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16. Tapahtumaan kuluvan ajan analysointi 

Tapahtuvaan kuluvan ajan analysoinnissa tarkastellaan aikaväliä tutkimukseen mukaantulo-
hetkestä tiettyyn päättötapahtumaan. Menetelmästä käytetään yleisesti nimeä elinaika-analyysi 
ja seuranta-ajasta termiä elinaika. Päättötapahtumana voi kuitenkin olla kuoleman lisäksi 
esimerkiksi taudin uusiutuminen tai mikä tahansa muu selkeästi määritelty tapahtuma.  
 
Analyysiä varten jokaisesta havainnosta täytyy olla tiedossa seuranta-ajan pituus ja tila seurannan 
päättyessä: onko päättötapahtuma saavutettu vai ei. Jos päättötapahtumaa ei ole saavutettu, 
havaintoa kutsutaan sensuroiduksi (censored). Havainto voi olla sensuroitu monesta syystä. 
Esimerkiksi viiden vuoden seurannassa:  

 seuranta-ajanjaksona viimeisinä mukaan tulleilla havainnoilla ei ole ehtinyt tulla viittä vuotta 
seurantaa täyteen eikä päättötapahtumaa ole saavutettu 

 viisi vuotta on tullut täyteen, mutta päättötapahtuma ei ole toteutunut 

 henkilö on muuttanut maasta kesken seurantajakson, eikä hänestä ole tietoa kuin kolmelta 
ensimmäiseltä vuodelta 

 
Sensurointi ei tapahtumaan kuluvan ajan analyysissä tarkoita havainnon poistamista analyysistä eli 
kyseessä ei ole puuttuva tieto. Sensuroitavan havainnon seuranta-ajaksi merkitään aikaväli 
tutkimukseen saapumisesta tutkimuksesta poistumiseen asti ja tilaksi merkitään sensuroitu.  
 
Tapahtumaan kuluvan ajan analyysissä käytetään elinaikatauluja (Life Tables) ja elinaikakäyriä 
(Survival Plots). Taustamuuttujien vaikutusta analysoidaan joko Kaplan-Meierin analyysillä tai 
Coxin regressioanalyysillä.  
 

16.1.  Kaplan-Meierin analyysi 

Kaplan-Meierin menetelmä soveltuu tapahtumaan kuluvan ajan analysointiin, kun tarkka 
seuranta-ajan pituus on tiedossa. Jos seuranta-aika on tiedossa vain luokiteltujen aikavälien osalta, 
voidaan käyttää elinaikatauluja (Life Tables). Kaplan-Meierin menetelmällä voidaan tapahtumaan 
kuluvaa aikaa verrata yhden ryhmittelymuuttujan ryhmien välillä ja analyysiin voidaan ottaa 
mukaan taustamuuttuja.  

16.1.1. Esimerkki 1: Yksi ryhmittelymuuttuja 

Käytetään esimerkkiaineistona leukemia-aineistoa AML survival.sav. Aineistossa on 23 leukemia-
potilasta, jotka on hoidettu oireiden lievenemiseen kemoterapialla. Tutkimuksen aikana 
muodostettiin kaksi ryhmää: koeryhmä sai oireiden lievenemisen jälkeen ylläpitoannoksen 
kemoterapiaa, kontrolliryhmä ei saanut. Tutkittava päättötapahtuma on taudin uusiutuminen 
(status = 1). Loput havainnot (status = 0) sensuroidaan. Suorittaaksesi analyysin valitse 

Analyze → Survival → Kaplan-Meier 

 
Siirrä Kaplan-Meier -ikkunassa (kuva 16.1.1) seuranta-aika time kohtaan Time ja tilamuuttuja 
status kohtaan Status. Tilamuuttujalle määritellään -painikkeen kautta päättötapahtuma 
(kuva 16.1.2). Kirjoita 1 kohtaan Single Value ja napsauta . Siirrä vielä Kaplan-Meier -
ikkunassa muuttuja chemo kohtaan Factor eloonjäämisfunktioiden vertaamiseksi koe- ja 
kontrolliryhmien välillä. 
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Kuva 16.1.1: Kaplan-Meier elinaika-analyysin määritysikkuna. 

