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1. Johdanto 

 

Aloitin syksyllä 2013 opintoni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Jo ensimmäisten 

opiskelukuukausieni aikana aiempien vuosikurssien opiskelijat tekivät selväksi sen, että seuraavana 

syksynä meitä odottaisi kova koettelemus nimeltä ”Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät”. Kyseistä 

kurssia pohjusti Tilastollisen tutkimuksen perusteet –kurssi, ja muistan, ettei kyseinen kurssi 

sujunut ongelmitta. Kurssiin kuuluvat SAS Enterprise Guide –ohjelman harjoitukset tuottivat 

valtavasti päänvaivaa – muistan, kuinka jouduimme ryhmäni kanssa uusimaan harjoituksen kaksi 

viisi kertaa, ennen kuin saimme sen hyväksytysti läpi.  

Vuotta myöhemmin koitti sitten aika käydä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssi. Ennen 

kurssin alkua aloin kuitenkin pohtia, onko kurssi sittenkään niin vaikea, kuin on annettu ymmärtää 

ja niin kuin siihen itse ennakkoasenteiltani suhtaudun. Päätin, etten antaisi kielteisten 

ennakkoasenteiden vaikuttaa opiskeluuni ja saimmekin ryhmäni kanssa parhaan mahdollisen 

arvosanan kurssista. Aloin pohtia, voisivatko nämä kielteiset ennakkoasenteet mahdollisesti 

vaikuttaa siihen, että opiskelijat menestyvät kurssilla heikosti. Keskustelin kurssista vastaavien 

opettajien kanssa, ja sain vahvistuksen sille, että kvantitatiivisia metodeja hyödynnetään heikosti 

yliopistomme kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa.  

Kvantitatiivisten menetelmien hallinta ja niiden hyödyntäminen antaisi kuitenkin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston opiskelijoille lisävalmiuksia sekä opintojen, että työelämän suhteen. 

Esimerkiksi Koh ja Zawi (2014) toteavat, että korkeakouluopiskelijoiden hyvin laadittu 

opinnäytetyö – sekä kandidaatti- että maisteritason työ – on edellytys valmistumiselle: tätä varten 

opiskelijoiden tulisi hallita tilastollisten menetelmien alkeet, jotta he kykenisivät vastaamaan 

tutkimuskysymyksiinsä keräämänsä aineiston pohjalta. Tilastolliset menetelmät mahdollistavat sen, 

että opiskelija pysty hallitsemaan keräämänsä aineistoa, käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia 

menetelmiä aineiston analysointiin ja näin vastatakseen tutkimuskysymykseen, ja tulkita sekä 

raportoida näistä tuloksista ymmärrettävällä ja akateemisella tavalla (Koh et al. 2014). 

Töttö (2000, 9) kirjoittaa, kuinka kvantitatiivista tutkimusotetta ”täytyy nykyään varjella eräänlaisia 

rotuennakkoluuloja vastaan”, Hän esittääkin, että vain noin joka kymmenes opiskelija nykyään 

haluaa vapaaehtoisesti perehtyä määrällisiin tutkimusmenetelmiin, vaikka on olemassa kysymyksiä, 

joihin ilman kvantitatiivista tutkimusotetta ei pystytä vastaamaan. Töttö (2000) kuvaa, kuinka 
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opiskelijat kyllä kuvaavat laadulliset ja määrälliset toisiaan täydentävinä tutkimusotteina, mutta 

kuitenkin liittävät kvantitatiivisiin menetelmiin lähinnä negatiivisia ominaisuuksia, esimerkiksi 

jäykkyyden, pinnallisuuden ja ihmistä esineellistävän vaikutuksen.  

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (2015) kuvaa seuraavasti verkkosivuillaan kansainvälisen 

liiketoiminnan pääaineen osaamistavoitteita:  

”Tieto ja ymmärrys 

Kansainväliseen liiketoimintaan erikoistuvalla opiskelijalla on kokonaisvaltainen ymmärrys 

kansainvälisestä liiketoiminnasta, liiketoimintaprosesseista ja käsitys kansainväliseen kauppaan 

liittyvistä rajoitteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Hänellä on monipuoliset ammatilliset 

valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida kansainvälisen liiketoiminnan prosesseja. 

Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan tärkeimmät teoriat, kv-kaupan syntymekanismit ja arvon 

luomisen periaatteet. Opiskelijalla on perusvalmiudet sekä hankintatoimen ja toimitusverkostojen 

että myynnin- ja markkinoinnin johtamiseen ja toteuttamiseen. 

Taidot ja osaaminen 

Opiskelija osaa käyttää erilaisia liiketaloustieteellisiä työkaluja päätöksenteon apuna ja pystyy 

olemaan mukana niiden kehitystyössä. Hän osaa laatia erilaisia raportteja, tiivistää, tulkita ja 

analysoida eri medioista tulevaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Hän osaa viestiä, neuvotella 

ja esiintyä selkeästi suomeksi ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.” 

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamistavoitteissa korostuvat perusvalmiudet liittyen 

hankintatoimeen ja toimitusverkostoihin, sekä myynnin ja markkinoinnin johtamiseen ja 

toteuttamiseen. Osaamistavoitteissa korostuu myös kyky hyödyntää erilaisia liiketaloustieteellisiä 

työkaluja, sekä taito tiivistää, tulkita ja analysoida eri medioiden tuottamaa informaatiota. 

Kvantitatiivisten menetelmien osaaminen hyödyntäisi myös näiden osa-alueiden hallintaa. 

Esimerkiksi hankintatoimeen liittyy tiiviisti toimitusketjun hallinta ja ymmärtäminen. Simchi-Levi, 

Wu ja Schen (2004, 1) luonnehtivat teoksessaan toimitusketjuanalyysia tutkimukseksi, jossa 

erilaisten kvantitatiivisten mallien avulla tarkastellaan erilaisia toimitusketjuun liittyviä taloudellisia 

kompromisseja. Kirja on laadittu vastaamaan sähköisen liiketoiminnan aikakauden asettamiin 

haasteisiin (Simchi-Levi et al. 2004, 2). Proctor (2005, 1) taas luonnehtii teoksessaan 

markkinointitutkimusta osiltaan kvantitatiiviseksi subjektiksi. 
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1.1. Tutkimusongelmat, tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tutkimusongelmana ovat syyt, joiden vuoksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijat käyttävät heikosti kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

kandidaatti-, pro gradu- ja muissa tutkielmissaan, vaikka kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä 

olisi heille monin tavoin hyötyä niin opintojen kuin työelämänkin suhteen. Tutkimuksen tavoitteena 

on siis tarkastella tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miksi kvantitatiivisten menetelmien 

hyödyntäminen on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden keskuudessa 

heikkoa. Keskeiseksi nousevat havainnot kauppatieteiden opiskelijoiden negatiivisesta 

suhtautumisesta Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssiin, joka välittyy uusille tiedekunnassa 

aloittaneille opiskelijoille vanhempien opiskelijoiden puheiden kautta. Työn tavoitteena on 

selvittää, kuinka negatiivista asennoituminen Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan 

on, ja voisiko tämä asenne olla ainakin osaselittäjä sille, miksi määrälliset menetelmät eivät saavuta 

suosiota kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää 

kielteisen asenteen syntyperää yhtäältä niin, että voisiko syynä olla opiskelijoiden keskuudessa 

esiintyvä konformisuus, joka liittyy näihin negatiivissävytteisiin, vanhempien opiskelijoiden 

puheisiin kurssista, ja toisaalta niin, että voisiko syynä olla ilmiö nimeltä tilastotiedeahdistus. 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

”Vaikuttaako kielteinen asenne siihen, että Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden 

opiskelijat hyödyntävät heikosti kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä opinnoissaan? 

”Aiheuttaako konformisuus negatiivista asennetta Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia 

kohtaan?” 

”Aiheuttaako tilastotiedeahdistus negatiivista asennetta Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –

kurssia kohtaan?” 

Tutkimus rajautuu kahteen näkökulmaan – konformisuuteen ja tilastotiedeahdistukseen – 

kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien heikon hyödyntämisen taustalla. Tutkimuksessa tarkastellaan 

myös tiettyjen demografisten tekijöiden, kuten sukupuolen ja kauppatieteiden opintojen 

suuntautumisvaihtoehdon mahdollista vaikutusta siihen, millaiseksi aikomus hyödyntää 

kvantitatiivisia menetelmiä tulevaisuudessa muotoutuu. Muut mahdolliset kvantitatiivisten 

menetelmien vähäistä käyttöä selittävät tekijät jäävät tutkimuksesta pois. Tutkimus rajautuu myös 
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kontekstiltaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoihin. Näin ollen se ei 

käsittele esimerkiksi yliopiston muiden yksiköiden opiskelijoita. 

1.2. Kirjallisuuskatsaus ja keskeiset käsitteet 
 

Työn kannalta keskeisiä käsitteitä ovat konformisuus, tilastotiedeahdistus, ja Ajzenin (1991) 

suunnitellun käyttäytymisen teoria (engl. theroy of planned behavior, TPB). Teoria pyrkii 

osoittamaan, kuinka yksilön käyttäytyminen ei synny spontaanisti, vaan taustalla vaikuttavat 

erilaiset uskomukset, ja näiden uskomusten pohjalta rakentuvat asenteet, käsitykset ja normit. 

Suunnitellun käyttäytymisen teorian sovellettavuus on aiemman tutkimuksen perusteella laajaa ja 

sen toimivuutta on testattu lukuisissa konteksteissa, ja aiheesta onkin tehty monia 

kirjallisuuskatsauksia (esim. Blue, 1995) ja meta-analyyseja (Ajzen, 1991; Armitage & Conner, 

2001). 

Viimeisen vuosikymmenen aikana suunnitellun käyttäytymisen teoriaa soveltava tutkimus on 

keskittynyt muun muassa siihen, kuinka yksilö asennoituu sähköistyvään maailmaan, esimerkiksi 

sähköiseen kaupankäyntiin (Wang, Chen, Chang & Yang, 2007; Mishra, 2014) ja valmiuteen 

hyödyntää elektronisia laitteita opiskelussa (Tagoe & Abakah, 2014). Myös kestävään kehitykseen 

liittyvät asenteet ja käyttäytyminen (Swaim, Maloni, Napshin & Henley, 2013; Wu & Wu, 2013) 

ovat olleet tutkimuksen kohteena. Lisäksi yrittäjyyteen liittyviä asenteita ja aikomusta ryhtyä 

yrittäjäksi (Gelderen, Brand, Praag, Bodewes, Poutsma & Gils, 2008; Iakovleva, Kolvereid & 

Stephan, 2010; Farkas & Gubik, 2013) on tutkittu paljon viime vuosina. Ajzenin (1991) teoriaa 

soveltavaa, opiskeluasenteisiin liittyvää tutkimusta ei näytä juurikaan olevan, mutta asenteiden ja 

opintomenestyksen välistä yhteyttä ovat tutkineet esimerkiksi Bending ja Hughes (1955) sekä 

Graham, Berninger ja Fan (2007). 

Konformisuus on sosiaalipsykologinen ilmiö, jossa subjektin asenteet ja käyttäytyminen 

yhdenmukaistuvat objektin mukaisiksi. Subjektilla viitataan yksilöön, ja objekti voi taas olla 

esimerkiksi toinen yksilö, ryhmä, organisaatio, toimintaperiaate tai sääntö (Guandong, Qinhai, 

Fangei & Lin, 2012).  Konformisuutta on tutkittu muun muassa konteksteissa, joissa koehenkilöitä 

pyydetään arvioimaan fyysistä todellisuutta (Asch, 1951; Deutsch & Gerard, 1955). Myös 

valintamahdollisuuksien määrän ja konformisuuden esiintyvyyden yhteyttä (Curtis & Desforges, 

2013) on tutkittu. Lisäksi konformisuutta on tutkittu esimerkiksi moraalisten asenteiden yhteydessä 

(Hornsey, Majkut, Terry ja McKimmie, 2003) ja uhkapelitilanteissa (Yu & Sun, 2013) 
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Tilastotiedeahdistus on ahdistuksen muoto, jota ilmenee yksilöllä tämän suorittaessa tilastolliseen 

analyysiin liittyviä toimintoja (Cruise, Cash & Bolton, 1985). Tutkimuksen mukaan 

tilastotiedeahdistus aiheuttaa yksilölle oireita, jotka ilmenevät psyykkisellä (Zeidner, 1991), 

fysiologisella, käyttäytymiseen liittyvällä ja emotionaalisella tasolla (Onwuegbuzie, DaRos & Ryan, 

1997). Se voi myös vaikuttaa valmistumisen etenemiseen (Onwuegbuzie, 2004). Aiheeseen liittyvä 

aiempi tutkimus käsittelee myös esimerkiksi demografisten tekijöiden (Bell, 2008; Williams 2013; 

Koh et. al., 2014) sekä persoonallisuuden ominaisuuksien (Onwuegbuzie & Daley, 1998; 

Onwuegbuzie, 2000; Bui & Alfaro, 2011) roolia tilastotiedetahdistuksen synnyssä.   

1.3. Teoreettinen viitekehys  
 

Työn teoreettinen viitekehys rakentuu siten, että asenteiden synnyn, asenteiden ja käyttäytymisen 

välistä yhteyttä tarkastellaan Ajzenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen teorian pohjalta. Teorian 

mukaisten käyttäytymiseen liittyvien uskomusten syntyä tarkastellaan kahden eri näkökulman – 

konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen – kautta. Hypoteesina on, että nämä tekijät saattaisivat 

aiheuttaa negatiivisia asenteita Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan ja tätä kautta 

linkittyisi aikomukseen käyttäytyä tietyllä tavalla eli hyödyntää kvantitatiivisia menetelmiä heikosti. 

Konformisuus syntyy taas hypoteettisesti tiedollisen vaikuttamisen pohjalta, mutta myös jossain 

määrin sitä voidaan tarkastella normatiivisen vaikuttamisen kautta. Normatiivisen vaikuttamisen 

voidaan nähdä liittyvän käsitteenä läheisesti suunnitellun Ajzenin (1991) suunnitellun 

käyttäytymisen teorian mukaiseen subjektiiviseen normiin ja näin saattaa synnyttää opiskelijoiden 

keskuudessa normatiivisia uskomuksia. Tutkimuksen käsitteellinen malli on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1: Tutkimuksen käsitteellinen malli 
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa johdannosta, jossa tarkastellaan tutkielman aiheen syntyperää, sekä syitä, miksi 

tutkielman aihe on ajankohtainen. Johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen kannalta käsitteet, 

tutkimukseen liittyvää aiempaa kirjallisuutta, sekä työn teoreettinen viitekehys sekä tiivistetysti 

työssä käytetyt tutkimusmenetelmät. Seuraava kappale käsittelee tutkimuksen teoreettista taustaa. 

Kappale kolme esittelee työssä hyödynnettävät tutkimusmenetelmät sekä työn tutkimusasetelman 

yksityiskohtaisemmin. Kappale neljä on tutkimuksen varsinainen empiirinen osa, jossa 

analysoidaan tutkimusta varten kerätty ja valittu aineisto. Työn viimeinen kappale käsittelee 

tutkimuksen pohjalta syntyneitä johtopäätöksistä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

1.5. Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkielmassa hyödynnetään sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista tutkimusotetta. Lähtökohtaisesti 

tutkimus pohjautuu havainnointiin, joka lukeutuu laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi. Vuonna 

2014-2015 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssin yhteydessä kerättyä aineistoa analysoidaan 

kvantitatiivisin menetelmin. Kerätystä aineistosta muodostetaan työn kannalta relevantti osa-

aineisto, josta edelleen muodostetaan muuttujajoukkoja, ja näiden joukkojen välisiä suhteita 

tarkastellaan korrelaatio- ja regressioanalyysien avulla. Työtä varten kerättiin vuoden 2015-2016 

todennäköiseltä, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssin suorittavalta kohderyhmältä aineisto, 

joka koostuu likert-asteikollisesta kysymyspatteristosta, sekä avoimesta kysymyksestä. 

Kysymyspatteristoa tarkastellaan kvantitatiivisin menetelmin, ja avoimen kysymyksen vastaukset 

on analysoitu teemoittelulla, joka on luonteeltaan laadullinen tutkimusmenetelmä. 
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2. Tutkimuksen teoreettinen tausta 
 

Tämä osio on katsaus tutkimuksen kannalta keskeisiin käsitteisiin, ja niiden pohjalta rakentuvaan 

teoreettiseen viitekehykseen. Keskeisiä käsitteitä ovat Ajzenin (1991) Theory of planned behaviour 

eli suunnitellun käyttäytymisen teoria, jonka olettamusten pohjalle viitekehys rakentuu. Muita työn 

kannalta tärkeitä käsitteitä ovat konformisuus ja tilastotiedeahdistus, näkökulmat, joiden kautta 

negatiivista asenteen syntyä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan tarkastellaan. 

2.1. Suunnitellun käyttäytymisen teoria 

 

Asenteen ja käyttäytymisen välistä suhdetta voidaan tarkastella Ajzenin (1991) suunnitellun 

käyttäytymisen teorian valossa. Keskeinen tekijä teoriassa on yksilön aikomus käyttäytyä tietyllä 

tavalla: aikomukset ovat indikaattoreita sille, kuinka vahvasti yksilö haluaa yrittää ja nähdä vaivaa 

sen eteen, että käyttäytyisi tietyllä tavalla. Teorian mukaan yksilön käyttäytyminen ei synny 

spontaanisti, vaan sitä ohjaavat kolme erilaista tekijää: normatiiviset, käyttäytymiseen ja kontrolliin 

liittyvät uskomukset. Käyttäytymiseen liittyvät uskomukset tuottavat yksilöille suotuisia ja 

epäsuotuisa asenteita käyttäytymistä kohtaan. Normatiiviset uskomukset taas luovat subjektiivisia 

normeja, joilla viitataan yksilön käsitykseen käyttäytyä tai olla käyttäytymättä tietyllä, sosiaalisesti 

hyväksyttävällä tavalla. Kontrolliuskomusten pohjalta syntyy käsitys käyttäytymiskontrollista, joka 

taas liittyy siihen, kuinka helpoksi tai vaikeaksi yksilö kokee käyttäytyä tietyllä tavalla. 

Kontrolliuskomukset syntyvät sekä aiempien kokemusten, että käyttäytymiseen liittyvien 

odotettujen haasteiden ja esteiden pohjalta. Yhdessä nämä tekijät eli asenne käyttäytymistä kohtaan, 

subjektiivinen normi ja käsitys käyttäytymiskontrollista muovaavat taas käyttäytymisaikomuksen, 

jonka pohjalta yksilön käyttäytyminen syntyy. (Ajzen, 1991, 2002) 
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Kuva 2: Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen, 1991) 

 

Bending ja Hughes (1954) ovat tutkineet, kuinka opiskelijoiden asenteet tilastotieteisiin liittyvää 

kurssia kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka opiskelija menestyy kurssilla. Tutkimuksen pohjalta 

voitiin todeta, että moni opiskelija näyttää pelkäävän sitä, ettei suoriutuisi kurssista, ja pelon 

taustalla saattaa olla joko huono perusta matematiikan opinnoista tai traumaattiset kokemukset 

alempien koulutusasteiden matematiikan kursseista. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asenteet 

selittivät 4-5 % vaihtelusta kurssilta saatavista arvosanoista. Bendingin et al. (1954) mukaan tämä 

merkitsee sitä, että asenteet ovat ainakin osittainen selittäjä sille, kuinka kurssilla menestyy. 

