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14.  Kovarianssianalyysi 

Kovarianssianalyysi on varianssianalyysin (luvut 10.2 ja 10.3) ja lineaarisen regressioanalyysin (luku 
13) yhdistelmä. Kovarianssianalyysissä selitettävän vastemuuttujan keskiarvoa korjataan tausta-
muuttujien eli kovariaattien arvoilla. Kovariaattina käytetään jatkuvaa muuttujaa, joka ei 
itsenäisesti selitä vastemuuttujan vaihtelua, mutta jonka vaikutus halutaan poistaa keskiarvo-
tarkastelusta. Esimerkiksi ikää, painoa, pituutta ja lähtötasoa käytetään usein kovariaattina. 
 
Tyypillisessä kovarianssianalyysin käyttötilanteessa koeyksilöiden valintaa ei ole pystytty 
etukäteen täysin kontrolloimaan. Kun koeyksilöistä mitataan varsinaisen vastemuuttujan lisäksi 
kyseiseen muuttujaan vaikuttavia muita muuttujia, voidaan kovarianssianalyysin avulla yrittää 
homogenisoida koeyksilöt jälkikäteen.  
 
Kovarianssianalyysissä nollahypoteesi on: Kovariaattikorjatut keskiarvot ovat yhtäsuuret eri 
ryhmissä. Oletuksena on, että vastemuuttuja ja kovariaatit noudattavat normaalijakaumaa. Lisäksi 
kussakin ryhmässä selitettävän muuttujan ja kovariaattien välisen riippuvuuden tulisi olla 
samansuuntaista eli regressiokertoimien tulisi olla samat kussakin ryhmässä. 
 

14.1. Vastemuuttujan ja kovariaatin välisen riippuvuuden saman-
suuntaisuuden testaaminen 

Käytetään esimerkkiaineistona sydäntutkimusaineistoa sydant.sav. Tutkitaan, onko henkilöiden 
painossa eroa eri tupakointiryhmien välillä, kun pituuden vaikutus painoon otetaan huomioon. 
Tupakointiryhmät ovat: 0 = ei tupakoi, 1 = tupakoi, 2 = lopettanut. Valitse 

 Analyze → General Linear Model → Univariate… 

 
Siirrä Univariate-ikkunassa (kuva 14.1.1) selitettävä muuttuja paino kohtaan Dependent Variable, 
ryhmittelymuuttuja tup kohtaan Fixed Factor(s) ja pituus kovariaatiksi kohtaan Covariate(s). 
 
Tutkitaan aluksi, onko pituuden vaikutus painoon samansuuntainen kaikissa tupakointiryhmissä 
(eli ovatko regressioyhtälöiden kulmakertoimet yhtä suuria). Asian tutkimiseksi suoritetaan 
kovarianssianalyysi mallilla, jossa ovat mukana päävaikutukset tup ja pituus sekä näiden 
yhdysvaikutus pituus*tup. Yhdysvaikutustermin testaus tuottaa testin nollahypoteesille: 
Regressioyhtälöiden kulmakertoimet ovat yhtä suuret eri ryhmissä. Napsauta -painiketta, 
valitse Specify Model -kohdassa Custom ja siirrä muuttujat ja yhdysvaikutustermi Model-kenttään 
(kuva 14.1.2). Saat siirrettyä yhdysvaikutustermin Model-kohtaan siten, että valitset muuttujat tup 

ja pituus samanaikaisesti (pidä Ctrl-näppäintä pohjassa) ja napsautat nuolipainiketta . Napsauta 
lopuksi  ja suorita analyysi napsauttamalla Univariate-ikkunassa . 
 
Taulukosta 14.1.1 nähdään, että yhdysvaikutustermillä tup*pituus näyttäisi olevan saman-
suuntainen vaikutus eri tupakointiryhmissä (p-arvo = 0,095 (> 0,05)), joten kovarianssianalyysiä 
voidaan jatkaa. Jos vastemuuttujan ja kovariaatin välinen riippuvuus on erisuuntaista eri ryhmissä, 
kovariaattikorjauksen käyttöä kannattaa varoa. Samoin tulosten tulkinta on hankalaa, jos 
ryhmittelymuuttuja vaikuttaa kovariaattiin. 
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Kuva 14.1.1: Kovarianssianalyysi, muuttujien valitseminen analyysiin. 
 

 

Kuva 14.1.2: Mallin määritteleminen. 
 

