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15.  Logistinen regressioanalyysi 

Logistisessa regressioanalyysissä pyritään selittämään luokka-asteikollista vastemuuttujaa yhden 
tai useamman muuttujan avulla. Logistisessa regressioanalyysissä selittäjänä voi olla jatkuva 
muuttuja, kaksiarvoinen muuttuja tai luokitteluasteikollinen muuttuja, jossa on k luokkaa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujasta muodostetaan analyysissä k-1 kaksiarvoista nk. 
indikaattorimuuttujaa, joita kutsutaan myös dummy-muuttujiksi. Logistisessa regressioanalyysissä 
ei ole vaatimusta muuttujien jakaumille. Kuitenkin malli on stabiilimpi, jos selittäjät noudattavat 
normaalijakaumaa. Selittäjien välinen korrelointi (multikollineaarisuus) on haitaksi. 
 
SPSS-ohjelmistossa on kaksi eri ohjelmaa logistisen regressioanalyysin suorittamiseen: 
kaksiarvoisen vasteen tapauksessa käytettävä Binary Logistic sekä Multinomial Logistic, joka 
pystyy käsittelemään vastemuuttujassa useampia luokkia. Logistista regressiota sovelletaan 
useimmiten kaksiarvoisen vasteen tapauksessa, joten tässä oppaassa keskitytään pelkästään 
ohjelmaan Binary Logistic.  
 
Kaksiarvoinen selitettävä muuttuja on ilmiö, joka esiintyy tai ei esiinny, esimerkiksi sairaus 
(0 = terve, 1 = sairas). Logistisella regressioanalyysillä etsitään selittäjiä, jotka vaikuttavat 
selitettävän ilmiön todennäköisyyteen. Estimoidun mallin avulla voidaan esimerkiksi arvioida 
sairastumisriskiä tai ennustaa, kumpaan osajoukkoon, terveisiin vai sairaisiin, mahdolliset uudet 
havainnot kuuluvat. Selitettävä muuttuja on suotavaa valmiiksi koodata siten, että arvo 1 ilmaisee 
kiinnostuksen kohteena olevan tapahtuman ja 0 on vertailuluokka. Jos selitettävä muuttuja on 
koodattu jollain muulla tavalla, logistinen regressioanalyysi selittää sitä luokkaa, jonka numero-
koodi on isompi. 
 
Menetelmässä lasketaan tapahtuman toteutumisen todennäköisyyttä (todennäköisyys, että 
selitettävä muuttuja y saa arvon 1). Todennäköisyys saadaan kaavasta 

 (   | )   
  

     
 

 

      
 

 
Vastaavasti todennäköisyys sille, että tapahtuma ei toteudu (selitettävä muuttuja y saa arvon 0), 
on 

 (   | )     (   | )   
 

     
 

 
Kaavoissa   on luonnollisen logaritmin kantaluku (noin 2,718) ja kirjaimella   on merkitty yhtälöä 
                   . Yhtälössä            ovat selittäviä muuttujia. Kertoimet 

              estimoidaan tutkimusaineistosta. 

 

Matematiikassa muotoa  ( )   
 

    
 olevaa funktiota kutsutaan logistiseksi funktioksi, joka 

selittää menetelmän nimen logistinen regressioanalyysi.  
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15.1. Esimerkki 1: selittäjät jatkuvia ja kaksiarvoisia muuttujia 

Käytetään esimerkkiaineistona 53 miehen eturauhassyöpäaineistoa prcancer.sav. Potilaiden osalta 
on tiedossa, onko syöpä levinnyt imusolmukkeisiin (asia on tutkittu kirurgisesti) sekä muutamia 
muita sairauteen tai potilaaseen liittyviä tekijöitä. Halutaan tutkia, voidaanko tiedossa olevien 
muuttujien perusteella ennustaa riittävän hyvin, onko syöpä levinnyt imusolmukkeisiin, ja välttyä 
leikkaukselta. 
 