Opiskeluun liittyviä asenteita ja opiskelumenestystä ovat tutkineet myös Graham et al. (2007). 

Graham et al (2007) tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden 

kirjoittamiseen liittyvien asenteiden ja suoritusten välistä yhteyttä. Tutkimuksessa kokeiltiin 

erilaisia malleja, jotta voitaisiin selvittää, vaikuttaako asenne suoriutumiskykyyn, vai synnyttääkö 

esimerkiksi heikko suoriutumiskyky negatiivista asennetta. Tutkimuksen tulosten pohjalta todettiin, 

että asenteet vaikuttavat suoriutumiseen eikä päinvastoin. 

Bendingin et al. (1954) ja Grahamin et al. (2007) tutkimuksissa asenteiden ja opiskeluun liittyvän 

suorituskyvyn välistä yhteyttä ei varsinaisesti ole tarkasteltu Ajzenin (1991) suunnitellun 

käyttäytymisen teorian valossa, vaikka yhteyden olemassaolo on tutkimustulosten perusteella 

todettu. Suunnitellun käyttäytymisen teoriassa keskeinen tekijä on kuitenkin yksilön aikomus 

suoriutua annetusta toiminnasta, eli käyttäytyä tietyllä tavalla, ja aikomusten voidaan katsoa 

vaikuttavan yksilön motivaatioon (Ajzen, 1991). Teorian yleissäännöksi Ajzen (1991) kuvaakin 

sen, että mitä voimakkaampi käyttäytymiseen liittyvä aikomus on, sitä vahvempi on myös 

suorituskyky. 

 

Käyttäytymis-

uskomukset

Normatiiviset 

uskomukset

Asenne 

käyttäytymistä 

kohtaan

Subjektiivinen 

normi Käyttäytyminen
Käyttäytymis-

aikomus

Käsitys 

käyttäytymis-

kontrollista

Kontrolli-

uskomukset
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2.2. Konformisuus 

 

Tutkimuksen yksi selittävä näkökulma Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden 

opiskelijoiden mahdollisten negatiivisten asenteiden synnylle Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –

kurssia kohtaan on sosiaalipsykologinen ilmiö nimeltä konformisuus. Bernheimin (1994) mukaan 

yksilön käyttäytyminen muovautuu suurilta osin sosiaalisten tekijöiden, kuten halun saavuttaa 

arvovaltaa, kunnioitusta, suosiota ja hyväksyntää, kautta. Sosiologiselta, pyskologiselta ja 

antropologiselta tieteenalalta on lukuisia tutkimuksia, jotka tukevat sitä, että nämä tekijät ovat 

ihmisten keskuudessa yleisiä, ja ne tuottavat konformisuutta (Bernheim, 1994).  

Konformisuus määritellään toiminnaksi, jossa subjekti yhdenmukaistaa käyttäytymistään ja 

asenteitaan objektin mukaiseksi. Konformisuudessa subjekti on yksilö, ja objekti taas voi olla joko 

sisäinen, esimerkiksi yksilön geneettisiin tai kokemusperustaisiin tekijöihin perustuva tekijä, tai 

ulkoinen, esimerkiksi toinen yksilö, ryhmä, organisaatio, toimintaperiaate tai sääntö. Konformisuus 

voidaan jakaa rationaaliseksi ja irrationaaliseksi konformisuudeksi. Rationaalisella 

konformisuudella viitataan käyttäytymiseen, jota ohjaa ajattelu, harkinnanvaraisuus ja järkeily sekä 

objektin vaikutus, ja siihen liittyvät myös noudattamisen, myötämielisyyden ja kuuliaisuuden 

käsitteet. Irrationaalisesta konformisuudesta taas puhutaan, kun subjektia ohjaa intuitiiviset ja 

vaistonvaraiset toiminnot yhdessä objektin vaikutuksen kanssa. (Guandong et al. 2012) 

Konformisuuden taustalla Hornsey et al (2003) puhuvat kuvailevasta normista, jolla saattaa olla 

yksilöön informatiivinen tai normatiivinen vaikutus. Kuvaileva normi luonnehtii sitä, mikä on 

tyypillistä tai normaalia; sitä miten valtaosa ihmisistä toimii ja se motivoi siksi, koska sen oletetaan 

olevan toimintamallina tehokas ja joustava, koska valtaosa on omaksunut sen toimintamallikseen 

(Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). Tiedollinen vaikutus viittaa tilanteeseen, jossa yksilö on 

epätietoinen siitä, kuinka tilanteeseen tulisi suhtautua ja miten siinä tulisi toimia, ja omaksuu sen 

takia saaneensa informaation (Hornsey et al., 2003). Kun yksilö sisäistää tiedollisen vaikutuksen, 

saattaa se oletettavasti johtaa asennemuutoksiin. Tiedollinen vaikutus on silloin suurinta, kun 

ryhmän jäsenet kokevat subjektiivista epävarmuutta, ja heidän aiempi objektiivinen tietämys 

ärsykkeen arviointiin on heikko (Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg, Turner, 1990).  

Normatiivinen vaikuttaminen on taas sitä, että asenne ei välttämättä muutu, mutta yksilö omaksuu 

kuitenkin yleisenä vallitsevan mielipiteen tai käyttäytymisen tullakseen hyväksytyksi ja 

välttääkseen sosiaalisen paheksunnan (Hornsey et al., 2003), ja Abramsin et al. (1990) mukaan 

normatiivinen vaikutus korostuu silloin, kun yksilö on ryhmän tarkkailun alaisena. 
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Konformisuutta käsittelevistä tutkimuksista ehkä tunnetuin on Aschin (1951, 1956) koe, jossa 

koehenkilöt asetettiin kuudesta kahdeksaan muuta valekoehenkilöä sisältävään ryhmään. Kokeessa 

ryhmän jäsenille näytetään erillään yhtä janaa, ja verrokkina kolmea muuta, sekä pyydetään 

arvioimaan, mikä kolmesta muusta janasta on samanpituinen ensiksi näytetyn kanssa. Yksi 

verrokkijanoista on selkeästi samanmittainen kuin erillinen jana. Näitä testejä tehtiin yhteensä 18. 

Huolimatta siitä, että yksi kolmesta janasta oli selkeästi yhdenmittainen kuin erillinen jana, vastasi 

aidoista koehenkilöistä 33 prosenttia väärin, mikäli näin tekivät myös valekoehenkilöt. 

Deutsch ja Gerard (1955) ovat tutkineet, kuinka normatiivinen ja tiedollinen vaikuttaminen 

vaikuttaa ihmisten arviointikykyyn toistamalla Aschin (1951) janakokeen. Koehenkilöinä oli noin 

sata psykologianopiskelijaa, joille kerrottiin, että kyseessä on hahmotuskykyyn liittyvä testi. 

Tutkimukseen liittyi erilaisia koeasetelmia. Vastaajien tuli antaa vastauksensa joissain 

koeasetelmissa kasvotusten, ja toisissa anonyymisti. Lisäksi toisissa heitä pyydettiin muodostamaan 

ryhmiä. 

Deutschin et al (1955) tutkimuksen tulokset antoivat näyttöä sille, että normatiivinen vaikuttaminen 

on suurempaa ryhmien keskuudessa, mikäli tällaisia koehenkilöiden keskuudessa muodostetaan, ja 

että normatiivinen vaikutus on heikompaa, mikäli yksilö saa esittää vastauksensa anonyymisti, eikä 

tällä ole näin painetta mukautua ryhmän mielipiteeseen. Tutkimus osoitti myös, että normatiivisen 

vaikutuksen pohjalta syntyvän konformisuus tietyn vastaajan arviointia kohtaan laskee 

konformisuutta muiden vastaajien arviointia kohtaan. Lisäksi tutkimus antoi myös näyttöä sille, että 

mitä epävarmempi vastaaja oli omasta arvioinnistaan, sitä herkempi normatiiviselle ja 

informatiiviselle vaikutukselle. Jos taas vastaaja oli epävarma toisten arvioinneista, esiintyi 

konformisuutta myös vähemmän. 

Curtis et al. (2013) ovat tarkastelleet valintamahdollisuuksien määrän ja konformisuuden välistä 

yhteyttä. Koehenkilöiden tuli tunnistaa kaupunkeja PowerPoint-esityksestä ja antaa suullisia 

vastauksia neljän muun koehenkilön läsnä ollessa. Konformisuutta mitattiin sen perusteella, 

vastasivatko koehenkilöt samoin kuin muut läsnä olevat koehenkilöt. Koeasetelmia oli kaksi, joista 

toisessa oli suurempi määrä kaupunkeja vastausvaihtoehtoina, ja toisessa pienempi. 

Tutkimustulosten perusteella selvisi, että konformisuus oli voimakkaampaa silloin, kuin 

vastausvaihtoehtoja oli vähemmän. 

Hornsey, et al (2003) ovat tutkineet konformisuutta moraalisiin asenteisiin liittyvässä kontekstissa. 

Koehenkilöinä toimivat opiskelijat, jotka kannattivat homoseksuaalien oikeuksia edistäviä 

lakimuutoksia. Koetilanteissa opiskelijoiden annettiin ymmärtää, että muut yliopisto-opiskelijat 
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joko samaa tai eri mieltä lakimuutoksesta. Tämän pohjalta tutkittiin, olivatko koehenkilöt valmiita 

toimimaan arvojansa edistävällä tavalla sekä yksityisissä, että julkisissa tilanteissa. Hornsey et al. 

(2003) havaitsivat tutkimuksensa pohjalta, että ne henkilöt, joiden asenteiden pohjalla oli heikko 

moraalinen perusta, mukautuivat enemmän ryhmäpaineeseen. Sitä vastoin taas vahvan moraalisen 

arvomaailmaperustan omaavat henkilöt toimivat jopa voimakkaammin asenteidensa mukaan silloin, 

kun kokivat ryhmän vastustusta kuin tilanteissa, joissa saivat ryhmän tukea.  

Tässä tutkimuksessa subjekteina toimivat uudet, kauppatieteen opintonsa yliopistossa aloittavat 

opiskelijat ja objektina vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Hypoteesina on, että mikäli 

konformisuutta esiintyy, syntyy se todennäköisemmin tiedollisen kuin normatiivisen vaikuttamisen 

pohjalta. Uusilla kauppatieteiden opiskelijoilla ei ole välttämättä kokemukseen perustuvaa tietoa 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssista ja Deutschin et al. (1955) mukaan tiedollinen 

vaikutus on tällaisissa tilanteissa suurempaa. Voidaan olettaa, että vanhempien opiskelijoiden 

puheet saattaisivat vaikuttaa siihen, millaisia ennakkokäsityksiä uudet opiskelijat muodostavat 

kurssista.  

 

2.3. Statistics anxiety eli tilastotiedeahdistus 
 

Tutkielmassa tarkastellaan kvantitatiivisten menetelmien heikkoa hyödyntämistä myös niin, että 

selittävänä tekijänä olisi statistics anxiety, vapaasti suomennettuna tilastotiedeahdistus. 

Tilastotiedeahdistus määritellään ahdistukseksi, joka ilmenee henkilöllä tämän käydessä 

tilastotiedekursseilla tai tehdessä tilastollisia analyyseja. Tilastotiedeahdistusta voidaan tarkastella 

kuuden eri ulottuvuuden kautta. Tilastollisten menetelmien koettu tärkeys viittaa siihen, kuinka 

hyödylliseksi henkilö kokee tilastotieteet jokapäiväisessä elämässään. Tulkintaan liittyvällä 

ahdistuksella tarkoitetaan taas ahdistusta, jota henkilö kokee joutuessaan tulkitsemaan tilastollisen 

analyysin tuloksia tai valitsemaan, mitä tilastollista menetelmää työssään hyödyntää, ja tentti- ja 

kurssiahdistus taas liittyy yleisluontoiseen ahdistukseen, jota henkilö kokee tilastollisiin 

menetelmiin liittyvillä kursseilla. Käsitys omista kyvyistä suorittaa laskutoimituksia viittaa henkilön 

ahdistukseen, jota hän kokee tehdessään tilastollisia laskutoimituksia. Viimeisinä ulottuvuuksina 

ovat pelko kysyä apua ja pelko tilastotieteen opettajia kohtaan. (Cruise et al. 1985). 

Onwuegbuzien et al. (1997) mukaan tilastotiedeahdistus on moniulotteinen konstruktio, joka 

koostuu väline-, sisältö-, ihmistenvälisestä- ja epäonnistumiseen liittyvästä ahdistuksesta. Cruisen et 

al. (1985) tilastotiedeahdistusulottuvuudet voidaan sisällyttää näihin luokkiin. Välineahdistus liittyy 
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yksilön omaan käsitykseen selvitä tilastollisten menetelmien laskennallisista tehtävistä, ja sitä 

esiintyy tällaisia tehtäviä ratkoessa. Se liittyy myös tietokoneen tilastollisten ohjelmien käyttöön. 

Sisältöahdistus taas käsittää ahdistuksen liittyen tilastollisiin käsitteisiin ja sovelluksiin, sekä siihen, 

että yksilöllä on hankaluuksia muistaa näitä käsitteitä tai sovelluksia. Ihmistenvälinen ahdistus 

liittyy pelkoon, joka kohdistuu avun pyytämiseen ja kurssin opettajiin kohtaan, ja epäonnistumisen 

pelko siihen, kuinka hyvin kurssin kokeesta ja kurssista itsestään suoriutuu. 

Tilastotiedeahdistukseen vaikuttavat myös Onwuegbuzien et al. (1997) mukaan tilanteesta, 

ympäristöstä ja yksilön taipumuksista riippuvat tekijät.  

Onwuegbuzie et al. (1997) luokittelevat tilastotiedeahdistuksen aiheuttamat oireet fysiologiseen, 

käyttäytymiseen liittyvään, sekä emotionaaliseen kategoriaan. Fysiologisia oireita ovat 

Onwuegbuzien et al. (1997) mukaan esimerkiksi käsien hikoilu, suun kuivuminen, päänsärky ja 

lihaskireys, käyttäytymiseen liittyviä kynsien pureskelu, äänen väreily ja itkeminen, sekä 

emotionaalisia taas turhautuminen, keskittymisvaikeudet ja epävarmuus.  Zeidnerin (1991) mukaan 

yksilöllä esiintyy myös psykologisen tason oireita, joita ovat esimerkiksi huolestuneisuus, 

intrusiiviset ajatukset, psyykkinen epäjärjestys, jännitys ja psykologista kuormittuneisuus.  

Koh et al. (2014) ovat tehneet tutkimuksen tilastotiedeahdistuksesta tohtoriopiskelijoiden 

keskuudessa. Tutkimuksessa tilastotieteisiin liittyvää ahdistusta mitattiin neljällä eri mittarilla: 

ahdistus kurssisisältöä kohtaan, asenne kurssia kohtaan, asenne matematiikkaa kohtaan ja odotettu 

suoriutumiskyky kurssilla. Tutkimuksessa testattiin myös valikoitujen sosio-demografisten 

tekijöiden, joita olivat etninen tausta, sukupuoli, kandidaatintutkinto ja siviilisääty, vaikutusta 

siihen, kokeeko yksilö tilastotiedeahdistusta. Tutkimuksen mukaan erityistä tilastotieteeseen 

liittyvää ahdistusta ei löytynyt, vaan opiskelijat uskoivat kykenevänsä suoriutumaan kurssista. Joka 

tapauksessa valtaosa opiskelijoita osoitti ahdistuneisuutta jollakin tutkimuksessa käytetyistä 

mittareista.  Valikoiduilla sosio-demografisilla tekijöillä ei näyttänyt tutkimuksen mukaan olevan 

selittävää vaikutusta sille, kuinka henkilö koki suoriutuvansa kurssista, mutta yksittäisiin ahdistusta 

kuvaaviin mittareihin sosio-demografisilla tekijöillä oli vaikutusta.  

Myös Buin et al. (2011) tutkimuksessa tilastotiedeahdistusta on tarkasteltu demografisten tekijöiden 

valossa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään iän, sukupuolen ja etnisen taustan vaikutuksia 

tilastotiedeahdistuksen esiintyvyyteen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös opiskelijoiden 

asenteita luonnontieteitä kohtaan, ja tämän yhteyttä tilastotiedeahdistukseen. Tutkimuksen 

hypoteesina oli, että vanhemmat opiskelijat ja naiset kokevat todennäköisemmin 

tilastotiedeahdistusta, ja tilastotiedeahdistuksen kokemisen määrä vaihtelee riippuen opiskelijan 
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etnisestä taustasta. Tulosten perusteella selvisi, että nuoremmilla opiskelijoilla oli kuitenkin 

enemmän negatiivisia asenteita luonnontieteitä kohtaan, ja sukupuoli tai etninen tausta ei taas 

vaikuttanut lainkaan siihen, kuinka tilastotiedeahdistusta koetaan. 

Williams (2013) on tutkinut tilastotiedeahdistusta ja sen yhteyttä huolestuneisuuteen ja heikkoon 

epävarmuudensietokykyyn. Tutkimuksessa ahdistusta tarkasteltiin mittareilla, jotka perustuvat 

Cruise et al. (1985) määrittämiin tilastotiedeahdistusta ilmentäviin ulottuvuuksiin. Heikon 

epävarmuuden sietokyvyn yhteys oli neljällä ja huolestuneisuuden kolmella tilastotiedeahdistukseen 

liittyvällä ulottuvuudella. 

Onwuegbuzie (2000) on taas tarkastellut tilastotiedeahdistuksen ja minäkäsityksen yhteyttä 

opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimustuloksista ilmeni, että opiskelijat, jotka kokivat 

kouluosaamisensa, älyllisen kykynsä ja luovuutensa heikoiksi, kokivat myös voimakkaammin 

tilastotiedeahdistusta. Myös perfektionistisen luonteenpiirteen on todettu olevan yhteydessä 

tilastotiedeahdistuksen kokemiseen (Onwuegbuzie et al. 1997). Onwuegbuzie (2004) on myös 

osoittanut tutkimuksellaan, että tilastotiedeahdistus saattaa johtaa siihen, että opiskelijat 

viivyttelevät siihen liittyvien kurssien suorittamista. 

Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että suoraa yhteyttä tiettyjen sosio-demografisten 

tekijöiden ja tilastotiedeahdistuksen väliltä ei ole löytynyt, vaan tulokset ovat vaihtelevia. Sen sijaan 

yksilön minäkäsitys ja tietyt persoonallisuuden ominaisuudet, esimerkiksi heikko 

epävarmuudensietokyky, negatiivinen minäkäsitys ja perfektionismi näyttäisivät johtavan 

tilastotiedeahdistuksen voimakkaampaan kokemiseen. 

