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1 Johdanto

Sairaanhoito ei ole koskaan riskitöntä, eikä vahinkojen toteutumista parhaal-
la mahdollisella hoidollakaan aina pystytä välttämään. Ihanteena on toimiva
hoitojärjestelmä ja potilaalle parhaan mahdollisen hoidon antaminen. Täy-
delliseen hoitoon ei aina kuitenkaan pystytä. Ongelma voi johtua resurssesita
tai joskus sairaanhoidon ammattilainen voi tehdä virheen, mikä voi johtaa
vakaviinkin seurauksiin potilaalle.

Suomessa on ollut vuodesta 1987 asti käytössä potilasvahinkolaki, jonka mu-
kaan potilasvakuutus korvaa potilaalle terveydenhuollon yhteydessä sattu-
neet potilasvahingot. Suurin osa potilasvahingoista on hoitovahinkoja, ja ne
korvataan lain mukaan, mikäli kokenut terveydenhuollon henkilö olisi toi-
sin toimimalla todennäköisesti välttänyt vahingon. Potilasvakuutuskeskus
(PVK) vastaa yksinoikeudella lain mukaisesta korvauskäsittelystä. (Potilas-
vakuutuskeskus, 2014; Virtanen ym., 2010)

Tässä tutkielmassa tarkastellaan potilaiden potilasvakuutuksen korvattavuu-
teen vaikuttavia tekijöitä vuosina 2000-2011 tehtyjä hammassairauksia kos-
kevien hoitojen osalta. Hammassairaudet kuuluvat kansainvälisen ICD-10
luokituksen mukaisesti yhteen pääluokkaan ruuansulatuselinten sairauksien
kanssa, ja ne muodostavat yhden suurimmista potilasvahinkojen sairaus-
ryhmistä. Aineistona ovat potilasvahinkohakemukset, ja vastemuuttujana on
potilasvahinkohakemuksen korvauspäätös. Selittävinä muuttujina käytetään
potilaan ikää, sukupuolta, potilasvahingon korvauspäätöksen ratkaisuvuotta,
vakuutussektorin tyyppiä ja hoidettua perussairautta.

Potilasvahinkohakemusten korvauspäätöstä on tarkasteltu kaksiarvoisella ja
järjestysasteikollisella logistisella regressiomallilla. Kaksiarvoisessa logistises-
sa regressiossa vasteen kaksi luokkaa ovat �korvattu hoitovahinko� ja �ei kor-
vattu hoitovahinko�. Vastemuuttujalla oli kuitenkin useampi luokka, �kor-
vattu hoitovahinko�, �vahinko oli vähäinen, ei vältettävissä tai siedettävä� ja
�muu epäämisperuste�, jolloin kaksiarvoisen logistisen mallin käytössä saat-
taa informaatiota kadota. Tutkimusongelmaa onkin tarkasteltu myös järjes-
tysasteikollisella logistisella regressiomallilla.

Potilasvakuutuskeskuksessa on lain voimaantulon jälkeen kertynyt suuri mää-
rä potilasvahinkoihin liittyvää tilastoitua tietoa. Potilasvakuutuskeskuksen

2



tietoja on kuitenkin tutkimuksellisesti käytetty hyvin vähän ja potilasturval-
lisuuden edistämiseksi terveydenhuollossa olisikin hyödyllistä, että potilas-
vakuutusaineistoja käytettäisiin. Tämä tutkielma on lähtenyt liikkeelle siitä,
ettei potilasvakuutusaineistoista hammashoitoon liittyvien vahinkojen koh-
dalta ole paljon aikaisempaa tutkimusta.

3



2 Potilasvahinkolaki

1970-luvulla potilaan oikeuksia koskevaan lakiin alettiin kiinnittää huomiota
ja haluttiin seurata myös Ruotsin esimerkkiä potilasvakuutusjärjestelmästä.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimikunnan tutkimaan tarvetta lakisää-
teiseen järjestelmään hoitovahinkojen ja virheiden varalta. Potilasvahinkola-
ki astui voimaan 1.5.1987, ja sitä uudistettiin vuonna 1999, kun oli todettu,
että lain soveltaminen joissain korvauskäytännöissä oli ongelmallista.

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveyden- tai
sairaanhoidon yhteydessä sattuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteita on
seitsemän: hoitovahinko, laitevika, infektiovahinko, tapaturmavahinko, hoi-
tohuoneiston vahinko ja kohtuuton vahinko. Hoitovahinkona korvausta suo-
ritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut tut-
kimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen lai-
minlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö oli-
si tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten toden-
näköisesti välttänyt vahingon. Valtaosa korvattavista vahingoista on hoito-
vahinkoja. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta sel-
keästi todettavissa olevaa terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä
taikka kuolemaa.

Terveyden- ja sairaanhoitoa on kaikki terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yk-
sityisellä annettu hoito. Myös lääkitys silloin kun siihen on lääkemääräys,
sairaankuljetus, näytteenotto ja kuntoutus ovat terveyden- ja sairaanhoitoa.
Korvausta voidaan suorittaa myös, jos terveydenhuollon toimintaa on suorit-
tanut laitoksen ulkopuolella terveydenhoidonammattihenkilö (Potilasvakuu-
tuskeskus, 2014)

2.1 Korvausperusteet

Potilasvakuutuksesta ei korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhtey-
dessä aiheutuneita epäedullisia seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahin-
got, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset. Sauraavaksi lis-
ta eräistä tapauksista, jotka eivät täytä potilasvahinkolain mukaisia edelly-
tyksiä (Potilasvakuutuskeskus, 2014)
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• Joskus sairauden tai vamman laadun mukaisesti ei ole mahdollista saa-
vuttaa parasta mahdollista hoitotulosta, vaikka sairautta olisi hoidettu
parhaalla mahdollisella käytössä olevalla tavalla. Tällaista vahinkoa ei
korvata.

• Ennen potilasvahinkolain voimaantuloa 1.5.1987 tapahtuneita vahinko-
ja ei korvata.

• Esinevahinkoja, kuten asusteiden tai irtoproteesien rikkoutumisia tai
katoamisia ei korvata.

• Oikeaan diagnoosiin ei aina päästä heti hoidon aloittamisen jälkeen.
Tällöin voi aiheutua viivettä. Jos viive ei kuitenkaan vaikuta hoidon
sisältöön tai lopputulokseen ei sitä korvata henkilövahinkona.

• Jotta henkilövahinko korvataan, vahingon on täytynyt tapahtua Suo-
men maantieteellisten rajojen sisäpuolella.

• Vähäistä vahinkoa ei korvata, vaikka se muuten täyttäisi potilasvahin-
kolain mukaiset perusteet korvattavuudelle. Vahinko pidetään vähäi-
senä, mikäli se on aiheuttanut potilaalle vain lievää kipua ja särkyä,
mikäli siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa tai kosmeet-
tista vikaa tai haittaa tai mikäli hänen maksettavakseen jäävät kustan-
nukset ovat korkeintaan 200 euroa. Kyseinen korvausperuste on tullut
voimaan vuonna 2003.

2.2 Vakuutusvelvollisuus

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- tai sairaanhoitoa harjoitta-
valla henkilöllä on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun va-
ralta. Yksityiset ammatinharjoittajat, jotka on merkitty Sosiaali- ja tervey-
salan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriin, ovat velvoitettuja otta-
maan vakuutuksen kuten myös yritykset, joiden palveluksessa näitä henki-
löitä on ja jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitoa. Vakuutusvelvollisia
ovat myös esimerkiksi sairaankuljetuspalveluja toimittavat yritykset, aptee-
kit niissä myytävien reseptilääkkeiden osalta ja sairaanhoitopiirit niissä ta-
pahtuvan julkisen terveydenhuollon osalta.

5



2.3 Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutuskeskus hoitaa potilasvahinkolain mukaan korvauskäsittelyn.
Kaikkien Suomessa potilasvakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöi-
den on kuuluttava jäsenenä Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasvahingosta
tehty korvaus otetaan käsittelyyn, jos vaadittavat kriteerit täyttyvät. Ilmoi-
tus käsitellään ja tapausta punnitaan lääketieteelliseltä kannalta, ja vahin-
koasiaan hankitaan yleensä Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärin
lausunto. (Potilasvakuutuskeskus, 2014)
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3 Aineiston kuvaus

3.1 Tutkimuspopulaatio

Tutkielmassa käytettävä aineisto koostuu ratkaistuista potilasvahinkohake-
muksista ajanjaksolta 1.1.2000-31.12.2011, ja niitä on yhteensä 7662. Potilas-
vahinkohakemukset on kerännyt Potilasvahinkokeskus. Aineistossa ovat mu-
kana hammassairaudet eli ne kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) koo-
dien K00-K08 mukaiset sairaudet, jotka sisältyvät pääluokkaan K eli ruuan-
sulatuselinten sairauksiin. Tutkimuksessa mukana olevat hammassairaudet
ja niistä tehtyjen vahinkoilmoitusten lukumäärät ovat esillä taulukossa 1.
Yhden henkilön hammassairaus ei ollut aineistossa tiedossa.

Taulukko 1: Hammassairauksien ICD-10 luokkien havaintojen määrät ja suh-
teelliset osuudet

Hammassairaus N %
Hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet (K04) 2210 29
Hammaskaries (K02) 2205 29
Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet (K08) 1770 23
Hampaan kiinnityskudosten sairaudet (K05) 531 7
Purentaelinten poikkeavuudet (K07) 421 5
Puhkeamattomat ja osittain puhjenneet hampaat (K01) 290 4
Muut hampaiden kovakudosten sairaudet (K03) 125 2
Hampaiden kehityksen ja puhkeamisen häiriöt (K00) 82 1
Muut ikenien ja alveoliharjanteen sairaudet (K06) 27 0
Yhteensä 7661 100

Suurin osa luokan �Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet� sairauksis-
ta on luokkaan K081 kuuluvia tapauksia. Tähän kuuluvat onnettomuuden,
hampaiden poiston tai hampaan kiinnityskudoksen paikallisen sairauden ai-
heuttama hampaiden menetys, ja näitä oli hakemuksista 1140 kappaletta.