 

Kuva 16.1.2: Päättötapahtuman määrittäminen Status Variable -ikkunassa. 
 
Napsauta painiketta  avataksesi Compare Factor Levels -ikkunan (kuva 16.1.3). Ryhmien 
välinen eloonjäämisfunktioiden testaus voidaan suorittaa kolmella eri testillä. Log rank painottaa 
kaikkia tapahtumia samanarvoisina, Breslow ja Tarone-Ware painottavat suuremmalla 
painokertoimella tutkimuksen alkuaikojen tapahtumia – Breslow käyttäen kertoimena analyysissä 
mukana olevien yksilöiden lukumäärää, Tarone-Ware kyseisen lukumäärän neliöjuurta. Log rank -
testi soveltuu vain tapauksiin, joissa eloonjäämisfunktio on samanmuotoinen (esimerkiksi 
tasaisesti laskeva) kaikissa ryhmissä. Toisin sanoen vertailtavien ryhmien vaarat pysyvät 
suhteellisesti samoina toisiinsa nähden seuranta-aikana. Breslowin testin voimakkuus on alhainen, 
jos sensuroitujen havaintojen osuus aineistossa on suuri. Jos analyysiin on määritelty mukaan 
taustamuuttuja (strata), testit voidaan suorittaa koskien koko aineistoa (Pooled over strata), 
erikseen kussakin taustamuuttujan ryhmässä (For each stratum), pareittain koko aineistossa 
(Pairwise over strata) tai pareittain kussakin taustamuuttujan ryhmässä (Pairwise for each 
stratum). Valitse vertailun vuoksi kaikki testit (kuva 16.1.3) ja napsauta .  
 
Napsauta painiketta . Laita Options-ikkunassa (kuva 16.1.4) rasti kohdassa Plots valintaan 
Survival tulostaaksesi eloonjäämisfunktiot. (Tarkkaan ottaen kysymyksessä on Kaplan-Meierin 
estimaatti eloonjäämisfunktiolle, jatkossa kuitenkin käytetään vain termiä eloonjäämisfunktio.) 
Isojen aineistojen kohdalla voidaan estää havaintokohtainen elinaikataulun tulostuminen 
poistamalla rasti kohdasta Survival table(s). Napsauta .  
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Kuva 16.1.3: Ryhmien välisten eloonjäämis-
funktioiden testausmenetelmän valinta. 

 

Kuva 16.1.4: Elinaikataulun ja 
eloonjäämiskäyrän valinta.

 
Napsauta lopuksi Kaplan-Meier -ikkunassa  suorittaaksesi analyysin. 
 

16.1.1.1. Kaplan-Meierin analyysin tulokset; esimerkki 1 

Ensimmäisenä tulostuu ryhmittäinen yhteenveto tapahtumista ja sensuroiduista havainnoista 
(taulukko 16.1.1). 

Taulukko 16.1.1: Ryhmittäinen yhteenveto. 

Case Processing Summary 

Chemotherapy 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

 

No 12 11 1 8,3% 

Yes 11 7 4 36,4% 

Overall 23 18 5 21,7% 

 

Taulukossa 16.1.2 on esitetty eloonjäämisfunkion arvot erikseen kontrolliryhmälle (chemo = No) ja 
koeryhmälle (chemo = Yes). Havainnot on järjestetty nousevaan järjestykseen seuranta-ajan 
mukaan. Kontrolliryhmän eloonjäämisfunktio saavuttaa arvon nolla, koska viimeinen (pisimpään 
seurannassa ollut) havainto on päättötapahtuma (Relapsed). Koeryhmän eloonjäämisfunktio jää 
nollaa suuremmaksi (0,184), koska viimeinen havainto on sensuroitu (Censored).  
 