Tässä tutkielmassa toisena hypoteesina on, että opiskelijoiden keskuudessa saattaisi esiintyä 

tilastotiedeahdistusta Cruisen et al. (1985) näkemyksen mukaisilla tilastotiedeulottuvuuksilla. 

Tämän ahdistuksen pohjalta opiskelijoille taas syntyisi negatiivisia tuntemuksia Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan, ja negatiiviset tuntemukset vaikuttaisivat niin, että 

kvantitatiivisia menetelmiä hyödynnetään heikosti.  

  



14 

 

 

3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusasetelma  
 

Työn empiirinen osa on monimenetelmällinen. Tutkimusote sisältää tapaustutkimukseen liitettäviä 

elementtejä. Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka on luonteeltaan empiirinen ja se tutkii 

tiettyä tapahtumaa tai tietyssä ympäristössä toimivaa ihmistä tai ihmisiä hyödyntäen monipuolisia ja 

monin tavoin hankittuja tietoja (Yin, 1983, 23). Tapaustutkimuksen kohteena on Laineen, 

Bambergin ja Jokisen (2007) mukaan tapahtumakulku tai ilmiö, josta kerätään mahdollisimman 

monipuolinen aineisto ja tutkimuskohde kuvataan tarkasti. Laineen et al. (2007) mukaan yksi 

tapaustutkimuksen päämääristä on syventää ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta tapauksesta 

ja olosuhteista, jotka ovat johtaneet tapauksen rakentumiseen sellaiseksi kuin se on. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan kahta ilmiötä, joiden hypoteettisesti oletetaan liittyvän toisiinsa – 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa esiintyvästä, 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssiin liittyvästä keskustelusta, ja opiskelijoiden heikosta 

kvantitatiivisten menetelmien hyödyntämisestä. 

Tutkimus perustuu lähtökohtaisesti havainnointiin. Havainnointi on kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä ja tarkoittaa sitä, että tutkija tarkkailee tutkimuskohdetta ja tekee samalla 

muistiinpanoja tai kenttäraporttia tutkimuskohteestaan (Metsämuuronen, 2000, 42). Tässä 

tutkimuksessa havainnointia ei kuitenkaan ole tehty systemaattisesti, vaan tutkimusongelma ja sen 

pohjalta muodostuneet tutkimuskysymykset ovat syntyneet tehtyjen havaintojen pohjalta. Tehdyt 

havainnot liittyvät siis Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden 

puheisiin Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssista, ja näiden puheiden negatiivisesta sävystä. 

Tutkimuksessa hyödynnetään lukuvuonna 2014–2015 järjestetyn Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssin yhteydessä opiskelijoilta kerättyä kyselyaineistoa. Aineisto on kerätty 

sekä ennen että jälkeen kurssin. Kyselylomakkeessa on muun muassa sosiaaliseen paineeseen, 

asenteisiin ja ahdistukseen liittyviä väittämiä, jotka ovat olennaisia tutkimuksen kannalta. 

Tutkimusta varten kerättiin myös kyselyaineisto kauppatieteiden opiskelijoilta, jotka suorittavat 

lukuvuonna 2015–2016 toista vuosikurssiaan. Aineisto on rakennettu niin, että sen avulla pyritään 

selvittämään, esiintyykö opiskelijoiden keskuudessa negatiivista keskustelua Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssista, joka taas tiedollisen vaikuttamisen kautta johtaisi kielteisten 

ennakkoasenteiden syntyyn kurssia kohtaan ja näin kvantitatiivisten menetelmien heikkoon 
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hyödyntämiseen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa. 

Kyselyaineistoon sisällytetään myös kysymyksiä, jotka tarkastelevat, voidaanko opiskelijoilla 

havaita esiintyvän tilastotiedeahdistusta. Kyselyaineiston tilastotiedeahdistusta kuvaavat mittarit 

perustuvat Cruise et al. (1985) määrittelemään kuuteen tilastotiedeahdistusta ilmentävään 

ulottuvuuteen. 

Kyselyaineistoja analysoidaan pääosin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin SAS Enterprise Guide –

ohjelman avulla. Analyysissa tehdään katsaus kyselyaineistojen sellaisiin tilastollisiin 

tunnuslukuihin, jotka ovat keskeisiä tutkimuksen kannalta, esimerkiksi väittämien saamiin 

keskiarvoihin ja keskihajontoihin. Lisäksi eri muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta tutkitaan 

korrelaatiotestien avulla. Korrelatiivinen tarkastelu vastaa Erätuulen, Leinon ja Yli-Luoman (1994) 

mukaan seuraaviin kysymyksiin: ”Onko kahden muuttujan välillä riippuvuutta?” ja tästä seuraaviin 

jatkokysymyksiin ”Mikä on riippuvuuden välinen suunta? ja ”Miten voimakasta riippuvuus on?”. 

Kyselyaineistoja tutkitaan myös lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lineaaristen selitysmallien 

avulla voidaan tarkastella eri muuttujien yhteyksiä selitettävään muuttujaan (Alkula, Pöntinen & 

Ylöstalo, 1994, 245). Lineaarisen regressioanalyysin avulla pyritään tarkastelemaan sekä 

konformisuuden että tilastotiedeahdistuksen vaikutuksia negatiiviseen asenteeseen Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan.  

Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelijoille laadittuun kyselyaineistoon on sisällytetty yksi avoin 

kysymys, jossa vastaaja voi kuvata omin sanoin niitä tekijöitä, joiden pohjalta hän kokee 

negatiivisten tuntemusten Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan syntyvän. 

Avoimen kysymyksen vastauksia analysoidaan teemoittelulla. Teemoittelu on kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä, jonka avulla aineistosta etsitään keskeisiä aiheita aineisto- tai teorialähtöisesti 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tässä tutkimuksessa teemoittelu on aineistolähtöistä – 

avoimen kysymyksen vastauksista pyritään tunnistamaan yhteneviä syitä, jotka aiheuttavat 

negatiivisia tuntemuksia Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssia kohtaan. 

  



16 

 

 

4. Aineisto ja sen analyysi 
 

Tutkimuksessa hyödynnetään yhteensä kolmea eri kyselyaineistoa. Ensimmäinen ja toinen aineisto 

on kerätty lukuvuonna 2014–2015 opiskelijoilta, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa 

kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssille. Ensimmäinen aineisto on kerätty ennen kurssia ja 

toinen kurssin jälkeen. Kolmas aineisto on kerätty kauppatieteiden opiskelijoilta, jotka suorittavat 

lukuvuonna 2015–2016 toista vuosikurssiaan.  

 

4.1. Lukuvuoden 2014–2015 aineistot 
 

Lukuvuonna 2014–2015 järjestetyn Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin yhteydessä 

kerätyistä kyselyaineistoista koostettiin yksi yhtenäinen data, jossa saman vastaajan sekä ennen 

kurssia, että kurssin jälkeen antamat vastaukset esiintyvät yhdessä havaintoyksikössä. 

Kyselyaineistot olivat sisällöltään lähes samanlaisia. Erona on, että kurssin jälkeen kerättyä 

aineistoa oli täydennetty lisäväittämillä. Kyselyaineistot koskivat pääosin SAS Enterprise Guide –

ohjelman käyttöä. SAS EG on ohjelma, jonka avulla voidaan tehdä tilastollisia analyyseja, ja sitä 

käytetään Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin yhteydessä. 

Aineistossa oli yhteensä alun perin 115 havaintoyksikköä, joista poistettiin muut kuin 

kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jonka jälkeen jäljelle jäi 111 havaintoyksikköä.  

Taustatietokysymyksiä aineistossa oli yhdeksän. SAS:in käyttöä koskeva osuus on jaettu aineistossa 

19 eri osa-alueeseen: hyödyllisyys, käytön helppous, käytön hallinta, suhteellinen etu, odotukset/ 

suorituskyky, asenne, ahdistuneisuus, minäpystyvyys, tyytyväisyys, mielihyvä, vireys, hallitsevuus, 

yhteensopivuus, sosiaalinen paine, sosiaalinen vaikuttaminen, käytön tukeminen, resurssit, väärät 

odotukset ja käyttöaikomus. Lisäksi kurssin jälkeen kerätyssä aineistossa oli myös itse 

kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomusta mittaavia väittämiä. Aineiston mittarit ovat 

suhdelukuasteikollisia välillä ’0 = täysin eri mieltä – 100 = täysin samaa mieltä’, ja osa likert-

asteikollisia välillä 1-10.  

Tutkimukseen on koostettu osa-aineisto niistä väittämistä, jotka ovat merkittäviä sen teoreettisen 

viitekehyksen kannalta. Aineistosta on pyritty tunnistamaan muuttujia, jotka voidaan sisältönsä 

perusteella luokitella konformisuutta, tilastotiedeahdistusta, asennetta ja käyttöaikomusta kuvaaviin 
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muuttujaluokkiin. Tämän luokittelun perusteella osa-aineisto tutkimusta varten rakentui taulukon 1 

mukaiseksi. Taulukossa esitetään ennen kurssia kerätyn kyselyaineiston muuttujien koodit ilman 

sulkuja, ja kurssin jälkeen kerätyn aineiston muuttujakoodit sulkujen sisällä. Selitteet ovat 

molemmissa muuttujissa samat. 

Taulukko 1: Osa-aineiston muuttujat 

 Muuttuja 
Muuttujan luokka Koodi Selite 

Asenteeseen vaikuttavat 

tekijät 
  

Konformisuus   

 sn1 (sn_b1) Sosiaalinen paine – Ihmiset, joilla on vaikutusta minuun, ajattelevat, että minun 

pitäisi käyttää SAS:ia. 

 sn2 (sn_b2) Sosiaalinen paine - Minulle tärkeät ihmiset kannustavat minua käyttämään 

SAS:ia. 

Tilastotiedeahdistus   

 anx1 (anx_b1) Ahdistus: Olen levoton, kun käytän SAS:ia 

 anx2 (anx_b2) Ahdistus: Pelkään ajatusta, että menetän paljon tietoa, jos teen vääriä valintoja 

käyttäessäni SAS:ia. 

 anx3 (anx_b3) Ahdistus - Epäröin SAS:in käyttämistä, koska pelkään tekeväni virheitä, joita en 

voi enää korjata. 

 anx4 (anx_b4) Ahdistus: SAS tuntuu mielestäni jollain tapaa pelottavalta. 

Asenne   

Rationaalinen   

 pu6 (pu_b6) Hyödyllisyys - Kokonaisuudessaan pidän SAS:ia hyödyllisenä ohjelmistona. 

 ra6 (ra_b6) Suhteellinen etu - Pidän SAS:in käyttämistä hyödyllisenä. 

 exp5 (perf_b5) Odotukset - Pidän SAS:ia hyödyllisenä tulevaisuuteni kannalta 

 att2 (att_b2) Asenne - Luulen, että SAS:in käyttäminen on minulle hyvä asia 

 att5 (att_b5) Asenne - SAS:in käyttäminen on kannatettavaa. 

 att6 (att_b6) Asenne: SAS:in käyttäminen on järkevää. 

Emotionaalinen   

 att1 (att_b1) Asenne: Mielestäni SAS:in käyttäminen on suosittua 

 att3 (att_b3) Asenne: Yleisesti ottaen suhtaudun positiivisesti SAS:iin 

 att4 (att_b4) Asenne: Pidän SAS:in käyttämisestä 

 att7k (att_b7k) Asenne: SAS:in käyttäminen on miellyttävää. 

Käyttäytyminen   

SAS EG –ohjelman 

käyttöaikomus 
  

 int1 (int_b1) Käyttöaikomus: Aion käyttää SAS:ia tulevaisuudessakin 

 int2 (int_b2) Käyttöaikomus: Aion käyttää SAS:ia säännöllisesti tulevaisuudessa 

 int3 (int_b3) Käyttöaikomus: Suosittelen SAS:in käyttöä muillekin 

 int4 (int_b4) Käyttöaikomus: Aion jatkaa SAS:in käyttöä oppiakseni uusia taitoja 

 int5 (int_b5) Käyttöaikomus: Aion käyttää SAS:ia tämän kurssin jälkeenkin. 

Kvantitatiivisten mene-

telmien käyttöaikomus 

  

 (qint_b1) Käyttöaikomus: Aion käyttää kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

tulevaisuudessakin 

 (qint_b2) Käyttöaikomus: Aion käyttää kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä säännöllisesti 

tulevaisuudessa. 

 (qint_b3) Käyttöaikomus: Suosittelen kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttöä 

muillekin 

 (qint_b4) Käyttöaikomus: Aion jatkaa kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttöä 

oppiakseni uusia taitoja 

 (qint_b5) Käyttöaikomus: Aion käyttää kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien tämän 

kurssin jälkeenkin. 
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Konformisuutta ilmentäviksi muuttujiksi valittiin alkuperäisestä aineistosta Sosiaalinen paine –

osion väittämät. Väittämät mittaavat sitä, miten vastaaja kokee hänelle tärkeiden ihmisten 

kannustavan SAS:in käytössä ja häntä kohtaan vaikutusvaltaisten ihmisten ajattelevan, että SAS-

ohjelmistoa tulisi käyttää. Tilastotiedeahdistusta ilmentäviksi muuttujiksi valittiin taas kaikki 

Ahdistus –osion muuttujat. Muuttujat mittaavat vastaajan tuntemaa levottomuutta ja pelkoja liittyen 

SAS-ohjelmaan ja sen käyttämiseen.  

Asennemuuttujista oli tunnistettavissa kahteen eri kategoriaan sopivia muuttujia, ja ne on jaoteltu 

sen perusteella rationaalisen sekä emotionaalisen asenteiden luokkiin. Rationaalista asennetta 

kuvaavien muuttujien ryhmässä on väittämiä, jotka mittaavat sitä, kuinka hyödylliseksi, järkeväksi 

ja kannattavaksi vastaaja kokee SAS-ohjelman käyttämisen. Emotionaalinen asenne –luokan 

muuttujiin on taas valittu sellaisia väittämiä, jotka ilmentävät, kuinka miellyttäväksi ja suosituksi 

vastaaja kokee SAS-ohjelman käytön. Muuttujat att7k ja att_b7k ovat alun perin olleet kielteistä 

muotoa ”SAS:in käyttäminen ei ole miellyttävää.”, ja ne on käännetty myönteiseen muotoon 

samansuuntaisiksi muiden emotionaalista asennetta kuvaavien muuttujien kanssa. 

Käyttäytyminen-muuttujaluokka koostuu muuttujista, jotka mittaavat vastaajan aikomusta käyttää 

SAS-ohjelmaa tulevaisuudessa. Lisäksi kurssin jälkeen kerätyssä kyselyaineistossa käyttöaikomus-

osiota oli laajennettu kysymyksillä, jotka taas koskevat vastaajan käyttöaikomusta yleisluontoisesti 

kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien suhteen. Myös tämä muuttujaryhmä on otettu mukaan 

tutkimukseen. 

Taulukkoon 2 on koostettu vastaajien sukupuoli-, kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehto- ja 

vuosikurssijakaumat. Vastaajien sukupuolijakauma on melko tasainen. Vastaajista valtaosa 

opiskelee toista vuosikurssiaan, ja myös reilusti yli puolet opiskelijoista on valinnut 

suuntautumisvaihtoehdokseen talousjohtamisen. Vastaajien keski-ikä oli 22 vuotta ikähaarukalla 

19–31 (n=106), suoritettuja opintopisteitä vastaajilla oli keskimäärin 81 (n=108), ja suoritettujen 

opintopisteiden keskiarvo oli 3.25 (n=109) (liite 1). 
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Taulukko 2: Vastaajien sukupuoli-, suuntautumisvaihtoehto- ja vuosikurssijakaumat 

Sukupuoli % kumulat. % n kumulat. n 
Mies 55 55 61 61 

Nainen 45 100 50 111 

Suuntautumisvaihtoehto 
Kansainvälinen liiketoiminta 36 36 40 40 

Talousjohtaminen 60.4 96.4 67 107 

Johtaminen 2.7 99.1 3 110 

En osaa sanoa 0.9 100 1 111 

Vuosikurssi 
KTK2 81.1 81.1 90 90 

KTK3 9 90.1 10 100 

Muu (KTK1, KTKN, KTM1-3) 9.9 100 11 11 

 

4.1.1. Tilastolliset tunnusluvut ja jakaumat 

 

Seuraavissa taulukoissa 3-7 esitetään sekä ennen, että jälkeen kurssin kerättyjen aineistojen 

keskeiset tilastolliset tunnusluvut. Muuttujajoukoista muodostettiin summamuuttujat laskemalla 

niiden keskiarvot yhteen. Taulukoissa esitetään myös summamuuttujien tilastolliset tunnusluvut 

sekä Cronbachin alfat. Cronbachin alfa –luku on muuttujan reliabiliteettia kuvaava tunnusluku, joka 

mittaa muuttujajoukosta muodostetun mittarin yhtenäisyyttä (Menetelmäopetuksen tietovaranto, 

2008). Taulukoissa ennen kurssia kerätyn aineiston muuttujat ja tunnusluvut merkitään ilman 

sulkuja, ja kurssin jälkeen kerätyn aineiston luvut sulkujen sisällä.  

Taulukko 3 Konformisuus-muuttujat 

 KONFORMISUUS 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

sn1 (sn_b1) 29.2. (29.6) 26.7 (26.7) 0-100 (0-100) 0 (0) 

sn2 (sn_b2) 27.1 (27.9) 24.9 (24.9) 0-89 (0-100) 0 (0) 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli  

KON (KON2) 27.7 (28.8) 23.4 (23.3) 0-92 (0-95)  

 Cronbachin alfa raw Cronbachin alfa std.   

 0.778 (0.857) 0.779 (0.858)   

 

Ennen kurssia kerättyyn aineistoon sisältyneet, konformisuutta kuvaavat väittämät ovat saaneet 

keskiarvoja vaihteluvälillä 27.1–29.2, kuten taulukko 3 osoittaa. Muuttujien keskihajonta taas 

asettuu vaihteluvälille 24.9–26.7. Molemmissa väittämissä vastausten moodi eli useimmiten 

esiintyvä arvo on 0. Tämän perusteella voidaan sanoa, että vastaajat kokevat, että heille tärkeät ja 

heihin vaikuttavat ihmiset eivät ole sitä mieltä, että vastaajien tulisi SAS-ohjelmistoa käyttää. 
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Kurssin jälkeen kerätyn aineiston muuttujia tarkasteltaessa voidaan havaita, että konformisuutta 

mittaavien muuttujien arvot eivät ole kurssin suorittamisen myötä muuttuneet juurikaan. 

