7170 5,6995 5,6877 5,6730 5,6641 5,6521 5,6461 5,6281

5 6,6079 5,7861 5,4095 5,1922 5,0503 4,9503 4,8759 4,8183 4,7725 4,7351 4,6777 4,6358 4,6038 4,5785 4,5581 4,5209 4,4957 4,4638 4,4444 4,4314 4,4150 4,4051 4,3918 4,3851 4,3650

6 5,9874 5,1433 4,7571 4,5337 4,3874 4,2839 4,2067 4,1468 4,0990 4,0600 3,9999 3,9559 3,9223 3,8957 3,8742 3,8348 3,8082 3,7743 3,7537 3,7398 3,7223 3,7117 3,6976 3,6904 3,6689

7 5,5914 4,7374 4,3468 4,1203 3,9715 3,8660 3,7870 3,7257 3,6767 3,6365 3,5747 3,5292 3,4944 3,4669 3,4445 3,4036 3,3758 3,3404 3,3189 3,3043 3,2860 3,2749 3,2600 3,2525 3,2298

8 5,3177 4,4590 4,0662 3,8379 3,6875 3,5806 3,5005 3,4381 3,3881 3,3472 3,2839 3,2374 3,2016 3,1733 3,1503 3,1081 3,0794 3,0428 3,0204 3,0053 2,9862 2,9747 2,9591 2,9513 2,9276

9 5,1174 4,2565 3,8625 3,6331 3,4817 3,3738 3,2927 3,2296 3,1789 3,1373 3,0729 3,0255 2,9890 2,9600 2,9365 2,8932 2,8637 2,8259 2,8028 2,7872 2,7675 2,7556 2,7394 2,7313 2,7067

10 4,9646 4,1028 3,7083 3,4780 3,3258 3,2172 3,1355 3,0717 3,0204 2,9782 2,9130 2,8647 2,8276 2,7980 2,7740 2,7298 2,6996 2,6609 2,6371 2,6211 2,6008 2,5884 2,5718 2,5634 2,5379

12 4,7472 3,8853 3,4903 3,2592 3,1059 2,9961 2,9134 2,8486 2,7964 2,7534 2,6866 2,6371 2,5989 2,5684 2,5436 2,4977 2,4663 2,4259 2,4010 2,3842 2,3628 2,3498 2,3322 2,3233 2,2962

14 4,6001 3,7389 3,3439 3,1122 2,9582 2,8477 2,7642 2,6987 2,6458 2,6022 2,5342 2,4837 2,4446 2,4134 2,3879 2,3407 2,3082 2,2664 2,2405 2,2229 2,2006 2,1870 2,1686 2,1592 2,1307

16 4,4940 3,6337 3,2389 3,0069 2,8524 2,7413 2,6572 2,5911 2,5377 2,4935 2,4247 2,3733 2,3335 2,3016 2,2756 2,2272 2,1938 2,1507 2,1240 2,1058 2,0826 2,0685 2,0492 2,0395 2,0096

18 4,4139 3,5546 3,1599 2,9277 2,7729 2,6613 2,5767 2,5102 2,4563 2,4117 2,3421 2,2900 2,2496 2,2172 2,1906 2,1413 2,1071 2,0629 2,0354 2,0166 1,9927 1,9780 1,9581 1,9479 1,9168

20 4,3512 3,4928 3,0984 2,8661 2,7109 2,5990 2,5140 2,4471 2,3928 2,3479 2,2776 2,2250 2,1840 2,1511 2,1242 2,0739 2,0391 1,9938 1,9656 1,9464 1,9217 1,9066 1,8860 1,8755 1,8432

25 4,2417 3,3852 2,9912 2,7587 2,6030 2,4904 2,4047 2,3371 2,2821 2,2365 2,1649 2,1111 2,0691 2,0353 2,0075 1,9554 1,9192 1,8718 1,8421 1,8217 1,7955 1,7794 1,7573 1,7460 1,7110

30 4,1709 3,3158 2,9223 2,6896 2,5336 2,4205 2,3343 2,2662 2,2107 2,1646 2,0921 2,0374 1,9946 1,9601 1,9317 1,8782 1,8409 1,7918 1,7609 1,7396 1,7121 1,6950 1,6717 1,6597 1,6223

40 4,0847 3,2317 2,8387 2,6060 2,4495 2,3359 2,2490 2,1802 2,1240 2,0772 2,0035 1,9476 1,9037 1,8682 1,8389 1,7835 1,7444 1,6928 1,6600 1,6373 1,6077 1,5892 1,5637 1,5505 1,5089