Taulukossa 16.1.2 esitettävät luvut ovat: 
Time. Seuranta-ajan pituus. 
Status. Tila seurannan päättyessä. Päättötapahtuma on Relapsed. 
Cumulative Proportion Surviving at the Time: 
Estimate*. Eloonjäämisfunktion arvo. Arvo lasketaan kullekin päättötapahtuman saavuttaneelle 
havainnolle. Jos kahden havainnon seuranta-aika on päättötapahtuman tapahtuessa sama, 
eloonjäämisfunktio tulostuu jälkimmäisen havainnon riville.  
Standard Error. Edellisen keskivirhe. 
N of Cumulative Events. Kumulatiivinen päättötapahtumien määrä. 
N of Remaining Cases. Jäljellä olevien havaintojen lukumäärä. 
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* Cumulative survival -estimaatin arvo saadaan laskemalla suhdeluku (mukana olevien havaintojen 
lukumäärä tapahtuman jälkeen / lukumäärä ennen tapahtumaa) ja kerrotaan se edellisen 
päättötapahtuman estimaatilla. Koeryhmässä ensimmäisen päättötapahtuman kohdalla 
Cumulative survival = (10/11) × 1,0 = 0,9091, toisen (9/10) × 0,9091 = 0,8182, kolmannen (7/8) × 
0,818 = 0,7159, jne. Kontrolliryhmässä päättötapahtuman on saavuttanut samassa ajassa kaksi 
ensimmäistä. Tällöin ensimmäisen ajanhetken (toisen havainnon) Cumulative survival = (10/12) × 
1,0 = 0,8333, toisen ajanhetken (neljännen havainnon) (8/10) × 0,8333 = 0,6666, jne.  

Taulukko 16.1.2: Eloonjäämisfunktion arvot koe- ja kontrolliryhmälle. 

Survival Table 

Chemotherapy 

Time Status 

Cumulative Proportion Surviving 
at the Time 

N of 
Cumulative 

Events 
N of Remaining 

Cases Estimate Std. Error 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

No 1 5,000 Relapsed . . 1 11 

2 5,000 Relapsed ,833 ,108 2 10 

3 8,000 Relapsed . . 3 9 

4 8,000 Relapsed ,667 ,136 4 8 

5 12,000 Relapsed ,583 ,142 5 7 

6 16,000 Censored . . 5 6 

7 23,000 Relapsed ,486 ,148 6 5 

8 27,000 Relapsed ,389 ,147 7 4 

9 30,000 Relapsed ,292 ,139 8 3 

10 33,000 Relapsed ,194 ,122 9 2 

11 43,000 Relapsed ,097 ,092 10 1 

12 45,000 Relapsed ,000 ,000 11 0 

Yes 1 9,000 Relapsed ,909 ,087 1 10 

2 13,000 Relapsed ,818 ,116 2 9 

3 13,000 Censored . . 2 8 

4 18,000 Relapsed ,716 ,140 3 7 

5 23,000 Relapsed ,614 ,153 4 6 

6 28,000 Censored . . 4 5 

7 31,000 Relapsed ,491 ,164 5 4 

8 34,000 Relapsed ,368 ,163 6 3 

9 45,000 Censored . . 6 2 

10 48,000 Relapsed ,184 ,153 7 1 

11 161,000 Censored . . 7 0 

 

Eloonjäämisajalle tulostetaan myös keskiarvo ja mediaani sekä niiden 95 %:n luottamusvälit 
molemmissa kemoterapia-ylläpitohoidon luokissa (taulukko 16.1.3). Keskiarvo ei ole aritmeettinen 
keskiarvo. Se lasketaan eloonjäämiskäyrän alapuolisen pinta-alan avulla (otetaan huomioon 
havainnot, jotka saavuttavat päättötapahtuman). Mediaani on sen tapahtuman ajankohta, jolloin 
eloonjäämis-funktio saavuttaa tai alittaa arvon 0,5. 