Taulukko 4: Tilastotiedeahdistus-muuttujat 

TILASTOTIEDEAHDISTUS 

Muuttuja keskiarvo keskihajonta vaihteluväli moodi 

anx1 (anx_b1) 55.0 (46.4) 29.6 (27.8) 0-100 (0-100) 50 (50) 

anx2 (anx_b2) 41.7 (45.2) 27.8 (29.5) 0-100 (0-100) 0 (40) 

anx3 (anx_b3) 43.7 (41.0) 29.5 (29.8) 0-100 (0-100) 0 (0) 

anx4 (anx_b4) 43.4 (41.1) 32.2 (32.0) 0-100 (0-100) 0 (0) 

Summamuuttuja keskiarvo keskihajonta vaihteluväli  

ANX (ANX2) 45.9 (43.5) 22.5 (25.2) 0-100 (0-100)  

 Cronbachin a. raw Cronbachin a. std.   

 0.817 (0.867) 0.819 (0.868)   

 

Taulukossa 4 esitetään tilastotiedeahdistusta ilmentävien muuttujien tilastolliset tunnusluvut. Ennen 

kurssia kerätyt muuttujat saavat keskiarvoja 41.7–55.0, joten tilastotiedeahdistusta ei näytä 

ilmenevän erityisen voimakkaasti opiskelijoiden keskuudessa. Korkeimman keskiarvon, 55.0, on 

saanut väittämä ”Olen levoton kun käytän SAS:ia.”. Tämän vastauksen moodi on myös ennen 

kurssia kerätyssä aineistossa 50, kun muissa se on 0. Muuttujien keskihajonta on välillä 27.8–32.2, 

joten muihin aineiston muuttujaryhmiin nähden tämän ryhmän keskihajonta on hieman suurempaa. 

Vastausten tilastolliset tunnusluvut ovat pääosin pysyneet samankaltaisina kurssin jälkeen kerätyn 

kerätyssä aineistossa, mutta vastaajien kokema levottomuus SAS:in käytön yhteydessä näyttää 

lieventyneen. Ero ennen kurssia kerätyn aineiston levottomuutta mittaavaan muuttujaan nähden on -

8.6 prosenttiyksikköä.   

Taulukko 5: Emotionaalinen asenne -muuttujat 

EMOTIONAALINEN ASENNE 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

att1 (att_b1) 31.6 (30.8) 21.9 (20.5) 0-90 (0-100) 50 (28) 

att3 (att_b2) 45.4 (47.9) 26.8 (23.9) 0-100 (0-100) 50 (50) 

att4 (att_b4) 31.7 (38.6) 23.6 (25.2) 0-100 (0-100) 0 (50) 

att7k (att_b7k) 37.7 (43.5) 26.6 (27.0) 0-100 (0-96) 0 (50) 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli  

ASE (ASE2) 36.6 (39.7) 20.5 (19.9) 0-85 (0-84)  

 Cronbachin alfa raw Cronbachin alfa std.   

 0.844 (0.818) 0.843 (0.819)   

 

Ennen kurssia kerätyn aineiston emotionaalisen asenteen mittareiden keskiarvot asettuvat 

vaihteluvälille 31.6–45.4 (taulukko 5). Muuttujien keskihajontojen vaihteluväli oli taas luokkaa 

21.9–26.8. Hajonta on keskimäärin hieman matalampaa kuin osa-aineiston muissa 

muuttujaluokissa. Moodi on väittämissä att1 ja att3 0, ja väittämissä att4 ja att7k 50. Kurssin 



21 

 

jälkeen kerätyn aineiston mittarit ovat joiltakin osin muuttuneet verrattuna kurssia ennen kerättyihin 

mittareihin. Muuttujan att_b4 keskiarvo on 6.9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin att4-muuttujan ja 

myös muuttujan att_b7k arvo on noussut 5.8 vastaavaan, ennen kurssia kerättyyn muuttujaan 

nähden. Vastausten moodit ovat myös muuttuneet: att_b1 –muuttujan moodi on 28 eli matalampi 

kuin ennen kurssia kerätyssä aineistossa, mutta muiden muuttujien 50. Att_b3 j att_b7k –muuttujien 

moodi on muuttunut siis nollasta 50:neen. Tästä voidaan tulkita, että vastaajat pitävät SAS:in 

käytöstä enemmän ja kokevat sen miellyttävämmäksi kurssin jälkeen kuin ennen kurssia. 

Taulukko 6: Rationaalinen asenne -muuttujat 

RATIONAALINEN ASENNE 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

pu6 (pu_b6) 65.3 (61.0) 24.3 (24.5) 1-100 (0-100) 60 (70) 

ra6 (ra_b6) 55.7 (55.2) 27.1 (24.0) 0-100 (0-100) 50 (60) 

exp5 (perf_b5) 49.2 (46.7) 26.6 (26.5) 0-100 (0-100) 50 (20) 

att2 ( att_b2 ) 56.6 (53.8) 26.4 (24.6) 0-100 (0-100) 50 (60) 

att5 (att_b5) 52.5 (53.2) 24.9 (24.4) 0-100 (0-100) 60 (50) 

att6 (att_b6) 58.5 (56.0) 25.5 (23.3) 1-100 (2-100) 50 (57) 

Summamuuttuja keskiarvo keskihajonta Vaihteluväli  

ASR (ASR2)  56.3 (54.2) 22.5 (21.7) 7-99 (3-100)  

 Cronbachin alfa raw. Cronbachin alfa std.   

 0.937 (0.944) 0.937 (0.944)   

 

Rationaalista asennetta kuvaavien muuttujien, jotka ovat kurssia ennen kerätystä aineistosta, 

keskiarvojen vaihteluväli on 49.2–65.3 ja keskihajonnan 24.1–27.1, kuten taulukko 6 osoittaa. 

Kaikkien väittämien moodit asettuvat välille 50-60. Kurssin jälkeen kerätyn aineiston vastaavien 

väittämien keskiarvot ja -hajonnat ovat pysyneet jokseenkin samoina. Moodit ovat taas nousseet 

muuten, paitsi väittämissä perf_b5 ja att_b5 ne ovat laskeneet.  Rationaalisen asenteen muuttujat 

poikkeavat emotionaalisen asenteen väittämästä saaden keskimäärin 19.7 prosenttiyksikköä 

korkeampia keskiarvolukemia. Tämän pohjalta voitaneen siis olettaa, että vastaajan järkiperäinen 

suhtautuminen SAS-ohjelmaan on keskimäärin positiivisempi, kuin tunneperäinen suhtautuminen. 

Käytännössä SAS-ohjelma siis koetaan suhteessa hyödylliseksi ja järkeväksi, mutta sen käyttö on 

vastaajille myös epämiellyttävää.  
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Taulukko 7: Käyttäytyminen: SAS-käyttöaikomus -muuttujat 

KÄYTTÄYTYMINEN: SAS-OHJELMISTON KÄYTTÖAIKOMUS 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

int1 (int_b1) 46.4 (48.1) 28.7 (28.2) 0-100 (0-100) 50 (50) 

int2 (int_b2) 32.6 (32.9) 24.2 (24.5) 0-100 (0-95) 50 (0) 

int3 (int_b3) 44.6 (45.1) 25.1 (24.6) 0-100 (0-100) 50 (50) 

int4 (int_b4) 42.2 (41.1) 28.5 (26.6) 0-100 (0-100) 0 (50) 

int5 (int_b5) 47.3 (50.8) 30.5 (28.3) 0-100 (0-100) 50 (100) 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli  

KAYT (KAYT2) 42.6 (43.5) 24.0 (23.3) 0-94 (0-95)  

 Cronbachin alfa r Cronbachin alfa std.   

 0.922 (0.924) 0.925 (0.926)   

 

Käyttäytymistä mittaavien, ennen kurssia kerättyjen muuttujien keskiarvot sijoittuvat välille 32.6–

47.3 ja keskihajonta 24.2–30.5 (taulukko 7). Vastausten moodi on kaikissa muuttujissa 50, paitsi 

muuttujassa int4, jossa se on 0. Kurssin jälkeen kerätyn aineiston vastaavien muuttujien vastaavat 

tunnusluvut eivät ole merkittävästi muuttuneet, paitsi hieman moodien osalta. Käyttäytyminen-

muuttujaryhmän keskiarvot asettuvat mitta-asteikon keskitason alapuolelle, joten vastaajien ei voida 

katsoa käyttävän SAS-ohjelmaa kovinkaan innokkaasti tulevaisuudessa. Muuttuja int2, joka siis 

kuvaa vastaajan aikomusta käyttää SAS:ia säännöllisesti tulevaisuudessa, saa huomattavasti 

alhaisemman lukeman muihin ryhmän muuttujiin nähden. 

Taulukko 8: Käyttäytyminen: Kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomus -muuttujat 

KÄYTTÄYTYMINEN: KVANTITATIIVISTEN MENETELMIEN KÄYTTÖAIKOMUS 

Muuttuja Keskiarvo keskihajonta vaihteluväli Moodi 

qint_b1 59.1 25.1 2-100 100 

qint_b2 40.4 25.2 0-100 60 

qint_b3 52.7 23.7 2-100 50 

qint_b4 49.6 25.2 0-100 50 

qint_b5 56.4 27.1 2-100 100 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli  

KAYTQ2 51.6 22.2 3-100  

 Cronbachin alfa r Cronbachin alfa std.   

 0.924 0.925   

 

Taulukossa 8 esitetään kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomusta kuvaavien muuttujien 

tilastolliset tunnusluvut. Muuttujat saivat keskiarvoja väliltä 40.4–56.4. Muuttujien keskihajonnat 

taas asettuvat välille 23.7–27.1. Kvantitatiiviset menetelmien käyttöaikomus saavat 

keskimääräisesti lähes kymmenen prosenttiyksikköä korkeampia keskiarvoja kuin SAS-ohjelman 

käyttöaikomus. Myös muuttujaluokan moodit ovat melko korkeita, vaihteluväliltä 50–100. 



23 

 

Muuttujajoukoista muodostetut summamuuttujat ovat saaneet Cronbachin alfa –lukemia väliltä 

0.778-0.944, kuten taulukot 3-7 osoittavat. Arvot ovat hyviä ja erinomaisia, ja näin 

summamuuttujien voidaan katsoa olevan sisällöltään yhtenäisiä. Summamuuttujien jakautuneisuutta 

tarkasteltiin Kolmogorv-Smirnov testin avulla. Testin mukaan ennen kurssia kerätyn aineiston 

summamuuttujista normaalijakautuneita olivat emotionaalinen asennetta ja tilastotiedeahdistusta 

kuvaavat summamuuttujat, sillä näiden kohdalla testi p-arvo ylitti riskitason 0.05. Kurssin jälkeen 

kerätyn aineistosta normaalijakautuneita olivat myös emotionaalista asennetta ja 

tilastotiedeahdistusta mittaavat muuttujat, mutta myös lisäksi SAS-ohjelman, sekä kvantitatiivisten 

menetelmien käyttöaikomusta kuvaavat summamuuttujat. 

4.1.2. Demografisten tekijöiden vaikutus 

 

Tutkimuksessa selvitettiin eri demografisten tekijöiden – iän, sukupuolen ja kauppatieteiden 

kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon - mahdollista vaikutusta siihen, millaisia vastauksia 

mielipidekysymyksistä muodostetut summamuuttujat ovat saaneet. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin varianssianalyysia, ja testeinä sekä parametrisia (One-way Anova, t-testi) sekä ei-

parametrisia (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney) riippuen summamuuttujan jakautuneisuudesta ja 

siitä, montako luokkaa ryhmittelevä muuttuja sisältää. Iän ja mielipideväittämän välistä riippuvuutta 

tarkasteltiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. 

Taulukko 9: Demografisten tekijöiden varianssianalyysit ja korrelaatiotestit (ennen kurssia kerätty aineisto) 

Mann-Whitney T-testi 

Ryhmittelevä muuttuja Muuttuja Ryhm muuttuja  

Sukupuoli KON ASR KAYT Sukupuoli ANX ASE 

    Pr > F 0.7279 0.7743 

Two-Sided Pr > |Z| 0.4876 0.3394 0.3759 Pooled Pr > |t| 0.088 0.96 

Kruskal-Wallis One-Way Anova 

Ryhmittelevä muuttuja Muuttuja Ryhmittelevä   

Suuntautumisvaihtoehto  KON ASR KAYT Suuntautumisvaihtoehto ANX  ASE 

Pr > Chi-Square 0.295 0.7212 0.4565 Pr > ChiSq (Bartlett) 0.6212 0.5534 

    Pr > F 0.2175 0.5979 

Spearmanin korrelaatiokerroin 

Ikä KON ANX ASR ASE KAYT 

Korrelaatio -0.170 -0.049 -0.054 -0.040 -0.044 

P-arvo 0.0924 0.6261 0.593 0.6947 0.6651 
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Taulukko 10: Demografisten tekijöiden varianssianalyysit ja korrelaatiotestit (kurssin jälkeen kerätty aineisto) 

Mann-Whitney T-testi 

Ryhmittelevä muuttuja Muuttuja Ryhm muuttuja  

Sukupuoli KON2 ASR2 Sukupuoli ANX2 ASE2 KAYT2 KAYTQ2 

   Pr > F 0.7838 0.6856 0.92 0.5448 

Two-Sided Pr > |Z| 0.4456 0.072 Pooled Pr > |t| 0.4731 0.9226 0.4796 0.5465 

Kruskal-Wallis One-Way Anova 

Ryhmittelevä muuttuja Muuttuja Ryhmittelevä   

Suuntautumisvaihtoehto  KON2 ASR2 Suunt.vaihtoehto ANX2 ASE2 KAYT2 KAYTQ 

Pr > Chi-Square 0.2924 0.6941 Pr > ChiSq (Bartlett) 0.806 0.092 0.4927 0.4336 

   Pr > F 0.2620 0.4760 0.1565 0.7637 

Spearmanin korrelaatiokerroin 

Ikä KON2 ANX2 ASR2 ASE2 KAYT2 KAYTQ2 

Korrelaatio -0.200 -0.157 -0.037 -0.020 -0.068 0.016 

P-arvo 0.0398 0.1086 0.7062 0.8409 0.4872 0.8693 

 

Oheisiin taulukoihin 9 ja 10 on koostettu varianssianalyysien ja korrelaatiotestien tulokset. Taulukot 

osoittavat, että sukupuolella tai kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehdolla ei ole tilastollisesti 

merkittävää vaikutusta siihen, kuinka mielipidekysymysryhmiin on vastattu ennen kurssia tai 

kurssin jälkeen. Myöskään iän ja summamuuttujien väliltä ei löytynyt lineaarista 

riippuvuussuhdetta, lukuun ottamatta kurssin jälkeen kerätyn aineiston konformisuus-muuttujan ja 

iän välistä korrelaatiota, jonka p-arvo sai tilastollisesti merkitsevän tuloksen 0.0398 (taulukko 10). 

Iän ja konformisuuden välinen korrelaatiokerroin on negatiivinen, mikä viittaa siihen, että mitä 

nuorempi vastaaja on ollut, sen heikommin tämä on kokenut hänelle tärkeiden ja vaikutusvaltaisten 

ihmisten kannustavan SAS-ohjelman käytössä ja mieltävän ohjelman käytön tärkeäksi. Testin 

validiuteen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä kaikkien vastanneiden ikähaarukka asettuu 

välille 19–31, ja valtaosa vastaajista, 71.7 %, ikä on väliltä 20–22 (liite 73).  Yhteenvetona voidaan 

sanoa, että valituilla demografisilla tekijöillä ei pääosin ole vaikutusta siihen, kuinka vastaajat ovat 

mielipideväittämiin vastanneet. 

4.1.3. Mielipideväittämien väliset suhteet  

 

Muodostettujen summamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin usean muuttujan 

regressioanalyysin avulla. Alkuun tarkasteltiin ennen kurssia kerätystä aineistosta muodostettujen 

summamuuttujien suhteita toisiinsa. Ensimmäisenä testattiin, kuinka hyvin konformisuus ja 

tilastotiedeahdistus selittävät rationaalista asennetta, toisessa taas kuinka hyvin ne selittävät 

emotionaalista asennetta ja kolmannessa rationaalisen ja emotionaalisen asenteen selittävyyttä 

käyttäytymisaikomuksessa. Estimoinnissa käytettiin OLS- eli pienimmän neliösumman 

menetelmää. 
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Kaikkien kolmen regressiomallin selittävät muuttujat korreloivat tilastollisesti merkitsevästi 

selitettävien muuttujien kanssa, joten regressioanalyysiin vaadittava lineaarisuusoletus täyttyy 

(liitteet 2-4, 6). Selittävistä muuttujista konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen välillä 

korrelaatiota ei ollut (liite 5), mutta emotionaalinen ja rationaalinen asenne korreloivat keskenään 

(liite 7). Toleranssi näiden muuttujien välillä on 0.453 (liite 26) joka ylittää riskitason 0.1, mutta on 

kuitenkin matalahko. Toleranssi konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen välillä oli taas 0.997, eli 

erittäin hyvä (liitteet 10, 18). Näin ollen multikollineaarisuus ei tuota regressioanalyysin tuloksiin 

vääristymiä ainakaan niissä malleissa, joissa selittävinä muuttujina ovat konformisuus ja 

tilastotiedeahdistus. Regressioanalyysin taustaedellytyksistä homoskedastisuus ei täyty 

regressiomallissa, jossa mitataan konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen selitysvoimaa 

rationaaliseen asenteeseen (liite 11). Pr > ChiSq –arvo jää lukemalla 0.0151 alle riskitason 0.05. 

Tämä ei vaikuta mallin selityskertoimeen, mutta heikentänee mallin tilastollista merkittävyyttä. 

Muut kaksi mallia ovat homoskedastisia (liitteet 18, 25). Residuaali on kaikissa malleissa lähes 

normaalijakautunut (liitteet 12, 20, 27). 

Konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen selitysvoimaa rationaaliseen asenteeseen nähden 

esittävästä mallista poistettiin kolme radikaaleinta, Cook’s D –taulukon osoittamaa outlier-

havaintoa (liite 13). Havaintojen poistaminen nosti mallin R2-arvoa 0.06 yksikköä ja f-arvoa 6.08 

yksikköä. Myös ChiSq-arvo nousi 0.0171 yksikköä (liite 15), mutta arvo on yhä alle riskitason 0.05, 

joten heteroskedastisuus jää edelleen voimaan. Rationaalista asennetta selittävässä mallissa 

molempien selittävien muuttujien regressiokertoimet nousivat hieman. Selittävien muuttujien 

toleranssi laski 0.001 yksikköä, mutta on edelleen erittäin hyvä arvolla 0.996. Residuaalin 

jakautuneisuus muuttui havaintojen poistamisen myötä oikealle vinoksi (liite 14).  

Myös mallista, jossa emotionaalinen asenne on selitettävänä muuttujana, poistettiin voimakkaasti 

vaikuttavia outlier-havaintoja, yhteensä kaksi (liite 21). Havaintojen poistaminen nosti mallin 

selityskerrointa 0.03 yksikköä, F-arvoa 3.09 yksikköä ja myös ChiSq nousi 0.1346:sta 0.2652:teen. 

