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12. Korrelaatioanalyysi 

Korrelaatioanalyysiä käytetään kahden muuttujan välisen riippuvuuden tutkimiseen. Riippuvuuden 

tunnuslukuja ovat korrelaatiokertoimet. Pearsonin korrelaatiokerrointa käytetään jakaumiltaan 

symmetristen välimatka- ja suhdeasteikon muuttujien lineaarisen riippuvuuden tarkasteluun. 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käytetään vastaavasti järjestysasteikon muuttujille tai 

jakaumiltaan vinoille välimatka- ja suhdeasteikon muuttujille. Osittaiskorrelaatiolla voidaan 

poistaa sekoittavan tekijän vaikutus. Korrelaatiokertoimia kannattaa tarkastella yhdessä hajonta-

kuvioiden (luku 8.1.3) kanssa riippuvuuden lineaarisuuden ja poikkeavien havaintojen vaikutuksen 

arvioimiseksi. Tässä oppaassa kuitenkin jätetään hajontakuviot tässä vaiheessa tekemättä.  

 

Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä (-1, 1). Mitä enemmän korrelaatiokertoimen itseisarvo 

poikkeaa nollasta, sitä voimakkaampi riippuvuus muuttujien välillä on. Vastaavasti lähellä nollaa 

oleva korrelaatiokerroin tarkoittaa heikkoa muuttujien välistä riippuvuutta. Etumerkki kuvaa 

riippuvuuden suuntaa. Korrelaatiokertoimen itseisarvolle on esitetty viitearvoja, joita voi käyttää 

apuna tuloksen tulkinnassa. Esimerkiksi seuraavan luokittelun perusteella voidaan arvioida 

riippuvuuden voimakkuutta:  

< 0,40  heikko korrelaatio 

0,40 – 0,60 kohtalainen korrelaatio 

0,60 – 0,80 voimakas korrelaatio 

> 0,80 erittäin voimakas korrelaatio 

 

Korrelaatiokerroin esitetään usein p-arvon kanssa. On tärkeää huomioida, että korrelaatio-

kertoimen merkitsevyystesti tutkii vain korrelaatiokertoimen nollasta poikkeavuutta (riippuvuuden 

olemassaoloa), ei riippuvuuden suuruusluokkaa. Merkitsevyystestin tulos riippuu havaintojen 

määrästä ja saadusta korrelaatiokertoimesta. Pieni p-arvo ei tarkoita sitä, että muuttujilla olisi 

voimakas riippuvuus. Heikko korrelaatiokerroin voi olla tilastollisesti merkitsevä, jos havaintoja on 

paljon.  

 

12.1. Pearsonin korrelaatiokerroin 

Käytetään esimerkkiaineistona sydäntutkimusaineistoa sydant.sav. Tutkitaan, riippuvatko ikä, 

paino, pituus ja painoindeksi toisistaan. Muodostaaksesi korrelaatiokertoimet sisältävän 

korrelaatiomatriisin valitse 

 Analyze → Correlate → Bivariate… 

 

Siirrä Bivariate Correlations -ikkunassa (kuva 12.1.1) muuttujat ika, paino, pituus ja bindex 

Variables-kohtaan. Kohdassa Correlation Coefficients valitaan laskettava korrelaatiokerroin. 

Oletusvalintana on Pearson, jolloin korrelaatiomatriisiin tulostuvat Pearsonin korrelaatio-

kertoimet. Samanaikaisesti voidaan valita useampi korrelaatiokerroin, jolloin tulostuksesta 

valitaan muuttujien jakauman perusteella korrelaatiokerroin oikeasta korrelaatiomatriisista.  
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Test of Significance -kohdassa valitaan laskettavaksi joko kaksi- tai yksisuuntainen merkitsevyyden 

testaus. Käytännössä (erityisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa) valitaan aina SPSS:n oletus-

valinta Two-tailed. Merkitsevyystestin tulos näkyy korrelaatiomatriisissa tarkkana p-arvona. Mikäli 

kohtaan Flag significant correlations jätetään rasti, tilastollisesti merkitsevät korrelaatiokertoimet 

merkitään lisäksi symbolein *, kun p-arvo < 0,05 ja **, kun p-arvo < 0,01.  