Taulukko 16.1.3: Eloonjäämisajan keskiarvot ja mediaanit koe- ja kontrolliryhmässä. 

Means and Medians for Survival Time 

Chemotherapy Mean
a
 Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence 
Interval 

Estimate 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

No 22,708 4,385 14,114 31,303 23,000 11,427 ,603 45,397 

Yes 52,645 19,829 13,781 91,510 31,000 7,358 16,578 45,422 

Overall 36,364 9,854 17,050 55,678 27,000 6,368 14,519 39,481 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 
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Taulukossa 16.1.4 esitetään ryhmien välisen eloonjäämisfunktioiden testauksen tulokset. Jokaisen 
testin p-arvo on > 0,05, joten voidaan todeta, että annettu ylläpitohoito ei näyttänyt vaikuttavan 
taudin uusiutumiseen. Kuvassa 16.1.5 on esitetty eloonjäämisfunktiot graafisesti (elinaikakäyrät). 

Taulukko 16.1.4: Eloonjäämisfunktioiden testaus koe- ja kontrolliryhmän välillä. 

Overall Comparisons 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox)          3,396 1 ,065 
Breslow (Generalized Wilcoxon) 2,723 1 ,099 
Tarone-Ware                    2,982 1 ,084 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Chemotherapy. 

 

 

Kuva 16.1.5: Elinaikakäyrät. 
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16.1.2. Esimerkki 2: yksi ryhmittelymuuttuja ja taustamuuttuja 

Kaplan-Meierin analyysissä voidaan määritellä mukaan myös taustamuuttuja, jolloin tarkastellaan 
taustamuuttujan ja ryhmittelymuuttujan välistä yhdysvaikutusta.  
 
Käytetään esimerkkiaineistona rintasyöpäaineistoa bcancer.sav. Tutkitaan, onko kasvaimen koon 
vaikutus elinaikaan samanlainen riippumatta siitä, onko syöpä levinnyt imusolmukkeisiin vai ei. 
Päättötapahtumana on nyt kuolema. Käytettävien muuttujien koodaus on seuraava:  
 
status kuolema: 1 = kyllä, 0 = ei 
time seuranta-aika (kk) 
ln_yesno syövän levinneisyys imusolmukkeisiin: 1 = kyllä, 0 = ei 
pathscat  kasvaimen koko: ≤ 2 cm / 2-5 cm / > 5 cm  
 
Valitse 

Analyze → Survival → Kaplan-Meier 

 
Siirrä Kaplan-Meier -ikkunassa (kuva 16.1.6) seuranta-aika time kohtaan Time ja tilamuuttuja 
status kohtaan Status. Määrittele tilamuuttujalle -painikkeen kautta päättötapahtumaksi 1. 
Siirrä vielä Kaplan-Meier -ikkunassa muuttuja pathscat kohtaan Factor ja muuttuja ln_yesno 
kohtaan Strata. 

 

Kuva 16.1.6: Kaplan-Meierin analyysi; muuttujien valinta. 
 
Napsauta . Valitse testit Log rank, Breslow ja Tarone-Ware sekä testaustavaksi For each 
stratum ja napsauta  (kuva 16.1.7). Napsauta . Valitse Plots-kohdassa Survival ja poista 
rasti Statistics-kohdan valinnasta Survival Tables (eloonjäämisfunktion arvoja ei tulosteta) ja 
napsauta  (kuva 16.1.8). Suorita analyysi napsauttamalla Kaplan-Meier -ikkunassa . 
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Kuva 16.1.7: Ryhmien välisten eloonjäämis-
funktioiden testausmenetelmän valinta. 

 

Kuva 16.1.8: Elinaikataulun ja 
eloonjäämiskäyrän valinta.