Outliereiden poiston myötä konformisuuden regressiokerroin laski ja tilastotiedeahdistuksen nousi. 

Tämä muutti mallia myös niin, että regressiokerrointen vaikutus suhteessa emotionaaliseen 

asenteeseen muuttui – tilastotiedeahdistuksen kerroin on konformisuutta korkeampi, kun 

alkuperäisessä mallissa suhde oli toisin päin. Toleranssi heikkeni 0.005 yksikköä, mutta pysyi 

edelleen erittäin hyvänä arvolla 0.992. Residuaalin jakautuneisuus on outlier-havainnottomassa 

mallissa hieman vasemmalle vino (liite 22). 
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Taulukko 11:Rationaalista ja emotionaalista asennetta selittävät regressioanalyysit (ennen kurssia kerätty aineisto) 

 Selitettävät muuttujat 

 Emotionaalinen asenne (ASE) Rationaalinen asenne (ASR) 

Selittävät 

muuttujat 

 b keskivirhe t. Pr > |t| b keskivirhe t. Pr > |t| 

Vakio 44.522 4.138 10.76 <.0001 52.800 4.30 12.28 <.0001 

Konformisuus 

(KON) 

0.336 0.069 4.88 <.0001 0.530 0.072 7.33 <.0001 

Tilastotiedeahdistus 

(ANX) 

-0.362 0.067 -5.38 <.0001 -0.253 0.071 -3.58 0.0005 

Mallin sopivuus R2 adj. R2 F (df) Pr > F R2 adj R2 F (df) Pr > f 

 0.37 0.36 28.86 <.0001 0.42 0.41 35.09 <.0001 

 

 

Taulukkoon 11 on koostettu niiden regressioanalyysien outlier-havainnottomat tulokset, joissa 

selittävinä muuttujina ovat konformisuus ja tilastotiedeahdistus. Molempien mallien t-testit 

selittäville muuttujille ovat tilastollisesti merkitseviä, mikä viittaa siihen, että selittävillä muuttujilla 

voidaan katsoa olevan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Myös F-arvo, joka todentaa sen, onko 

mallilla selitysvoimaa selitettävien muuttujien suhteen, on molemmissa malleissa tilastollisesti 

merkittävä.  

Mallissa, jossa selitettävänä muuttujana on emotionaalinen asenne, selitysaste on 0.37, mikä 

tarkoittaa sitä, että tilastotiedeahdistuksen ja konformisuuden voidaan katsoa selittävän 37 % siitä, 

millaiseksi emotionaalinen asenne kehittyy. Konformisuuden regressiokerroin on mallissa 0.34. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että konformisuus ja emotionaalinen asenne ovat positiivisessa 

suhteessa toisiinsa. Mikäli vastaaja siis kokee, että hänelle tärkeät ja vaikutusvaltaiset ihmiset 

kannustavat häntä käyttämään SAS-ohjelmaa ja pitävät tämän käyttöä tärkeänä, suhtautuu myös 

vastaaja positiivisemmin emotionaalisella tasolla SAS-ohjelman käyttöön. Tilastotiedeahdistuksen 

regressiokerroin emotionaalisen asenteen suhteen on -0.36, mikä viittaa siihen, että mikäli vastaaja 

kokee tilastotiedeahdistusta, muuttuu tämän emotionaalisen asenne negatiivisemmaksi, eli SAS:in 

käyttö koetaan muun muassa epämiellyttävämmäksi.  

Rationaalista asennetta selittävässä mallissa selitysaste on vielä emotionaalista korkeampi, 42 %. 

Konformisuuden vaikutus on mallin mukaan huomattavasti voimakkaampi siihen nähden, 

millaiseksi vastaajan rationaalinen asenne SAS-ohjelmistoa kohtaan muodostuu. Regressiokerroin 

on 0.53 eli positiivinen ja korkea. Tilastotiedeahdistuksen kerroin on taas -0.25 eli negatiivinen. 

Kuten emotionaalisenkin asenteen mallissa, on tilastotiedeahdistuksen kokemisen voimakkuuden 
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taso käänteisessä suhteessa siihen, kuinka positiivinen vastaajan rationaalinen asenne SAS-ohjelmaa 

kohtaan on. 

Regressiomallissa, jossa tutkittiin rationaalisen ja emotionaalisen asenteen vaikutusta 

käyttäytymiseen, poistettiin kaksi radikaaleimmin poikkeavaa ja vaikuttavaa havaintoa (liite 29). 

Havaintojen poisto nosti R2-arvoa 0.02 yksikköä, F-arvoa 10.87 yksikköä ja ChiSq-arvoa 0.0063 

yksikköä. Mallin toleranssi laski 0.016 yksikköä, mutta pysyi edelleen yli kriittisen arvon 0.1 

ollessa 0.43694. Mallin residuaali säilyi normaalijakautuneena outliereiden poiston jälkeen (liite 

30).  

Taulukko 12: Käyttäytymistä selittävä regressioanalyysi (ennen kurssia kerätty aineisto) 

 Selitettävä muuttuja 

 Käyttäytyminen: SAS-ohjelman käyttöaikomus (KAYT) 

Selittävät muuttujat b keskivirhe t. Pr > |t| 

Vakiotermi -6.096 3.306 -1.83 0.0702 

Rationaalinen asenne 

(ASR) 

0.545 0.083 6.58 <.0001 

Emotionaalinen asenne 

(ASE) 

0.488 0.093 5.23 <.0001  

Mallin sopivuus R2 adj. R2 F (df) Pr > F 

 0.74 0.73 139.91 <.0001 

 

Taulukossa 12 on outlier-havainnottoman regressioanalyysimallin, jossa tutkittiin rationaalisen ja 

emotionaalisen asenteen vaikutuksia käyttäytymiseen, tulokset. Selittävät muuttujat saivat 

tilastollisesti merkitseviä t-arvoja. Mallin vakiotermin t-testi ei saanut tilastollisesti merkitsevää 

tulosta, mutta tällä ei liene vaikutusta, sillä aineistossa ei ollut havaintoja, joissa kaikki selittävät 

muuttujat olisivat saaneet arvoksi nollan. Rationaalisen asenteen regressiokerroin oli 0.55 ja 

emotionaalisen 0.49. Koko mallin selityskerroin on 0.74, ja näin rationaalinen ja emotionaalinen 

asennoituminen selittäisi 74 % vastaajan käyttöaikomuksista. Myös mallin f-arvo on korkea, 

139.91, ja tilastollisesti merkittävä. Mallin selityskerroin ja F-arvo ovat hyvin korkeita. Vaikka 

mallin toleranssi ylittikin kriittisen arvon 0.1, on silti huomioitava, että rationaalisen ja 

emotionaalisen asenteen muuttujien keskinäinen voimakas korrelaatio saattaa vaikuttaa malliin 

siten, että selityskerroin ja F-arvo ovat hyvin korkeita. 

Tulosten pohjalta voidaan kuitenkin tulkita, että vastaajan asennoitumisella, sekä rationaalisella että 

emotionaalisella, on merkittävä vaikutus vastaajan aikomukseen käyttää SAS-ohjelmaa. Mikäli 

vastaaja suhtautuu positiivisesti SAS:in käyttöön sekä tunne- että järkitasolla, aikoo hän käyttää 

ohjelmistoa myös tulevaisuudessa todennäköisemmin ja enemmän. Rationaalisen asenteen 
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regressionkertoimen ollessa korkeampi on myös sen vaikutus käyttäytymiseen korkeampi. Näin 

mallin pohjalta voidaan tulkita, että vaikka vastaaja kokisikin SAS-ohjelmiston käytön 

epämiellyttäväksi, vaikuttaa se, että hän kokee käytöstä olevan hyötyä, enemmän ohjelmiston 

tulevaisuuden käyttöaikomuksiin. 

Myös kurssin jälkeen kerätyn aineiston muodostettujen summamuuttujien yhteyksiä tarkasteltiin 

regressioanalyysin avulla. Näiden muuttujien välillä regressioanalyyseja tehtiin yhteensä neljä – 

samat mallit kuin ennen kurssia kerätyn aineiston kohdalla, ja lisäksi yksi malli, jossa selittävinä 

muuttujina on rationaalinen ja emotionaalinen asenne ja selitettävänä kvantitatiivisten menetelmien 

käyttöaikomus.  

Taustaedellytyksistä lineaarisuusoletus täyttyy selitettävien muuttujien korreloidessa selittävien 

muuttujien kanssa (liitteet 66–69). Selittävistä muuttujista tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ei 

esiinny konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen välillä (liite 71), mutta kuten ennen kurssia 

kerättyjen muuttujien malleissa, korreloivat rationaalinen ja emotionaalinen asenne keskenään (liite 

72). Toleranssi on kuitenkin yli riskitason 0.1, ja myös parempi kuin ennen kurssia kerättyjen 

muuttujien malleissa arvolla 0.604 (liite 50). Samoin kuin ennen kurssia kerättyjen muuttujien 

malleissa, täyttyy taustaoletus heteroskedastisuudesta muiden, paitsi rationaalista asennetta 

selittävän mallin osalta (liitteet 35, 43, 51, 59). Residuaali on normaalijakautunut kaikissa malleissa 

(liitteet 36, 44, 52, 60). 

Mallista, jossa selittävinä muuttujina oli konformisuus ja tilastotiedeahdistus ja selitettävänä 

muuttujana rationaalinen asenne, poistettiin kolme outlier-havaintoa (liite 37). Havaintojen 

poistamisen myötä mallin R2-arvo nousi 0.07 yksikköä ja F-arvo 6.62 yksikköä. ChiSq-arvo laski 

0.0028:aan 0.0081:stä. Näin ollen mallin taustaedellytys homoskedastisuudesta ei täyty – ei 

alkuperäisessä eikä outlier-havainnottomassa mallissa. Mallin toleranssi on erittäin hyvä arvolla 

0.973, ja muutos edelliseen malliin on -0.004 yksikköä (liite 31). Mallin residuaalin 

normaalijakautuneisuus heikkeni (liitteet 33, 36).  

Regressioanalyysista, jossa tilastotiedeahdistuksen ja konformisuuden selitysvoimaa tarkastellaan 

emotionaaliseen asenteeseen, poistettiin myös kolme voimakkaasti vaikuttavaa havaintoa. 

Alkuperäiseen malliin nähden selityskerroin muuttui reilusti kasvaen 0.09 yksikköä. Myös f-arvo 

nousi reilusti, 17.92 yksikköä. ChiSq-arvo tippui huomattavasti arvosta 0.53 arvoon 0.08, mutta 

malli pysyi edelleen homoskedastisena arvon ylittäessä riskitason 0.05. Toleranssi on 0.9827 eli 

erittäin hyvä. Residuaalin jakautuneisuus pysyi normaalina (liitteet 40, 42).  
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Taulukko 13: Rationaalista ja emotionaalista asennetta selittävät regressioanalyysit (kurssin jälkeen kerätty aineisto) 

 Selitettävät muuttujat 

 Emotionaalinen asenne (ASE2) Rationaalinen asenne (ASR2) 

Selittävät 

muuttujat 

b keskivirhe t. Pr > |t| b keskivirhe t. Pr > |t| 

Vakiotermi 42.155 3.209 13.13 <.0001 53.068 4.19 12.66 <.0001 

Konformisuus 

(KON2) 

0.460 0.055 8.32 <.0001 0.397 0.071 5.58 <.0001 

Tilastotiedeahdistus 

(ANX2) 

-0.345 0.053 -6.53 <.0001 -0.249 0.067 -3.70 0.0003 

Mallin sopivuus R2 adj. R2 F (df) Pr > F R2 adj R2 F (df) Pr > F 

 0.55 0.54 64.16 <.0001 0.34 0.32 26.48 <.0001 

 

 

Taulukossa 13 esitetään outlier-havainnottomien regressioanalyysien, joissa selittäjinä ovat 

konformisuus ja tilastotiedeahdistus, tulokset. Molemmat mallit saavat tilastollisesti merkitsevät F-

arvot ja vakiotermin sekä selittävien muuttujien t-arvot. Myös mallien selityskertoimet eli R2-arvot 

poikkeavat nollasta ja ovat näin tilastollisesti merkittäviä. Rationaalista asennetta selittävässä 

mallissa selityskerroin on laskenut verrattuna analyysiin, joka on tehty vastaaville, ennen kurssin 

järjestämistä kerätyn aineiston muuttujille. Mallin, jossa emotionaalinen asenne on selitettävänä 

muuttujana, selityskerroin on noussut voimakkaasti verrattuna vastaavaan malliin ennen kurssia 

kerätyn aineiston muuttujista. Erityisesti konformisuuden selityskerroin on noussut, ja sen 

selitysvoima tilastotiedeahdistukseen nähden on korkeampi toisin kuin ennen kurssia kerätyn 

aineiston vastaavien muuttujien mallissa. 

Rationaalisen ja emotionaalisen selittävän muuttujan mallista, jossa selitettävänä oli SAS-

ohjelmiston käyttöaikomus, poistettiin yhteensä neljä havaintoa. Selityskerroin nousi 0.05 yksikköä, 

f-arvo nousi 23.56 ja ChiSq puolestaan laski 0.3212 yksikköä, mutta malli pysyi edelleen riskitason 

yläpuolella. Mallin toleranssi on hyvä lukemalla 0.6286. Residuaali on lähes normaalijakautunut. 

Viimeisestä mallista, eli mallista jossa rationaalisen ja emotionaalisen asenteen selitysvoimaa 

tarkastellaan suhteessa kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomukseen, poistettiin kaksi 

havaintoa. Mallin R2-arvo nousi 0.06 yksikköä, F-arvo 13.54 ja ChiSq 0.1534. ChiSq-arvon 

mukaan malli pysyi edelleen heteroskedastisena. Toleranssi on hyvä 0.6306, muutos alkuperäiseen 

malliin on +0.0263. Residuaali on tässäkin mallissa lähes normaalijakautunut. 
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Taulukko 14: Käyttäytymistä selittävät regressioanalyysit (kurssin jälkeen kerätty aineisto) 

 Selitettävät muuttujat 

 SAS-käyttöaikomus (KAYT2) Kvantitatiiviset menetelmät -

käyttöaikomus (KAYTQ2) 

Selittävät 

muuttujat 

b keskivirhe t. Pr > |t| b keskivirhe t. Pr > |t| 

Vakiotermi -10.076 3.575 -2.82 0.0058 9.315 4.28 2.18 0.0317 

Rationaalinen asenne 

(ASR2) 

0.649 0.076 8.58 <.0001 0.57 0.090 6.33 <.0001 

Emotionaalinen 

asenne (ASE2) 

0.461 0.081 5.66 <.0001 0.286 0.099 2.89 0.0047 

Mallin sopivuus R2 adj. R2 F (df) Pr > F R2 adj R2 F (df) Pr > F 

 0.72 0.71 131.09 <.0001 0.51 0.50 56.01 <.0001 

 

 

Yllä olevassa taulukossa 14 esitetään outlier-havainnottomat tulokset malleista, joissa selittäjinä 

ovat rationaalinen ja emotionaalinen asenne. Molempien mallien R2-arvojen voidaan todeta olevan 

tilastollisesti merkittäviä, sillä ne poikkeavat nollasta. Myös mallien F-arvot ja vakiotermien sekä 

selittävien muuttujien selityskertoimet ovat tilastollisesti merkittäviä.  

Emotionaalisen ja rationaalisen asenteen selityskerroin SAS-ohjelman käyttöaikomukseen ei 

poikkea merkittävästi ennen kurssia kerätyn aineiston muuttujien analyysista. Mallin toleranssi on 

myös parantunut, eli multikollineaarisuus ja sen selityskerrointa mahdollisesti nostava vaikutus 

heikentynyt ennen kurssia kerättyjen, vastaavien muuttujien regressiomalliin nähden. Rationaalisen 

asenteen regressiokerroin on noussut ennen kurssia kerättyjen muuttujien malliin nähden melko 

voimakkaasti. Emotionaalisen asenteen regressiokerroin on taas laskenut hieman. Kvantitatiivisten 

menetelmien käyttöaikomusta selittävässä mallissa selityskerroin on 0.51. Toisin sanoen 

emotionaalisella ja rationaalisella asennoitumisella voidaan mallin perusteella selittää 51 % siitä, 

aikooko vastaaja kvantitatiivisia menetelmiä tulevaisuudessa. Rationaalinen asennoituminen 

vaikuttaa emotionaalista voimakkaammin käyttöaikomuksiin. 

Regressioanalyysien tulosten pohjalta voidaan yhteenvetona sanoa, että sekä konformisuus että 

vastaajan kokema tilastotiedeahdistus vaikuttaa siihen, millaiseksi vastaajan asenne, sekä 

emotionaalinen että rationaalinen, kurssia kohtaan muotoutuu. Mikäli vastaaja saa tukea ja 

kannustusta itselleen tärkeiltä ja vaikutusvaltaisilta ihmisiltä SAS:in käytön suhteen, kehittyy tämän 

asenne myönteisemmäksi SAS:in käyttöä kohtaan sekä järki- että tunnetasolla. Mikäli vastaaja taas 

kokee ahdistusta liittyen SAS-ohjelman käyttöön, muuttuu asenne taas kielteisemmäksi. Asenteet 



31 

 

taas vaikuttavat siihen, kuinka henkilö tulee tulevaisuudessa hyödyntämään SAS-ohjelmistoa ja 

kvantitatiivisia menetelmiä. Mitä positiivisempi vastaajan asennoituminen SAS:in ja 

kvantitatiivisten menetelmien suhteen on, sitä vahvempi on aikomus käyttää edellä mainittuja 

tulevaisuudessa. 

4.2. Lukuvuonna 2015–2016 kerätty aineisto 
 

Vuonna 2014 opintonsa aloittaneilta kauppatieteiden opiskelijoilta kerättiin Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssiin liittyvä kyselyaineisto. Kohderyhmäksi valikoituivat toista 

vuosikurssiaan suorittavat opiskelijat, sillä he ovat todennäköinen kohderyhmä niistä henkilöistä, 

jotka suorittavat Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin lukuvuonna 2015-2016. 

Kyselyaineistossa esitettiin väittämiä suhdelukuasteikolla 0-100. Aineistoon sisältyi kysymyksiä 

liittyen vastaajien mahdollisiin ennakkokäsityksiin Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssista 

ja siihen, kuinka nämä ennakkokäsitykset muodostuvat ja vaikuttavat vastaajaan. Aineistoon on 

sisällytetty esimerkiksi muuttujia, jotka tarkastelevat, aiheuttavatko nämä ennakkokäsitykset 

vastaajalle stressiä. Stressi jaoteltiin sekä hyvään stressiin, joka ilmenee vastaajan 

motivoituneisuutena ja innostuneisuutena, ja huonoon stressiin, jonka seurauksena vastaaja kokee 

itsensä ahdistuneeksi ja huolestuneeksi. Aineistossa on myös tilastotiedeahdistusta mittaavia 

väittämiä, jotka on laadittu Cruisen et al. (1985) tilastotiedeahdistusta kuvaavien mittareiden 

pohjalta. Lisäksi aineistoissa on väittämiä, joilla pyritään selvittämään tutkimusjoukon aiempia 

kokemuksia liittyen matemaattiseen osaamiseen ja kvantitatiivisiin menetelmiin. 

