
Yleistä 
Tilastoapu on Excelin sisällä toimiva apuohjelma, jonka avulla voit analysoida määrällisiä datoja. Tilastoapu 

toimii Excelin Windows-versioissa Excel 2007 -versiosta alkaen ja Macin versiossa Excel 2016 -versiosta 

lähtien.  

Kun avaat Tilastoavun, niin valitse vastaan tulevasta ikkunasta Enable macros (Ota makrot käyttöön). 

Avattuasi Tilastoavun, löydät yläreunan työkalunauhasta Tilastoapu-välilehden. Mitään näkyvää tiedostoa 

ei avaudu! Voit tämän jälkeen avata analysoitavan datan Exceliin ja käyttää Tilastoapu-välilehden 

toimintoja datan analysointiin. 

Jos Tilastoapu-välilehteä ei ilmesty työkalunauhaan, niin tietokoneesi tai Excelin asetukset estävät ohjelman 

suorittamisen. Jos yritit avata tilastoavun suoraan netistä, niin kokeile tallentamista omalle koneellesi (tai 

muistitikulle) ja avaamista sen jälkeen. Jos tämäkään ei auta, niin Excelin asetukset kannattaa tarkistaa: 

 Valitse File – Options – Trust Center (Tiedosto – Asetukset – Luottamuskeskus) ja napsauta Trust 

Center Settings (Luottamuskeskuksen asetukset) -painiketta. 

 Tarkista ainakin Trusted Locations, Trusted Documents ja Macro Settings. 

Analysoitavan datan täytyy olla Excel-muotoinen data, joka on tallennettu määrämuodossa. Lue lisää 

http://tilastoapu.wordpress.com/2011/09/28/tallentaminen/ 

Omaan dataan kannattaa tutustua Table (Taulukko) -työkalujen avulla. Lue lisää 

http://tilastoapu.wordpress.com/2011/09/28/excelin-table-taulukko-toiminto/ 

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat: 

 Datan ensimmäisellä rivillä sijaitsevat muuttujien nimet ovat lyhyitä; riittää, että tunnistat 

muuttujan sen nimen perusteella. 

 Datassa ei ole liian pitkiä tekstimuotoisia vastauksia. Osa Tilastoavun toiminnoista ei toimi, jos 

jossain datan solussa on yli 255 merkin mittainen avoin vastaus. Poista avoimia vastauksia sisältävät 

sarakkeet analysoitavasta datasta. 

 Muuttujan arvot ovat sopivalla tavalla koodattu. Tarvittaessa voit ryhmitellä ja uudelleen koodata 

muuttujia. Lue lisää http://tilastoapu.wordpress.com/2011/10/12/4-muuttujan-arvojen-ryhmittely/ 

Tilastoavun käyttö on helppoa: 

1. Valitse täsmälleen yksi solu analysoitavan datan alueelta, jolloin Tilastoapu tunnistaa valitun solun 

ympärillä olevan datan. 

2. Valitse työkalunauhan Tilastoapu-välilehdeltä haluamasi toiminto. 

3. Valitse avautuvassa ikkunassa laskentaan mukaan otettavat muuttujat ja tee mahdolliset muut 

asetukset. 

Tilastoapu laskee tulokset uuteen taulukkoon. Sinun tehtäväsi on valita raporttiin otettavat tulostaulukot ja 

kaaviot sekä muokata ne julkaisukelpoisiksi: 

 Samasta asiasta otetaan raporttiin yleensä vain yksi taulukko tai yksi kaavio. 

 Muokkaa ja täydennä taulukon tekstit (muuttujien nimet, muuttujien arvojen nimet jne.). 

 Säädä sarakeleveydet sopiviksi. 

 Muokkaa ja täydennä kaavion otsikot, selitteet jne. Huomaa, että arvosarjojen nimet ja arvojen 

nimet tulevat suoraan taulukosta, jonka pohjalta kaavio on laadittu. 
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 Säädä kaavion värit mahdollisimman havainnollisiksi ja vaihda tarvittaessa muita kaavion asetuksia 

tai jopa kaaviolajia. 

Tilastollisista menetelmistä ja Excelin käytöstä löydät lisätietoa menetelmäblogistani 

http://tilastoapu.wordpress.com 

Seuraavassa käyn lyhyesti läpi Tilastoavun sisältämät toiminnot. 

Yhteenvetotaulukot 
Yhteenvetotaulukot-toiminnolla voit laskea kuinka monta 

mitäkin on. Kun valitset toiminnon, niin kohtaat 

Yhteenvetotaulukot-ikkunan. Valitse haluamasi muuttujat ja 

kaaviolaji. Vastaavanlaisen ikkunan kohtaat myös muiden 

Tilastoavun toimintojen kohdalla. 