Aineiston muuttujat: 
nodes syövän levinneisyys imusolmukkeisiin: 1 = kyllä, 0 = ei 
age  ikä 
acid laboratorioarvo, joka nousee, kun kasvain on levinnyt tietyille alueille 
xray sädehoitolöydös: 1 = positiivinen, 0 = negatiivinen 
grade kasvaimen aggressiivisuus: 1 = aggressiivisempi, 0 = vähemmän aggressiivinen 
stage sairauden vaikeusaste: 1 = vaikea, 0 = lievempi 
catacid acid-arvo luokiteltuna: 1 = alhainen, 2 = keskitaso, 3 = korkea 
 
Suorittaaksesi logistisen regressioanalyysin valitse 

Analyze → Regression → Binary Logistic… 

 
Siirrä avautuvassa Logistic Regression -ikkunassa (kuva 15.1.1) Dependent-kohtaan selitettävä 
muuttuja nodes ja Covariates-kohtaan selittäviksi muuttujiksi eli kovariaateiksi muuttujat age, 
acid, xray, grade ja stage.  
 

 

Kuva 15.1.1: Logistinen regressioanalyysi, muuttujien valitseminen analyysiin. 
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Method-kohdassa valitaan menetelmä, jolla mallia muodostetaan. Valittavat menetelmät ovat:  
Enter Malliin otetaan mukaan kaikki Covariates-kohdassa luetellut muuttujat.  
Forward Eteenpäin askeltava tapa. Aloitetaan vain vakiotermin sisältävästä mallista, johon 

lisätään selittäjiä paremmuusjärjestyksessä. Jokaisen selittäjän lisäämisen jälkeen 
mallissa olevien selittäjien ”hyvyys” tarkistetaan ja tarvittaessa huonoksi todettu, jo 
malliin lisätty, selittäjä poistetaan. Seuraava askel voi siis olla joko lisäys tai poisto. 

Backward Taaksepäin askeltava tapa. Aloitetaan mallista, jossa ovat mukana kaikki Covariates-
kohdassa luetellut muuttujat. Ensimmäisenä poistetaan huonoin selittäjä, sitten 
toiseksi huonoin, jne. Jokaisen selittäjän poistamisen jälkeen tarkistetaan tilanne. 
Tunnuslukujen perusteella poistetaan seuraavaksi huonoin selittäjä tai lisätään 
tarvittaessa jo kertaalleen poistettu muuttuja.  

 
Forward- ja backward-menetelmissä on valittavana muuttujien lisäämiseen ja poistamiseen kolme 
erilaista kriteeriä: ehdollinen (conditional), Waldin testisuure (Wald) ja uskottavuusosamäärän 
testisuhde (LR). Askeltaviin menetelmiin liittyen katso myös luku 16.2. Esimerkissämme käytetään 
oletusvalintaa Enter. 
 
Selection Variable -kohdassa voidaan suorittaa yhden muuttujan perusteella osa-aineiston 

poiminta, jolloin käsittelyyn otetaan ainoastaan osa havainnoista. Poimintaehto annetaan -
painiketta käyttäen. Jos poimintaehto on monimutkaisempi, tehdään poiminta etukäteen 
valitsemalla Data → Select Cases. 
 
Napsauta Logistic Regression -ikkunassa (kuva 15.1.1) painiketta . Siirrä Define Categorical 
Variables -ikkunassa luokitteluasteikolliset muuttujat xray, grade ja stage kohtaan Categorical 
Covariates ja merkitse ne kaikki valituiksi. Valitse Reference Category -kohdassa First ja napsauta 

 (kuva 15.1.2). Valinta First tarkoittaa, että näiden kaksiluokkaisten muuttujien tapauksessa 
halutaan määritellä pienempi arvoista (nolla) vertailuarvoksi. Vertailuarvon valinta riippuu 
tilanteesta ja järkevä valinta helpottaa tulosten raportointia. Oletuskontrastina on Indicator. Se on 
oikea valinta, koska sillä saadaan varsinkin lääketieteellisissä julkaisuissa usein käytettävä OR-
tunnusluku (adjusted odds ratio). Napsauta . 
 

 

Kuva 15.1.2: Luokittelumuuttujien määrittelyikkuna. 
 