 

Taulukko 15: Vastaajien sukupuoli- ja suuntautumisvaihtoehtojakaumat (aineisto 2015-2016) 

Sukupuoli % n kumulat. n 

Mies 60.5 49 49 

Nainen 39.5 32 81 

Suuntautumisvaihtoehto    

Kansainvälinen liiketoiminta 28.4 23 23 

Talousjohtaminen 71.6 58 81 

Muu  / En ole valinnut 0 0 81 

 

Taulukosta 15 voidaan nähdä vastaajien sukupuolijakauma ja kandidaattivaiheen 

suuntautumisvaihtoehto. Vastanneista suurempi osuus on ollut miehiä kuin naisia, ja myös 

suurempi osa vastanneista on valinnut pääaineekseen talousjohtamisen. Suoritettuja opintopisteitä 

opiskelijoilla oli keskimäärin 77 ja suoritettujen opintopisteiden keskiarvo oli 3.26. Vastaajien 
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keskimääräinen arvosana kurssista taloustieteiden matematiikka oli 2.3 ja kurssista tilastollisen 

tutkimuksen perusteet 3.5 (liite 72).  

4.2.1.  Tilastolliset tunnusluvut  

 

Vastaajista 92.5 % (n=74) kertoi kuulleensa vanhempien opiskelijoiden puhuneen Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät –kurssista (liite 64). Puhetta Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssista 

siis selkeästi esiintyy. Taulukkoon 16 on koottu näiden puheiden vaikutus vastaajiin. Vastaajat 

kokivat muiden kauppatieteiden opiskelijoiden puheiden vaikuttavan ennakkosuhtautumiseen 

kurssia keskitasoa hieman voimakkaammin (Q4_1) ja vastausten hajonta oli melko normaalia. Sitä, 

miten nämä puheet vaikuttavat, pyydettiin arvioimaan asteikolla ´’0 = erittäin negatiivisesti – 100 

= erittäin positiivisesti” ja asteikossa luku 50 edusti neutraalia asennoitumista. Puheiden vaikutus 

vastaajien ennakkosuhtautumiseen kallistuu keskimääräisesti negatiivisen puolelle ja vastausten 

keskihajonta on keskimääräistä matalampaa (Q5_1). Vastaajat kokivat kurssin aiheuttavan 

kuulopuheiden perusteella huonoa stressiä (Q6_1) asteikolla ”0 = ei lainkaan – 100 = erittäin 

paljon” keskimäärin mitta-asteikon keskitasoa alhaisemmin, mutta vastausten hajonta on melko 

suurta. Hyvää stressiä kurssi taas aiheutti keskimääräisesti vähemmän kuin huonoa stressiä, ja 

vastausten hajonta on myös verrattain matala (Q28_1).  

Taulukko 16: Muiden opiskelijoiden puheiden vaikutusta mittaavat muuttujat (aineisto 2015-2016) 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q4_1 59.0 23.6 0-100 80 

Q5_1 40.8 19.8 0-90 50 

Q6_1 40.1 30.0 0-100 0 

Q28_1 26.8 20.4 0-73 0 

 

Vain 27.5 %:lla vastaajista (n=58) oli muuhun kuin muiden opiskelijoiden puheisiin perustuvaa 

ennakkokäsitystä kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä (liite 65). Muuhun perustuva 

ennakkokäsitys oli myös luonteeltaan negatiivisen puolelle kallistuvaa, ja vastausten hajonnan 

voidaan todeta olevan matala (Q20_1). Muuhun perustuvat ennakkokäsityksen aiheuttivat hyvää 

(Q22_1) ja huonoa (Q29_1) stressiä samassa suhteessa, eikä stressin taso ollut kovinkaan korkea. 

(Taulukko 17) 
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Taulukko 17: Muuhun perustuvan ennakkokäsityksen vaikutusta kuvaavat muuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q20_1 41.4 18.8 0-80 50 

Q22_1 34.7 25.8 0-100 50 

Q29_1 34.8 22.2 0-88 50 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeäksi he kokevat tilastollisten menetelmien 

hyödyntämisen sekä opintojen, että työelämänsä kannalta. asteikolla ”0 = ei lainkaan tärkeäksi – 

100 = erittäin tärkeäksi”. Väittämät perustuvat Cruisen et al. (1985) näkemyksen mukaisiin 

tilastotiedeahdistuksen ulottuvuuksiin. Taulukossa 15 esitetään näiden väittämien tunnusluvut. 

Voidaan todeta, että tilastollisten menetelmien tärkeys koetaan keskimäärin asteikon keskitasoa 

tärkeämmäksi sekä opintojen (Q7_1) että työelämän (Q30_1) suhteen. Kummankaan muuttujan 

hajontakaan ei ollut kovin korkeaa.  

Taulukko 18: Tilastollisten menetelmien koettua tärkeyttä kuvaavat muuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q7_1 56.9 20.6 0-100 70 

Q30_1 55.5 22.1 1-100 50 

 

Tilastotiedeahdistuksen kokemista vastaajien keskuudessa pyrittiin kartoittamaan myös väittämillä, 

joissa vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka ahdistuneeksi he kokivat itsensä suorittaessaan 

erilaisia tilastollisiin menetelmiin liittyviä toimintoja asteikolla ”0 = ei lainkaan ahdistuneeksi – 

100 = erittäin ahdistuneeksi”. Taulukkoon 19 on koottu näiden muuttujien tilastolliset tunnusluvut. 

Näitä toimintoja ovat tilastollisten testien tulosten analysointi (Q8_1), käytettävän tilastollisen testin 

valinta (Q31_1), SAS EG- tai muun vastaavan ohjelman käyttö (Q34_1) ja tilastollisiin menetelmiin 

liittyvän tentin suorittaminen (Q10_1) ja tilastollisiin menetelmiin liittyvien harjoitusten ja 

tehtävien tekeminen (Q35_1). Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka hyvin hän kokee 

mielestään hallitsevansa tilastollisiin menetelmiin liittyvät matemaattiset tehtävät (Q9_1). 

Ahdistus liittyen erilaisiin tilastollisten menetelmien toimintoihin ei näytä ilmenevän erityisen 

voimakkaana. Vastausten keskiarvot sijoittuvat mitta-asteikon keskitason alapuolelle. Korkeimman 

ja muista merkittävästi poikkeavan arvon saa SAS EG- tai muun vastaavan ohjelman käytön 
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yhteydessä esiintyvää ahdistusta mittaava muuttuja. Vastaajat kokivat keskimääräisesti 

hallitsevansa tilastollisiin menetelmiin liittyvät tehtävät asteikon keskitasoa paremmin. 

Taulukko 19: Tilastollisten menetelmien toimintoihin liittyvää ahdistusta mittaavat muuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q8_1 31.4 22.1 0-100 20 

Q31_1 37.3 24.8 0-100 10 

Q34_1 48.0 29.0 0-100 60 

Q10_1 39.1 24.1 0-100 50 

Q35_1 40.2 24.2 0-100 50 

Q9_1 54.5 22.3 0-91 50 

 

Viimeinen tilastotiedeahdistusta mittaava muuttujakategoria käsittelee pelkoa liittyen avun 

pyytämiseen ja kurssista vastaaviin opettajiin (taulukko 20). Vastaajia pyydettiin arvioimaan 

asteikolla ”0 = ei lainkaan – 100 = erittäin paljon”, kuinka paljon avun pyytäminen pelottaa 

kurssista vastaavilta opettajilta (Q11_1), muilta opiskelijoilta (Q43_1) ja kuinka paljon kurssin 

opettajat pelottavat yleisellä tasolla (Q12_1). Kaikki nämä tilastotiedeahdistusta mittaavat väittämät 

saivat keskiarvoja, jotka sijoittuvat alle reilusti alle mitta-asteikon keskitason 50. Vastauksissa ei 

myöskään ollut erityisten suurta hajontaa. Pelkoa liittyen avun pyytämiseen ja kurssista vastaaviin 

opettajiin ei siis näytä esiintyvän opiskelijoiden keskuudessa. 

Taulukko 20: Pelko liittyen avun pyytämiseen ja kurssista vastaaviin opettajiin 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q11_1 26.5 23.7 0-100 0 

Q43_1 15.2 19.6 0-100 0 

Q12_1 16.0 22.5 0-90 0 

 

Viimeisenä vastaajilta tiedusteltiin myös omaa näkemystään matemaattisesta osaamisestaan 

alemmilla koulutusasteilla (Q13_1) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston muilla 

matemaattispainotteisilla kursseilla (Q36_1) asteikolla ”0 = erittäin heikkoa – 100 = erittäin 

hyvää”. Matemaattista osaamista tarkasteltiin myös siltä näkökannalta, kuinka haastavaksi vastaajat 

olivat kokeneet Tilastollisen tutkimuksen perusteet- (Q15_1) ja Taloustieteiden matematiikka 

(Q37_1) –kurssit, ja kuinka tyytyväisiä he suoriutumiseensa kursseista olivat (Q38_4 ja Q39_1). 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon he ovat olleet tekemisissä kvantitatiivisten 

menetelmien kanssa ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa (Q14_1). Taulukkoon 21 
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on koottu näiden väittämien tilastolliset tunnusluvut. Vastaajat kokivat matemaattisen osaamisensa 

alemmilla koulutusasteilla keskimäärin suhteellisen hyväksi, ja vastausten hajonta oli myös 

alhainen. Matemaattinen osaaminen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa oli vastaajien mielestä 

myös ollut melko hyvää. Taloustieteiden matematiikka –kurssi oli koettu keskimäärin 

haastavammaksi kuin Tilastollisen tutkimuksen perusteet. Vastaajat olivat myös keskimäärin 

huomattavasti tyytyväisempiä suoriutumiseensa Tilastollisen tutkimuksen perusteet- kuin 

Taloustieteiden matematiikka –kurssista. Tilastollisten menetelmien kanssa vastaajat olivat olleet 

keskimääräisesti tekemisissä melko vähän ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa, ja 

väittämän vastausten hajonta on verrattain matala. 

Taulukko 21: Aiempi matemaattinen osaaminen ja -kokemus 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli Moodi 

Q13_1 73.3 15.3 25–100 70 

Q36_1 59.3 20.3 18–100 50 

Q14_1 20.8 17.2 0-70 10 

Q15_1 43.5 20.0 0-80 30 

Q37_1 49.1 25.1 1-100 50 

Q38_4 73.0 27.9 0-100 100 

Q39_1 46.3 31.4 0-100 20 

 

4.2.2.  Demografisten tekijöiden vaikutus  

 

Myös vuonna 2015–2016 kerätyssä aineistossa tarkasteltiin demografisten tekijöiden mahdollista 

vaikutusta siihen, kuinka mielipideväittämiin on vastattu. Tarkasteltavia demografisia tekijöitä ovat 

vastaajan sukupuoli, ja kauppatieteiden opintojen suuntautumisvaihtoehto. Analyysimenetelmänä 

käytettiin Mann-Whitneyn testiä. 

Taulukossa 22 esitetään ne muuttujat, joiden jakaumat eroavat toisistaan luokittelevan muuttujan eri 

ryhmissä, kun luokittelevana muuttujana on sukupuoli. Matemaattinen osaaminen alemmilla 

koulutusasteilla (Q13_1) on ollut oman kokemuksen pohjalta heikompaa miehillä kuin naisilla. 

Miehet kokivat myös Tilastollisen tutkimuksen perusteet –kurssin keskimäärin haastavammaksi 

kuin naiset (Q15_1), ja olivat myös keskimäärin tyytymättömämpiä suoriutumiseensa kyseiseltä 

kurssilta. 
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Taulukko 22: Varianssianalyysin tilastollisesti merkitsevät tulokset (luokitteleva muuttuja sukupuoli)  

 

Mean score (Q2)  Q13_1 Q15_1 Q28_4 

Mies 36.5 45.0 35.5 

Nainen 47.8 33.4 48.3 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0347 0.0306 0.0154 

  

Taulukkoon 23 on koostettu ne muuttujat, joiden arvot ovat poikkeavat toisistaan eri ryhmissä, kun 

luokitteleva muuttuja on kauppatieteiden opintojen suuntautumisvaihtoehto. Muuhun perustuva 

ennakkokäsitys aiheutti keskimääräisesti enemmän hyvää stressiä talousjohtamisen 

suuntautumisvaihtoehtoa opiskeleville kuin kansainvälistä liiketoimintaa opiskeleville tilastollisesti 

merkitsevästi (Q29_1). Talousjohtamisen pääainetta lukevat kokivat myös keskimääräisesti 

tärkeämmäksi tilastollisten menetelmien hyödyntämisen opinnoissaan (Q7_1). Eroa kokemuksesta 

sen suhteen, kuinka tärkeäksi tilastollisten menetelmien hyödyntäminen koetaan työelämän suhteen, 

ei kuitenkaan ollut. Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat kokivat myös hallitsevansa 

tilastollisiin menetelmiin liittyvät matemaattiset tehtävät keskimääräistä heikommin kuin 

talousjohtamisen opiskelijat (Q9_1).  

Taulukko 23: Varianssianalyysin tilastollisesti merkitsevät tulokset (luokitteleva muuttuja suuntautumisvaihtoehto) 

 

Mean score (Q33) Q29_1 Q7_1 Q9_1 

Talousjohtaminen  33.7 43.6 44.5 

Kansainvälinen liiketoiminta 23.0 31.2 32.2 

Two-Sided Pr > |Z| 0.0278 0.0290 0.0338 

 

4.2.3.  Mielipideväittämien väliset riippuvuussuhteet 

 

Analyysissa tarkasteltiin aineiston mielipideväittämien välisiä riippuvuussuhteita. Väittämän 

Kuinka paljon arvioit näiden puheiden vaikuttavan ennakkosuhtautumiseesi kurssia kohtaan? 

(Q4_1) suhdetta tarkasteltiin muihin väittämiin nähden Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. 
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Taulukko 24: Q4_1–muuttujan kanssa tilastollisesti merkitsevästi korreloivat muuttujat 

 

 Q6_1 Q22_1 Q8_1 Q31_1 Q12_1 Q36_1 

Q4_1  0.509 0.493 0.295 0.299 0.244 -0.234 

P-arvo <.0001 <.0001 0.0093 0.0078 0.0462 0.0381 

 

Taulukossa 24 esitetään muuttujat, joiden kanssa Q4_1-muuttuja korreloi tilastollisesti 

merkitsevästi. Toisin sanoen sillä, kuinka paljon vastaaja on kokenut kuulopuheiden vaikuttavan 

ennakkosuhtautumiseen Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan, on positiivinen 

lineaarinen yhteys siihen, kuinka paljon vastaaja kokee puheiden aiheuttavan huonoa stressiä 

(Q6_1), ja kuinka ahdistuneeksi vastaaja kokee itsensä sekä analysoidessaan tilastollisten testien 

tuloksia (Q8_1) että valitessaan, mitä tilastollista testiä analyysissa tulisi käyttää (Q31_1). Q4_1-

muuttuja korreloi positiivisesti myös sen suhteen, kuinka paljon vastaaja kokee muuhun perustuvan 

ennakkokäsitysten aiheuttavan huonoa stressiä (Q22_1). Myös pelko kurssista vastaavia opettajia 

kohtaan oli yhteydessä siihen, kuinka paljon opiskelijat kokivat ennakkopuheiden vaikuttavan 

(Q12_1). Lisäksi muuttuja Q4_1 korreloi negatiivisesti sen kanssa, millaista vastaajan osaaminen 

on ollut muilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston matemaattispainotteisilla kursseilla, ja 

positiivisesti sen kanssa, kuinka haastavaksi vastaaja oli kokenut Tilastollisen tutkimuksen 

perusteet- ja Taloustieteiden matematiikka –kurssit.   

Taulukko 25: Q14_1-muuttujan kanssa tilastollisesti merkitsevästi korreloivat muuttujat 

 

 Q36_1 Q37_1 Q9_1 Q28_1 

Q14_1  0.235 -0.257 0.260 0.315 

P-arvo 0.044 0.0284 0.0255 0.015 

   

Myös muuttujan Q14_1 eli ”Kuinka paljon olet ollut tekemisissä kvantitatiivisten menetelmien 

kanssa ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa” riippuvuussuhdetta muihin väittämiin 

nähden analysoitiin Spearmanin korrelaatiokertoimen kanssa (taulukko 25). Muuttuja korreloi 

positiivisesti sen kanssa, kuinka hyvää vastaajan osaaminen oli LUT:n muilla 

matemaattispainotteisilla kursseilla ollut (Q36_1) ja myös kuinka haastavaksi vastaaja oli kokenut 

Taloustieteiden matematiikka –kurssin (Q37_1). Aiempi kokemus kvantitatiivisista menetelmistä 

korreloi positiivisesti myös sen kanssa, kuinka hyvin vastaaja koki hallitsevansa tilastollisiin 
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menetelmiin liittyvät matemaattiset tehtävät (Q9_1). Positiivista ja tilastollisesti merkitsevää 

korrelaatiota esiintyi myös sen suhteen, kuinka paljon vastaaja koki muiden puheiden aiheuttavan 

hyvää stressiä. 

4.2.4.  Avoimen kysymyksen teemat 

 

Aineiston viimeinen osa oli avoin kysymys, johon vastaajat saivat vapaasti vastata, mikä 

mahdollisesti aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia kurssia kohtaan. Kysymyksen kuvausteksti kuului 

seuraavasti:  

”Kuvaile seuraavaksi omin sanoin tarkemmin syitä, jotka voisivat selittää negatiivisia 

tuntemuksiasi "Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät" -kurssia kohtaan (esimerkiksi SAS EG -

ohjelman käytön haastavuus, heikko menestyminen matemaattisissa aineissa peruskoulussa, 

lukiossa tai LUT:n muilla matemaattispainotteisilla kursseilla, muiden opiskelijoiden puheet tai 

mikä tahansa muu syy):”. 

 

Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli kaiken kaikkiaan 52. Avoimen kysymyksen vastauksia on 

analysoitu teemoittelulla, eli vastauksista on pyritty tunnistamaan toistuvia keskeisiä aiheita, ja ne 

on luokiteltu erilaisiksi teemoiksi. Lisäksi teemoille on laadittu erilaisia alateemoja, mikäli näitä on 

kyetty tunnistamaan. 