Ensisijaisena vastemuuttujana on potilasvahinkohakemuksen korvauspäätös.
Korvattavuuspäätöksestä on kolme luokkaa; 1) korvattava hoitovahinko, 2)
vahinko oli vähäinen, ei vältettävissä tai siedettävä ja 3) muu epäämisperuste.
Tässä tutkielmassa muu epäämisperuste on ajateltu siten, että potilasvahin-
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koa ei tapahtunut.

Hammassairauksien osalta lähes kaikki potilasvahingot ovat käytännössä hoi-
tovahinkoja, vaikka kaikki vahinkotyypit ovat mahdollisia. Hammashoidon
vahingoista yleisempiä ovat juurihoidon, proteettisen hoidon ja kirurgisten
toimenpiteiden yhteydessä tapahtuneet vahingot. (Virtanen ym., 2010)

3.2 Havainto- ja mittausmenetelmien kuvaus

Selittävinä muuttujina tutkimuksessa käytettiin ikää, sukupuolta, hoitova-
hingon ratkaisuvuotta, vakuutussektoria ja perussairauden ICD-10 koodia.

Korvauspäätöksen saaneista naisia oli 5509 (72%) ja miehiä 2147 (28%). Kuu-
den henkilön sukupuoli ei ollut aineistossa tiedossa. Hakemuksen lähettäjät
olivat 0-98 -vuotiaita ja neljän henkilön ikä ei ollut tiedossa.

Vakuutussektorilla tarkoitetaan sitä sektoria, jolta vakuutettava eli sairaan-
tai terveydenhuollon ammattilainen on ottanut vakuutuksensa eli samoin
minkä sektorin palvelua potilas on käyttänyt. Vakuutussektorit ovat tutki-
muksessa yksityinen sektori ja julkinen sektori. Aineistossa oli mukana myös
luokka, "vakuutusta ei tarvita", mutta sen määritelmä on epäselvä, joten se
on poistettu tämän tutkielman aineistosta. Vakuutussektori ei ollut tiedossa
kolmelta potilaalta. Yksityisen sektorin potilasvakuutushakemuksia oli 4538
(59%), julkisen sektorin 3078 (40%) ja vakuutusta ei ollut tarvittu 43 (1%)
tapauksessa.
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4 Kaksiarvoinen logistinen regressio

4.1 Logistinen regressio

Kun vastemuuttuja Y on kaksiarvoinen eli dikotominen, se voi saada arvoja
1 tai 0. Tämä voidaan ajatella esimerkiksi tapahtuman toteutumiseksi vs.
välttämiseksi tai jonkin ominaisuuden olemista vs. sitä, että ominaisuutta ei
ole. Ollaan kiinnostuneita erikoisesti selittävien muuttujien x = (x1, ..., xp)
vaikutuksesta vasteen todennäköisyyteen π = π(x). Satunnaismuuttuja Y
on vastemuuttuja ja sen mahdollisia arvoja y käsitellään satunnaismuuttu-
jan realisaatioina. Merkitään vasteen Y arvojen ehdollisia todennäköisyyksiä
(McCullagh, 1989)

π = P (Y = 1|x1, ..., xp); 1− π = P (Y = 0|x1, ..., xp).

4.2 Logistinen muunnos

Klassisessa lineaarisessa regressiomallissa vasteen odotusarvojen µ = E(Y )
ja selittävien muuttujien välisen suhteen oletetaan yleisesti olevan muotoa

µ =

p∑
j=0

xjβj. (1)

Regressiokertoimet β0, β1, ..., βp ovat tuntemattomia parametreja. Oletetaan,
että satunnaismuuttujat Y ovat keskenään riippumattomia, ja klassisessa li-
neaarisessa mallissa oletetaan lisäksi, että ne noudattavat normaalijakaumaa.

Yleistetty lineaarinen malli on klassisen lineaarisen mallin laajennus. Sen
selittävistä muuttujista x riippuva osa on edelleen lineaarinen. Oletetaan,
että todennäköisyyden π riippuvuus selittävistä muuttujista (x1, ..., xp), tulee
esille seuraavan lineaarikombinaation kautta.
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η =

p∑
j=0

xjβj. (2)

Kun parametreilla β0, β1, ..., βp ei ole rajoituksia, niin −∞ < η < ∞. Täten
todennäköisyyden π ilmaiseminen suoraan lineaarikombinaation (2) mukaise-
na olisi ristiriidassa todennäköisyyden lakien kanssa, koska todennäköisyydet
ovat välillä (0, 1). Jotta tämä ongelma vältettäisiin, voidaan käyttää muun-
nosta g(π), joka voi saada arvoja koko reaaliakselilla (−∞,∞). Tämä johtaa
esimerkkiin yleistetystä lineaarisesta mallista. Oletetun arvon η lineaarikom-
binaatio ei kuitenkaan ole enää suoraan satunnaismuuttujan Y odotusarvo
vaan odotusarvon muunnos

g(π) = η =

p∑
j=0

xjβj. (3)

Useita linkkifunktioita on olemassa mutta nyt tarkastellaan erityisesti logit-
funktiota (McCullagh, 1989).

g(π) = logit(π) = ln

(
π

1− π

)
.

Nyt voidaan todennäköisyyden logit-muunnos esittää selittäjien lineaarikom-
binaationa

ln

(
π

1− π

)
=

p∑
j=0

xjβj = β0 + β1x1 + ...+ βpxp, (4)

mikä on yhtäpitävää sen kanssa, että

π

1− π
= exp(β0 + β1x1 + ...+ βpxp),

josta positiivisen vasteen todennäköisyys on
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π =
exp(β0 + β1x1 + ...+ βpxp)

1 + exp(β0 + β1x1 + ...+ βpxp)
. (5)

4.3 Splinifunktiot regressiomallissa

Selittävien muuttujien ollessa jatkuvia, niiden käyttö luokiteltuina muuttu-
jina saattaa kadottaa informaatiota. Yksi mahdollinen tapa välttää tämä on
käyttää splinifunktioita, joita esitellään lyhyesti Harrelin (2001) kirjan pe-
rusteella.

Splinifunktiot ovat paloittain määriteltyjä polynomeja (usein astetta ≤ 3),
jotka on määritelty toisiinsa liittyneiden osavälien yli. Osavälien välisiä lii-
toksia kutsutaan solmuiksi (knots). Solmuja on yleensä pieni määrä (3− 8),
ja käyttäjä määrittää niiden määrän. Splinifunktiota voidaan käyttää esimer-
kiksi logistisissa regressiomalleissa. Yksinkertaisin splinifunktio on lineaari-
nen splini. Olkoon x jatkuvan selittävänmuuttujan X havaittu arvo. Olete-
taan, että x-akseli on jaettu osaväleihin, joiden päätepisteet eli solmupisteet
ovat a, b ja c ja lineaarinen splinifunktio on

f(x) = β0 + β1x+ β2(x− a)+ + β3(x− b)+ + β4(x− c)+, (6)

jossa merkintä (u)+ tarkoittaa

(u)+ = u, u > 0

= 0, u ≤ 0.

Lineaarisissa splineissä kulmakerroin vaihtuu terävästi jokaisessa solmussa.
Ongelman ratkaisuun voidaan käyttää paloittain määriteltyjä polynomeja,
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jotka ovat korkeampaa astetta kuin lineaarisessa splinissä. Kuutiosplinit (cu-
bic splines) sopivat tähän hyvin, sillä niistä voidaan tehdä sileitä osavälien
solmupisteissä. Sileä kuutiosplinifunktio, jolla on kolme solmupistettä (a, b ja
c) voidaan kirjoittaa

f(x) = β0 + β1x+ β2x
2 + β3x

3

+ β4(x− a)3+ + β5(x− b)3+ + β6(x− c)3+, (7)

Jos kuutiosplini-funktiolla on s solmua, niin on estimoitava s + 3 regressio-
kerrointa vakiotermin lisäksi.

Kuutiosplinien ongelmana on, että ne saattavat käyttäytyä oudosti funktion
hännissä eli ennen ensimmäistä solmua ja viimeisen solmun jälkeen. Rajoite-
tut kuutiosplinit (Restricted cubic splines) ovat kuin kuutiosplinit, mutta ne
ovat lineaarisia funktion hännissä. Rajoitetuilla kuutiosplineillä vain s−1 pa-
rametria täytyy estimoida. Rajoitettu kuutiosplinifunktio, jolla on s solmua,
t1, ..., ts, voidaan kirjoittaa

f(x) = β0 + β1x1 + β2x2 + · · ·+ βs−1xs−1, (8)

jossa x1 = x ja kun o = 1, ...s− 2,

xo+1 = (x− to)3+ − (x− ts−1)
3
+(ts − to)/(ts − ts−1)

+ (x− ts)3+(ts−1 − to)/(ts − ts−1). (9)

Koska splinifunktiot ovat lineaarisia regressiokerrointen osalta, voidaan us-
kottavuuspäättelyssä käyttää kuten yleistetyissä lineaarisissa malleissa muu-
tenkin suurimman uskottavuuden menetelmää.

