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17.  Faktori- ja pääkomponenttianalyysi 

Faktorianalyysi ja pääkomponenttianalyysi ovat monimuuttujamenetelmiä, joilla etsitään suuresta 
muuttujajoukosta yhteenkuuluvia muuttujia. Niistä muodostetaan muutamia uusia muuttuja-
kombinaatioita, faktoreita (komponentteja). Näin aineiston tietoja saadaan tiivistettyä 
pienempään määrään muuttujia. 
 
Faktori- ja pääkomponenttianalyysi ovat samankaltaisia menetelmiä, mutta niiden välillä on eroja 
sekä oletuksissa että estimointimenetelmissä. Faktorianalyysissä oletetaan taustalla olevan piilo-
muuttujia, joista ei ole suoria havaintoja. Kukin faktori selittää mahdollisimman hyvin kyseessä 
olevien muuttujien välisen yhteisvaihtelun ja kokonaisratkaisu selittää mahdollisimman paljon 
aineiston vaihtelusta. Pääkomponenttianalyysi on keino tiivistää usean muuttujan informaatiota 
pienempään määrään uusia muuttujia, kun taustalla ei ole selvää ennakkokäsitystä tausta-
muuttujista. Ensimmäinen komponentti selittää mahdollisimman paljon aineiston vaihtelusta, 
seuraava mahdollisimman paljon jäljelle jääneestä vaihtelusta, jne. Molemmat menetelmät 
antavat yleensä samankaltaisia tuloksia. SPSS-ohjelmassa pääkomponenttianalyysi suoritetaan 
faktorianalyysin valikosta valitsemalla faktorointimenetelmäksi principal components, joka itse 
asiassa on valikon oletusvalinta. 
 
Faktorianalyysin suorittamisessa on neljä päävaihetta: 

1. Lasketaan korrelatio- tai kovarianssimatriisi. Pearsonin korrelaatiokertoimet voidaan 
tulostaa joko etukäteen ohjelmalla Correlate tai faktorianalyysin yhteydessä. Jos muuttujat 
ovat järjestysasteikollisia, on suotavaa tulostaa ennen faktorianalyysiä ohjelmalla Correlate 
myös Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet. 

2. Estimoidaan faktorilataukset. 
3. Rotatoidaan lataukset, jotta niistä saataisiin helpommin tulkittavia. 
4. Lasketaan kullekin muuttujalle faktoripisteet ja talletetaan ne muuttujiksi. 

 
Faktorit tulisi nimetä ja tulkita mielekkäästi. Koska ohjelma yhdistää muuttujia vain matemaattisin 
perustein, faktoreiden tulkinta voi olla vaikeaa, eivätkä ne välttämättä ole yksiselitteisiä. Tällöin 
tulisi harkita, onko faktorianalyysi kyseisessä aineistossa kannattavaa. Faktori- ja pääkomponentti-
analyysi ovat vain apuvälineitä, eivätkä sovellu aineistoihin, joiden muuttujat eivät korreloi 
vahvasti keskenään.  
 
Ennen faktorianalyysin suorittamista kannattaa analyysiin valittavien muuttujien jakaumia 
tarkastelemalla tutkia poikkeavat havainnot (outliers) sekä jakaumien vinous. Tarvittaessa voidaan 
tehdä muuttujamuunnoksia vinouden poistamiseksi. Faktorianalyysiä käytettäessä muuttujien olisi 
suotavaa olla jatkuvia, mutta sitä käytetään yleisesti tutkimusaineistoissa, joissa halutaan tiivistää 
suuri joukko Likertin asteikolla (viisiluokkainen: täysin samaa mieltä, …, täysin eri mieltä) mitattuja 
väittämiä muutamiksi faktoreiksi. Faktorianalyysissä normaalijakautuneet muuttujat ovat 
välttämättömiä. Jos muuttujissa on puuttuvia tietoja, pyritään tutkimaan, ovatko puuttuvat tiedot 
ehkä kasautuneet tietyntyyppisille vastaajille. Puuttuvia tietoja voidaan tutkia esimerkiksi 
tulostamalla perustunnusluvut (keskiarvot ja hajonnat) käyttäen puuttuvien tietojen käsittelyssä 
listwise- ja pairwise-menetelmiä ja vertaamalla niitä keskenään, sekä suorittamalla muuttujien 
ristiintaulukointeja. Puuttuvien tietojen lukumäärän ja luonteen perusteella tutkija tekee 
päätöksen, miten niitä käsitellään.  
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7.1. Pääkomponenttianalyysin suorittaminen 