 

Avoimeen kysymykseen tulleista vastauksista on tunnistettavissa selkeästi korostuva teema 

negatiivisten tuntemusten aiheuttajana: SAS EG –ohjelma. SAS mainittiin yhteensä 18 kertaa, mikä 

on hieman reilu kolmasosa kaikista kysymykseen vastanneista.  Alateemoja negatiivisten 

tuntemusten aiheuttajana SAS EG –ohjelmaan liittyen olivat käytön haastavuus, 

käyttäjäystävällisyys, tarpeettomuus työelämässä ja opetukseen liittyvät tekijät. Heikko 

käyttäjäystävällisyys -alateema sisältää vastaukset, joissa SAS-ohjelmaa kritisoitiin muun muassa 

epäkäytännölliseksi, epäselväksi, sen käyttöliittymää epämotivoivaksi, etäiseksi ja testejä oli 

ohjelmalla vaikea valita. Muutama vastaajista kertoi, että käyttöliittymä tuntui epäselvältä etenkin 

aluksi. Alateema Tarpeettomuus työelämässä viittaa siihen, että osa vastaajista ilmoitti, etteivät he 

kokeneet, että SAS-ohjelmasta olisi hyötyä työelämän kannalta. Kaksi vastaajaa mainitsi, että tunne 

SAS:in tarpeettomuudesta työelämän suhteen laski ohjelman käytön opettelun motivaatiota. 

Vastauksista kävi myös ilmi, että opiskelijat kokevat, että muita vastaavia ohjelmia, esimerkiksi 

Exceliä, käytettävän enemmän työelämässä. Opetukseen liittyvät tekijät -alateemassa korostui 

erityisesti pitkä aikaväli Tilastollisen tutkimuksen perusteet – ja Kvantitatiiviset 
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tutkimusmenetelmät –kurssien välillä, mutta myös avun puute ja asioiden käynti kurssilla liian 

nopeasti mainittiin syiksi.  

Muiden opiskelijoiden puheet oli tunnistettavissa toiseksi, erityisen keskeiseksi teemaksi 

negatiivisten tuntemusten aiheuttajana. Se mainittiin vastauksissa yhteensä 17 kertaa, mikä on myös 

lähes kolmasosa kaikista vastanneista. Alateemaksi muiden opiskelijoiden puheista pystyi 

tunnistamaan Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin haastavuuden. Muut opiskelijat olivat 

kuvailleet esimerkiksi Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin harjoitustyötä työlääksi, aikaa 

vieväksi ja vaikeaksi. Kurssin myös kuvailtiin aiheuttavan stressiä. Toinen alateema muiden 

opiskelijoiden puheisiin liittyen oli SAS-ohjelma.  

Kurssin vaativuus nousi myös omaksi pääteemakseen negatiivisten tuntemusten aiheuttajana.  

Muun muassa ajankäytön määrä ja tehtävien haastavuus nousivat esille tässä teemassa. Samoin 

Opetukseen liittyvät tekijät saivat oman pääteemansa, sillä avun puute ja pitkä aikaväli Tilastollisen 

tutkimuksen perusteet- ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssien välillä vastattiin ilman, että 

ne liitettiin SAS:in käyttöön. Kiinnostuksen puute oli myös oma teemansa. Kiinnostusta ei löytynyt 

esimerkiksi tilastollisia menetelmiä tai matemaattisia aineita kohtaan. 

Aiemmat kokemukset matematiikasta aiheuttivat myös negatiivisia tuntemuksia. Vastauksissa 

mainittiin heikko menestyminen lukion pitkän matematiikan kurssilla, muilla Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston matemaattispainotteisilla kursseilla ja matemaattisissa aineissa yleisesti. Kaksi 

vastaajaa ilmoitti, että erityisiä negatiivisia tuntemuksia kurssia kohtaan ei ole, joten tästä 

muodostui oma teemansa Ei negatiivisia tuntemuksia.  

Viimeinen teema on Muut syyt, joka siis käsittää kaikki sellaiset negatiivisia tuntemuksia 

aiheuttavat syyt, joita ei voitu luokitella mihinkään edellä mainituista ryhmistä. Näitä olivat muun 

muassa tietotekniikan huono tuntemus, huoli siitä, ovatko muut samaa harjoitustyötä kurssilla 

tekevät yhtä motivoituneita kuin vastaaja itse, se, ettei kvantitatiivisten menetelmien koettu liittyvän 

kauppatieteiden opintoihin ja se, ettei Tilastollisen tutkimuksen perusteet –kurssin tenttiä oltu vielä 

tehty. 

Taulukkoon 26 on vielä koostettu avoimen kysymyksen teemat, alateemat, kuinka monta kertaa 

kukin teema on vastauksissa mainittu ja pääteemojen prosentuaalinen osuus suhteessa kaikkiin 

vastauksiin, joita kysymykseen oli annettu. Vastausten kumulatiivinen prosenttiosuus ylittää arvon 

100, sillä yksi vastaaja on saattanut mainita useamman eri syyn negatiivisten tuntemusten 

aiheuttajaksi. 
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Taulukko 26: Avoimen kysymyksen teemat 

Teema Mainintojen 

määrä 

Mainintojen % -osuus 

kaikista vastauksista 

SAS EG-OHJELMA 18 34.6 

Käytön haastavuus 6  
Tarpeettomuus työelämässä 5  
Opetukseen liittyvät tekijät 5   
Heikko käyttäjäystävällisyys 8  

MUIDEN OPISKELIJOIDEN PUHEET 17 32.7 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin haastavuus 10  
SAS-ohjelma  2  

TYÖLÄS KURSSI 6 11.5 
Vaadittava ajankäytön määrä 1  
Tehtävien haastavuus 2  
Harjoitustyön laajuus 1  

AIEMMAT KOKEMUKSET MATEMATTISISTA AINEISTA 4 7.7 
Kokemukset pitkästä matematiikasta 2  
Kokemukset muista LUT:in matemaattispainotteisista kursseista 1  
Kokemukset matemaattisista aineista ylipäänsä 1  

KIINNOSTUKSEN PUUTE 3 5.8 
Matemaattiset aineet 1  
Tilastollinen tutkimus ja SAS EG -ohjelma 1  

OPETUKSEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT 2 3.8 
Asioiden liian nopea läpikäynti 1  
Pitkä aikaväli Tilastollisen tutkimuksen perusteet- ja Kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät -kurssien välillä 

1  

ENNAKKOLUULOT 2 3.8 
Tehtävien luonne 1  

EI NEGATIIVISIA TUNTEMUKSIA 2 3.8 

MUUT SYYT 4 7.7 
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5. Johtopäätökset 
 

Työn ensimmäisenä esitetty tutkimuskysymys oli ”Vaikuttaako kielteinen asenne siihen, että 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat hyödyntävät heikosti 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä töissään?” Asenteen ja käyttäytymisen välistä suhdetta 

tarkasteltiin vuoden 2014–2015 aineistosta tehtyjen regressioanalyysien avulla. Analyysien 

perusteella vastaajan asenteet vaikuttivat vastaajan aikomukseen käyttää SAS-ohjelmaa ja 

yleisluontoisesti kvantitatiivisia menetelmiä tulevaisuudessa. Mitä positiivisempi vastaajan asenne 

sekä järki- että tunnetasolla SAS-ohjelmaa ja kvantitatiivisia menetelmiä kohtaan oli, sen vahvempi 

oli aikomus hyödyntää näitä tulevaisuudessa. Malleissa selityskertoimet olivat korkeita. 

Tutkimuskysymykseen voidaankin siis vastata, että opiskelijan negatiivinen asenne kvantitatiivisia 

menetelmiä kohtaan vaikuttaa siihen, että töitä hyödynnetään heikosti opiskelijoiden keskuudessa. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että konformisuus vaikuttaa Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa siihen, millaiseksi opiskelijan asenne 

kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan muodostuu. Lukuvuonna 2014–2015 kerätylle 

aineistolle tehdyt regressioanalyysit osoittivat, että konformisuudella pystyttiin selittämään sekä 

vastaajan rationaalisen, että emotionaalisen asenteen muodostumista kurssia kohtaan. Mitä 

voimakkaammin vastaaja koki saavansa kannustusta SAS:in käyttöön hänelle tärkeiltä ihmisiltä, ja 

mitä vahvempi kokemuksen tunne vastaajalla oli siitä, että ihmiset joilla on vaikutusta häneen, 

ajattelevat, että hänen tulisi käyttää SAS:ia, sitä positiivisempi hänen suhtautumisensa molemmilla 

tasoilla SAS:ia kohtaan oli. 

Lukuvuonna 2015–2016 kerätty kyselyaineiston tulokset antavat kuitenkin tukea myös sille, että 

konformisuutta esiintyisi opiskelijoiden keskuudessa. Valtaosa, yli 90 %, ilmoitti kuulleensa 

muiden opiskelijoiden puhuvan kurssista. Näiden puheiden koettiin vaikuttavan keskimääräisesti yli 

mitta-asteikon keskitason siihen, millaiseksi ennakkokäsitys muodostuu, ja vaikutuksen luonne oli 

taas alle keskitason, eli kallistunut negatiiviseen. Sen sijaan muuhun kuin muiden kauppatieteiden 

opiskelijoiden puheisiin perustuvaa ennakkokäsitystä kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä oli 

vain 27.5 %:lla vastaajista. Vastaajat eivät myöskään olleet olleet kovinkaan paljoa kvantitatiivisten 

menetelmien kanssa tekemisissä ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa. 

Se, kuinka paljon vastaaja koki muiden puheiden vaikuttavan, korreloi tilastollisesti merkittävästi 

sen kanssa, kuinka paljon vastaaja koki puheiden aiheuttavan hänelle huonoa stressiä ennakkoon 

kurssia kohtaan. Vastaavaa, tilastollisesti merkittävää korrelaatiota sen suhteen, kuinka paljon 
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puheiden koettiin aiheuttavan hyvää stressiä kurssia kohtaan, ei ollut. Positiivinen lineaarinen 

yhteys esiintyi kuitenkin muuhun perustuvan ennakkokäsityksen aiheuttaman hyvän stressin ja sen 

välillä, kuinka paljon vastaaja oli ollut ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa 

kvantitatiivisten menetelmien kanssa. Myös vuoden 2015–2016 aineiston avoimen kysymyksen 

perusteella tärkeäksi negatiivisten tuntemusten aiheuttajaksi nousee muiden opiskelijoiden puheet. 

Lähes kolmasosa kysymykseen vastanneista oli maininnut tämän syyksi negatiivisten tuntemusten 

syntyyn. Vastauksen tutkimuskysymykseen ”Aiheuttaako konformisuus negatiivisia asenteita 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät kurssia kohtaan?” voidaankin sanoa olevan kyllä.  

Konformisuuden vaikutusta tulisi kuitenkin tutkia vielä syvemmin. Tämän tutkimuksen pohjalta 

viitteitä tiedollisesta vaikuttamisesta tulee esimerkiksi sen kautta, että lukuvuonna 2015–2016 

kerätyn aineiston perusteella vastaajat eivät ole olleet kovinkaan paljoa tekemisissä kvantitatiivisten 

tutkimusmenetelmien kanssa ennen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tuloa, joten aiempaa 

tietämyspohjaa kurssin luonteesta ei välttämättä ole. Tämän mukaan konformisuuden vaikutuksen 

käyttöaikomukseen voidaan myös katsoa syntyvän Ajzenin (1991) teorian ”käyttäytymisuskomus” 

ja ”asenne käyttäytymistä kohtaan” –linkin kautta. Sitä, että konformisuus vaikuttaisi 

normatiivisesti, ei voida tämän tutkimuksen perusteella päätellä. Jatkotutkimuksena voisikin tutkia, 

esiintyykö normatiivisesta vaikuttamisesta, ja Ajzenin (1991) teorian mukaisista normatiivisista 

uskomuksista ja subjektiivisesta normista viitteitä samassa tai vastaavanlaisessa 

tutkimuskontekstissa. 

Vuoden 2014–2015 aineistossa tilastotiedeahdistusta ilmentävä muuttujaryhmä selitti tilastollisesti 

merkittävästi rationaalisen ja emotionaalisen asenteen luonnetta sekä ennen kurssia, että kurssin 

jälkeen olevan aineiston muuttujien perusteella. Tilastotiedeahdistusta ei kuitenkaan esiintynyt 

erityisen voimakkaana Cruisen et al (1985) määrittämillä tilastotiedeulottuvuuksilla vuonna 2014–

2015 kerätyn aineiston analyysissa. Tutkimuskysymykseen ”Aiheuttaako tilastotiedeahdistus 

negatiivista asennetta kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan?” voidaankin vastata, 

että aiheuttaa, mutta ei kaikilla sen ulottuvuuksilla.  

Tutkimuksen pohjalta nousi esille havainto, että kielteiset asenteet tuntuivat koskevan enemmän 

SAS-ohjelmaa, kuin itse kvantitatiivisia menetelmiä. Vuonna 2014–2015 aineistossa oli erikseen 

sekä SAS-ohjelman että kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomusta koskevia väittämiä. 

Aikomus käyttää SAS-ohjelmaa tulevaisuudessa oli keskimäärin heikompaa, kuin aikomus käyttää 

kvantitatiivisia menetelmiä. Myös vuonna 2015–2016 kerätyn aineiston analyysista kävi ilmi, että 

SAS Enterprise Guide- tai vastaavan ohjelman käyttö aiheutti keskimäärin enemmän 
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ahdistuneisuutta, kuin muut tilastollisiin menetelmiin liittyvät toiminnot. Lisäksi SAS-ohjelma 

nousi keskeisimmäksi tekijäksi negatiivisten tuntemusten aiheuttajana avoimeen kysymykseen 

tulleiden vastausten perusteella. Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisikin olla, muodostuvatko 

opiskelijoiden asenteet samankaltaisiksi oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään jotakin muuta 

tilastollisten menetelmien ohjelmaa kuin SAS Enterprise Guidea. 

Tutkimuksen validiteettia heikentää muutama tekijä. Ensinnäkin, lukuvuoden 2014-2015 aineistosta 

muodostettuun konformisuus-muuttujaryhmään sisältyi ainoastaan kaksi väittämää, mikä on hyvin 

vähän. Toiseksi, konformisuusmuuttujat olivat väittäminä hyvin tulkinnanvaraisia: ne mittasivat 

sitä, millainen vastaajalle tärkeiden ja vaikutusvaltaisten ihmisten suhtautuminen on. Tärkeitä ja 

vaikutusvaltaisia ihmisiä vastaajalle voivat olla hyvin monet muutkin, kuin yliopiston muut 

kauppatieteiden opiskelijat. 

Kolmas analyysien validiteettia heikentävä tekijä on, että niissä on pääosin mitattu konformisuutta, 

tilastotiedeahdistusta, asenteita ja käyttäytymistä suhteessa SAS EG –ohjelmaan, eikä 

kvantitatiivisiin menetelmiin. Lukuvuonna 2014–2015 kurssin jälkeen kerättyyn aineistoon oli 

kuitenkin sisällytetty myös kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomusta mittaavia muuttujia. Sitä, 

kuinka emotionaalinen ja rationaalinen asenne selittävät tätä muuttujaryhmää, analysoitiin myös, ja 

selitysvoima oli hieman matalampi kuin vastaavan, SAS-ohjelmiston käyttöaikomusta selittävän 

mallin. Kvantitatiivisten menetelmien käyttöaikomusta mittaavat muuttujat saivat myös 

keskimäärin parempia keskiarvoja, kuin SAS-ohjelmiston käyttöaikomusta kuvaavat muuttujat. 

Suhtautumisen kvantitatiivisiin menetelmiin voidaan siis katsoa poikkeavan SAS-ohjelmaan 

suhtautumisesta. Vaikka tilastollisten menetelmien hyödyntämisen edellytyksenä on, että hallitsee 

SAS EG- tai muun vastaavan ohjelman käytön, olisivat väittämät olleet validimpia tutkimuksen 

kannalta, mikäli ne olisivat käsitelleet kvantitatiivisia menetelmiä SAS-ohjelman sijaan.  
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Liitteet 

 

Variable Label Mean Std Dev Minimum Maximum N 

Q52_1 
Suoritetut 
opintopisteet-

Opintopisteitä 

81.56481 30.6988 2 219 108 

Q53 

Kirjoita alla 

olevaan laatikkoon 
arvosanojesi 

keskiarvo. HUOM! 

Käytä 
desimaalierottimena 

pistettä... 

3.252202 0.627739 0 4.9 109 

Q44_1 Ikäsi?-Ikä vuosissa 22.14151 2.523938 19 31 106 

Liite 1: Lukuvuonna 2014-2015 kerätyn aineiston vastaajien ikä, keskiarvo- ja opintopisteet 

Pearson Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  ASE 

ANX -0.39602 

Tilastotiedeahdistus <.0001 

  105 

Liite 2: Muuttujien ANX ja ASE välinen korrelaatio 

Spearman Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  ASE 

KON 0.44912 

Konformisuus <.0001 

  104 

Liite 3: Muuttujien KON ja ASE välinen korrelaatio 

Spearman Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  ASR 

KON 0.55185 

Konformisuus <.0001 

  104 

ANX -0.2679 

Tilastotiedeahdistus 0.0057 

  105 

Liite 4: Muuttujien KON ja ASR, sekä ANX ja ASR väliset korrelaatiot 

Spearman Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  ANX 

KON -0.08522 

Konformisuus 0.3874 

  105 

Liite 5: Muuttujien KON ja ANX välinen korrelaatio 
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Spearman Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  KAYT 

ASR 0.81688 

Rationaalinen asenne <.0001 

  105 

ASE 0.76929 

Emotionaalinen asenne <.0001 

  105 

Liite 6: Muuttujien ASE ja KAYT sekä ASR ja KAYT väliset korrelaatiot 

Spearman Correlation Coefficients, N 

= 105 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  ASR 

ASE 0.72439 

Emotionaalinen asenne <.0001 

Liite 7: Muuttujien ASE ja ASR välinen korrelaatio 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 18554 9276.86 29.01 <.0001 
Error 101 32301 319.814 

 
  

Corrected Total 103 50855       

Liite 8: F-testi, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu 

Root MSE 17.88334 R-Square 0.3648 

Dependent 

Mean 

55.92628 Adj R-Sq 0.3523 

Coeff Var 31.97664     

Liite 9: R2-arvo, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Paramete

r 

Estimate 

Standard 

Error 

t Valu

e 

Pr > |t

| 

Standardized 

Estimate 

Squared 

Semi-

partial 

Corr 

Type I 

Squared 

Partial 

Corr 

Type I 

Squared 

Semi-

partial 

Corr 

Type II 

Squared 

Partial 

Corr 

Type II Tolerance 

Varianc

e 

Inflation 

95% 

Confidence 

Limits 

Intercept Intercept 1 51.98882 4.42220 11.76 <.0001 0 . . . . . 0 
43.2163

6 
60.7612

8 

ANX 
Tilastotiede
ahdistus 1 -0.22169 0.07325 -3.03 0.0031 -0.24038 0.07298 0.07298 0.05761 0.08315 0.99697 1.00304 

-
0.36699 

-
0.07639 

KON 

Konformisu

us 1 0.51611 0.07576 6.81 <.0001 0.54106 0.29186 0.31483 0.29186 0.31483 0.99697 1.00304 0.36582 0.66639 

Liite 10: Parametriestimaatit, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu. 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF 
Chi-

Square 
Pr > ChiSq 

5 14.09 0.0151 

Liite 11: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu 
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Liite 12: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu 

 

Liite 13: Cook's D, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outliereita ei poistettu 

 

Liite 14: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 12.20 0.0322 

Liite 15: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASR, outlier-havainnoton malli 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 14414 7206.92 25.77 <.0001 

Error 101 28250 279.707 
 

  

Corrected Total 103 42664       

Liite 16: F-testi, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu 
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Root MSE 16.72443 R-Square 0.3378 

Dependent 

Mean 
36.32212 Adj R-Sq 0.3247 

Coeff Var 46.04476     

Liite 17: R2-arvo, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Paramet

er 

Estimate 

Standard 

Error 

t Valu

e 

Pr > |t

| 

Standardized 

Estimate 

Squared 

Semi-

partial 

Corr 

Type I 

Squared 

Partial 

Corr 

Type I 

Squared 

Semi-

partial 

Corr 

Type II 

Squared 

Partial 

Corr 

Type II Tolerance 

Variance 

Inflation 

95% 

Confidence 

Limits 

Intercept Intercept 1 40.70667 4.13562 9.84 <.0001 0 . . . . . 0 

32.5027

0 

48.9106

4 

KON 
Konformisu
us 1 0.37111 0.07085 5.24 <.0001 0.42476 0.19833 0.19833 0.17987 0.21362 0.99697 1.00304 0.23056 0.51166 

ANX 

Tilastotiede

ahdistus 1 -0.31599 0.06850 -4.61 <.0001 -0.37408 0.13951 0.17403 0.13951 0.17403 0.99697 1.00304 

-

0.45188 

-

0.18011 

Liite 18: Parametriestimaatit, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu.  