4.4 Parametrin arvojen tulkinta ja vetosuhde

Olkoon nyt logit-lineaarinen malli yhden selittäjän tapauksessa
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ln

(
π

1− π

)
= β0 + β1x1. (10)

Kovariaatin x ei tarvitse olla arvoalueeltaan rajoitettu. Vastaavasti malli voi-
daan kirjoittaa vasteen positiivisen arvon vedonlyöntikertoimen avulla.

π

1− π
= exp(β0 + β1x1), (11)

ja positiivisen vasteen todennäköisyys on

π =
exp(β0 + β1x)

1 + exp(β0 + β1x)
. (12)

Todennäköisyyden π derivatta x:n suhteen on

dπ

dx
= β1π(1− π). (13)

Tekijä π(1 − π) on aina positiivinen, joten todennäköisyyden π derivaat-
ta pisteessä x on joko 0, positiivinen tai negatiivinen, riippuen siitä onko
regressiokerroin β1 = 0, positiivinen tai negatiivinen. Merkitään nyt toden-
näköisyyden riippuvuutta muuttujan x arvosta π(x) ja lasketaan mallin (11)
mukaisten todennäköisyyksien logit-muunnosten erotus selittävän muuttujan
arvojen x ja x+ 1 välillä kaikilla x.

ln

(
π(x+ 1)

1− π(x+ 1)

)
− ln

(
π(x)

1− π(x)

)
= β0+β1(x+1)−β0−β1x = β1. (14)

Täten parametri β1 kuvaa todennäköisyyden logit-muunnoksen muutosta
vastaten yhden yksikön lisäystä selittävän muuttujan x arvossa. Korotetaan
molemmat puolet yhtälössä eksponenttiin niin saadaan
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eβ1 =
π(x+ 1)/[1− π(x+ 1)]

π(x)/[1− π(x)]
= OR, (15)

joka on vetosuhde (odds ratio). Se vertaa �onnistumisen� eli vasteen arvon
1 vetoa selittävän muuttujan arvojen x + 1 ja x välillä. (Casella ja Berger,
2002)

4.5 Uskottavuusfunktiot binomijakautuneelle vasteelle

Selittävien muuttujien matriisissa X on n riviä ja p + 1 saraketta. Matriisi
voidaan merkitä

X =

 1 x11 . . . x1p
...

...
...

1 xn1 . . . xnp


jossa i = 1, ..., n ovat ryhmiä, joissa yksilöillä on samat selittävien muuttujien
arvot ja p on selittävien muuttujien lukumäärä.

Olkoon nyt satunnaismuuttuja Vi vasteen Yi �onnistumisten� eli arvon 1 lu-
kumäärä, jossa Vi ∈ {0, 1, ...,mi} ja mi on havaintojen lukumäärä ryhmässä
i. Oletetaan nyt, että satunnaismuuttuja Vi on jakautunut binomijakauman
mukaan indeksillämi ja parametrilla πi eli Bin(mi, πi). Uskottavuusfunktiok-
si saadaan

L(π; v) =
n∏
i=1

(
mi

vi

)
πvii (1−πi)mi−vi =

n∏
i=1

(
mi

vi

)(
πi

1− πi

)vi
(1−πi)mi . (16)

Binomikerroin
(
mi

vi

)
ei riipu parametrista π = (π1, ..., πn), joten se voidaan

jättää huomiotta.
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Log-uskottavuusfunktio saadaan ottamalla logaritmi uskottavuusfunktiosta

l(π; v) =
n∑
i=1

[
viln

(
πi

1− πi

)
+miln(1− πi)

]
=

n∑
i=1

[vi(β0 + β1xi1+, ...,+βpxip) +miln(1− πi)]. (17)

Yhteys todennäköisyyden ja selittävien muuttujien välillä esitetään lineaari-
kombinaation ηi ja linkkifunktion g(·) avulla, kuten aikaisemmin.

g(πi) = logit(πi) = ln

(
πi

1− πi

)
=

p∑
j=0

βjxij;

Koska ollaan kiinnostuneita tuntemattomista parametreista β0, ..., βp, log-
uskottavuusfunktio halutaan esittää niiden avulla. Logaritmiseksi uskotta-
vuusfunktioksi tulee nyt

l(β; v) =
n∑
i=1

p∑
j=0

viβjxij −
n∑
i=1

miln
(
1 + exp(

p∑
j=0

βjxij)
)

=
n∑
i=1

vi

[ p∑
j=0

βjxij −miln
(
1 + exp(

p∑
j=0

βjxij)
)]
. (18)

4.6 Parametrien estimointi

Käytetään suurimman uskottavuuden menetelmää (method of maximum li-
kelihood) parametrien β = (β0, ..., βp) estimointiin. Parametrien β suurim-
man uskottavuuden estimaatti β̂ saadaan maksimoimalla log-uskottavuusfunktio.
Derivoimalla lineaarikombinaatio ηi parametrin β koordinaattien βj suhteen
saadaan

∂ηi
∂βj

=
∂

∂βj

p∑
j=0

xijβj = xij, j = 0, 1, ..., p. (19)
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Koska osittaisderivaatta (15) ei riipu kertoimesta βj, sitä voidaan käsitellä
vakiona. Kun sitten derivoidaan logaritminen uskottavuusfunktio paramet-
rin β koordinaattien suhteen, saadaan pistemääräfunktio eli, score-funktio,
s(β) = (s0(β), ..., sp(β)) koordinaattifunktioiden lausekkeeksi

sj(β) =
∂l(β; v)

∂βj
=

n∑
i=1

[
vixij −mi

1

1 + exp(
∑p

j=0 βjxij)
· ∂

∂βj

(
1 + exp(

p∑
j=0

βjxij)
)]

=

n∑
i=1

[
vixij −mi

1

1 + exp(
∑p

j=0 βjxij)
· exp

( p∑
j=0

βjxij

)
· xij

]
=

n∑
i=1

[
vixij −miπixij

]
, j = 0, 1, ..., p. (20)

Johdetaan seuraavaksi log-uskottavuusfunktion toisen kertaluvun osittaisde-
rivaatat, jotka muodostavat symmetrisen Hessen matriisin. Kerrotaan kysei-
nen matriisi −1:llä, niin saadaan informaatiomatriisi, jonka alkiot ovat

−∂
2l(β; v)

∂βj∂βl
= − ∂

∂βl

n∑
i=1

(
vixij −miπixij

)
= − ∂

∂βl

n∑
i=1

−miπixij

=
n∑
i=1

mixij
∂

∂βl

( ∑p
j=0 βjxij

1 +
∑p

j=0 βjxij

)
j, l = 0, 1, ..., p. (21)

Merkitään seuraavaksi ηi =
∑p

j=1 βjxij. Kaava (22) saadaan ratkaistuksi
käyttäen seuraavia derivoimissääntöjä

d

dx
eηi = eηi

d

dx
ηi ja D

f

g
=
gDf − fDg

g2

Nyt saadaan
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d

dx

eηi

1 + eηi
=

1 + eηi · eηi d

dx
ηi − eηi · eηi d

dx
ηi

(1 + eηi)2

=
eηi d

dx
ηi

(1 + eηi)2

=
eηi

1 + eηi
· 1

1 + eηi
· d
dx
ηi, (22)

joten kaava (22) voidaan kirjoittaa

−∂
2l(β; y)

∂βj∂βl
=

n∑
i=1

mixijπi(1− πi)xil.

Suurimman uskottavuuden estimaatti β̂ löytyy ratkaisemalla samanaikaisesti
pistemääräfunktioiden nollakohdat kunkin koordinaatin suhteen. (Czepiel,
2002)

sq(β) = 0, q = 1, ..., p.

Ratkaisun saamiseksi käytetään jotain numeerista menetelmää, esimerkiksi
Newtonin-Raphsonin menetelmää, josta enemmän kappaleessa 5.5. (McCul-
lagh, 1989; Agresti, 1990)
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5 Järjestysasteikollinen logistinen malli

5.1 Järjestysasteikollinen logistinen malli

Usein jatkuva-asteikollinen muuttuja voidaan haluta jakaa luokkiin sen vai-
kutuksen estimoimiseksi (esimerkiksi paino). Muuttuja saattaa olla myös val-
miiksi luokiteltu esimerkiksi; ei vaikutusta, lievä vaikutus ja vakava vaikutus.
Tällainen muuttuja on järjestysasteikollinen (ordinal), mikä tarkoittaa, että
luokkien välillä on jokin selkeä tai luonnollinen järjestys. Järjestysasteikol-
lista dataa voidaan dikotoimisen jälkeen analysoida esimerkiksi perinteisellä
kaksiarvoisen vasteen logistisella mallilla, mutta tällöin osa informaatiosta
saattaa hävitä.

Järjestysasteikollista vastetta voi analysoida useilla erilaisilla malleilla, joista
yleisimmin käytetty on kumulatiivinen logit-malli (cumulative logit model),
jota nimitystä käyttää mm. Agresti (2002). Toinen tunnettu nimitys, verran-
nollisten vetojen malli (proportional odds model) on McCullaghilta (1980).

Olkoon nyt järjestysasteikollinen vastemuuttuja Y , jolla on K luokkaa (k =
1, ..., K) ja x on selittävien muuttujien vektori x = (x1, ..., xp). Järjestysas-
teikolliset mallit perustuvat vasteen kumulatiivisiin eli kertymätodennäköi-
syyksiin, joita merkitään γk = P (Y ≤ k|x). Luokkatodennäköisyys πk =
P (Y = k|x) kuvaa sitä, että tietyllä havaintoyksiköllä vasteen arvo sijoittuu
luokkaan k. Kumulatiiviset todennäköisyydet määritellään nyt

γk = P (Y ≤ k|x) = P (Y = 1|x) + ...+ P (Y = k|x)
= π1 + ...+ πk. (23)

Tästä esityksestä seuraa, että luokkatodennäköisyydet voidaan kirjoittaa ku-
mulatiivisten todennäköisyyksien avulla πk = γk − γk−1.