 

16.1.2.1. Kaplan-Meierin analyysin tulokset; esimerkki 2 

Taulukossa 16.1.5 on keskimääräinen elinaika (mean) sekä havainnoille, joilla syöpä ei ollut 
levinnyt imusolmukkeisiin että havainnoille, joilla syöpä on levinnyt imusolmukkeisiin. 
Molemmissa ryhmissä keskimääräinen elinaika lyhenee, kun kasvaimen koko kasvaa. Mediaania ei 
ole voitu laskea useimmille ryhmille, koska eloonjäämisfunktio ei saavuttanut 50 %:n rajaa. 

Taulukko 16.1.5: Eloonjäämisaikojen estimaatit. 

Means and Medians for Survival Time 

Lymph 
Nodes? 

Pathological 
Tumor Size 
(Categories) 

Mean
a
 Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 

Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

No 

 

<= 2 cm 127,561 1,397 124,822 130,299 . . . . 

2-5 cm 113,193 3,509 106,316 120,071 . . . . 

> 5 cm 42,211 8,346 25,852 58,570 . . . . 

Overall 125,042 1,414 122,271 127,814 . . . . 

Yes 

 

<= 2 cm 119,466 2,885 113,812 125,120 . . . . 

2-5 cm 89,985 5,872 78,477 101,493 . . . . 

> 5 cm 62,567 12,327 38,405 86,728 45,133 . . . 

Overall 112,194 3,002 106,311 118,077 . . . . 

Overall  Overall 122,999 1,313 120,425 125,574 . . . . 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 

Todetaan, että elinajan pituudessa on selvä ero kasvaimen koon mukaan muodostettujen ryhmien 
välillä (taulukko 16.1.6). Koska tulos on sama molemmissa taustamuuttujan ryhmissä (p ≤ 0,001), 
testausmenettelynä voidaan käyttää Pooled over strata, joka testaa molempia taustamuuttuja-
ryhmiä yhdessä. Toisin sanoen voidaan testata kasvaimen koon vaikutusta elinaikaan siten, että 
mukana ovat kaikki havainnot riippumatta kasvaimen leviämisestä imusolmukkeisiin. Jos testitulos 
on erilainen taustamuuttujan ryhmissä (ryhmittelymuuttujan ja taustamuuttujan välillä on yhdys-
vaikutusta), ei taustamuuttujan muodostamia ryhmiä tule testata yhdessä. 
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Taulukko 16.1.6: Testit eloonjäämisfunktioille. 

Overall Comparisons 

Lymph Nodes? Chi-Square df Sig. 

No Log Rank (Mantel-Cox)          20,502 2 ,000 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 19,095 2 ,000 

Tarone-Ware                    20,385 2 ,000 

Yes Log Rank (Mantel-Cox)          14,017 2 ,001 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 15,120 2 ,001 

Tarone-Ware                    14,948 2 ,001 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Pathological Tumor Size 
(Categories). 

 

Elinaikakäyrät tulostetaan erikseen kummallekin taustamuuttujan arvolle (kuva 16.1.9). Kuvioista 
käy ilmi, että käyrä laskee sitä jyrkemmin, mitä suurempi kasvain on. Suurimman kasvaimen 
kohdalla funktion muoto on erilainen kuin muissa ryhmissä, mutta kyseiseen ryhmään kuuluu vain 
yksi seuranta-aikana kuollut henkilö. Kaikki kolme tilastollista testiä kuitenkin päätyvät hyvin 
samansuuruiseen p-arvoon. 

