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13. Lineaarinen regressioanalyysi 

Lineaarisessa regressioanalyysissä pyritään selittämään vastemuuttujan vaihtelua yhden tai 
useamman muuttujan avulla. Muuttujien tulisi olla jatkuvia ja likimain normaalijakautuneita. Myös 
kaksiluokkaiset muuttujat kelpaavat selittäjiksi, kun eri luokkia merkitään luvuilla 0 ja 1. 
Lineaarisen regressioanalyysin perusolettamus on, että vastemuuttujan riippuvuus selittävistä 
muuttujista on lineaarista. Selittävät muuttujat eivät saisi myöskään korreloida keskenään. 
Vastemuuttujan ja selitettävien muuttujien riippuvuuksia on syytä tarkastella ennen regressio-
analyysiä esimerkiksi hajontakuvioiden (luku 8.1.3) ja korrelaatioanalyysin (luku 12) avulla. 
Regressioanalyysiä suoritettaessa tulisi myös tarkastella muita mallioletuksia. Residuaalien 
(havaitun arvon ja ennustetun arvon erotusten) tulisi olla normaalijakautuneita ja niiden hajonta 
selittäjistä riippumatonta. 
 
Regressioanalyysissa mallinnetaan regressioyhtälöä, jonka avulla voidaan laskea vastemuuttujan   
ennustettu arvo. Lineaarinen regressioyhtälö on muotoa 

                        

 
Yhtälössä            ovat selittäviä muuttujia,               ovat selittävien muuttujien 

tuntemattomia regressiokertoimia ja e on jäännöstekijä, joka ilmaisee selittämättä jäävän 
satunnaisvaihtelun. Regressiokertoimet estimoidaan tutkimusaineistosta.  
 

13.1. Lineaarisen regressioanalyysin suorittaminen 

Käytetään esimerkkiaineistona sydäntutkimusaineistoa sydant.sav. Tutkitaan, mitkä muuttujista 
ikä, kolesteroli, pituus ja painoindeksi vaikuttavat systoliseen verenpaineeseen. Valitse 

 Analyze → Regression → Linear... 

 
Siirrä Linear Regression -ikkunassa (kuva 13.1.1) selitettävä muuttuja rrsyst kohtaan Dependent ja 
selittävät muuttujat (ika, kolest, pituus ja bindex) kohtaan Independent(s). 
 
Valitse Method-kohdassa malliin valinnan menetelmäksi SPSS:n oletusarvoisesti käyttämä valinta 
Enter, joka pakottaa kaikki Independent(s)-kohdassa luetellut selittäjät malliin. Method-kohdassa 
voidaan myös valita erinäisiä askeltavia analyysejä (katso luku 15), joiden käyttö saattaa olla 
perusteltua joissakin tilanteissa. 
 
Selection Variable -kohdassa voidaan suorittaa yhden muuttujan perusteella osa-aineiston 

poiminta, jolloin käsittelyyn otetaan ainoastaan osa havainnoista. Poimintaehto annetaan -
painiketta käyttäen. Tässä esimerkissä voitaisiin rajoittua tarkastelemaan ainoastaan miehiä, sillä 
kyseisessä tilanteessa sukupuoli on potentiaalinen sekoittava tekijä. Jos poimintaehto on 
monimutkaisempi, tehdään poiminta etukäteen valitsemalla Data → Select Cases. Case Labels -
kohtaan voidaan sijoittaa muuttuja, jonka perusteella havainnot voidaan tunnistaa kuvista.  
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Kuva 13.1.1: Lineaarinen regressioanalyysi, muuttujien valitseminen analyysiin. 
 

Statistics-ikkunassa ( ) voidaan valita regressiokertoimiin liittyen estimaatit, luottamusvälit 
tai kovarianssimatriisi sekä muita tunnuslukuja. Jätetään tässä esimerkissä ikkunaan oletus-
valinnat. 
 

Napsauta . Plots-ikkunan valinnoilla voidaan tarkastella jäännöstermien käyttäytymistä. 
Tee valinnat kuvan 13.1.2 mukaisesti. Tarkastellaan graafisesti jäännösten jakaumaa ja verrataan 
sitä normaalijakaumaan (rastit kohtiin Histogram ja Normal probability plot) sekä tutkitaan 
standardoitujen jäännösten (*ZRESID) ja standardoitujen ennustearvojen (*ZPRED) välistä 

riippuvuutta. Käyttämällä painikkeita  ja  voidaan tarkasteluun määritellä samassa 
analyysissa useampia Y- ja X-muuttujapareja. Napsauta lopuksi . 
 

 

Kuva 13.1.2: Jäännösten graafinen tarkastelu. 
 

Save-ikkunassa ( ) voidaan valita tallennettavaksi analyysissa luotuja väliaikaisia muuttujia 
(kuva 13.1.3). Tallennetaan standardoidut jäännökset: laita rasti Residuals-kohdassa valintaan 
Standardized ja napsauta .  
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Kuva 13.1.3: Standardoitujen residuaalien valinta Save-ikkunassa. 
 

Options-ikkunassa ( ) on valmiina oletusarvoiset merkitsevyysrajat malliin valintaa ja 
mallista poistamista varten (kuva 13.1.4). Rasti valinnassa Include constant in equation ottaa 
regressioyhtälöön mukaan vakiotermin. Lisäksi Options-ikkunassa voidaan muuttaa puuttuvien 
tietojen käsittelyä. Listatyyppisessä puuttuvan tiedon käsittelyssä havainto poistetaan analyysistä, 
jos yksikin havainnon analyysissä käytetyistä muuttujista sisältää puuttuvaa tietoa. 
 

 

Kuva 13.1.4: Options-ikkunan oletusarvoiset valinnat. 
 