Kertymätodennäköisyyksiin perustuva malli antaa todennäköisesti parem-
pia tuloksia kuin luokkatodennäköisyyksiin perustuvat mallit järjestysastei-
kollisen vasteen tapauksessa. Yksinkertaisinmassa mallissa kumulatiivisten
todennäköisyyksien logit-muunnokset riippuvat selittäjistä ja parametreista
seuraavasti
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logit(γk) = θk − xTβ k = 1, ..., K − 1, (24)

josta saadaan yhtäpitävä esitys itse todennäköisyyksille

γk = P (Y ≤ k|x) = exp(θk − xTβ)
1 + exp(θk − xTβ)

(25)

Parametrit θk ovat tuntemattomia vakiotermejä joiden kesken täytyy päteä
θ1 ≤ θ2 ≤ ... ≤ θK−1. Regressiokertoimet β = (β1, ..., βp) ovat selittäviin
muuttujiin liittyvät kertoimet. Parametrit βj eivät riipu tässä mallissa luo-
kasta k, eli xj:n vaikutus on sama jokaisella kumulatiivisella logit-arvolla.
Jokainen kumulatiivinen logit-arvo käsittelee vastetta binäärisenä tarkastel-
len, onko arvo skaalan ylä- vai alapäässä, ja se määritellään kaikissa pait-
si viimeisessä luokassa. Jokaiselle kumulatiiviselle todennäköisyydelle malli
muistuttaa kaksiarvoista regressiomallia, jossa kaksi vasteen arvoa ovat; (i)
kategoria k tai sitä edeltävät luokat, ja (ii) kategorian k jälkeiset luokat.

On kuitenkin hyvä tarkastella sitä, eroavatko regressiokertoimet β vasteen
luokan k mukaan. Voidaan esimerkiksi asettaa yksi tai useampi selittävä
muuttuja eroamaan luokan k mukaan. Jos esimerkiksi yksi selittävä muuttu-
ja, esimerkiksi x2, on sellainen, että regressiokertoimen arvo on riippuvainen
vasteen luokasta k, malli (25) voidaan kirjoittaa (Christensen, 2013)

logit(γk) = θk − (x1β1 + x2β2k + · · ·+ xpβp)

Joskus mallissa (25) käytetään oikealla puolella muotoa θk+x
Tβ. Miinusmer-

kin käyttöön on kuitenkin hyviä syitä. Mitä suurempi arvo xTβ, sitä suurem-
pi on todennäköisyys, että vaste on jossain luokituksen yläpäässä. Tällöin
parametrilla β on sama vaikutuksen suunta kuin normaalissa lineaarisessa
regressiomallissa.

Malli (25) voidaan johtaa latentista jatkuvasta satunnaismuuttujasta Z niin,
että Z − βTx noudattaa standardia logistista jakaumaa. Varsinainen havait-
tu vaste Y nähdään karkeana ilmentymänä latentista muuttujasta Z. Jos
latentti muuttuja Z on arvoltaan välillä ]θk−1, θk], niin Y = k. Tällöin
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P (Y ≤ k|x) = P (Z ≤ θk|x) = P (Z−xTβ ≤ θk−xTβ|x) =
exp(θk − xTβ)

1 + exp(θk − xTβ)
.

Kuten perinteisessä logistisessa regressiossa parametri βj kuvaa selittävän
muuttujan xj vaikutusta vasteeseen. Kun β = 0, kumulatiiviset todennäköi-
syydet eivät muutu kun xj muuttuu. Malli olettaa, että parametrin βj arvo
eli muuttujan xj vaikutus on sama jokaiselle kumulatiiviselle todennäköisyy-
delle. (McCullagh, 1989; Christensen, 2012)

5.2 Parametrin arvojen tulkinta ja vetosuhteet

Tapahtuman Y ≤ k vetosuhde selittävien muuttujien vektorin kahden eri
arvon x1 ja x2 välillä on

OR =
γk(x1)/[1− γk(x1)]
γk(x2)/[1− γk(x2)]

=
P (Y ≤ k|x1)/[1− P (Y ≤ k|x1)]
P (Y ≤ k|x2)/[1− P (Y ≤ k|x2)]

=
exp(θk − xT1 β)
exp(θk − xT2 β)

= exp[−(x1 − x2)Tβ], (26)

joka on riippumaton vasteen luokasta k. Kumulatiivinen vetosuhde on riip-
puvainen selittävien muuttujien x1 ja x2 etäisyyksistä toisistaan, minkä takia
McCullagh kutsui kumulatiivista logit-mallia nimellä verrannollisten vetojen
malli (proportional odds model). Jos muuttujalla x on vain kaksi arvoa: 0 ja
1, niin x2− x1 = 1 ja vetosuhde on exp(−β) (McCullagh, 1989; Christensen,
2012)

Olkoon vasteella Y nyt K luokkaa. Malli on logit(γk) = θk − xTβ, jossa
k = 1, ..., K− 1. Oletetaan, että verrannollisten vetojen malli (25) on kiinteä
luokan k suhteen. Jos k = 1, niin malli on kaksiarvoinen logistinen regressio,
jossa kaksiarvoinen vaste on jaettu havaintoihin, jotka ovat luokassa k tai
sen alla, ja niihin, jotka ovat luokan k yläpuolella. Voidaan asettaa luokka
k kiinteäksi jokaiselle 1, 2, ..., K − 1 luokalle kerrallaan. Verrannollisten veto-
jen malli voidaan ajatella näistä perinteisten logististen mallien yhdistelmänä
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yhteen malliin. Verrannollisten vetojen malli yhdistää useita kaksiarvoisia lo-
gistisia malleja, joten informaatio saadaan paremmin hyödyksi. (Christensen,
2012)

5.3 Multinomijakauma

Multinomijakauma on yleisesti käytetty jakauma, kun tarkasteltava vaste on
luokiteltu ja luokkia on enemmän kuin kaksi. Oletetaan, että kiinnostuk-
sen kohteena olevassa populaatiossa jokaisella yksiköllä on jokin K:sta vaih-
toehtoisesta ominaisuudesta A1, ..., AK . Populaation ollessa suuri ja siitä yk-
sinkertainen satunnaisotos kokoa n otettaessa multinomijakauma antaa vas-
tauksen monellako havaintoyksiköllä havaitaan ominaisuus Ak.

Merkitään nyt i:llä ryhmää, jossa yksilöillä on samat selittävien muuttujien
arvot ja i = 1, ..., n. Satunnaismuuttuja Vik kertoo, montako ryhmän i ha-
vaintoyksiköistä kuuluu luokkaan k ja sen havaitut arvot ovat vik. Havain-
tojen lukumäärää (kaikissa vasteen luokissa) ja ryhmässä i merkitään mi ja∑K

k=1 vik = mi. Lukumäärät Vik noudattavat multinomijakaumaa ja voidaan
kirjoittaa

P (Vi1 = vi1, ..., ViK = viK ;m; δ) =
mi!

vi1! · · · viK !
δvi1i1 ...δ

viK
iK , (27)

jossa δi = (δi1, ..., δiK) ovat todennäköisyydet, että ryhmässä i oleva havain-
toyksikkö sijoittuu vasteen luokkaan k.

5.4 Uskottavuusfunktiot multinomijakaumalle

Oletetaan nyt, että on lukumäärältään n riippumatonta multinomiaalista
vektoria ja jokaisella on K luokkaa sekä K ≥ 2. Havaintoja merkitään
v1, ..., vn, jossa vi = (vi1, ..., viK) ja

∑K
k=1 vik = mi on kiinteä jokaisella ryh-

mällä i, i = 1, ..., n.

Selittävien muuttujien matriisilla X on n riviä ja p+1 saraketta. Selittävien
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muuttujien havaintoja merkitään xi = (xi1, ..., xip), missä ryhmä i = 1, ..., n.
Kun aukaistaan θk − xTijβj, saadaan θk − (xi1β1 + · · ·+ xipβp).

Kerroin mi!
vi1!···viK !

ei ole riippuvainen todennäköisyyksistä δi eikä se siis vai-
kuta uskottavuuspäättelyyn ja voidaan jättää pois. Uskottavuusfunktioksi
multinomiaaliselle logistiselle regressiomallille saadaan

L(θ, β; v) =
n∏
i=1

K∏
k=1

δvikik (28)

Log-uskottavuusfunktioksi tulee tällöin

l(θ, β; v) =
n∑
i=1

K∑
k=1

viklnδik

=
n∑
i=1

{
vi1lnγi1 + vi2ln(γi2 − γi1) + · · ·+ viK ln(γiK − γi,K−1)

}
=

n∑
i=1

{
vi1ln

( eθ1−x
T
ijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
+ vi2ln

( eθ2−x
T
ijβj

1 + eθ2−x
T
ijβj
− eθ1−x

T
ijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
+ · · ·+ viK ln

(
1− eθK−1−xTijβj

1 + eθK−1−xTijβj

)}
. (29)

Koska

ln
( eθ2−x

T
i β

1 + eθ2−x
T
ijβj
− eθ1−x

T
ijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
= ln

( eθ2−x
T
ijβj − eθ1−xTijβj

(1 + eθ2−x
T
ijβj)(1 + eθ1−x

T
ijβj)

)
,

logaritminen uskottavuusfunktio voidaan tällöin kirjoittaa myös muodossa
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l(θ, β; v) =
n∑
i=1

{
vi1

(
θ1 − xTijβj − ln(1 + eθ1−x

T
ijβj)

)
+

vi2

(
ln(eθ2−x

T
ijβj − eθ1−xTijβj)− ln(1 + eθ2−x

T
ijβj)− ln(1 + eθ1−x

T
ijβj)

)
+ · · · − viK

(
ln(1 + eθK−1−xTijβj)

)}
. (30)

5.5 Parametrien estimointi

Parametrien estimoimiseksi käytetään suurimman uskottavuuden menetel-
mää. Usean parametrin tapauksessa pistemääräfunktio määritellään koordi-
naatteittain

s(θ, β) =
[ ∂l
∂θ1
· · · ∂l

∂θK−1

∂l

∂β1
· · · ∂l

∂βp

]T
.