Seuraavassa on esimerkkinä sukupuoli-muuttujalle laskettu 

yhteenvetotaulukko, jonka vasempaan reunaan olen 

korvannut numeroarvot tekstiarvoilla Mies ja Nainen. 

 

Tulostaulukoiden lisäksi saat halutessasi vaakapylväskaaviot tai histogrammit. Vaakapylväskaavio sopii 

kategorisille ja mielipideasteikollisille muuttujille. Käytä histogrammia, jos muuttujan arvoina on 

määrällisestä muuttujasta muodostetut ryhmät, esimerkiksi ikäryhmät tai palkkaryhmät. 

Tilastoapu ei piirrä kaavioita, jos muuttujalla on enemmän kuin 20 ainutkertaista arvoa. 

Tärkeä huomautus: Tilastoapu ei näytä yhteenvetotaulukossa puuttuvia (tyhjiä) arvoja. Jos 

yhteenvetotaulukossa on kuitenkin rivi, jonka kohdalla on muuttujan arvona tyhjä solu, niin tämä johtuu 

seuraavasta: Datassa on tyhjältä näyttäviä soluja, jotka kuitenkin sisältävät näkymättömän merkin. Tällaisia 

outoja merkkejä on usein muualta tuoduissa datoissa. Tällaiset datan solut kannattaa tyhjentää, koska ne 

sekoittavat ristiintaulukointeja ja hajontakaavioita. Tyhjentämisen voit tehdä esimerkiksi delete-

näppäimellä. 

Yhteenvedot samaan taulukkoon 
Jos datassa on useita samalla asteikolla mitattuja muuttujia, niin Yhteenvedot samaan taulukkoon-

toiminnolla voit yhdistää muuttujien yhteenvedot yhteen taulukkoon. Asteikon täytyy olla peräkkäisistä 

kokonaisluvuista muodostuva asteikko (esimerkiksi 1, 2, 3, 4, 5). 

Tuloksena saat neljä taulukkoa ja yhden kaavion: 

 lukumäärätaulukon, jossa asteikon arvot ovat riveillä ja muuttujat sarakkeissa 

 prosenttitaulukon, jossa asteikon arvot ovat riveillä ja muuttujat sarakkeissa 

 lukumäärätaulukon, jossa muuttujat ovat riveillä ja asteikon arvot sarakkeissa 

 prosenttitaulukon, jossa muuttujat ovat riveillä ja asteikon arvot sarakkeissa. 

http://tilastoapu.wordpress.com/


 100 % vaakapylväskaavion, joka on tehty jälkimmäisestä lukumäärätaulukosta. Jos päivität 

jälkimmäisen lukumäärätaulukon muuttujien nimiä tai asteikon arvojen nimiä, niin päivitykset 

näkyvät myös kaaviossa. 

Seuraavassa on prosenttitaulukko, jossa asteikon arvot ovat riveillä ja muuttujat sarakkeissa. Taulukkoon on 

jälkikäteen päivitetty asteikon arvojen nimet alkuperäisten asteikon arvojen 1, 2, 3, 4 ja 5 tilalle. 

 

Jos päätät käyttää 100 % vaakapylväskaaviota, niin viimeistele se mahdollisimman havainnolliseksi. Kiinnitä 

erityistä huomioita väreihin, värien selitteen sijoitteluun ja arvoakselin otsikointiin. Jos muuttujia on paljon 

tai asteikon arvoja on paljon, niin kaavio ei välttämättä ole havainnollinen. 

Ristiintaulukoinnit 
Laske ennen ristiintaulukointia yhteenvetotaulukot ristiintaulukoitavista muuttujista ja tarkista onko 

muuttujilla arvoinaan outoja näkymättömiä merkkejä (lue Tärkeä huomautus edellä Yhteenvetotaulukot-

kohdassa). 

Ristiintaulukoimalla voit tarkastella lukumääriä tai prosentteja toisen muuttujan määräämissä ryhmissä, 

esimerkiksi tyytyväisyyttä johtoon sukupuolen mukaan. 

Tuloksena saat kaksi taulukkoa ja niin valitessasi kaksi kaaviota 

 lukumäärätaulukko, jonka alapuolelle on laskettu khiin neliö -testin keskeiset tunnusluvut 

 prosenttitaulukko 

 ryhmitelty pylväskaavio, jossa esitetään lukumääriä 

 100 % vaakapylväskaavio, jossa esitetään prosentteja (Tilastoapu ei piirrä kaavioita, jos muuttujalla 

on enemmän kuin 20 ainutkertaista arvoa). 