Käytetään esimerkkiaineistona aineistoa world95m.sav, joka on muokattu SPSS-ohjelmiston 
mukana tulleesta tiedostosta world95.sav. Aineistossa on 76 maasta väestötiheyteen, tulotasoon 
ja väestön elinolosuhteisiin liittyviä tietoja.  Poimitaan siitä analyysiin mukaan kahdeksan 
muuttujaa ja tutkitaan pääkomponenttianalyysilla, montako ulottuvuutta (komponenttia) 
aineiston muuttujista on mielekkäästi löydettävissä. 
 
Aineistosta käytettävät muuttujat: 
lifeexpf Average female life expectancy 
lifeexpm Average male life expectancy 
literacy Proportion of people who read (%) 
pop_incr Population increase (% per year) 
calories Daily calorie intake 
log_gdp Log (base 10) of gdp_cap (gdp_cap = Gross domestic product / capita) 
lg_aidsr Log (base 10) of aids_rt (aids_rt = Aids cases / 100 000 people) 
b_to_d Birth to death ratio 
 
Suorittaaksesi analyysin valitse 

Analyze → Dimension Reduction → Factor 

 
Siirrä Factor Analysis -ikkunassa (kuva 17.1.1) analysoitaviksi muuttujiksi kohtaan Variables edellä 
luetellut muuttujat. 

 

Kuva 17.1.1: Faktorianalyysi, muuttujien valinta. 
 

-painikkeen kautta voidaan analyysiin määrätä tulostettavaksi muuttujia koskevat perus-
tunnusluvut ja erilaisia muuttujien välisiin korrelaatioihin liittyviä esityksiä. Valitse Statistics-
kohdassa Univariate Descriptives oletusvalinnan Initial Solution lisäksi ja Correlation Matrix -
kohdassa Coefficents (kuva 17.1.2). Napsauta . 
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Kuva 17.1.2: Tunnuslukujen ja korrelaatioiden tulostaminen. 
 

Faktorointitapa valitaan -painikkeesta avautuvassa ikkunassa (kuva 17.1.3). Erilaisia 
faktorointitapoja ovat:  
Principal components Pääkomponenttimenetelmä (SPSS:n oletusmenetelmä) 
Principal axis factoring  Pääakselimenetelmä 
Maximum likelihood  Suurimman uskottavuuden menetelmä 
Alpha factoring  Alfa-faktorointi 
Image factoring  Image-faktorointi 
Unweighted least squares  Painottamaton pienimmän neliösumman menetelmä 
Generalized least squares  Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä 
 
Suositelluimpia menetelmiä faktorianalyysiin ovat Maximum likelihood ja Principal axis factoring. 
Principal components -valinnalla suoritetaan pääkomponenttianalyysi. 
 
Samassa ikkunassa (kuva 17.1.3) tehtävillä valinnoilla voidaan vaikuttaa myös muodostettavien 
faktoreiden lukumäärään. Oletuksena on, että valitaan ominaisarvon 1 ylittävät faktorit. Jos 
tutkimuksen taustalla olevan teorian perusteella voidaan olettaa valmiiksi aineiston rakenteeseen 
sisältyvien kokonaisuuksien lukumäärä, faktoreiden määrä voidaan rajoittaa täksi määräksi (Fixed 
number of factors). Jätä Extract-kohtaan oletusvalinta. Lisää Display-kohtaan valinta Scree plot, 
joka tulostaa faktoreiden ominaisarvoista kuvaajan. Yksi tapa valita faktoriratkaisuun faktoreiden 
lukumäärä on katsoa tästä kuviosta sellainen faktoreiden lukumäärä, jonka jälkeen ominaisarvot 
eivät enää paljon poikkea toisistaan. Napsauta lopuksi . 
 