Derivoidaan seuraavaksi pistemääräfunktioon tarvittavat lausekkeet. (Hyun,
2004)

∂l(θ, β; v)

∂θ1
=

n∑
i=1

{
vi1

(
1− eθ1−x

T
ijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
+

vi2

(
− eθ1−x

T
ijβj

eθ2−x
T
ijβj − eθ1−xTijβj

− eθ1−x
T
ijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)}
,

∂l(θ, β; v)

∂θk
=

n∑
i=1

{
vik

( eθk−x
T
ijβj

eθk−x
T
ijβj − eθk−1−xTijβ

− eθk−x
T
ijβj

1 + eθk−x
T
ijβj

)
+ vi,k+1

(
− eθk−x

T
ijβ

eθk+1−xTijβj − eθk−xTijβj
− eθk−x

T
ijβj

1 + eθk−x
T
ijβj

)}
,
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∂l(θ, β; v)

∂θK−1

=
n∑
i=1

{
vi,K−1

( eθK−1−xTijβj

eθK−1−xTijβj − eθK−2−xTijβj
− eθK−1−xTijβj

1 + eθK−1−xTijβj

)
− vi,K

( eθK−1−xTijβj

1 + eθK−1−xTijβj

)}
,

∂l(θ, β; v)

∂βj
=

n∑
i=1

{
vi1

(
− xTij +

xTije
θ1−xTijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
+ vi2

(
− xTij +

xTije
θ2−xTijβj

1 + eθ2−x
T
ijβj

+
xTije

θ1−xTijβj

1 + eθ1−x
T
ijβj

)
+ · · ·

+ vi,K

( xTijeθK−1−xTijβj

1 + eθK−1−xTijβj

)}
. j = 1, ..., p.

Seuraavaksi derivoidaan log-uskottavuusfunktion toisen kertaluvun osittais-
derivaatat, jotka muodostavat symmetrisen Hessen matriisin. Kertomalla ky-
seinen matriisi −1:llä, saadaan informaatiomatriisi. Informaatiofunktio on
(K−1+p)×(K−1+p)-matriisiarvoinen funktio, jota merkitään nyt j(θ, β).

−∂
2l(θ, β; v)

∂θ21
=

n∑
i=1

{
vi1

(
− eθ1−x

T
ijβj

(1 + eθ1−x
T
ijβj)2

)
+

vi2

(
− eθ1−x

T
ijβjeθ2−x

T
ijβj

(eθ2−x
T
ijβj − eθ1−xTijβj)2

− eθ1−x
T
ijβj

(1 + eθ1−x
T
ijβj)2

)}
,

−∂
2l(θ, β; v)

∂θ1∂θ2
=

n∑
i=1

{
vi2

( eθ1−x
T
ijβjeθ2−x

T
ijβj

(eθ2−x
T
ijβj − eθ1−xTijβj)2

)}
,
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∂2l(θ, β; v)

∂θ1∂θk
= 0, k = 3, ..., K − 1,

−∂
2l(θ, β; v)

∂θ1∂βj
=

n∑
i=1

{
vi1

( xTije
θ1−xTijβj

(1 + eθ1−x
T
ijβj)2

)
+ vi2

( xTije
θ1−xTijβj

(1 + eθ1−x
T
ijβj)2

)}
,

j = 1, ..., p,

−∂
2l(θ, β; v)

∂θ2k
=

n∑
i=1

{
vik

(
− eθk−x

T
ijβjeθk−1−xTijβj

(eθk−x
T
ijβj − eθk−1−xTijβj)2

− eθk−x
T
ijβj

(1 + eθk−x
T
ijβj)2

)
+ vi,k+1

(
− eθk+1−xTijβjeθk−x

T
ijβj

(eθk+1−xTijβj − eθk−xTijβj)2
− eθk−x

T
ijβj

(1 + eθk−x
T
ijβj)2

)}
,

−∂
2l(θ, β; v)

∂θk∂βj
=

n∑
i=1

{
vik

( xTije
θk−xTijβj

(1 + eθk−x
T
ijβj)2

)
+ vi,k+1

( xTije
θk−xTijβj

(1 + eθk−x
T
ijβj)2

)}
,

j = 1, ..., p,

−∂
2l(θ, β; v)

∂θk∂θk−1

=
n∑
i=1

{
vik

(
− eθk−x

T
ijβjeθk−1−xTijβj

eθk−x
T
ijβj − eθk−1−xTijβj

)}
, k = 2, ..., K − 1,

∂2l(θ, β; v)

∂θk∂θh
= 0, |k − h| ≥ 2,

−∂
2l(θ, β; v)
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=
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)
− vi,K

( eθK−1−xTijβj

(1 + eθK−1−xTijβj)2

)}
,
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)
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)}
,
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ja
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(
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T
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(1 + eθK−1−xTijβj)2

)}
, j, l = 1, ..., p.

Merkitään seuraavaksi λ = (θ, β). Suurimman uskottavuuden estimaatti
λ̂ = (θ̂, β̂) löytyy ratkaisemalla samanaikaisesti pistemääräfunktioiden nol-
lakohdat kunkin koordinaatin suhteen.

sq(λ) = 0, q = 1, ..., K − 1 + p.

Ratkaisun saamiseksi käytetään jotain numeerista menetelmää, esimerkiksi
Newtonin-Raphsonin menetelmää. (Christensen, 2012)

Suurimman uskottavuuden estimointiyhtälön sq(λ) = 0 ratkaisu aloitetaan
sopivasta alkuarvosta λ(0). Iteraatiokierroksilla u + 1, (u = 0, 1, 2, ...), laske-
taan uusi ratkaisuehdotus λ(u+1) edellisen kierroksen arvosta seuraavan kaa-
van avulla:

λ(u+1) ← λ(u) + [j(λ(u))]−1s(λ(u)).
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Seuraavaksi tutkitaan, kuinka pieni on kierrosten u + 1 ja u välillä havaittu
muutos |λ(u+1) − λ(u)|. Jos muutos on tarpeeksi pieni eli lähellä nollaa, niin
iteraatio lakkaa ja ratkaisuksi valitaan λ̂ = λ(u+1). Jos kierrosten välinen
muutos ei ole tarpeeksi pieni, siirrytään iteroinnissa seuraavalle kierrokselle
ja lasketaan uusi ratkaisuehdotus λ(u+2). Tätä jatketaan kunnes kierrosten
välinen muutos on tarpeeksi pieni.

Merkitään seuraavaksi d = K−1+p. Parametrivektorin λ Fisher-informaatio
I(λ) on d × d matriisi, jonka (q, r)-alkio on informaatiomatriisin vastaavan
alkion odotusarvo

Iqr(λ) = E[jqr(λ)].

Suurimman uskottavuuden estimaattorille λ̂ pätee yleinen tulos, jonka mu-
kaan se on asymptoottisesti normaalijakautunut: (Casella, 2000)

λ̂
Asympt.∼ Nd(λ; I(λ)

−1)

Kun estimaattori λ̂ on asymptoottisesti normaalijakautunut, niin sen yksit-
täisen komponentin approksimatiivinen luottamusväli luottamustasolla 1−α
on

λ̂q ± zα/2
√

[I(λ̂)−1]qq, q = 1, ..., K − 1 + p.

jossa zα/2 tarkoittaa standardinormaalijakauman α/2-fraktiilia ja
√

[I(λ̂)−1]qq

on estimaattorin λ̂q keskivirhe, joka saadaan siis ottamalla neliöjuuri vastaa-
vasta estimoidun informaatiomatriisin käänteismatriisin alkiosta.

5.6 Ohjelmisto

Laskut on suoritettu käyttäen R-ohjelmiston versiota R 2.15.2 ja paketteja
Epi, ordinal, splines ja VGAM.
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6 Tulokset

Seuraavissa ristiintaulukoissa (1, 3, 5, 7 ja 9) on esitetty hoitovahingon kor-
vattavuuden havaittuja suhteellisia osuuksia eri selittävien muuttujien suh-
teen. Taulukoissa 2, 4, 6, 8 ja 10 on esitetty logististen mallien tuloksia niin,
että vain yksi selittävä muuttuja kerrallaan on mukana mallissa. Logistisia
malleja kuvaavissa taulukoissa hoitovahingon korvattavuus on jaettu kolmeen
luokkaan: 1) ei hoitovahinkoa, 2) vahinko oli vähäinen, ei vältettävissä tai sie-
dettävä ja 3) hoitovahinko on korvattu.

Kuvissa 3 - 7 on potilasvahingon korvattavuuden havaituista kumulatiivisista
osuuksista otetut logit-arvot jokaisen selittävän muuttujan kohdalla erikseen.
Niinpä logit1 on siis logit osuudesta, että hoitovahinkoa ei ole korvattu, ja
logit2 on logit ei korvatun ja vähäisen hoitovahingon kumulatiivisesta osuu-
desta. Kuvat kuvastavat osuuksien logit-muunnosten etäisyyksiä toisistaan.