Seuraavassa tarkastellaan tyytyväisyyttä johtoon sukupuolen mukaan prosenttitaulukkona: 

 

100 % vaakapylväskaaviossa ei ole valmiina ryhmäkohtaisia n-arvoja. Jos ryhmien nimet ovat lyhyet, niin 

ryhmäkohtaiset n-arvot kannattaa lisätä prosenttitaulukon ryhmien nimien perään, jolloin ne päivittyvät 

myös kaavioon. Jos olet sitä mieltä, että n-arvot eivät mahdu ryhmien nimien perään, niin esitä ne kuitenkin 

kaavion yhteydessä. Tämän voit tehdä kaavioita selittävässä tekstissä. 



Monivalinta 
Monivalinnassa vastaaja voi valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin kuin yhden. Analysoitavassa 

datassa pitää olla muuttuja jokaista tarjottua vaihtoehtoa varten. Tilastoapu olettaa, että muuttujan arvona 

on 1, jos vastaaja on valinnut kyseisen vaihtoehdon. 

Samaan monivalintaan liittyvät muuttujat kannattaa vetää yhteen Monivalinta-toiminnolla. Tuloksena saat 

lukumäärät ja prosentit sisältävän taulukon sekä vaakapylväskaaviot lukumääristä ja prosenteista. 

Halutessasi saat tulostaulukon lukumäärien mukaisessa järjestyksessä. Seuraavassa on taulukoitu, kuinka 

moni on käyttänyt mitäkin työnantajan tarjoamista eduista?  

 

Monivalinta ryhmittäin 
Ryhmittelevä muuttuja kategorinen (arvot eivät saa olla desimaalilukuja) 

Monivalinta ryhmittäin -toiminnolla voit laskea monivalinnan lukumääriä toisen muuttujan määräämissä 

ryhmissä. Tuloksena saat lukumäärätaulukon, prosenttitaulukon, pinotun vaakapylväskaavion lukumääristä 

ja ryhmitellyn vaakapylväskaavion prosenteista. Seuraavassa on taulukoitu sukupuolen mukaan, kuinka 

moni on käyttänyt mitäkin työnantajan tarjoamista eduista? 

 

Keskiarvot 
Erityisesti mielipideasteikollisille muuttujille (muuttujan arvojen täytyy olla numeroita) 

Keskiarvot-toiminto soveltuu erityisesti mielipideasteikollisille muuttujille. Tuloksena saat taulukon 

keskiarvoista, keskihajonnoista ja vastausten lukumääristä sekä keskiarvoja havainnollistavan 

vaakapylväskaavion. Halutessasi voi valita tulokset järjestettäväksi keskiarvojen mukaiseen järjestykseen. 

Esimerkiksi seuraavassa on laskettu 5-portaisella tyytyväisyys-asteikolla mitattujen tyytyväisyyksien 

keskiarvoja. 

 



Tärkeä huomautus: Lisäasetuksena voit määrittää asteikon pienimmän ja suurimman arvon. Jos määrität 

nämä oikein, niin pylväskaavion arvoakseli on oikein skaalattu. Esimerkiksi yleisesti käytetyn 5-portaisen 

mielipideasteikon pienin arvo on 1. Tällöin keskiarvoja esittävässä pylväskaaviossa arvoakselin täytyy alkaa 

arvosta 1. 

Keskiarvot ryhmittäin 
Erityisesti mielipideasteikollisille muuttujille (muuttujan arvojen täytyy olla numeroita) 

Ryhmittelevä muuttuja kategorinen (arvot eivät saa olla desimaalilukuja) 

Keskiarvon ryhmittäin -toiminto laskee keskiarvot, keskihajonnat ja vastausten lukumäärät toisen 

muuttujan määräämissä ryhmissä. Lisäksi saat ryhmäkohtaisia keskiarvoja havainnollistavan 

vaakapylväskaavion. 

Vaakapylväskaavioissa ei ole valmiina ryhmäkohtaisia n-arvoja. Jos laskettavilla muuttujilla ei ole puuttuvia 

arvoja, niin ryhmäkohtaiset n-arvot ovat samat kaikilla muuttujilla. Tällöin voit kirjoittaa n-arvot keskiarvot-

taulukon otsikoiden (ryhmien nimet) jatkoksi, jolloin ne päivittyvät myös kaavioon. Jos ryhmäkohtaiset n-

arvot vaihtelevat muuttujasta toiseen, niin voit dokumentoida n-arvot kaaviota selittävässä tekstissä. 