Taulukko 14.1.1: Yhdysvaikutustermin vaikutus. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:paino 

Source Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6144,580
a
 5 1228,916 7,294 ,000 

Intercept 112,199 1 112,199 ,666 ,417 
tup 840,685 2 420,343 2,495 ,088 
pituus 1627,805 1 1627,805 9,662 ,003 
tup * pituus 813,030 2 406,515 2,413 ,095 
Error 15331,337 91 168,476   
Total 548512,000 97    
Corrected Total 21475,918 96    

a. R Squared = ,286 (Adjusted R Squared = ,247) 
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14.2. Kovariansianalyysin suorittaminen 

Palataan takaisin Univariate-ikkunaan (kuva 14.1.1). Muuttujavalinnat jätetään ennalleen, mutta 
valitse Model-ikkunassa (kuva 14.1.2) Full Factorial ja napsauta . Napsauta Univariate-
ikkunassa . Siirrä Options-ikkunassa (kuva 14.2.1) muuttuja tup kohtaan Display Means for. 
Laita vielä valinta kohtiin Descriptive Statistics ja Parameter Estimates ja napsauta .  
Suorittaaksesi analyysin napsauta Univariate-ikkunassa . 
 

 

Kuva 14.2.1: Lisätulostusten määritteleminen Options-ikkunassa. 
 

14.2.1. Kovarianssianalyysin tulokset 

Taulukossa 14.2.1 esitetään kovarianssianalyysin tulokset. Painossa ei näyttäisi olevan eroa 
tupakointiryhmien välillä, kun pituuden vaikutus painoon on otettu kovariaattina huomioon 
(p-arvo = 0,110). Kovariaatin testi rivillä pituus testaa yhteisen (kaikki tupakointiryhmät yhdessä) 
regressioyhtälön (painoa selitetään pituudella) regressiokerrointa, joka tässä poikkeaa erittäin 
merkittävästi nollasta. Mallin selitysaste R Squared on noin 25 %.  

Taulukko 14.2.1: Kovarianssianalyysimalli. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:paino 

Source Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5331,550
a
 3 1777,183 10,238 ,000 

Intercept 618,622 1 618,622 3,564 ,062 
pituus 3509,287 1 3509,287 20,215 ,000 
tup 784,112 2 392,056 2,258 ,110 
Error 16144,368 93 173,595   
Total 548512,000 97    
Corrected Total 21475,918 96    

a. R Squared = ,248 (Adjusted R Squared = ,224) 
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Taulukon 14.2.2 kertoimia B käytetään kovariaattikorjattujen keskiarvojen laskemisessa. Rivillä 
pituus on ryhmien yhteisen regressioyhtälön regressiokertoimen estimaatti. Etumerkki kertoo 
pituuden ja painon välisen riippuvuuden suunnan. 

Taulukko 14.2.2: Parametriestimaatit. 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:paino 

Parameter 

B Std. Error t Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 

Intercept -52,345 28,438 -1,841 ,069 -108,817 4,127 

pituus ,746 ,166 4,496 ,000 ,417 1,076 

[tup=0] -4,467 3,995 -1,118 ,266 -12,400 3,465 

[tup=1] 2,080 3,721 ,559 ,577 -5,309 9,469 

[tup=2] 0
a
 . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 
Mallin arvioimat eli kovariaattikorjatut keskiarvot, keskivirheet ja luottamusvälit kunkin tupakointi-
ryhmän keskiarvolle on esitetty taulukossa 14.2.3. Ryhmittäiset keskiarvot on laskettu käyttäen 
kovariaatin keskiarvoa (tässä pituus = 169,56) ja Parameter Estimates -taulukon regressiokertoimia B:  

Meani = Intercept + Bi + Meankov. × Bkov., missä 

i = 0,1,2 (tupakointiryhmä), Meankov. = kovariaatin keskiarvo ja B on regressiokerroin.  
 
Esimerkkinä korjattu keskiarvo ryhmälle ‘ei tupakoi’ (tup = 0): 

-52,345 – 4,467 + 169,56 × 0,746 = 69,680 (pieni ero johtuu pyöristyksistä) 
 
Muuttujan paino alkuperäiset aineistosta lasketut keskiarvot eri tupakointiryhmissä (ilman 
kovariaattikorjausta) on esitetty taulukossa 14.2.4. 

Taulukko 14.2.3: Marginaalikeskiarvot. 

tupakointi 

Dependent Variable:paino 

tupakointi 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ei tupakoi 69,688
a
 2,371 64,979 74,397 

tupakoi 76,236
a
 1,919 72,426 80,046 

lopettanut 74,156
a
 3,198 67,805 80,506 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 
values: pituus = 169,56. 

Taulukko 14.2.4: Painon keskiarvot ja hajonnat tupakointiryhmittäin. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:paino 

tupakointi Mean Std. Deviation N 

ei tupakoi 67,69 14,148 32 
tupakoi 77,38 14,982 48 
lopettanut 74,71 13,462 17 
Total 73,71 14,957 97 

 

 
 