-painikkeesta avautuvassa ikkunassa valitaan rotaatiomenetelmä (kuva 17.1.4). Alku-
peräisessä faktorimatriisissa muuttujalla voi olla korkea lataus useammalla kuin yhdellä faktorilla. 
Faktoriratkaisun tulkinta on tällöin vaikeaa. Rotaatio on menetelmä, jolla kahden faktorin 
pistepareja yritetään saada koordinaatistossa kauemmaksi toisistaan koordinaattiakseleita 
kääntämällä. Tarkoituksena on saada yhteenkuuluville muuttujille korkea lataus yhdessä faktorissa 
ja hyvin pienet lataukset kaikissa muissa faktoreissa. Käytännössä faktoreiden tai pää-
komponenttien sisältö tulkitaan rotatoitujen faktorilatausten avulla. Rotaatiomenetelmistä yleisin 
on Varimax, joka on suora rotaatiomenetelmä. Suorassa rotaatiossa faktoreiden koordinaatti-
akseleita käännetään siten, että akseleiden välinen suora kulma säilyy. Näin rotatoidut faktorit 
ovat keskenään korreloimattomia. Vino rotaatio (Direct Oblimin, Promax) sallii koordinaatti-
akseleiden välisen kulman muuttumisen. Vinon rotaation tuloksena saadut faktorit korreloivat 
keskenään. Valitse rotaatiomenetelmäksi Varimax. Valitse lisäksi Display-kohdassa Loading plot(s), 
joka esittää faktorilataukset graafisesti. Napsauta . 
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Kuva 17.1.3: Faktoreiden muodostaminen. 

 

Kuva 17.1.4: Faktoreiden rotatointi. 
 
Napsauta -painiketta. Avautuvassa Factor Scores -ikkunassa voidaan määrätä, että 
faktoripisteet talletetaan aineistoikkunaan uusiksi muuttujiksi (kuva 17.1.5). Faktoripisteet 
lasketaan standardoitujen (keskiarvona nolla ja hajontana yksi) muuttuja-arvojen ja faktori-
latausten avulla. Faktoripisteet talletetaan aineistoikkunaan nimille FAC1_1 ja FAC2_1. 
(Ensimmäinen numero kuvaa faktorin järjestysnumeroa. Jälkimmäinen numero muuttujanimessä 
voi olla suurempi kuin 1, kun samalle aineistolle suoritetaan useita faktorianalyysejä.)  Laita Factor 
Scores -ikkunassa rasti kohtaan Save as variables. SPSS:ssä faktoripisteiden laskemisessa on 
oletusmenetelmänä Regression. Napsauta . 
 
Napsauta -painiketta. Options-ikkunan määrittelyillä voidaan vaikuttaa puuttuvien tietojen 
käsittelyyn ja muuttujien esitysjärjestykseen faktorimatriisissa (kuva 17.1.6). Valitse Sorted by size, 
joka tulostaa suuruusjärjestyksessä ensiksi ykkösfaktorille latautuneet muuttujat, sitten kakkos-
faktorille latautuneet, jne. Valitse myös Suppress small coefficients, absolute values below: ,40, 
jolloin itseisarvoltaan pienemmät kuin 0,40 faktorilataukset jätetään matriiseissa tulostamatta. 
Napsauta .  
 

 

Kuva 17.1.5: Faktoripisteiden tallentaminen. 

 

Kuva 17.1.6: Options-ikkunan valinnat.
 
Kun kaikki valinnat on tehty, suorita analyysi napsauttamalla  Factor Analysis -ikkunassa. 
 



5 
 

17.1.1.  Pääkomponenttianalyysin tulokset 

Ensimmäinen taulukko on tulostettu siten, että siinä ovat muuttujanimien lisäksi luettavissa myös 
niihin liittyvät selitteet. Muissa taulukoissa on tiiviimmän esitysmuodon takia tulostettu vain 
muuttujanimet. 
 
