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MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet 
Luento 17.1.2019 
 
Kertausta ja täydennystä 1-VA 
 
 

H0: µ1 = µ2 =… = µI  
 
H1: kaikki µ:t eivät samoja 
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Oletetaan riippumattomat otokset: 
 
Y11, Y12, … , Y1n1 satunnaisotos N(µ1, ):sta 
Y21, Y22, … , Y2n2 satunnaisotos N(µ2, ):sta 
. 
. 
. 
YI1, YI2, … , YInI satunnaisotos N(µI, ):sta 
 
Oletetaan lisäksi, että = = = . 
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Neliösummat: 

( ) = 	 + ( )2  

 

 
 
ks. kaavakokoelma 
http://www.sis.uta.fi/tilasto/mttta1/kevat2019/kaavat.pdf  
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Esim. 2.1.4 Tutkitaan autotyyppien A, B, ja C 
kulutusta (miles per gallon),  
http://www.sis.uta.fi/tilasto/mttta1/kevat2019/luent
orunko.pdf#page=15   
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Esim. 2.1.1 Tutkitaan golfpallojen keskimääräisiä 
lentomatkoja, saadaan tulokset:  
 

Merkki Keskiarvo Keskihajonta Lukumäärä 
A   251,28  5,977    10 
B   261,06  3,866    10 
C   269,95  4,501    10 

 
H0: µA = µB = µC  
H1: kaikki µ:t eivät samoja 
 
= 260,76, n = 30, I = 3, n1 = n2 = n3 = 10 
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= 	 ( ) = 1 + 1  

= 	 10 1 5,977 + 10 1 3,866 + 10 1 4,501
= 638,36 

 

SSB = 	 	  

 
SSB = 10(251,28-260,76)2 + 10(261,06-260,76)2+ 
10(269,95-260,76)2= 1744,17 
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MSB = SSB/(I-1)  
MSB = 1744,17/2 = 872,08 
 
MSW = SSW/(n-I)  
MSW = 638,36/27 = 23,64 

 

F = MSB/MSW ~ FI-1, n-I, kun H0 tosi 
 
Fhav. = 872,08/23,64 = 36,87 > F0,01;2,27 = 5,49, 
joten H0 hylätään 1 %:n riskitasolla. Päätellään 
odotusarvoissa olevan eroja. Voidaan sanoa, että p-
arvo = P(F2,27 > 36,87) <0,01. 
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Esim.  Miehillä iän vaikutus kudostiheyteen 
 

Aineisto rasvaprosentti.sav sivulta 
https://coursepages.uta.fi/mtttp1/esimerkkiaineistoja/  
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H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4  
H1: kaikki odotusarvot eivät samoja 

 

 
 
Koska p-arvo <0,001, niin H0 hylätään, päätellään 
eroja olevan. Monivertailusta huomataan, että 
kaikkien ikäryhmien välillä ei kuitenkaan ole eroja.  
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Populaatioiden varianssit voitiin olettaa samoiksi (H0: 

= = =  hyväksytään, koska p-arvo 
0,291>0,05), joten varianssianalyysin käyttö 
sallittua. 
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Varianssianalyysi nettilaskurilla: 
http://vassarstats.net/ - > ANOVA -> 
http://vassarstats.net/anova1u.html  
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2.2 Kaksisuuntainen varianssianalyysi 
 
Esim. Tutkitaan kolmen autotyypin polttoaineen 
kulutusta (kulutus = mailit/gallona) huomioiden 
kuljettajan ikä (5 ikäryhmää), aineisto 
http://www.sis.uta.fi/tilasto/tiltp3/kevat2004/Aineist
oja/autotNB2va.sav 
 
Tehdään aluksi yksisuuntaiset varianssianalyysit.  
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y = kulutus 
x = autotyyppi 
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y= kulutus 
x = ikäryhmä 
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Kulutuksen ehdolliset keskiarvot ryhmitellen sekä 
ikäryhmän että autotyypin mukaan  
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Nyt  
y= kulutus 
x1 = autotyyppi 
x2 = ikäryhmä 

 
Suoritetaan kaksisuuntainen varianssianalyysi. 
Halutaan selvittää miten autotyyppi ja ikäryhmä 
yhdessä vaikuttavat kulutukseen. Tutkitaan 
autotyypin ikäryhmästä riippumatonta vaikutusta 
(omavaikutusta), ikäryhmän autotyypistä 
riippumatonta vaikutusta (omavaikutusta) sekä 
autotyypin ja ikäryhmän yhdysvaikutusta.  
Ks.  
http://www.sis.uta.fi/tilasto/mttta1/kevat2019/luentorunko.pdf#page=21  
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Päätellään: ikäryhmittäin kuljettajien väliset erot 
erilaiset eri autotyypeillä. Myös molemmilla 
selittäjillä on omavaikutusta (p-arvot <0,001). 
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SPSS-ohjeet 
  

Ehdolliset keskiarvot graafisesti 
Graphs-> Line-> Multiple-> Variable -> 
kulutus-> Category Axis-> ikaryhma -> Define 
line by->auto  

2-VA 
General Linear Model -> Univariate -> 
Dependent -> kulutus-> Fixed Factors ->auto, 
ikaryhma, Model -> auto, ikaryhma, 
interaction… 
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Esim.  Rakennusajan ja sijainnin vaikutus 
keskineliöhintaan, SPSS-monisteen 
http://www.uta.fi/sis/reports/index/R55_2017.pdf 
esimerkki 19 
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Aineisto 
http://www.sis.uta.fi/tilasto/tiltp_aineistoja/Asunnot_2006.sav 
sivulta https://coursepages.uta.fi/mtttp1/esimerkkiaineistoja/ 