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 8.42 0.1346 

Liite 19: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu 

 

Liite 20: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu 

 

Liite 21: Cook's D, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outliereita ei poistettu 
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Liite 22: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 6.45 0.2652 

Liite 23: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi KON+ANX ja ASE, outlier-havainnoton malli 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 43438 21719 129.04 <.0001 

Error 102 17168 168.312 
 

  

Corrected Total 104 60606       

Liite 24: F-testi, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 

Root MSE 12.97351 R-Square 0.7167 

Dependent 
Mean 

42.54286 Adj R-Sq 0.7112 

Coeff Var 30.49515     

Liite 25: R2-arvo, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variable Label 
D
F 

Paramet
er 

Estimat
e 

Standa
rd 

Error 
t Val

ue 
Pr > |

t| 

Standardiz
ed 

Estimate 

Squar
ed 

Semi-
partial 

Corr 
Type I 

Squar
ed 

Partial 
Corr 

Type I 

Squar
ed 

Semi-
partial 

Corr 
Type II 

Squar
ed 

Partial 
Corr 

Type II 
Toleran

ce 

Varian
ce 

Inflatio
n 

95% 
Confidence 

Limits 

Intercept Intercept 1 -4.89712 3.42879 -1.43 

0.156

3 0 . . . . . 0 

-

11.6981

1 

1.903

87 

ASR 

Rationaalinen 

asenne 1 0.51290 0.08396 6.11 

<.000

1 0.47818 0.63315 0.63315 0.10363 0.26785 0.45323 2.20639 0.34636 

0.679

43 

ASE 
Emotionaalinen 
asenne 1 0.50666 0.09236 5.49 

<.000
1 0.42942 0.08358 0.22782 0.08358 0.22782 0.45323 2.20639 0.32347 

0.689
85 

Liite 26: Parametriestimaatit, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 6.70 0.2442 

Liite 27: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 
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Liite 28: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 

 

Liite 29: Cook’s D, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outliereita ei poistettu 

 

Liite 30: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 6.62 0.2505 

Liite 31: Heteroskedastisuustesti, regressioanalyysi ASE+ASR ja KAYT, outlier-havainnoton malli 
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Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 13897 6948.47 19.86 <.0001 

Error 107 37439 349.896 
 

  

Corrected 
Total 

109 51336       

Liite 32: F-testi, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 

Root MSE 18.70552 R-Square 0.2707 

Dependent 

Mean 
54.40758 Adj R-Sq 0.2571 

Coeff Var 34.38036     

Liite 33: R2-arvo, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variabl
e Label 

D
F 

Paramet
er 

Estimate 

Standar
d 

Error 
t Valu

e 
Pr > |

t| 

Standardiz
ed 

Estimate 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type I 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type I 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type II 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type II 
Toleran

ce 

Varianc
e 

Inflatio
n 

95% 
Confidence 

Limits 

Intercep
t Intercept 1 53.50527 4.43958 12.05 

<.000
1 0 . . . . . 0 

44.7043
2 

62.3062
2 

KON2 Konformisuus 1 0.37491 0.07664 4.89 

<.000

1 0.40856 0.20149 0.20149 0.16309 0.18276 0.97706 1.02348 0.22298 0.52685 

ANX2 

Tilastotiedeahdis

tus 1 -0.22924 0.07193 -3.19 0.0019 -0.26617 0.06922 0.08669 0.06922 0.08669 0.97706 1.02348 

-

0.37184 

-

0.08664 

Liite 34: Parametriestimaatit, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 15.59 0.0081 

Liite 35: Heteroskedastisuustesti, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 36: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 
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Liite 37: Cook’s D, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 38: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF 
Chi-

Square 
Pr > ChiSq 

5 18.13 0.0028 

Liite 39: Heteroskedastisuus: regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASR2, outlier-havainnoton malli 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 19442 9721.05 46.24 <.0001 

Error 107 22495 210.237 
 

  

Corrected Total 109 41937       

Liite 40: F-testi, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 

Root MSE 14.49954 R-Square 0.4636 

Dependent 

Mean 
40.14773 Adj R-Sq 0.4536 

Coeff Var 36.11547     

Liite 41: R2-arvo, , regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 
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Parameter Estimates 

Variabl
e Label 

D
F 

Paramet
er 

Estimate 

Standar
d 

Error 
t Valu

e 
Pr > |

t| 

Standardiz
ed 

Estimate 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type I 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type I 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type II 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type II 
Toleran

ce 

Varianc
e 

Inflatio
n 

95% 
Confidence 

Limits 

Intercep
t Intercept 1 38.74781 3.44133 11.26 

<.000
1 0 . . . . . 0 

31.9257
7 

45.5698
5 

KON2 Konformisuus 1 0.44738 0.05941 7.53 

<.000

1 0.53940 0.34947 0.34947 0.28427 0.34639 0.97706 1.02348 0.32961 0.56515 

ANX2 

Tilastotiedeahdis

tus 1 -0.26604 0.05576 -4.77 

<.000

1 -0.34177 0.11413 0.17544 0.11413 0.17544 0.97706 1.02348 

-

0.37658 

-

0.15551 

Liite 42: Parametriestimaatit, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 4.12 0.5326 

Liite 43: Heteroskedastisuus,  regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 44: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 45: Cook’s D, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outliereita ei poistettu 
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Liite 46: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF 
Chi-

Square 
Pr > ChiSq 

5 9.6 0.0874 

Liite 47:Heteroskedastisuus, regressioanalyysi KON2+ANX2 ja ASE2, outlier-havainnoton malli 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 39807 19903 107.53 <.0001 

Error 108 19990 185.092 
 

  

Corrected Total 110 59797       

Liite 48: F-testi, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 

Root MSE 13.60486 R-Square 0.6657 

Dependent 
Mean 

43.45991 Adj R-Sq 0.6595 

Coeff Var 31.30439     

Liite 49: R2-arvo, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variabl
e Label 

D
F 

Paramet
er 

Estimate 

Standar
d 

Error 
t Valu

e 
Pr > |

t| 

Standardiz
ed 

Estimate 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type I 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type I 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type II 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type II 
Toleran

ce 

Varian
ce 

Inflatio
n 

95% 
Confidence 

Limits 

Intercep

t Intercept 1 -4.65344 3.56610 -1.30 0.1947 0 . . . . . 0 

-
11.7220

6 

2.4151

8 

ASR2 
Rationaalinen 
asenne 1 0.55515 0.07701 7.21 

<.000
1 0.51594 0.57567 0.57567 0.16087 0.32488 0.60434 1.65471 0.40251 

0.7077
9 

ASE2 

Emotionaalinen 

asenne 1 0.45236 0.08388 5.39 

<.000

1 0.38598 0.09003 0.21218 0.09003 0.21218 0.60434 1.65471 0.28610 

0.6186

2 

Liite 50: Parametriestimaatit, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 2.02 0.8457 

Liite 51: Heteroskedastisuustesti, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 
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Liite 52: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 53:Cook’s D, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 54: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 4.17 0.5245 

Liite 55: Heteroskedastisuustesti, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYT2, outlier-havainnoton malli 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of Mean F 

Value 
Pr > F 

Squares Square 

Model 2 23948 11974 42.47 <.0001 
Error 108 30447 281.918 

 
  

Corrected Total 110 54395       

Liite 56: F-testi, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 
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Root MSE 16.79041 R-Square 0.4403 

Dependent 
Mean 

51.57883 Adj R-Sq 0.4299 

Coeff Var 32.5529     

Liite 57: R2-testi, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 

Parameter Estimates 

Variabl
e Label 

D
F 

Paramet
er 

Estimate 

Standar
d 

Error 
t Valu

e 
Pr > |

t| 

Standardiz
ed 

Estimate 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type I 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type I 

Square
d 

Semi-
partial 

Corr 
Type II 

Square
d 

Partial 
Corr 

Type II 
Toleran

ce 

Varian
ce 

Inflatio
n 

95% 
Confidence 

Limits 

Intercep
t Intercept 1 13.77267 4.40109 3.13 0.0023 0 . . . . . 0 

5.0489
5 
22.4963

9 

ASR2 

Rationaalinen 

asenne 1 0.53741 0.09504 5.65 

<.000

1 0.52366 0.41738 0.41738 0.16572 0.22844 0.60434 1.65471 

0.3490

3 0.72579 

ASE2 

Emotionaalinen 

asenne 1 0.21749 0.10352 2.10 0.0380 0.19457 0.02288 0.03927 0.02288 0.03927 0.60434 1.65471 

0.0123

0 0.42267 

Liite 58: Parametriestimaatit, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 6.99 0.2216 

Liite 59: Heteroskedastisuustesti, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 60: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 

 

Liite 61: Cook’s D, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outliereita ei poistettu 
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Liite 62: Residuaalin jakautuneisuus, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outlier-havainnoton malli 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 5.35 0.3750 

Liite 63: Heteroskedastisuus, regressioanalyysi ASE2+ASR2 ja KAYTQ2, outlier-havainnoton malli 

Oletko kuullut muiden kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijoiden 

puhuvan "Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät"- eli "Kvantti"-

kurssista? 

Q3 Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Kyllä 74 92.5 74 92.5 

En 6 7.5 80 100 

Frequency Missing = 3 

Liite 64: Lukuvuonna 2015-2016 kerätty aineisto, muuttuja Q3. 

Onko sinulla muuten kuin muiden kauppatieteiden opiskelijoiden 

puheisiin perustuvaa ennakkokäsitystä kvantitatiivisista 

tutkimusmenetelmistä? 

Q17 Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Kyllä 22 27.5 22 27.5 

Ei 58 72.5 80 100 

Frequency Missing = 3 

Liite 65: Lukuvuonna 2015-2016 kerätty aineisto, muuttuja Q17 

Pearson Correlation Coefficients 
Prob > |r| under H0: Rho=0 
Number of Observations 

  KON2 

ASR2 0.44887 

Rationaalinen asenne <.0001 

Liite 66: Muuttujien KON2 ja ASR2 välinen korrelaatio 

Spearman Correlation Coefficients 
Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

  KON2 ANX2 

ASE2 0.56954 -0.41635 

Emotionaalinen asenne <.0001 <.0001 

Liite 67: Muuttujien ASE2 ja KON2, sekä ASE2 ja ANX2 väliset korrelaatiot 

Spearman Correlation Coefficients, 
N = 111 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  ANX2 

ASR2 -0.35775 

Rationaalinen asenne 0.0001 

Liite 68: Muuttujien ASR2 ja ANX2 välinen korrelaatio 
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Spearman Correlation Coefficients, N = 111 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  ASR2 ASE2 

KAYT2 0.75515 0.69826 

Käyttäytyminen: SAS-ohjelman 
käyttöaikomus 

<.0001 <.0001 

KAYTQ2 0.63982 0.52879 

Käyttäytyminen: Kvantitatiivisten 
menetelmien käyttöaikomus 

<.0001 <.0001 

Liite 69: Muuttujien ASR2 ja ASE2 korrelaatiot muuttujien KAYT2 ja KAYTQ2 kanssa 

Spearman Correlation 
Coefficients, N = 111 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  ASR2 

ASE2 0.58739 

Emotionaalinen asenne <.0001 

Liite 70: Muuttujien ASE2 ja ASR2 välinen korrelaatio 

Spearman Correlation Coefficients 
Prob > |r| under H0: Rho=0 
Number of Observations 

  KON2 

ANX2 -0.07484 

Tilastotiedeahdistus 0.4372 

  110 

Liite 71: Muuttujien ANX2 ja KON2 välinen korrelaatio 

Variable Label Mean Std Dev Std Error Minimum Maximum N 
Coeff of 

Variation 

Q23 
Suoritettujen opintopisteiden 
määrä? 

77.08642 15.35838 1.706487 30 115 81 19.92359 

Q24 Opintopisteiden keskiarvo? 3.258625 0.535345 0.059853 2.06 4.5 80 16.42856 

Q25 

Minkä arvosanan sait 

kurssista "Taloustieteiden 
matematiikka"? (Vastaa 0, 

mikäli et ole vielä saanut 

kurssista arvosanaa.) 

2.333333 1.541104 0.171234 0 5 81 66.04729 

Q26 

Minkä arvosanan sait 
kurssista "Tilastollisen 

tutkimuksen perusteet"? 

(Vastaa 0, mikä et ole vielä 
saanut kurssista arvosanaa.) 

3.518519 1.621042 0.180116 0 5 81 46.07173 

Liite 72: Suoritetut opintopisteet, opintopisteiden keskiarvo ja kurssien Taloustieteiden matematiikka ja Tilastollisen tutkimuksen 

perusteet arvosanat 

Ikäsi?-Ikä vuosissa 

Q44_1 Frequency Percent 

19 2 1.89 

20 22 20.75 
21 36 33.96 

22 18 16.98 

23 5 4.72 
24 7 6.6 

25 5 4.72 

26 3 2.83 
27 3 2.83 

28 1 0.94 

29 1 0.94 
31 3 2.83 

Frequency Missing = 5 

Liite 73: Iän frekvenssi ja prosentuaalinen osuus (lukuvuonna 2014-2015 kerätty aineisto) 
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Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden heikko kvantitatiivisten menetelmien hyödyntäminen 

Jennika Tukiainen, 0420887  

Lappeenranta University of Technology, School of Business and Management 

Ohjaajat: Maija Hujala ja Sanna Sintonen 

 

Tutkielman tavoitteena on perehtyä syihin, joiden vuoksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kauppatieteiden opiskelijat hyödyntävät heikosti kvantitatiivisia menetelmiä opinnoissaan. Idea 

tutkielman aiheeseen syntyi Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia liittyvästä, opiskelijoiden 

keskuudessa esiintyvästä negatiivissävytteisestä keskustelusta. Tutkielman hypoteesina on, että 

asenne kurssia kohtaan on negatiivinen. Negatiivisen asenteen syntyä tarkastellaan kahden eri 

näkökulman – konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen - kautta. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuun Ajzenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen teorian pohjalta. 

Tutkielman empiria on monimenetelmällinen, ja siinä hyödynnetään yhteensä kolmea eri 

kyselyaineistoa: kahta lukuvuonna 2014–2015 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssin 

yhteydessä kerättyä aineistoa, ja yhtä 2015-2016 samalle kurssille todennäköisesti osallistuvilta 

opiskelijoilta kerättyä aineistoa. Lähtökohtaisesti tutkimus perustuu havainnointiin. 2014–2015 

aineistoista on koostettu osa-aineisto niistä muuttujista, jotka ovat oleellisia tutkielman teoreettiseen 

viitekehykseen nähden. Muuttujien keskeisille tilastollisille tunnusluvuille on tehty analyysi. 

Lisäksi muuttujien välisiä riippuvuussuhteita on analysoitu korrelaatiotestien avulla, ja muuttujien 

selitysvoimaa toisiin nähden lineaarisen regressioanalyysin avulla.  

Samoja menetelmiä hyödynnetään vuoden 2015–2016 aineistossa. Tähän aineistoon on sisällytetty 

lisäksi yksi avoin kysymys, johon vastaaja voi omin sanoin kuvata mahdollisia tekijöitä, jotka 

aiheuttavat negatiivisia tuntemuksia Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät –kurssia kohtaan. 

Kysymyksen vastauksia analysoidaan teemoittelulla, joka on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, ja 

jonka tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan aineistoista keskeisiä aihepiirejä. 

Lukuvuoden 2014–2015 aineiston muuttujille toteutetut regressioanalyysit osoittavat 

konformisuuden ja tilastotiedeahdistuksen tilastollisesti merkitsevän selitysvoiman suhteessa 

vastaajan asenteeseen. Asennemuuttujat selittävät myös tilastollisesti merkitsevästi vastaajan 

käyttöaikomuksia. Konformisuudella ja tilastotiedeahdistuksella on siis tutkimuksen perusteella 

yhteys siihen, millaiseksi vastaajan asenne muodostuu, ja asenteella siihen, millainen vastaajan 

käyttöaikomus on. 

Lukuvuoden 2015–2016 aineiston analyysin pohjalta ilmenee, että valtaosa vastaajista on kuullut 

muiden opiskelijoiden puhuvan Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät kurssista. Näiden puheiden 

vaikutus koetaan mitta-asteikon keskitasoa voimakkaammaksi ja puheiden vaikutuksen suunta on 

negatiiviseen päin kallistunut. Tilastotiedeahdistusta mittaavat muuttujat, jotka perustuvat Cruisen 

et al. (1985) saavat arvoja, joista voidaan tulkita, ettei tilastotiedeahdistusta ilmene erityisen 

voimakkaana. Avoimen kysymyksen vastauksista keskeisiksi negatiivisten aiheuttajaksi nousee 

SAS-ohjelman lisäksi muiden opiskelijoiden puheet. 

Johtopäätöksinä työstä voidaan sanoa, että negatiivinen asenne vaikuttaa käyttöaikomuksiin niin, 

että tilastollisten menetelmien hyödyntäminen on vähäisempää. Konformisuus ja 

tilastotiedeahdistus vaikuttaa asenteiden muodostumiseen, joskaan tilastotiedeahdistus ei kaikilla 

niillä ulottuvuuksilla, jotka Cruise et al. (1985) ovat sen ilmentäjiksi määritelleet. 