-painikkeen kautta voidaan tallettaa aineistoikkunaan muuttujiksi mm. ennustettuja arvoja 
sekä residuaaleja. (Katso luku 15.3.) 
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Napsauta -painiketta. Options-ikkunassa (kuva 15.1.3) voidaan valita tulostettavaksi erilaisia 
tilastollisia tunnuslukuja sekä kuvia. Käytettäessä askeltavaa analyysiä voidaan kohdassa Display 
valita tulostettavaksi joko jokaisen tai vain viimeisen askeleen tulokset. Askeltavan analyysin 
muuttujien valinta- ja poistokriteerejä (Probability for Stepwise) voidaan muuttaa, samoin voidaan 
rajoittaa mallin muodostamisessa käytettävien iteraatiokierrosten lukumäärää. Oletuksena on, 
että logistiseen regressioyhtälöön sisältyy vakiotermi (Include constant in model). Kun ennusteen 
ja selitettävän muuttujan välistä yhteensopivuutta tarkastellaan, oletuksen mukaisesti ennustetut 
arvot, jotka ovat suurempia kuin 0,5, sijoitetaan luokkaan 1, muut luokkaan 0. Tätä luokkarajaa 
voidaan muuttaa kohdassa Classification cutoff. Laita rasti kohtaan CI for exp(B), jolla saadaan 
tulostettua luottamusväli OR-luvulle. Napsauta . 
 

 

Kuva 15.1.3: Options-ikkuna. 
 
Kun kaikki valinnat on tehty, suorita analyysi napsauttamalla Logistic Regression -ikkunassa (kuva 
15.1.1) -painiketta. 
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15.1.1. Logistisen regressioanalyysin tulokset; esimerkki 1 

Tulostuksessa ensimmäisenä esitetään analyysiin mukaan otettavien havaintojen lukumäärä (Case 
Processing Summary) sekä selitettävän muuttujan ja luokitteluasteikollisten selittäjien koodaus 
(Dependent Variable Encoding ja Categorical Variables Codings). Otsikon Block 0: Beginning Block 
alla on vain vakiotermin sisältävän mallin tuloksia. Otsikon Block 1: Method = Enter alapuolelta 
alkavat varsinaisen logistisen regressiomallin tulokset. Malli muodostettiin menetelmällä Enter, 
joten lopputulostus koskee mallia, jossa ovat mukana kaikki selittäjät. Ohjelma laskee mallin 
kertoimia useampaan kertaan suurimman uskottavuuden menetelmällä ja lopettaa, kun malli ei 
enää oleellisesti parane. 
 

Taulukossa Omnibus Tests of Model Coefficients (taulukko 15.1.1) esitetään kolme χ2-testiä: 
Model Testisuureen -2 Log Likelihood muutos kyseessä olevan ja vain vakiotermin sisältävän 
mallin välillä testaa nollahypoteesia: Mallin kaikki kertoimet, vakiota lukuun ottamatta, ovat nollia; 
toisin sanoen muuttujat eivät erottele vastemuuttujan luokkia. Testisuure vastaa lineaarisen 
regressioanalyysin koko mallin F-testisuuretta. 
Block Testisuureen -2 Log Likelihood muutos peräkkäisten muuttujaryhmien (blocks) 
lisäämisen välillä. Kun selittäjät määritellään malliin kuvan 15.1.1 ikkunassa kaikki yhtenä ryhmänä 
(Enter), kuten esimerkissämme, testisuureet Model ja Block ovat samat. 
Step Testaa nollahypoteesia: Askeltavassa mallissa viimeisessä vaiheessa lisättyjen 
muuttujien kertoimet ovat nollia. 
 
Tässä esimerkissä kaikki testit vertaavat viiden selittäjän mallia vain vakiotermin sisältävään 
malliin, joten kaikki testisuureet ovat samat. 
 
Taulukossa Model Summary tunnusluku -2 Log Likelihood mittaa mallin sopimista aineistoon. 
Selitysasteet Cox & Snell ja Nagelkerke pyrkivät määrittämään, kuinka suuren osan logistinen 
regressiomalli selittää vasteen vaihtelusta. Näiden tulkinta on samanlainen kuin lineaarisen 
regression determinaatiokertoimella R2 (luku 13).  

Taulukko 15.1.1: Mallin hyvyyttä mittavia testejä. 

 

 
Saadun logistisen regressiomallin mukaan on laskettu ennustettu arvo kullekin havainnolle. Jos 
ennustettu arvo on suurempi kuin luokkaraja (oletus 0,5; kuva 15.1.3), arvoksi tulee 1 
(positiivinen); muulloin 0 (negatiivinen). Havaitut arvot (Observed) ja ennustetut arvot (Predicted) 
on taulukoitu (taulukko 15.1.2). Malli luokittelee muuttujan nodes havaituista negatiivisista 
arvoista 28 oikein negatiivisiksi ja 5 väärin positiivisiksi. Vastaavasti havaituista positiivisista 
arvoista luokitellaan oikein positiivisiksi 13 ja väärin negatiivisiksi 7. Mallilla tulee luokitelluksi 
oikein 77,4 % kaikista havainnoista. 
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Taulukko 15.1.2: Mallin mukaan lasketut ennustearvot. 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 nodes Percentage 
Correct  Neg Pos 