50 4,0343 3,1826 2,7900 2,5572 2,4004 2,2864 2,1992 2,1299 2,0734 2,0261 1,9515 1,8949 1,8503 1,8141 1,7841 1,7273 1,6872 1,6337 1,5995 1,5757 1,5445 1,5249 1,4977 1,4835 1,4383

60 4,0012 3,1504 2,7581 2,5252 2,3683 2,2541 2,1665 2,0970 2,0401 1,9926 1,9174 1,8602 1,8151 1,7784 1,7480 1,6902 1,6491 1,5943 1,5590 1,5343 1,5019 1,4814 1,4527 1,4377 1,3893

80 3,9604 3,1108 2,7188 2,4859 2,3287 2,2142 2,1263 2,0564 1,9991 1,9512 1,8753 1,8174 1,7716 1,7342 1,7032 1,6440 1,6017 1,5449 1,5081 1,4821 1,4477 1,4259 1,3949 1,3786 1,3247

100 3,9361 3,0873 2,6955 2,4626 2,3053 2,1906 2,1025 2,0323 1,9748 1,9267 1,8503 1,7919 1,7456 1,7079 1,6764 1,6163 1,5733 1,5151 1,4772 1,4504 1,4146 1,3917 1,3591 1,3416 1,2832

150 3,9042 3,0564 2,6649 2,4320 2,2745 2,1595 2,0711 2,0006 1,9428 1,8943 1,8172 1,7582 1,7113 1,6730 1,6410 1,5796 1,5354 1,4752 1,4357 1,4074 1,3694 1,3448 1,3093 1,2899 1,2226

200 3,8884 3,0411 2,6498 2,4168 2,2592 2,1441 2,0556 1,9849 1,9269 1,8783 1,8008 1,7415 1,6943 1,6556 1,6233 1,5612 1,5164 1,4551 1,4146 1,3856 1,3463 1,3206 1,2832 1,2626 1,1885

∞ 3,8415 2,9957 2,6049 2,3719 2,2141 2,0986 2,0096 1,9384 1,8799 1,8307 1,7522 1,6918 1,6435 1,6038 1,5705 1,5061 1,4591 1,3940 1,3501 1,3180 1,2735 1,2434 1,1972 1,1700 1,0000

188



v2       v1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   12   14   16   18   20   25   30   40   50   60   80   100   150   200   ∞

1 4052 4999 5403 5624 5763 5858 5928 5981 6022 6055 6106 6142 6170 6191 6208 6239 6260 6286 6302 6313 6326 6334 6344 6349 6365 

2 98,50 99,00 99,16 99,24 99,29 99,33 99,35 99,37 99,38 99,39 99,41 99,42 99,43 99,44 99,44 99,45 99,46 99,47 99,47 99,48 99,48 99,48 99,49 99,49 99,49

3 34,116 30,816 29,456 28,709 28,237 27,910 27,671 27,489 27,345 27,228 27,051 26,923 26,826 26,750 26,689 26,579 26,504 26,410 26,354 26,316 26,268 26,240 26,202 26,182 26,125

4 21,197 18,000 16,694 15,977 15,521 15,206 14,975 14,798 14,659 14,545 14,373 14,248 14,153 14,079 14,019 13,910 13,837 13,745 13,689 13,652 13,605 13,577 13,539 13,520 13,463

5 16,258 13,273 12,060 11,391 10,967 10,672 10,455 10,289 10,157 10,051 9,8883 9,7700 9,6802 9,6096 9,5526 9,4491 9,3793 9,2912 9,2378 9,2020 9,1570 9,1299 9,0936 9,0754 9,0204

6 13,745 10,924 9,7795 9,1483 8,7459 8,4661 8,2600 8,1017 7,9761 7,8741 7,7183 7,6049 7,5186 7,4507 7,3958 7,2960 7,2285 7,1432 7,0915 7,0567 7,0130 6,9867 6,9513 6,9336 6,8800

7 12,246 9,5466 8,4513 7,8466 7,4604 7,1914 6,9928 6,8400 6,7188 6,6201 6,4691 6,3590 6,2750 6,2089 6,1554 6,0580 5,9920 5,9084 5,8577 5,8236 5,7806 5,7547 5,7199 5,7024 5,6495

8 11,258 8,6491 7,5910 7,0061 6,6318 6,3707 6,1776 6,0289 5,9106 5,8143 5,6667 5,5589 5,4766 5,4116 5,3591 5,2631 5,1981 5,1156 5,0654 5,0316 4,9890 4,9633 4,9287 4,9114 4,8588