Kuvasta 1 nähdään, että ratkaistuja potilasvahinkohakemuksia on määräl-
lisesti vähemmän vuosina 2000-2002 kuin sen jälkeisinä vuosina. Kuvasta 2
taas nähdään, että korvattavien potilasvahinkojen osuus on hieman vähenty-
nyt vuodesta 2000 vuoteen 2011. Vuonna 2003 melkein puolet hakemuksista
hammasvahinkojen osalta oli korvattu kuin taas vuonna 2011, 33% hake-
muksista oli korvattu ja 67% ei ollut korvattu. Vähäisenä, siedettävänä tai
ei vältettävissä pidettävien vahinkojen osuus oli hieman kohonnut vuodesta
2000 vuoteen 2011.
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Kuva 1: Potilasvahinkohakemusten lukumäärät vuosittain.

Kuva 2: Potilasvahingot ja niiden korvattavuuden jakautuminen (%) vuosit-
tain.
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Kuva 3: Kumulatiivisten osuuksien logit-arvot vuosittain.

Taulukossa 2 on logistisen mallin tulokset, kun selittävänä muuttujana on
pelkkä potilaan hoitovahingon ratkaisuvuosi, ja vasteella on kolme järjesty-
sasteikollista luokkaa. Verrattuna vuoteen 2000, vaikutti siltä, että vuosina
2002-2005 oli todennäköisempää, että havainto osui johonkin vasteen kor-
keammista luokista. Vuonna 2006 ja siitä eteenpäin oli todennäköisempää,
että havainto osui johonkin vasteen ensimmäisistä luokista. Vuonna 2003 oli
kaikkein todennäköisintä, että havainto osuisi johonkin vasteen jälkimmäisis-
tä luokista. Saman voi nähdä myös kuvasta 2.

Kuvassa 3 on potilasvahingon korvattavuuden havaituista vuotuisista kumu-
latiivisista osuuksista otetut logit-arvot. Verrataan nyt kuvaa 3 taulukkoon
2. Kuvassa vertailuvuosi 2000 alkaa samoista arvoista kuin taulukon 2, θ1
ja θ2. Otetaan huomioon taulukon 2 regressiokertoimet jokaiselta vuodelta
ja verrataan niitä kuvassa 2 esiintyvään vertailuvuoteen 2000, huomataan,
että muutoksissa oli selvästi eroa joidenkin vuosien kohdalla. Vuonna 2011
regressiokerroin on −0.31, mutta kuvasta nähdään, että logit-arvon muutos
ei vastaa samoin tätä arvoa.
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Taulukko 2: Järjestysasteikollinen korvattavuus vasteena. Selittävänä muut-
tujana ratkaisuvuosi ja sen viiteluokka suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.79 0.09
θ2 0.36 0.09
Ratkaisuvuosi (2000)
2001 -0.02 0.12 0.98 0.77, 1.23
2002 0.23 0.12 1.26 1.00, 1.59
2003 0.31 0.11 1.37 1.10, 1.71
2004 0.20 0.11 1.22 0.98, 1.53
2005 0.08 0.11 1.09 0.87, 1.36
2006 -0.07 0.11 0.93 0.75, 1.17
2007 -0.16 0.11 0.85 0.68, 1.07
2008 -0.18 0.11 0.83 0.67, 1.04
2009 -0.29 0.11 0.75 0.60, 0.94
2010 -0.20 0.11 0.82 0.66, 1.02
2011 -0.31 0.11 0.73 0.59, 0.95

Taulukossa 3 on esitetty hoitovahinkojen jakautuminen sukupuolen mukaan.
Korvattavuudessa ei ollut suurta eroa miehillä ja naisilla. Naiset olivat kui-
tenkin määrällisesti tehneet selvästi enemmän hakemuksia kuin miehet. Kai-
kista hakemuksista, noin 72% oli naisten tekemiä.

Taulukko 3: Hoitovahingot ja niiden korvattavuuden jakautuminen (%) su-
kupuolen mukaan

Korvattavuus
Ei Vähäinen, Korvat-

Sukupuoli vahinkoa siedettävä tava Yht. (N)
Mies 31 28 41 100 (2147)
Nainen 33 27 40 100 (5509)
Yhteensä 32 27 41 100 (7656)
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Kuva 4: Kumulatiivisten osuuksien logit-arvot sukupuolittain.

Kuvassa 4 on vasteen kumulatiivisten osuuksien logit-arvo, kun selittävänä
muuttujana on sukupuoli. Taulukossa 4 on logistisen mallin tulokset, kun
selittävänä muuttujana on pelkkä potilaan sukupuoli ja vasteella on kolme
järjestysasteikollista luokkaa. Sukupuolien välillä ei vaikuttanut olevan pal-
jonkaan eroa. Kun verrataan taulukkoa 4 kuvaan 4 niin huomataan, että
miehiin verrattuna logitin muutos naisilla ei ollut huomattavan erilainen.

Taulukko 4: Järjestysasteikollinen korvattavuus vasteena. Selittävänä muut-
tujana sukupuoli ja sen viiteluokka suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.79 0.04
θ2 0.34 0.04
Sukupuoli (Mies)
Nainen -0.07 0.05 0.94 0.85, 1.03

Taulukosta 5 nähdään, että yksityistä vakuutussektoria käyttäneiden potilai-
den potilasvahingoista korvattuja oli 47%. Julkisella sektorilla vastaava osuus
oli selkeästi pienempi 31%. Yksityisellä vakuutussektorilla henkilön hoitova-
hingoista 25% oli vähäisiä, siedettäviä tai ei vältettävissä olevia kun taas
julkisella sektorilla osuus oli 32%.

Kuvassa 5 vasteen kumulatiivisten osuuksien logit-arvo kun selittävänä muut-
tujana on vakuutussektori.
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Taulukko 5: Hoitovahingot ja niiden korvattavuuden jakautuminen (%) va-
kuutusektorin mukaan

Korvattavuus
Ei Vähäinen, Korvat-

Vakuutussektori vahinkoa siedettävä tava Yht. (N)
Yksityinen 28 25 47 100 (3094)
Julkinen 37 32 31 100 (2427)
Yhteensä 32 27 41 100 (7616)

Kuva 5: Kumulatiivisten osuuksien logit-arvot vakuutussektorin mukaan.

Kuvassa 5 vasteen kumulatiivisten osuuksien logit-arvo, kun selittävänä muut-
tujana on vakuutussektori. Taulukossa 6 on logistisen mallin tulokset, kun
selittävänä muuttujana on vain vakuutussektori ja vasteella on kolme järjes-
tysasteikollista luokkaa. Vaikuttaisi siltä, että julkisella sektorilla havainto oli
todennäköisemmin jossain alemmassa korvattavuuden luokassa. Verrattaes-
sa taulukkoa 6 kuvaan 5, voidaan epäillä, että logitin muutos saattaisi olla
hieman erilainen eli vakuutussektorin vaikutus vasteeseen voi olla erilainen
vasteen luokasta riippuen.

33



Taulukko 6: Järjestysasteikollinen korvattavuus vasteena. Selittävänä muut-
tujana vakuutussektori ja sen viiteluokka suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.99 0.04
θ2 0.16 0.04
Vakuutussektori (Yksityinen)
Julkinen -0.54 0.16 0.58 0.54, 0.63

Taulukossa 7 on potilaiden hoitovahinkojen korvattavuus eri ikäluokissa. Nuo-
rimmassa ja kahdessa vanhimmassa ikäluokassa potilaiden hoitovahingoista
oli korvattu vähemmän, kuin 20-39 ja 40-59-vuotiailla. Suhteellisesti vähiten
korvattuja hoitovahinkoja oli vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvilla potilailla.
Myös potilasvahinkohakemuksia oli vähiten vanhimpaan ikäluokkaan kuulu-
villa potilailla.

Taulukko 7: Hoitovahingot ja niiden korvattavuuden jakautuminen (%) iän
mukaan

Korvattavuus
Ei Vähäinen, Korvat-

Ikä v. vahinkoa siedettävä tava Yht. (N)
0-19 47 22 31 100 (445)
20-39 29 28 43 100 (2422)
40-59 30 28 42 100 (3354)
60-79 38 26 36 100 (1375)
80-98 48 24 28 100 (62)
Yhteensä 32 27 41 100 (7658)
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Kuva 6: Kumulatiivisten osuuksien logit-arvot iän mukaan.

Taulukossa 8 on logistisen mallin tulokset, kun selittävänä muuttujana oli
vain potilaan ikä ja vasteella oli kolme järjestysasteikollista luokkaa. Ver-
rattaessa luokkaan 0-19, vaikuttaa siltä, että kolmessa keskimmäisessä ikä-
luokassa oli todennäköisempää, että havainto sijoittui vasteen jälkimmäisiin
luokkiin. Viimeisessä ikäluokassa oli todennäköisempää, että havainto sijoit-
tui vasteen ensimmäisiin luokkiin.

Kuvassa 6 esitetään vasteen kumulatiivisten osuuksien logit-arvot, kun selit-
tävänä muuttujana on ikä. Verrataan kuvaa 6 ja taulukkoa 8 keskenään. Ver-
rattaessa logit-arvon muutosta vertailuluokkaan 0-19, eri logit-arvojen väliset
muutokset vaikuttivat hieman erilaisilta ainakin ikäluokissa 20-39 ja 80-98.
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Potilaiden hoitovahingoista oli kolmesta suurimmasta perussairauksien luo-
kista korvattu suhteellisesti eniten henkilöiltä, jotka kuuluvat luokkaan K08,
mikä on nähtävissä taulukosta 9. Potilasvahinkoja korvattiin suhteellisesti
vähiten, kun perussairautena oli hammaskaries (K02).