Step 1 nodes Neg 28 5 84,8 

Pos 7 13 65,0 

Overall Percentage   77,4 

a. The cut value is ,500 

 
Logistisen regressioanalyysin regressiokertoimet ovat taulukossa 15.1.3. Kullekin mallissa mukana 
olevalle selittävälle muuttujalle tulostetaan: 
B  Regressiokerroin 
S.E.  Regressiokertoimen keskivirhe 
Wald  Waldin testisuure, joka testaa nollahypoteesia: Regressiokerroin on nolla 
df  Vapausaste Waldin testisuureelle 
Sig.  Waldin testin merkitsevyystaso 
Exp(B)  OR-luku (odds ratio, OR) 
95,0% C.I. for EXP(B)  OR-luvun 95 %:n luottamusvälin ala- ja yläraja 

Taulukko 15.1.3: Selittäjien kerroinestimaatit. 

Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 age -,069 ,058 1,432 1 ,231 ,933 ,833 1,045 

acid ,024 ,013 3,423 1 ,064 1,025 ,999 1,051 

xray(1) 2,045 ,807 6,421 1 ,011 7,732 1,589 37,615 

grade(1) ,761 ,771 ,976 1 ,323 2,141 ,473 9,700 

stage(1) 1,564 ,774 4,084 1 ,043 4,778 1,048 21,783 

Constant ,062 3,460 ,000 1 ,986 1,064   

a. Variable(s) entered on step 1: age, acid, xray, grade, stage. 

 
Taulukon kertoimia B käyttäen voidaan muuttujalle nodes laskea ennuste (todennäköisyys, että 
tapahtuma toteutuu) kaavalla 

 (   | )   
 

     
 , missä 

 

Z = 0,062 – 0,069 × age + 0,024 × acid + 2,045 × xray + 0,761 × grade + 1,564 × stage. 
 
Esimerkki 
 
Kun kyseessä on henkilö, jonka ikä on 60 vuotta, acid-arvo 62, sädehoitolöydös positiivinen 
(xray=1) ja muiden muuttujien arvona on 0, saadaan 

Z = 0,062 – 0,069 × 60 + 0,024 × 62 + 2,045 × 1 = -0,545. 
 
Tällä henkilöllä todennäköisyys, että syöpä on levinnyt imusolmukkeisiin, on 

 (   | )   
 

    (      )
       

Ennustetut arvot luokitellaan kaksiarvoisiksi (0 ja 1). Koska ratkaistulla yhtälöllä laskettu 
todennäköisyys on pienempi kuin 0,5, kyseisen henkilön syövän leviämisen ennusteeksi tulee arvo 
0 eli että syöpä ei ole levinnyt imusolmukkeisiin. 
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OR-luku (odds ratio, OR) 
 
Logistisessa regressioanalyysissä selittävän muuttujan vaikutuksen voimakkuutta kuvataan OR-
luvulla (odds ratio, OR). Odds ratio voidaan suomentaa vetosuhteeksi, mutta käytännössä termille 
ei ole yleisesti käytettyä suomenkielistä vastinetta. Tässä oppaassa käytämme siis nimitystä OR-
luku. OR-luku lasketaan käyttäen todennäköisyyksien suhdelukuja, joista käytetään nimitystä odds 
(vedonlyöntisuhde):  

      
                                      

                                        
  
 (   | )

 (   | )
 

 
Todennäköisyys, että tapahtuma ei toteudu, saadaan kaavasta  (   | )     (   | )   
OR-luku ryhmien välillä saadaan jakamalla ryhmien vedonlyöntisuhteet (odds) keskenään.  
 
Esimerkki (jatkoa) 
 
Jos esimerkkihenkilömme sairauden vaikeusaste olisi vaikea (stage=1), kuinka paljon suurempi 
riski hänellä olisi siihen, että syöpä on levinnyt imusolmukkeisiin? 
 
Mikäli muuttujan stage arvo on 0, vasteen todennäköisyys on 0,367 ja            (  
     )         Jos stage = 1,         ja mallin antama vasteen todennäköisyys on      . 
Tästä laskettu            (       )        Tässä tapauksessa OR-luvuksi saadaan 
               . Tämä luku löytyy taulukosta 15.1.3 riviltä stage(1) ja sarakkeesta Exp(B).  
 