 

Kuva 12.1.1: Pearsonin korrelaatiomatriisin muodostaminen. 
 

Options-ikkunassa ( ) voidaan valita tulostettavaksi tunnuslukuja ja muuttaa puuttuvien 

tietojen käsittelyä (kuva 12.1.2). Listatyyppisessä (listwise) puuttuvan tiedon käsittelyssä havainto 

poistetaan analyysistä, jos yksikin havainnon analyysissä käytetyistä muuttujista (Variables-

kohtaan siirretyt muuttujat; kuva 12.1.1) sisältää puuttuvaa tietoa. Vastaavasti parittaisessa 

(pairwise) puuttuvan tiedon käsittelyssä havainto poistetaan analyysistä vain, jos muuttujaparissa, 

jonka välille korrelaatiokerrointa lasketaan, puuttuu tieto. Jätä voimaan SPSS:n oletusvalinta 

Exclude cases pairwise, jolloin korrelaatiomatriisissa voi korrelaatiokertoimen laskemiseen 

käytettyjen havaintojen lukumäärä vaihdella.  

 

Kuva 12.1.2: Tunnuslukujen ja puuttuvan tiedon käsittelyn valinta Options-ikkunassa. 
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12.1.1. Pearsonin korrelaatiomatriisin tulkinta 

Pearsonin korrelaatiomatriisissa (taulukko 12.1.1) kussakin muuttujaparissa ensimmäinen rivi 

esittää Pearsonin korrelaatiokertoimen ja tähtisymbolein merkitsevyystestin tuloksen. Toisella 

rivillä on korrelaatiokertoimen merkitsevyystestin p-arvo (nollahypoteesi: korrelaatiokerroin = 0). 

Kolmannella rivillä on kussakin muuttujaparissa korrelaatiomatriisin laskentaan käytettyjen 

havaintojen lukumäärä. 

 Taulukko 12.1.1: Pearsonin korrelaatiomatriisi. 

Correlations 

 ikä paino pituus painoindeksi 

ikä Pearson Correlation 1 -,142 -,182 -,058 

Sig. (2-tailed)  ,164 ,075 ,572 

N 98 97 97 97 

paino Pearson Correlation -,142 1 ,460
**
 ,885

**
 

Sig. (2-tailed) ,164  ,000 ,000 

N 97 97 97 97 

pituus Pearson Correlation -,182 ,460
**
 1 ,000 

Sig. (2-tailed) ,075 ,000  ,997 

N 97 97 97 97 

painoindeksi Pearson Correlation -,058 ,885
**
 ,000 1 

Sig. (2-tailed) ,572 ,000 ,997  

N 97 97 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelaatiomatriisista havaitaan, että ikä ei näyttäisi korreloivan minkään muuttujan kanssa, kun 

taas painoindeksin ja painon välinen korrelaatio on erittäin voimakas. Pituuden ja painoindeksin 

korrelaatio on puolestaan tasan nolla, mikä vaikuttaa omituiselta, sillä painoindeksi lasketaan 

pituuden ja painon avulla. Kyseessä ei ole aineistoon liittyvä omituisuus, vaan painoindeksin (body 

mass index) mielenkiintoinen ominaisuus. 