Kun kaikki valinnat on tehty, suorita analyysi napsauttamalla Linear Regression -ikkunassa (kuva 
13.1.1) -painiketta. 
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13.1.1. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset 

Ensimmäisessä taulukossa esitetään mallin selitysvoimaa kuvaavat tunnusluvut (taulukko 13.1.1). 
Korjattu selitysaste (determinaatiokerroin, Adjusted R Square) kertoo, kuinka hyvin kyseessä oleva 
malli selittää systolisen verenpaineen vaihtelua. Muuttujat ika, kolest, pituus ja bindex selittävät 
yhdessä 44,4 % systolisen verenpaineen vaihtelusta. Yhden selittäjän regressiomallissa selitysaste 
R Square on Pearsonin korrelaatiokerroin (R) toiseen potenssiin korotettuna. Koska selitysaste 
R Square kasvaa aina, kun malliin lisätään muuttujia, ei selitysasteita R Square voida verrata 
keskenään, kun malleissa on eri määrä selittäviä muuttujia. Adjusted R Square on korjattu 
selitysaste. Korjaus on tehty ottaen huomioon mallissa olevien selittäjien ja havaintojen 
lukumäärät. Korjattuja selitysasteita voi vertailla keskenään.  
 
Varianssianalyysi (taulukko 13.1.2) kertoo, sopiiko malli aineistoon. Nollahypoteesina on: Malli ei 
sovi miltään osin aineistoon. Tässä esimerkissä voidaan sanoa mallin sopivan ainakin joltain osin 
aineistoon (p-arvo < 0,001).  

Taulukko 13.1.1: Mallin selitysaste. 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 1 ,684
a
 ,467 ,444 19,169 

a. Predictors: (Constant), painoindeksi, pituus, ikä, kolesteroli 
b. Dependent Variable: systolinen verenpaine 

Taulukko 13.1.2: Varianssianalyysi mallin sopivuudesta aineistoon. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29019,778 4 7254,945 19,745 ,000
a
 

Residual 33069,380 90 367,438   

Total 62089,158 94    

a. Predictors: (Constant), painoindeksi, pituus, ikä, kolesteroli 
b. Dependent Variable: systolinen verenpaine 

 
Taulukon 13.1.3 regressiokertoimia B käyttäen voidaan kirjoittaa mallin regressioyhtälö. 
Esimerkkimme mallin yhtälö on 

y = -63,924 + 0,956 × ika + 1,452 × kolest + 0,374 × pituus + 3,494 × bindex. 

Kaavalla voidaan laskea henkilön systolisen verenpaineen ennustettu arvo, kun tiedetään 
selittävien muuttujien arvot. Standardoituja Beta-kertoimia käytetään muuttujien keskinäiseen 
vertailuun. Muuttujilla kolest ja pituus ei näyttäisi olevan vaikutusta systoliseen verenpaineeseen, 
kun taas muuttujien ika ja bindex arvojen kasvaessa verenpaine näyttäisi nousevan. 

Taulukko 13.1.3: Regressiokertoimet. 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -63,924 50,452  -1,267 ,208 

ikä ,956 ,306 ,245 3,126 ,002 

kolesteroli 1,452 1,273 ,090 1,141 ,257 

pituus ,374 ,241 ,122 1,551 ,124 

painoindeksi 3,494 ,431 ,633 8,099 ,000 

a. Dependent Variable: systolinen verenpaine 
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Regressiomallilla ennustettujen arvojen (Predicted Value) ja jäännösten (Residual) perustunnus-
luvut ovat taulukossa 13.1.4. 

Taulukko 13.1.4: Tunnusluvut ennustetuille arvoille ja jäännöksille. 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 115,64 195,73 155,58 17,570 95 
Residual -43,683 45,927 ,000 18,756 95 
Std. Predicted Value -2,273 2,285 ,000 1,000 95 
Std. Residual -2,279 2,396 ,000 ,978 95 

a. Dependent Variable: systolinen verenpaine 

 
Histogrammi (kuva 13.1.5) esittää standardoitujen jäännösten jakauman suhteessa 
normaalijakaumaan. Kuvasta nähdään, että residuaalien jakauma on normaalijakauman kaltainen, 
joten regressioanalyysin perusoletus täyttyy. 
 
Kuva 13.1.6 esittää standardoitujen jäännösten kumulatiivista prosenttijakaumaa. Mitä paremmin 
jäännökset ovat suoralla viivalla, sitä lähempänä jäännösten jakauma on normaalijakaumaa. 
Kuvasta nähdään, että jäännökset osuvat hyvin suoralle viivalle.  
 
Hajontakuvio (kuva 13.1.7) esittää standardoitujen jäännösten ja mallin tuottaman standardoidun 
ennusteen arvojen välistä suhdetta. Kuvasta nähdään, että jäännökset hajaantuvat tasaisesti 
ennusteen eri arvoilla. 

 

Kuva 13.1.5: Histogrammi standardoitujen jäännöstermien jakaumasta. 
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 Kuva 13.1.6: Jäännösten kumulatiivinen prosenttijakauma. 

 

Kuva 13.1.7: Hajontakuvio standardoiduista residuaaleista ja ennusteista 
 
Regressiomallin laskemat standardoidut jäännökset tallennettiin aineistoikkunaan muuttujaksi 
zre_1. Tämän muuttujan avulla voidaan tarkastella muiden regressioanalyysin oletusten 
paikkansapitävyyttä; selittävät muuttujat eivät saisi korreloida jäännösten kanssa ja jäännösten 
hajonta ei saisi riippua selittävistä muuttujista. Tarkastelu voidaan suorittaa esimerkiksi 
hajontakuvioiden avulla (luku 8.1.3).  
 