Ykköstä suurempi OR-luku kertoo riskin kasvamisesta selittäjän arvon kasvaessa (muiden 
selittävien muuttujien pysyessä muuttumattomina). Mikäli OR-luku on 1, muutos selittäjän arvossa 
ei aiheuta muutosta vasteen riskissä. Mikäli OR-luku on pienempi kuin yksi, riski pienenee 
selittäjän arvon kasvaessa. Tässä tapauksessa aggressiivinen kasvain lisää syövän leviämisen riskiä, 
ja OR-luku tälle on 4,78.  
 
Logistisessa regressiomallissa Exp(B):llä on siis tulkinta kaksiluokkaisten ryhmien OR-lukuna. 
Tällainen tulkinta ei ole mielenkiintoinen jatkuvien selittäjien tapauksessa.  
 
Esimerkkiaineistossamme näyttäisivät sädehoitolöydös (xray) ja sairauden vaikeusaste (stage) 
kasvattavan selvästi syövän leviämisen riskiä. Myös acid-laboratorioarvolla saattaa olla vaikutus 
vasteeseen. 
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15.2. Esimerkki 2: selittäjänä luokitteluasteikon muuttuja, jossa on 
enemmän kuin kaksi luokkaa 

Luokitteluasteikollisesta muuttujasta, jossa on   luokkaa, muodostetaan     kontrastia 
(kutsutaan myös dummy-muuttujiksi tai indikaattorimuuttujiksi), joiden avulla ryhmiä verrataan 
toisiinsa. Kontrastit voidaan laskea usealla eri tavalla, ja kerrointen ja OR-lukujen tulkinta riippuu 
käytetyistä kontrasteista. Luokittelumuuttujan kohdalla voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten tietty 
luokka vaikuttaa selitettävän muuttujan riskiin, verrattuna saman selittäjän johonkin toiseen 
luokkaan tai kokonaisvaikutukseen. Esimerkiksi ”keuhkosyöpä lisää kuoleman riskiä verrattuna 
rintasyöpään”, tai ”keuhkosyöpä lisää kuolemanriskiä verrattuna aineistossa esiintyviin kaikkiin 
syöpätyyppeihin”. 
 
SPSS-ohjelmassa on valittavissa seuraavat kontrastit: 
Deviation Poikkeamakontrasti. Kutakin ryhmää (lukuun ottamatta vertailuryhmä) verrataan 

kokonaisvaikutukseen (overall effect). Oletusvertailuryhmä on viimeinen ryhmä. 
Simple Määritellään joku ryhmä kontrolliryhmäksi, johon kaikkia muita verrataan.  
Difference Jokaista ryhmää (paitsi ensimmäistä) verrataan edellä olevien ryhmien keski-

määräiseen vaikutukseen (average effect). 
Helmert Jokaista ryhmää (paitsi viimeistä) verrataan jäljessä tulevien ryhmien keski-

määräiseen vaikutukseen (average effect). 
Repeated Jokaista ryhmää (paitsi ensimmäistä) verrataan edellä olevaan ryhmään. 
Polynomial Polynomikontrasti. Muodostetaan käyräviivaisten yhteyksien kontrastit; lineaarinen, 

toisen asteen, kolmannen asteen, jne. 
Indicator Kontrasti ilmaisee tiettyyn luokkaan kuulumisen. Vertailuryhmäksi valitaan 

ensimmäinen tai viimeinen. Kutakin ryhmää verrataan vertailuryhmään. Tämä on 
oletusvalinta ja tätä kontrastia käytetään, jotta saadaan lääketieteen tutkimuksissa 
käytetyt adjusted odds ratio (OR) -luvut. 

 
Kontrastit ovat Deviation- ja Simple-kontrastia lukuun ottamatta ortogonaalisia eli toisistaan 
riippumattomia. Deviation-, Simple- ja Indicator-kontrastin tapauksessa valitaan vertailuryhmäksi 
ensimmäinen tai viimeinen luokka.  
 