Aluksi tulostetaan muuttujien perustunnusluvut (taulukko 17.1.1) ja korrelaatiomatriisi (taulukko 
17.1.2). Muuttujien välisiä korrelaatiokertoimia tarkastelemalla voidaan harkita sellaisten 
muuttujien poistamista, jotka eivät korreloi minkään muun muuttujan kanssa. Esimerkkiaineiston 
korrelaatiomatriisista nähdään, että muuttujat korreloivat melko vahvasti keskenään, joten 
analyysiä on mielekästä jatkaa. Analyysiin otettiin mukaan vain täydelliset havainnot, 56 maata 
(puuttuvien tietojen käsittelyn menetelmäksi valittiin listwise). 

Taulukko 17.1.1: Muuttujien perustunnusluvut. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

lifeexpf Average female life expectancy 73,07 8,068 56 
lifeexpm Average male life expectancy 67,80 7,000 56 
literacy People who read (%) 82,95 17,621 56 
pop_incr Population increase (% per year) 1,655 1,1130 56 
calories Daily calorie intake 2886,95 517,042 56 
log_gdp Log (base 10) of GDP_CAP 3,5113 ,62926 56 
lg_aidsr Log (base 10) of AIDS_RT 1,3987 ,60999 56 
b_to_d Birth to death ratio 3,4657 2,34164 56 

Taulukko 17.1.2: Korrelaatiomatriisi. 

Correlation Matrix 

 lifeexpf lifeexpm literacy pop_incr calories log_gdp lg_aidsr b_to_d 

Correlation lifeexpf 1,000 ,978 ,874 -,511 ,692 ,836 ,517 -,197 

lifeexpm ,978 1,000 ,818 -,447 ,700 ,801 ,417 -,140 

literacy ,874 ,818 1,000 -,675 ,529 ,718 ,594 -,390 

pop_incr -,511 -,447 -,675 1,000 -,471 -,561 -,511 ,893 

calories ,692 ,700 ,529 -,471 1,000 ,838 ,347 -,326 

log_gdp ,836 ,801 ,718 -,561 ,838 1,000 ,545 -,367 

lg_aidsr ,517 ,417 ,594 -,511 ,347 ,545 1,000 -,349 

b_to_d -,197 -,140 -,390 ,893 -,326 -,367 -,349 1,000 

 
Taulukossa 17.1.3 on kullekin muuttujalle aloitusratkaisun kommunaliteetti (joka on 
pääkomponenttianalyysissa aina yksi – faktoreita tai pääkomponentteja on aloitusratkaisussa yhtä 
monta kuin muuttujia), sekä valitun faktoriratkaisun mukainen kommunaliteetti. Muuttujan 
kommunaliteetti on se osuus muuttujan varianssista, joka voidaan selittää analyysin faktoreilla 
yhteensä, toisin sanoen kommunaliteetti on analyysissa mukana olevan yksittäisen muuttujan ja 
faktoreiden välisen yhteiskorrelaation neliö. Kommunaliteetti saa arvoja välillä (0, 1). 
Kommunaliteetti 1 tarkoittaa, että muuttujan varianssi on kokonaisuudessaan selitettävissä 
ratkaisun faktoreilla. Esimerkiksi muuttujan lifeexpf varianssista jää kahden faktorin ratkaisussa 
selittämättä              , joka on nk. erillisen tekijän (unique factor) osuus. Tässä esimerkis-
sä faktoriratkaisussa on mukana kaksi faktoria, joka käy ilmi myöhemmistä tuloksista. 
 
Muuttujan suuri kommunaliteetti kertoo muuttujan sopivan hyvin faktoriratkaisuun. Jos 
kommunaliteetti on pieni (esimerkiksi < 0,3), muuttujan poistamista faktoroinnista on syytä 
harkita. Esimerkkiaineiston muuttujilla kommunaliteetit ovat kohtuullisen hyvät. Muuttujan 
lg_aidsr pieni kommunaliteetti tulisi kuitenkin huomioida tulevissa johtopäätöksissä. 
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Taulukko 17.1.3: Muuttujien kommunaliteetit. 