Taulukko 8: Järjestysasteikollinen korvattavuus vasteena. Selittävänä muut-
tujana ikä ja sen viiteluokka suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.19 0.09
θ2 0.96 0.09
Ikä (0-19 vuotta)
20-39 vuotta 0.68 0.10 1.98 1.64, 2.40
40-59 vuotta 0.65 0.10 1.92 1.59, 2.31
60-79 vuotta 0.34 0.10 1.40 1.14, 1.72
80-100 vuotta -0.08 0.26 0.91 0.55, 1.51

Taulukko 9: Hoitovahingot ja niiden korvattavuuden jakautuminen (%) ICD-
10 luokan mukaan

Korvattavuus
Ei Vähäinen, Korvat-

ICD-10 vahinkoa siedettävä tava Yht. (N)
K02 37 26 37 100 (2205)
K04 28 33 39 100 (2210)
K08 33 20 47 100 (1770)
Muut 32 29 39 100 (1476)
Yhteensä 32 27 41 100 (7661)

K02: Hammaskaries.

K04: Hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet.

K08: Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet.
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Kuva 7: Kumulatiivisten osuuksien logit-arvot perussairauden mukaan.

Kuvassa 7 vasteen kumulatiivisten osuuksien logit-arvo, kun selittävänä muut-
tujana on perussairaus. Taulukossa 10 on logistisen mallin tulokset, kun se-
littävänä muuttujana on vain perussairaus ja vasteella on kolme järjestysas-
teikollista luokkaa. Vaikutti siltä, että hammaskariekseen verrattuna oli to-
dennäköisempää, että muiden sairauksien kohdalla potilaan potilasvahingon
korvattavuus oli jommassa kummassa vasteen korkeammassa luokassa kuin,
että se olisi ollut ensimmäisessä luokassa. Verrattaessa kuvaa 7 ja tauluk-
koa 10 keskenään, voidaan nähdä, että verrattuna vertailuluokkaan K02, ei
logit-arvon muutos ole samanlainen luokkien välillä.

Taulukko 10: Järjestysasteikollinen korvattavuus vasteena. Selittävänä muut-
tujana ICD-10 luokka ja sen viiteluokka suluissa.

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.57 0.04
θ2 0.57 0.04
ICD-10 luokka (K02)
ICD K04 0.24 0.06 1.27 1.14, 1.42
ICD K08 0.34 0.06 1.40 1.25, 1.58
ICD muut 0.16 0.06 1.17 1.04, 1.32
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Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty logististen mallien tulokset tapauksissa jois-
sa kaikki selittävät muuttujat ovat mukana mallissa. Vakuutusyhtiöistä on
poistettu luokka �vakuutusta ei tarvita�.

Taulukossa 11 tarkastellaan kaksiarvoista logistista regressiomallia, jossa ver-
rataan hoitovahingon korvattavuutta siihen, ettei sitä ole korvattu. Miehiin
verrattuna naisten potilasvahinkojen korvattavuus vaikutti hieman pienem-
mältä (OR = 0.91). Verrattuna nuorimpaan ikäluokkaan 0-19 vuotta, vai-
kuttaisi 20-39 vuotiailla korvaamisen todennäköisyys olevan hieman suurem-
pi (OR = 1.33), mutta vanhimpien ikäluokkien kohdalla korvattavuus olisi
pienempi varsinkin yli 80-vuotiailla (OR = 0.57). Julkista sektoria käyttänei-
den henkilöiden kohdalla hoitovahingon korvattavuus vaikutti pienemmältä
yksityiseen sektoriin verrattuna (OR=0.53).

Hammaskariesta sairastaneiden henkilöiden hoitovahinkojen korvattavuus oli
pienempi kuin niillä henkilöillä, jotka tekivät hakemuksen koskien jotain tois-
ta sairautta. Vuoteen 2000 verrattuna, vuonna 2003 potilaiden hoitovahin-
kojen korvattavuus oli ollut kaikkein korkeimmillaan (OR = 1.23) ja vuonna
2011 kaikkein pienimmillään (OR = 0.64).

Logistisen mallin tuloksia on esitetty taulukoissa 11. Kaikki selittävät muut-
tujat ovat mukana mallissa. Vakuutusyhtiöistä on poistettu luokka �vakuu-
tusta ei tarvita�.

Taulukossa 12 on hoitovahingon korvattavuus jaettu kolmeen luokkaan; 1) ei
hoitovahinkoa, 2) vahinko oli vähäinen, ei vältettävissä tai siedettävä ja 3)
hoitovahinko on korvattu.
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Taulukko 11: Kaksiarvoinen korvattavuus vasteena. Selittävien muuttujien
viiteluokat suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
Vakiotermi -0.21 0.16
Sukupuoli (mies)
nainen -0.10 0.05 0.91 0.82, 1.00
Ikä (0-19 vuotta)
20-39 vuotta 0.28 0.11 1.33 1.06, 1.66
40-59 vuotta 0.09 0.12 1.09 0.87, 1.37
60-79 vuotta -0.20 0.13 0.82 0.64, 1.05
80-100 vuotta -0.56 0.31 0.57 0.30, 1.04
Vakuutusyhtiö (yksityinen)
julkinen -0.64 0.05 0.53 0.48, 0.58
ICD-10 luokka (K02)
ICD K04 0.19 0.06 1.20 1.06, 1.36
ICD K08 0.43 0.07 1.55 1.35, 1.76
ICD muut 0.16 0.07 1.17 1.02, 1.35
Ratkaisuvuosi (2000)
2001 -0.06 0.13 0.94 0.73, 1.21
2002 0.17 0.13 1.19 0.92, 1.53
2003 0.21 0.12 1.23 0.97, 1.57
2004 0.00 0.12 1.00 0.79, 1.28
2005 -0.08 0.13 0.92 0.72, 1.18
2006 -0.10 0.13 0.89 0.70, 1.15
2007 -0.23 0.13 0.80 0.62, 1.02
2008 -0.21 0.12 0.81 0.63, 1.03
2009 -0.34 0.13 0.71 0.55, 0.91
2010 -0.35 0.13 0.71 0.55, 0.91
2011 -0.44 0.13 0.64 0.50, 0.83
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Verrattuna nuorimpaan ikäluokkaan 0-19 vuotta oli todennäköisempää, että
havainto oli joko luokassa 2) tai 3), ikäryhmillä 20-39 vuotta ja 40-59 vuot-
ta. Viimeisessä ikäluokassa 80-100 vuotta, vaikutti siltä, että havainto osui
johonkin ensimmäisistä vasteen luokista eli 1) tai 2). Verrattaessa yksityisen
sektorin käyttäjien potilasvahingon korvattavuutta julkisen sektorin käyttä-
jien korvattavuuteen, yksityisellä sektorilla havainto oli todennäköisemmin
jossain korkeammassa korvattavuuden luokassa (OR=0.59). Ratkaisuvuoden
kohdalla korvattavuus näytti olevan hieman pienemmällä todennäköisyydel-
lä korkeammissa vasteen luokissa, kun vuosiluvut kasvavat. Perussairauksien
osalta näyttäisi siltä, että hammaskariekseen verrattuna oli todennäköisem-
pää, että muiden sairauksien kohdalla potilaan potilavahingon korvattavuus
osuu vasteen luokkaan 2) tai 3) kuin, että se osuisi ensimmäiseen luokkaan.

Verrattuna vuoteen 2000 oli kaikkein todennäköisintä, että vuonna 2003 ha-
vainto oli jossain jälkimmäisessä luokassa eli joko luokassa 2) tai 3) (OR =
1.44). Vuonna 2011 taas oli kaikkein todennäköisintä, että havainto oli jossain
ensimmäisistä vasteen luokista eli 1) tai 2) (OR = 0.76).

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin ristiintaulukoiden prosenttiosuuksien tu-
lokset. Taulukon 12 tulokset olivat samansuuntaisia taulukon 11 tulosten
kanssa.

Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, jossa selittävät muuttujat olivat riip-
puvaisia vasteen luokasta. Taulukoissa 13 on esitetty tilanne, jossa kaikki
selittävät muuttujat on asetettu riippuvaiseksi vasteen luokasta. Esimerkiksi
Nainen1 kuvastaa sukupuolta, joka joka riippuu vasteen luokista �muu epää-
misperuste� ja �vähäinen hoitovahinko� ja Nainen2 vastaa sukupuolta, joka
riippuu vasteen luokista �vähäinen hoitovahinko � ja �korvattu hoitovahinko�.
Sukupuolen osalta kertoimet eivät eroa toisistaan kovinkaan paljon ja muis-
tuttavat myös taulukossa 7 esitettyä regressiokerrointa. Kaikkien muiden se-
littävien muuttujien kohdalla näyttää kuitenkin siltä, että regressiokertoimet
vaihtelevat vasteen luokkien välillä. Nyt ollaan enimmäkseen kiinnostuttu se-
littävän muuttujan regressiokertoimen arvon muutoksesta luokista riippuen,
joten vetosuhde ja sen luottamusväli eivät ole kiinnostuksen kohteena.
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Taulukko 12: Verrannollisten vetojen malli. Regressio kertoimet eivät riipu
vasteen luokista. Selittävien muuttujien viiteluokat suluissa