 

12.2. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

Jatketaan luvun 12.1 esimerkin tutkimista. Esimerkkiä varten ikä (ika) on luokiteltu neljään 

luokkaan (ika_lk: 55 v tai nuorempi, 56-60 v, 61-65 v, 66 v tai vanhempi) ja painoindeksi (bindex) 

kolmeen luokkaan (bmi_lk: < 25, 25-30, >30). Näitä uusia muuttujia ei aineistossa sydant.sav ole 

valmiina, joten suorittaaksesi analyysin voit tehdä ne käyttäen Transform → Recode into Different 

Variables… -valintaa (luku 6.2). Valitse  

 Analyze → Correlate → Bivariate… 

 

Siirrä Bivariate Correlations -ikkunassa (kuva 12.2.1) muuttujat ika_lk, paino, pituus ja bmi_lk 

Variables-kohtaan. Valitse Spearman kohdassa Correlation Coefficients, jolloin korrelaatiomatriisiin 

tulostuvat Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet.  
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- 

Kuva 12.2.1: Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisin muodostaminen. 
 

12.2.1. Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisin tulkinta 

Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisi on esitetty taulukossa 12.2.1. Se tulkitaan kuten Pearsonin 

korrelaatiomatriisi (luku 12.1.1). Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisissa äärimmäisenä 

vasemmalla olevassa sarakkeessa lukee Spearman’s rho, joten sekaannusta Pearsonin korrelaatio-

matriisiin ei tule.  

Taulukko 12.2.1: Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisi. 

Correlations 

 Ikäluokka paino pituus BMI-luokka 

Spearman's rho ikäluokka Correlation Coefficient 1,000 -,067 -,215
*
 -,025 

Sig. (2-tailed) . ,517 ,034 ,807 

N 98 97 97 97 

paino Correlation Coefficient -,067 1,000 ,462
**
 ,797

**
 

Sig. (2-tailed) ,517 . ,000 ,000 

N 97 97 97 97 

pituus Correlation Coefficient -,215
*
 ,462

**
 1,000 -,024 

Sig. (2-tailed) ,034 ,000 . ,814 

N 97 97 97 97 

BMI-luokka Correlation Coefficient -,025 ,797
**
 -,024 1,000 

Sig. (2-tailed) ,807 ,000 ,814 . 

N 97 97 97 97 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelaatiomatriisista havaitaan, että Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja Pearsonin 

korrelaatiokertoimet ovat lähellä toisiaan ja antavat samanlaiset tulokset muuttujien välisestä 

riippuvuudesta.  
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12.3. Osittaiskorrelaatio 

Osittaiskorrelaation havainnollistamiseksi suoritetaan luvun 12.1 esimerkki vakioituna suku-

puolella. Valitse  

 Analyze → Correlate → Partial… 

Siirrä Partial Correlations -ikkunassa (kuva 12.3.1) muuttujat ika, paino, pituus ja bindex kohtaan 

Variables ja muuttuja sp kohtaan Controlling for. Osittaiskorrelaation yhteydessä puuttuvien 

tietojen käsittelyn oletusvalinta on Exclude cases listwise toisin kuin Pearsonin korrelaatio-

kertoimen tai Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen yhteydessä.  

 

Kuva 12.3.1: Osittaiskorrelaatiomatriisin muodostaminen. 

12.3.1. Osittaiskorrelaation tulokset 

Korrelaatiomatriisi (taulukko 12.3.1) tulkitaan kuten Pearsonin korrelaatiomatriisi (luku 12.1.1), 

mutta sukupuolen (sarake Control Variables) mahdollinen vaikutus korrelaatiokerrointen arvoon 

on huomioitu.   

Taulukko 12.3.1: Osittaiskorrelaatiomatriisi: sukupuolella vakioitu Pearsonin korrelaatiomatriisi. 

Correlations 

Control Variables ikä paino pituus painoindeksi 

sukupuoli ikä Correlation 1,000 -,131 -,173 -,050 

Significance (2-tailed) . ,203 ,093 ,631 

df 0 94 94 94 

paino Correlation -,131 1,000 ,397 ,889 

Significance (2-tailed) ,203 . ,000 ,000 

df 94 0 94 94 

pituus Correlation -,173 ,397 1,000 -,061 

Significance (2-tailed) ,093 ,000 . ,552 

df 94 94 0 94 

painoindeksi Correlation -,050 ,889 -,061 1,000 

Significance (2-tailed) ,631 ,000 ,552 . 

df 94 94 94 0 

 