Tunnusluvut 
Vain määrällisille, numeromuotoisille muuttujille 

Tunnusluvut-toiminnolla lasket määrälliselle muuttujalle keskiarvon, keskihajonnan, keskiarvon 

virhemarginaalin, viiden luvun yhteenvedon ja havaintojen lukumäärän. Tulosteena saat myös ruutu- ja 

janakaavion (boxplot), joka havainnollistaa viiden luvun yhteenvetoa. Tilastoapu ei ruutu- ja janakaaviota, 

jos jollekin valituista muuttujista ei voida laskea tunnuslukuja tai jos alaneljännes on negatiivinen. 

Tilastoapu laskee keskiarvon virhemarginaalin t-jakaumaa käyttäen. Näin saatu virhemarginaali on hieman 

suurempi kuin normaalijakaumaa käyttäen laskettu. 

Tunnusluvut-toiminto piirtää kaikki valitut muuttujat samaan ruutu- ja janakaavioon. Näin ollen samalla 

kertaa kannattaa valita vain muuttujia, joiden suuruusluokka on samanlainen ja joiden jakaumia on 

järkevää verrata toisiinsa. 

Tunnusluvut ryhmittäin 
Vain määrällisille, numeromuotoisille muuttujille 

Ryhmittelevä muuttuja kategorinen (arvot eivät saa olla desimaalilukuja) 

Tunnusluvut ryhmittäin -toiminto laskee tunnusluvut toisen muuttujan määräämissä ryhmissä. Tilastoapu 

ei laske tunnuslukuja, jos ryhmiä on enemmän kuin 20. Kullekin laskettavaksi valitulle muuttujalle tulostuu 

oma tunnusluku-taulukko ja laatikkokaavio. Seuraavassa on laskettu tunnuslukuja palkalle muuttujan 

sukupuoli määräämissä ryhmissä: 



 

 

Korrelaatiot 
Vain määrällisille, numeromuotoisille muuttujille 

Korrelaatiot-toiminnolla lasket määrällisten muuttujien väliset korrelaatiot. Tulosteena saat kunkin 

muuttujaparin välisen korrelaatiokertoimen r, n-arvon ja p-arvon sekä halutessasi hajontakaaviot. 

 

Esimerkissä isoin korrelaatio on muuttujien palvelusvuodet ja ikä välillä. Korrelaationkertoimen laskentaan 

on ollut käytettävissä 80 havaintoparia. Pienestä p-arvosta (alle 0,01) nähdään, että kerroin on tilastollisesti 

merkitsevä. Palkan ja iän sekä palkan ja palvelusvuosien väliset korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti 

melkein merkitseviä (p-arvo alle 0,05).  

Hajontakaaviot laaditaan alkuperäisestä datasta. Jos valitset hajontakaaviot, mutta et saa jollekin 

muuttujaparille hajontakaavioita, niin syy on jompikumpi seuraavista: 

 Jommallakummalla muuttujista on yksi tai useampia tekstimuotoisia arvoja. Voit ratkaista 

ongelman korvaamalla tekstimuotoiset arvot tyhjillä soluilla ja laskemalla korrelaatiot sen jälkeen 

uudelleen. 
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 Jommallakummalla muuttujista on yksi tai useampi näkymätön arvo, jotka Excel tulkitsee 

tekstimuotoisiksi arvoiksi. Aineistossa nämä näyttävät tyhjiltä soluilta. Tällaisia outoja merkkejä on 

usein muualta tuoduissa datoissa. Voit ratkaista ongelman tyhjentämällä tällaiset tyhjältä näyttävät 

solut. Tyhjentämisen voit tehdä esimerkiksi delete-näppäimellä. Tämän jälkeen voit laskea 

korrelaatiot uudelleen. 

Korrelaatiot ryhmittäin 
Vain määrällisille, numeromuotoisille muuttujille 

Ryhmittelevä muuttuja kategorinen (arvot eivät saa olla desimaalilukuja) 

Korrelaatiot ryhmittäin -toiminnolla lasket määrällisten muuttujien väliset korrelaatiot toisen muuttujan 

määräämissä ryhmissä (esimerkiksi erikseen miehille ja naisille). Tilastoapu ei laske korrelaatioita, jos 

ryhmiä on enemmän kuin 20. 

Tuunaa tilastoapua 
Tilastoavun lähdekoodia ei ole suojattu. Jos osaat ohjelmoida VBA:lla, niin näppäinyhdistelmällä alt - F11 

pääset muokkaamaan koodia. 

 