   

 

Kuva 16.1.9: Eloonjäämisfunktiot taustamuuttujan molemmilla arvoilla. 
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16.2.  Coxin regressioanalyysi 

Coxin regressioanalyysi on monimuuttujamenetelmä, jossa selitettävänä vastemuuttujana on 
seuranta-aika tietystä alkuhetkestä päättötapahtumaan saakka. Elinajan pituuden lisäksi tarvitaan 
tieto siitä, mikä oli havainnon tila seurannan päättyessä: saavuttiko tutkittava päättötapahtuman 
vai ei. Mikäli havainto ei saavuta seurannan aikana päättötapahtumaa, se sensuroidaan. 
Sensurointi on selitetty tarkemmin luvun 16 alussa. 
 
Coxin regressioanalyysissä voidaan käyttää selittävinä muuttujina jatkuvia muuttujia sekä kaksi- tai 
moniarvoisia luokitteluasteikon muuttujia. Selittävien muuttujien käsittely on samanlaista kuin 
logistisen regressioanalyysin (luku 15) tapauksessa. Coxin regressioanalyysillä on läheinen yhteys 
myös Kaplan-Meierin analyysiin. Jos selittäjänä on vain yksi luokitteluasteikollinen muuttuja, 
aineiston analyysi voidaan suorittaa Kaplan-Meierin analyysillä. 
 
Coxin regressioanalyysissä käytetään päättötapahtuman suhteellisen riskin arvioinnissa vaara-
funktiota (hazard function,     ). Vaarafunktio on päättötapahtuman mahdollisuuden estimaatti 
tietyllä hetkellä, kun otetaan huomioon, että päättötapahtuma ei kyseiseen hetkeen mennessä ole 
tapahtunut. Esimerkiksi elinaikaa analysoitaessa korkea vaarafunktion arvo kuvaa korkeaa 
kuolleisuutta. Vaarafunktio ei ole todennäköisyys, joten se voi saada mitä tahansa arvoja nollasta 
ylöspäin.  
 
Kumulatiivinen vaarafunktio      on läheisessä yhteydessä eloonjäämisfunktion      kanssa: 
             . Kaplan-Meierin analyysissä käytetään eloonjäämisfunktiota.    
 
Coxin regressioanalyysissä edellytetään, että vaarat ovat suhteelliset, mikä tarkoittaa, että 
kumulatiivinen vaarafunktio on samanmuotoinen kunkin selittäjän eri ryhmien välillä. Lisäksi 
oletetaan, että havainnot ovat toisistaan riippumattomat ja vaarojen suhde on vakio eri 
ajanhetkinä. Jos vastemuuttuja vaihtelee ajan mukaan, on SPSS-ohjelmassa olemassa menetelmä, 
jolla voidaan analysoida myös aikariippuvia selittäjiä. Aikariippuvien selittäjien analyysiä ei 
kuitenkaan tässä oppaassa käsitellä.  
 

Askeltava mallinnustekniikka regressioanalyysissä 
 
Regressioanalyysin yhteydessä askeltavat menetelmät ovat hyvin yleisesti käytettyjä. Näissä 
menetelmissä mallinnus perustuu kuitenkin vain matemaattisille kriteereille selittävien tekijöiden 
lisäämisestä ja poistamisesta. Tähän vaikuttaa suuresti muun muassa käytettävä aineisto ja sen 
sisäinen satunnaisvaihtelu. Askeltava menetelmä on nopea ja kätevä tapa löytää malliin 
’tilastollisesti merkittävimmät’ selittäjät, mutta huonoimmassa tapauksessa malliin valikoituu 
muuttujia, joihin ei tutkimuksen kannalta ole suurta mielenkiintoa ja mielenkiintoisimmat 
muuttujat jäävät mallin ulkopuolelle. Sen vuoksi on tärkeää, että mallin valintaa ei tehdä 
pelkästään askeltavan valintamenetelmän avulla. Askeltavan menetelmän jälkeen kannattaa ajaa 
niin sanottu pakotettu malli niillä selittäjillä, jotka askeltava regressioanalyysi sisällytti malliin. 
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16.2.1. Esimerkki 1: selittäjien hakeminen askeltavalla menetelmällä 

Käytetään esimerkkiaineistona 195 potilaan syöpäaineistoa carcino.sav (kirjasta J. D. Kalbfleisch, R. 
L. Prentice: The statistical analysis of failure time data. Wiley, New York, 1980). Potilaiden osalta 
on tiedossa seuranta-ajan pituus, tila seurannan päättyessä sekä joukko potilasta ja sairauden tilaa 
kuvaavia muuttujia. 
 