Communalities 

 Initial Extraction 

lifeexpf 1,000 ,954 
lifeexpm 1,000 ,929 
literacy 1,000 ,803 
pop_incr 1,000 ,950 
calories 1,000 ,648 
log_gdp 1,000 ,850 
lg_aidsr 1,000 ,460 
b_to_d 1,000 ,943 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

 

Varsinaisen pääkomponenttianalyysin aluksi muuttujista muodostetaan pääkomponentit. Pää-
komponentti on käytännössä alkuperäisten muuttujien painotettu summa. Pääkomponentti-
analyysi laskee muuttujien painokertoimet siten, että ensimmäisen pääkomponentin varianssi on 
mahdollisimman suuri. Toisen pääkomponentin kertoimet määrätään siten, että toinen 
pääkomponentti selittää jäljelle jääneestä varianssista mahdollisimman paljon, jne. Koska 
muuttujia on kahdeksan, pääkomponentteja syntyy yhtä monta.  
 
Taulukon 17.1.4 ensimmäinen sarake Component kertoo pääkomponentin järjestysnumeron. 
Total-sarake ilmoittaa kyseisen pääkomponentin ominaisarvon, % of Variance kunkin 
pääkomponentin selittämän osuuden kokonaisvarianssista, Cumulative % edellä mainitun 
selitysosuuden kumulatiivisesti. Taulukosta nähdään, että kaksi ensimmäistä pääkomponenttia 
yhdessä selittävät kokonaisvarianssista 81,7 %. Ominaisarvo on kyseisen faktorin/pääkomponentin 
varianssi. 

Taulukko 17.1.4: Pääkomponenttianalyysin tuloksia. 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

 

1 5,121 64,008 64,008 5,121 64,008 64,008 4,218 52,724 52,724 

2 1,416 17,697 81,705 1,416 17,697 81,705 2,318 28,981 81,705 

3 ,702 8,771 90,476       

4 ,496 6,199 96,675       

5 ,116 1,447 98,122       

6 ,098 1,229 99,352       

7 ,040 ,502 99,854       

8 ,012 ,146 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Samaan taulukkoon on tulostettu aloitusratkaisun, valitun faktorointimenetelmän sekä rotatoidun 
ratkaisun ominaisarvot sekä selitysosuudet. Kun suoritetaan pääkomponenttianalyysi, kaksi 
ensimmäistä ratkaisua ovat aina samat. Rotaation jälkeen kummankin faktorin selitysosuus 
muuttuu hiukan, mutta kahden faktorin yhdessä selittämä osuus 81,7 % pysyy ennallaan. 
 
Aloitusratkaisun ominaisarvojen ja Scree Plot -kuvion (kuva 17.1.7) perusteella päätetään, kuinka 
monen faktorin ratkaisu jatkossa muodostetaan. Tässä ajossa otettiin mukaan ominaisarvon yksi 
ylittävät faktorit, joita tulee kaksi kappaletta. Kuvion perusteella nähdään, että ensimmäisen ja 
toisen faktorin välillä ominaisarvoissa tapahtuu selvemmin muutosta kuin toisesta faktorista 
eteenpäin. 
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Kuva 17.1.7: Scree Plot. 
 
Seuraavaksi tulostetaan kahden faktorin ratkaisulle muuttujakohtaiset lataukset (taulukko 17.1.5). 
Rotatoimattomat lataukset (sekä ortogonaalisesti rotatoidut lataukset, esim. Varimax) ovat 
muuttujien ja komponenttien välisiä korrelaatiokertoimia. Options-ikkunassa määriteltiin, että 
muuttujat lajitellaan latauksen mukaan suuruusjärjestykseen ja arvoa 0,30 pienemmät lataukset 
jätetään tulostamatta. Faktorimatriisi on rotatoimaton, joten tulkintaa ei yleensä tehdä tämän 
perusteella. Kun faktorointimenetelmänä on pääkomponenttimenetelmä, matriisin otsikkona on 
Component Matrix, muiden menetelmien tapauksessa Factor Matrix.  
 