Regressio- keski- Veto- OR:n 95 %:n
Selittävät muuttujat kerroin virhe suhde OR Luottamusväli
θ1 -0.52 0.14
θ2 0.66 0.14
Sukupuoli (Mies)
Nainen -0.12 0.05 0.89 0.81, 0.97
Ikä (0-19 vuotta)
20-39 vuotta 0.53 0.09 1.70 1.39, 2.07
40-59 vuotta 0.38 0.09 1.46 1.20, 1.78
60-79 vuotta 0.07 0.10 1.09 0.86, 1.33
80-100 vuotta -0.29 0.28 0.75 0.44, 1.25
Vakuutussektori (Yksityinen)
Julkinen -0.52 0.05 0.59 0.54, 0.65
ICD-10 luokka (K02)
ICD K04 0.31 0.06 1.36 1.22, 1.52
ICD K08 0.35 0.06 1.41 1.25, 1.60
ICD muut 0.25 0.06 1.28 1.13, 1.45
Ratkaisuvuosi (2000)
2001 -0.04 0.12 0.96 0.76, 1.22
2002 0.24 0.12 1.28 1.01, 1.61
2003 0.36 0.12 1.44 1.15, 1.80
2004 0.21 0.11 1.24 1.00, 1.56
2005 0.15 0.11 1.17 0.93, 1.46
2006 0.00 0.11 1.00 0.80, 1.25
2007 -0.10 0.11 0.90 0.72, 1.19
2008 -0.15 0.11 0.86 0.68, 1.06
2009 -0.21 0.11 0.81 0.65, 1.00
2010 -0.16 0.11 0.85 0.68, 1.06
2011 -0.27 0.11 0.76 0.61, 0.96
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Taulukko 13: Kumulatiivisten todennäköisyyksien logit-malli, jossa selittä-
vien muuttujien regressiokertoimet ovat riippuvaisia vasteen luokasta. Viite-
luokat suluissa

Regressio- keski-
Selittävät muuttujat kerroin virhe
θ1 0.09 0.15
θ2 -0.20 0.15
Sukupuoli (Mies)
Nainen1 -0.16 0.06
Nainen2 -0.09 0.05
Ikä (0-19 vuotta)
20-39 vuotta1 0.73 0.11
20-39 vuotta2 0.28 0.11
40-59 vuotta1 0.63 0.11
40-59 vuotta2 0.07 0.11
60-79 vuotta1 0.31 0.12
60-79 vuotta2 -0.23 0.12
80-100 vuotta1 0.11 0.28
80-100 vuotta2 -0.65 0.31
Vakuutusyhtiö (Yksityinen)
Julkinen1 -0.39 0.05
Julkinen2 -0.63 0.05
ICD-10 luokka (K02)
ICD K041 0.47 0.07
ICD K042 0.18 0.06
ICD K081 0.19 0.07
ICD K082 0.43 0.07
ICD muut1 0.36 0.07
ICD muut2 0.15 0.07
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Taulukko 13: (jatkuu)
Regressio- keski-

Selittävät muuttujat kerroin virhe
Ratkaisuvuosi (2000)
20011 0.06 0.13
20012 -0.17 0.13
20021 0.32 0.13
20022 0.16 0.13
20031 0.56 0.13
20032 0.21 0.12
20041 0.52 0.13
20042 -0.01 0.12
20051 0.46 0.13
20052 -0.07 0.12
20061 0.13 0.13
20062 -0.11 0.12
20071 0.04 0.13
20072 -0.22 0.12
20081 -0.07 0.12
20082 -0.21 0.13
20091 -0.07 0.13
20092 -0.33 0.12
20101 0.05 0.13
20102 -0.36 0.13
20111 -0.06 0.13
20112 -0.46 0.13
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Logistisissa malleissa, joissa oli sovitettu jatkuvalle muuttujalle �ratkaisuvuo-
si� splinifunktio, tulokset olivat splini-funktioita käytettäessä muiden selittä-
vien muuttujien osalta lähes samat kuin taulukoissa 11 ja 12. Splini funktiolla
oli kolme solmupistettä ja ne olivat vuosien 2003, 2006 ja 2009 kohdilla.

Kuvassa 8 on splinikäyrä kaksiarvoisen vasteen ja jatkuvan vuosimuuttujan
käyttäytymisestä keskenään. Vasteen luokat ovat korvattu hoitovahinko ja ei
korvattu hoitovahinko. Kuva 8 on verrattavissa kuvan 2 potilasvahinkojen
korvattavuuden kanssa.

Kuvassa 9 on kaksi splinikäyrää kaksiarvoisen vasteen ja jatkuvan vuosimuut-
tujan käyttäytymisestä keskenään. Vasemmanpuoleisessa kuvassa ovat vas-
teen kaksi luokkaa, muu epäämisperuste ja vähäiset hoitovahingot. Oikean
puoleisessa kuvassa taas on otettu mukaan havainnot, joissa potilaan hoito-
vahinko on ollut vähäinen, sekä ne joissa vahinko on korvattu. Kuvan pe-
rusteella näyttäisi siltä, että vuoden vaikutus vastemuuttujaan oli hieman
erilainen vasteen luokasta riippuen.
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Kuva 8: Splinikäyrä sovitettu regressiomallista, jossa vasteella on kaksi luok-
kaa; korvattu potilasvahinko ja ei korvattu potilasvahinko sekä selittävänä
muuttujana hoitivahinkohakemuksen ratkaisuvuosi. 95 %:n luottamusväli on
merkitty katkoviivoilla.
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Kuva 9: Splinikäyrät sovitettu regressiomalleista, jossa vasteella on kaksi
luokkaa sekä selittävänä muuttujana hoitovahinkohakemuksen ratkaisuvuosi.
Vasemmalla luokat ovat muu epäämisperuste ja vähäiset hoitovahingot. Oi-
kealla luokat ovat vähäiset hoitovahingot ja korvatut hoitovahingot. 95 %:n
luottamusväli on merkitty katkoviivoilla.
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7 Pohdinta

Selkein ero potilaiden hoitovahinkojen korvattavuudessa näyttäisi olevan jul-
kista tai yksityistä käyttäneiden välillä. Hakemusten lähettäneiden henkilöi-
den potilasvahinkojen korvattavuus näyttää myös hieman eroavan vuosit-
tain. Ikäluokissa 0-19 ja 80-98 vaikuttaisi siltä, että potilaiden hoitovahinko-
ja korvattiin vähemmän kuin muissa ikäluokissa. Sukupuolien välillä korvat-
tavuudessa ei ollut suuria eroja. Perussairauksista vähiten hoitovahingoista
korvattiin hammaskarieksesta muihin luokkiin verrattuna.

Pelkästään vertaamalla ja tarkastelemalla taulukoiden 11 sekä 12 malleja, ei
voida varmasti sanoa onko järjestysasteikollisen logistisen mallin käyttö so-
pivaa kyseisen aineiston kohdalla. Tutkielmassa onkin tarkasteltu erilaisilla
tavoilla oletusta, että selittävien muuttujien vaikutus on sama vasteen jokai-
seen luokkaan.

Tuloksissa on verrattu kuvia 3 - 7 taulukoihin, joissa regressiomalliin on otet-
tu vain yksi selittävä muuttuja. Tulosten perusteella on mahdollista, että se-
littävillä muuttujilla on erilainen vaikutus vasteeseen sen luokista riippuen.
Sukupuolen vaikutus ei näyttäisi olevan paljonkaan erilainen vasteen luokkien
välillä, mutta muiden selittävien muuttujien vaikutuksessa on mahdollisesti
eroja. Erikoisesti hoitovahingon ratkaisuvuoden ja perussairauden kohdal-
la vasteen luokkien välinen vaikutus näyttää vaihtelevan. Myös taulukko 13
antaa viitteitä siihen, ettei selittävien muuttujien vaikutus ole välttämättä
sama vasteen eri luokissa.

On vaikea sanoa mistä seikoista johtuu verrannollisten vetojen mallin oletus
selittävien muuttujien samanlaisesta vaikutuksesta vasteeseen toteutumat-
tomuus. Eräs huomioitava asia voisi olla vasteen luokkien luonnollisen jär-
jestyksen pohtiminen. Vasteen kolme luokkaa jakautuvat kahteen luokkaan,
joissa henkilön potilasvahinkoa ei ole korvattu ja yhteen luokkaan jossa hen-
kilön potilasvahinko on korvattu. Tässä saattaisi olla hieman ristiriitaa luon-
nollisen järjestyksen oletuksen kanssa.

Voisi olla myös esimerkiksi mahdollista, että potilasvahinko on tapahtunut
mutta se on tapahtunut Suomen rajojen ulkopuolella. Havainto sijoittuisi siis
luokkaan, joka on tässä tutkielmassa ajateltu luokaksi jossa potilasvahinkoa
ei ole tapahtunut vaikka vahinko olisikin tapahtunut. Potilasvahingon kor-
vattavuuden määritelmään sisältyy myös muita erilaisia tapauksia, jotka si-
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joittuisivat aineistossa kohtaan � muu epäämisperuste �. Tässä tutkielmassa
ei voida varmasti tietää millaisia tapauksia tähän luokkaan sisältyy.

Verrannollisten vetojen mallia puoltava seikka on, että siinä keskivirheet ovat
hieman pienemmät kuin kaksiarvoisessa regressiomallissa. Kuitenkin voi olla
mahdollista, että yllä mainittujen seikkojen takia, verrannollisten vetojen
malli ei ole paras mahdollinen malli kyseisen aineiston tarkasteluun.

Hyvä puoli verrannollisten vetojen mallissa on se, että riippumatta siitä kuin-
ka monta luokkaa vastemuuttujalle on asetettu, regressiokertoimilla on sa-
manlainen tulkinta. Luonnollisestikaan regressiokertoimet eivät tietenkään
ole täysin samanlaisia jos vasteen luokitusta muutetaan. Tästä on hyötyä
jos halutaan verrata tutkimustuloksia toiseen saman aiheen tutkimukseen,
vaikka siinä vastemuuttujilla olisi hieman erilainen luokittelu.
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