Aineiston muuttujat: 
sex 1 = male, 2 = female 
inst Institution number 
trtgrp Treatment: 1 = standard, 2 = test 
grade 1 = well differentiated, 2 = moderately differentiated, 3 = poorly differentiated 
age In years at time of diagnosis 
cond Condition: 1 = no disability, 2 = restricted work, 3 = requires assistance with self care,  

4 = bed confined 
site 1 = faucial arch, 2 = tonsillar fossa, 3 = posterior pillar, 4 = pharyngeal tongue,                 

5 = posterior wall 
t 1 = primary tumor measuring 2 cm or less, 2 = primary tumor measuring 2 cm to 4 cm,  

3 = primary tumor measuring more than 4 cm, 4 = massive invasive tumor 
t2 T staging: 0 = primary tumor measuring 4 cm or less, 3 = primary tumor measuring 

more than 4 cm, 4 = massive invasive tumor 
n N staging: 0 = no clinical evidence of node metastases, 1 = single positive node, 3 cm or 

less in diameter, not fixed, 2 = single positive node, more than 3 cm in diameter, not 
fixed, 3 = multiple positive nodes or fixed positive nodes 

entrydate Date of entry 
status 0 = censored, 1 = dead 
time Survival in days from day of diagnosis 
 
Etsitään Coxin regressioanalyysin askeltavalla mallinnustekniikalla selittäjät, jotka kuvaavat 
potilaan riskiä kuolla sairauteen. Suorittaaksesi Coxin regressioanalyysin valitse 

Analyze → Survival → Cox Regression 

 
Siirrä Cox Regression -ikkunassa (kuva 16.2.1) euranta-aika time kohtaan Time ja tilamuuttuja 
status kohtaan Status. Tilamuuttujalle määritellään -painikkeen kautta päättötapahtuma 
(kuva 16.2.1). Kirjoita 1 kohtaan Single Value ja napsauta . Siirrä vielä Cox Regression -
ikkunassa selittävät muuttujat sex, trtgrp, grade, age, cond, site, t2 ja n kohtaan Covariates.  
 
Valitse Method-kohdassa malliin valinnan menetelmäksi Forward:LR. - ja -painikkeiden 
toiminta on kuvattu tarkemmin logistisen regressioanalyysin (luku 15) yhteydessä. Malliin valinnan 
menetelmät ovat myös samat kuin logistisessa regressioanalyysissä.  
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Kuva 16.2.1: Coxin regressioanalyysi, muuttujien ja menetelmän valinta ja  
päättötapahtuman määrittäminen. 

 

Napsauta Cox Regression -ikkunassa painiketta . Define Categorical Covariates -ikkunassa 
luokitteluasteikolliset muuttujat (kaikki paitsi age) kohtaan Categorical Covariates (kuva 16.2.2). 
Kullekin luokitteluasteikolliseksi määritellylle muuttujalle voidaan valita erikseen kontrasti, sekä 
joidenkin kontrastien tapauksessa tarvittava kontrolliluokka. Kontrastivalikoima on sama kuin 
logistisen regressioanalyysin (luku 15) tapauksessa. Oletuskontrastina on Indicator, jota käytetään 
lääketieteellisessä tutkimuksessa. Muuttujan sex kontrolliryhmä saa olla oletuksen mukainen Last, 
joka tarkoittaa luokkaa nainen, mutta muuta muille muuttujille kontrolliryhmäksi First: valitse 
kohdassa Categorical Covariates muuttujat (paitsi sex), valitse Reference Category -kohdassa First, 
napsauta  ja lopuksi . 