Varimax-rotatoidun faktorimatriisin perusteella voidaan laatia tulkintaa syntyneelle faktori-
ratkaisulle (taulukko 17.1.6). Ensimmäinen komponentti näyttäisi kuvaavan maan yleistä elintasoa, 
poislukien muuttuja lg_aidsr. Tämä muuttuja vaikuttaa muutenkin ongelmalliselta, koska sillä oli 
pienin kommunaliteetti ja se latautuu kummallekin faktorille yhtä vahvasti. Muuttujan jättämistä 
pois faktori- tai pääkomponenttianalyysistä kannattaisi harkita. Toinen komponentti näyttäisi 
kuvaavan maan väkiluvun muutosta. Kun faktorointimenetelmänä on pääkomponenttimenetelmä, 
rotatoidun matriisin otsikkona on Rotated Component Matrix Rotated, muiden menetelmien 
tapauksessa Rotated Factor Matrix. Kun käytössä on vino rotaatio, matriisin otsikkona on Pattern 
Matrix. 

Taulukko 17.1.5: Muuttujakohtaiset lataukset. 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

lifeexpf ,914   
log_gdp ,908   
literacy ,895   
lifeexpm ,871 ,412 
calories ,785   
pop_incr -,762 ,607 
lg_aidsr ,657   
b_to_d -,522 ,819 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 
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Taulukko 17.1.6: Rotatoidut lataukset. 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

lifeexpf ,965   
lifeexpm ,961   
log_gdp ,869   
literacy ,801 -,402 
calories ,771   
lg_aidsr ,488 -,470 
b_to_d   ,970 
pop_incr   ,904 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Taulukko 17.1.7: Muunnoskertoimet, joilla alkuperäiset lataukset rotatoitiin. 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

 
1 ,870 -,494 

2 ,494 ,870 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 
Kuvassa 17.1.8 on komponentti 1 x-akselina ja komponentti 2 y-akselina. Selvästi ykkösfaktorille 
latautuneet muuttujat asettuvat vaakasuunnassa akselin päihin, negatiivisesti latautuneet 
vasempaan reunaan ja positiivisesti latautuneet oikeaan reunaan. Y-akselin suhteen ne ovat 
lähellä arvoa nolla. Vastaavasti selvästi kakkosfaktorille latautuneet muuttujat ovat x-akselin 
suhteen lähellä nollaa ja asettuneet y-akselilla ylä- ja alareunaan. Jos faktoriratkaisussa on mukana 
kolme faktoria, kolme ensimmäistä faktoria esitetään kolmiulotteisena kuviona. 

 

Kuva 17.1.8: Komponentit. 
 
Jatkossa aineistolle voidaan kokeilla eri faktorointi- ja rotaatiomenetelmiä ja vertailla tuloksia 
keskenään. Mikäli eri faktorointimenetelmillä ei saada selkeitä faktoreita aikaiseksi, tulisi harkita 
faktorianalyysistä luopumista. 
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Faktoripisteiden käyttö 
 
SPSS laskee jokaiselle havainnolle faktoripisteet, yhden kullekin faktorille. Faktoripisteitä voidaan 
käyttää jatkoanalyyseissä muuttujina. Faktoripisteitä voidaan tarkastella havainnollisesti hajonta-
kuvion avulla. Koska faktoripisteet oli standardoitu, voidaan poikkeavina havaintoina pitää sellaisia 
maita, joiden jompikumpi faktoripiste on itseisarvoltaan suurempi kuin kaksi. Poikkeavia 
havaintoja voidaan tutkia tarkemmin tulostamalla faktoripisteet sekä kumpaankin faktoriin 
kuuluvat muuttujat ja verrata muuttujien arvoja koko aineiston keskiarvotietoihin.  
 