9 10,561 8,0215 6,9919 6,4221 6,0569 5,8018 5,6129 5,4671 5,3511 5,2565 5,1114 5,0052 4,9240 4,8599 4,8080 4,7130 4,6486 4,5666 4,5167 4,4831 4,4407 4,4150 4,3805 4,3631 4,3105

10 10,044 7,5594 6,5523 5,9943 5,6363 5,3858 5,2001 5,0567 4,9424 4,8491 4,7059 4,6008 4,5204 4,4569 4,4054 4,3111 4,2469 4,1653 4,1155 4,0819 4,0394 4,0137 3,9792 3,9617 3,9090

12 9,3302 6,9266 5,9525 5,4120 5,0643 4,8206 4,6395 4,4994 4,3875 4,2961 4,1553 4,0518 3,9724 3,9095 3,8584 3,7647 3,7008 3,6192 3,5692 3,5355 3,4928 3,4668 3,4319 3,4143 3,3608

14 8,8616 6,5149 5,5639 5,0354 4,6950 4,4558 4,2779 4,1399 4,0297 3,9394 3,8001 3,6975 3,6187 3,5561 3,5052 3,4116 3,3476 3,2656 3,2153 3,1813 3,1381 3,1118 3,0764 3,0585 3,0040

16 8,5310 6,2262 5,2922 4,7726 4,4374 4,2016 4,0259 3,8896 3,7804 3,6909 3,5527 3,4506 3,3720 3,3096 3,2587 3,1650 3,1007 3,0182 2,9675 2,9330 2,8893 2,8627 2,8267 2,8084 2,7528

18 8,2854 6,0129 5,0919 4,5790 4,2479 4,0146 3,8406 3,7054 3,5971 3,5082 3,3706 3,2689 3,1904 3,1280 3,0771 2,9831 2,9185 2,8354 2,7841 2,7493 2,7050 2,6779 2,6413 2,6227 2,5660

20 8,0960 5,8489 4,9382 4,4307 4,1027 3,8714 3,6987 3,5644 3,4567 3,3682 3,2311 3,1296 3,0512 2,9887 2,9377 2,8434 2,7785 2,6947 2,6430 2,6077 2,5628 2,5353 2,4981 2,4792 2,4212

25 7,7698 5,5680 4,6755 4,1774 3,8550 3,6272 3,4568 3,3239 3,2172 3,1294 2,9931 2,8917 2,8133 2,7506 2,6993 2,6041 2,5383 2,4530 2,3999 2,3637 2,3173 2,2888 2,2501 2,2303 2,1694

30 7,5625 5,3903 4,5097 4,0179 3,6990 3,4735 3,3045 3,1726 3,0665 2,9791 2,8431 2,7418 2,6632 2,6003 2,5487 2,4526 2,3860 2,2992 2,2450 2,2079 2,1601 2,1307 2,0905 2,0700 2,0062

40 7,3141 5,1785 4,3126 3,8283 3,5138 3,2910 3,1238 2,9930 2,8876 2,8005 2,6648 2,5634 2,4844 2,4210 2,3689 2,2714 2,2034 2,1142 2,0581 2,0194 1,9694 1,9383 1,8956 1,8737 1,8047

50 7,1706 5,0566 4,1993 3,7195 3,4077 3,1864 3,0202 2,8900 2,7850 2,6981 2,5625 2,4609 2,3816 2,3178 2,2652 2,1667 2,0976 2,0066 1,9490 1,9090 1,8571 1,8248 1,7799 1,7567 1,6831

60 7,0771 4,9774 4,1259 3,6490 3,3389 3,1187 2,9530 2,8233 2,7185 2,6318 2,4961 2,3943 2,3148 2,2507 2,1978 2,0984 2,0285 1,9360 1,8772 1,8363 1,7828 1,7493 1,7027 1,6784 1,6006

80 6,9627 4,8807 4,0363 3,5631 3,2550 3,0361 2,8713 2,7420 2,6374 2,5508 2,4151 2,3131 2,2332 2,1686 2,1153 2,0146 1,9435 1,8489 1,7883 1,7459 1,6901 1,6548 1,6053 1,5792 1,4942

100 6,8953 4,8239 3,9837 3,5127 3,2059 2,9877 2,8233 2,6943 2,5898 2,5033 2,3676 2,2654 2,1852 2,1203 2,0666 1,9652 1,8933 1,7972 1,7353 1,6918 1,6342 1,5977 1,5459 1,5184 1,4272