Tutkitaan luvun 15.1 esimerkkiä siten, että alkuperäinen acid-laboratorioarvo on luokiteltu 
kolmeen luokkaan (catacid: 1=alhainen, 2=keskitaso, 3=korkea). Valitse  

Analyze → Regression → Binary Logistic… 

 
Siirrä avautuvassa Logistic Regression -ikkunassa Dependent-kohtaan selitettävä muuttuja nodes ja 
Covariates-kohtaan selittäviksi muuttujiksi age, catacid, xray, grade ja stage.  
 

Napsauta -painiketta. Siirrä Categorical Covariates -kohtaan luokka-asteikolliset selittäjät 
(kaikki paitsi age) ja määrittele kaikille kontrastiksi Indicator ja vertailuluokaksi First (kuva 15.2.1). 
Napsauta  ja . 
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Kuva 15.2.1: Luokittelumuuttujien määritysikkuna. 
 
Napsauta -painiketta ja valitse ikkunassa CI for exp(B). Napsauta .  
 
Suorittaaksesi analyysin napsauta Logistic Regression -ikkunassa . 
 

15.2.1. Logistisen regressioanalyysin tulokset; esimerkki 2 

Taulukkoa 15.2.1 voidaan käyttää apuna tulkittaessa taulukon 15.2.2 tuloksia. Muuttujasta catacid 
on tehty kaksi indikaattorimuuttujaa: catacid(1) vertaa keskitason (luokka 2) acid-arvoa alhaiseen 
(luokka 1) ja catacid(2) vertaa korkeaa acid-arvoa (luokka 3) alhaiseen (luokka 1).  

Taulukko 15.2.1: Selittäjien koodaus. 

Categorical Variables Codings 

 
Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) 

catacid 1 15 ,000 ,000 

2 20 1,000 ,000 

3 18 ,000 1,000 
stage 0 26 ,000  

1 27 1,000  
grade 0 33 ,000  

1 20 1,000  
xray 0 38 ,000  

1 15 1,000  

 
Indikaattorimuuttujasta catacid(1) on tulkittavissa (taulukko 15.2.2), että keskitasoinen acid-arvo 
alhaiseen arvoon verrattuna lisää syövän imusolmukkeisiin leviämisen riskiä (OR = 2,5). 
Indikaattorimuuttujan  catacid(2) mukaan korkea acid-arvo alhaiseen arvoon verrattuna lisää riskiä 
selvästi enemmän (OR = 7,4). Riskeistä ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä leveiden 
luottamusvälien vuoksi. 
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Taulukko 15.2.2: Selittäjien kerroinestimaatit. 

Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 age -,052 ,063 ,686 1 ,407 ,949 ,839 1,074 

catacid   3,836 2 ,147    

catacid(1) ,916 1,082 ,716 1 ,397 2,498 ,300 20,836 

catacid(2) 2,008 1,052 3,643 1 ,056 7,449 ,947 58,562 

xray(1) 2,035 ,837 5,904 1 ,015 7,651 1,482 39,500 

grade(1) ,808 ,823 ,962 1 ,327 2,243 ,447 11,262 

stage(1) 1,457 ,768 3,597 1 ,058 4,294 ,952 19,356 

Constant -,238 3,983 ,004 1 ,952 ,788   

a. Variable(s) entered on step 1: age, catacid, xray, grade, stage. 

 

15.3. Mallin sopivuuden tarkastelu 

Kun aineistoon sopiva logistinen regressiomalli on löytynyt, voidaan aineistoikkunaan tallettaa 
malliin liittyviä tunnuslukuja muuttujiksi kullekin havainnolle  Logistic Regression -ikkunan -
painiketta napsauttamalla. Avautuvassa Save-ikkunassa (kuva 15.3.1) voidaan rastittaa laskettavat 
tunnusluvut, joista mainittakoon: 
 
Unstandardized residual. Residuaali, joka on havaitun arvon ja ennusteella lasketun arvon 
(logistisessa regressiossa todennäköisyyden) välinen erotus. 
Standardized residual. Standardoitu residuaali, joka isoissa aineistoissa noudattaa normaali-
jakaumaa keskiarvona nolla ja hajontana yksi. 
Deviance. Poikkeama. Isoissa aineistoissa poikkeaman tulisi noudattaa normaalijakaumaa. 
Studentized residual.  Poikkeaman muutos mallissa, jos havainto poistetaan. Ristiriita havainnon 
poikkeaman ja studentisoidun residuaalin välillä saattaa viitata epätavalliseen havaintoon. 

 

Kuva 15.3.1: Save-ikkuna. 
 