150 6,8069 4,7495 3,9149 3,4467 3,1416 2,9244 2,7606 2,6319 2,5277 2,4412 2,3053 2,2028 2,1223 2,0570 2,0028 1,9001 1,8270 1,7286 1,6648 1,6195 1,5592 1,5204 1,4647 1,4347 1,3314

200 6,7633 4,7129 3,8810 3,4143 3,1100 2,8933 2,7298 2,6012 2,4971 2,4106 2,2747 2,1721 2,0913 2,0257 1,9713 1,8679 1,7941 1,6945 1,6295 1,5833 1,5212 1,4811 1,4229 1,3912 1,2785

∞ 6,6349 4,6052 3,7816 3,3192 3,0173 2,8020 2,6393 2,5113 2,4073 2,3209 2,1847 2,0815 2,0000 1,9336 1,8783 1,7726 1,6964 1,5923 1,5231 1,4730 1,4041 1,3581 1,2881 1,2472 1,0000
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A.5 Yhteenveto tilastollisen päättelyn menetelmistä
Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa sopivan tilastollisen testin valinnassa. Taulukko on 

järjestetty muuttujan tyypin mukaan niin, että mikäli alemmassa ruudussa mainittu testi 

sopii tutkimusongelman tarkasteluun, myös kaikki saman sarakkeen ylemmissä ruuduissa 

mainitut testit sopivat saman tutkimusongelman tarkasteluun. Yleensä alempana mainitut 

testit  ovat  tehokkaampia  kuin  ylempänä  mainitut  eli  ne  hyödyntävät  enemmän 

informaatiota. Tehokkaampaa testiä kannattaa käyttää aina, kun informaatiota on saatavilla 

ja testissä tehtävät oletukset pitävät paikkansa. 

Kunkin  testin  nimen kohdalla  mainitaan  tämän oppaan luku,  jossa  kyseinen  testi 

esitellään.  Taulukko  on  mukaelma  Siegelin  &  Castellanin  (1988:  takakansilehti) 

vastaavasta taulukosta.

Muuttujan 
tyyppi

Yksi otos Kaksi otosta Useampi otos

riippuvat riippumattomat riippuvat riippumattomat

Muuttujien 
korrelaatio

Nominaali-
asteikollinen

Binomitesti 
(3.3.1.1, 
esimerkki)

χ2-yhteen-
sopivuustesti 
(4.5.1.1)

McNemarin 
testi 
(4.5.2.1)

Fisherin  tarkka 
testi (4.5.2.4)

χ2-riippumat-
tomuustesti 
(4.5.2.5)

χ2-riippumat-
tomuustesti 
(4.5.3.1)

Cramérin 
C-kerroin 
(4.5.2.10)

Logistinen 
regressio 
(4.5.3.4)

Järjestys-
asteikollinen

Kolmogo-
rovin–
Smirnovin 
testi (4.5.1.2)

Merkkitesti 
(4.5.2.2)

Mediaanitesti 
(4.5.2.6)

Peräkkäisten 
havaintojen 
riippumat-
tomuus 
(4.5.1.3)

Wilcoxonin 
järjestys-
lukutesti 
(4.5.2.3)

Mannin–
Whitneyn 
U-testi 
(4.5.2.7)

Kolmogorovin
–Smirnovin 
testi (4.5.2.8)

Friedmanin 
kaksisuun-
tainen 
varianssi-
analyysi 
(4.5.3.3)

Kruskallin–
Wallisin 
yksisuuntainen 
varianssi-
analyysi 
(4.5.3.2)

Spearmanin 
järjestys-
korrelaatio-
kerroin (3.1.4, 
4.5.2.9)

Normaali-
jakautunut 
(vähintään 
välimatka-

asteikollinen)

Luottamus-
väli (4.4.1)

Yhden  popu-
laation  t- testi 
(4.4.2.3)

Keskiarvon 
testaus 
(4.4.2.2)

Populaatio-
osuuden 
testaus 
(4.4.2.1)

Riippuvien 
otosten 
t- testi 
(4.4.3.2)

Riippumatto-
mien  otosten 
t- testi (4.4.3.1)

Kahden 
populaatio-
osuuden 
vertailu 
(4.4.3.3)

Satunnais-
tetut  lohkot 
(4.4.4.4)

Yksisuuntainen 
varianssi-
analyysi 
(4.4.4.2)

Pearsonin 
korrelaatio-
kerroin  (3.1.4, 
4.4.3.4)

Kaksisuun-
tainen 
varianssi-
analyysi 
(4.4.4.3)

Regressio-
analyysi (4.4.5)
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