 

Kuva 16.2.2: Luokittelumuuttujien määrittelyikkuna. 
 
Plots-valikko ( ) käsitellään luvussa 16.2.2.  
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Napsauta painiketta . Laita rasti kohtaan CI for Exp(B) ja jätä luottamusvälin leveydeksi 95 % 
(kuva 16.2.3). Kohdassa Probability for Stepwise voidaan tarvittaessa muuttaa selittäjien malliin 
valitsemisen rajaa Entry ja mallista poistamisen rajaa Removal. Napsauta lopuksi .  
 

 

Kuva 16.2.3: Luottamusvälin valinta Options-ikkunassa. 
 
Kun kaikki valinnat on tehty, napsauta  Cox Regression -ikkunassa  suorittaaksesi analyysin.  
 

16.2.1.1. Coxin regressioanalyysin tulokset: esimerkki 1 

Aivan tulostuksen alussa olevassa Case Processing Summary -taulukossa on tapahtumien ja 
sensuroitujen havaintojen lukumäärät sekä niiden prosentuaaliset osuudet. Lisäksi taulukko 
sisältää tiedon puuttuvien havaintojen lukumäärästä. Luokitteluasteikollisten selittävien 
muuttujien koodaus ja luokissa olevien havaintojen lukumäärät on esitetty Categorical Variable 
Coding -taulukossa (taulukko 16.2.1). Huomataan, että muuttujan cond luokassa 4 (bed confined) 
on vain yksi havainto. Toivottavaa olisi, että muuttujien luokissa olisi useampia havaintoja, jotta 
tuloksista tulisi luotettavampia. Yksi havainto ei riitä määrittämään esimerkiksi kyseisen luokan 
riskisuhdetta, mikä käy ilmi myöhemmistä tulostuksista. 
 
Tulostetaan kaikille selittäjille Score-testisuure, joka testaa nollahypoteesia: Muuttujan kerroin on 
nolla, jos muuttuja lisätään seuraavana malliin. Malliin valitaan ensimmäisenä muuttuja, jonka 
p-arvo < 0,05 ja Score-testisuureen arvo on suurin. Ensimmäisenä valitaan muuttuja cond. 
Luokitteluasteikon muuttujalle, jossa on enemmän kuin kaksi luokkaa, tulostetaan muuttujaa 
koskeva yleistesti sekä testi erikseen kullekin kontrastille. Malliin valinta suoritetaan yleistestin 
perusteella. 
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Taulukko 16.2.1: Muuttujien koodaus ja havaintojen lukumäärä eri luokissa 

Categorical Variable Codings
b,c,d,e,f,g,h

 

 Frequency (1) (2) (3) 

sex
a
 1=male 147 1   

2=female 45 0   
trtgrp

a
 1=standard 98 0   

2=test 94 1   
grade

a
 1=well differentiated 49 0 0  

2=moderate differentiated 109 1 0  
3=poorly differentiated 34 0 1  

cond
a
 1=no disability 142 0 0 0 

2=restricted work 43 1 0 0 
3=requires assistance with self care 6 0 1 0 
4=bed confined 1 0 0 1 

site
a
 1=faucial arch 65 0 0  

2=tonsillar fossa 63 1 0  
4=pharyngeal tongue 64 0 1  

t2
a
 0=primary tumor measuring 4 cm or less 35 0 0  

3=primary tumor measuring more than 4 cm 91 1 0  
4=massive invasive tumor 66 0 1  

n
a
 0=no clinical evidence of node metastases 38 0 0 0 

1=single positive node, 3 cm or less in diameter, not fixed 28 1 0 0 

2=single positive node, more than 3 cm in diameter, not fixed 37 0 1 0 

3=multiple positive nodes or fixed positive nodes 89 0 0 1 

a. Indicator Parameter Coding 
b. Category variable: sex 
c. Category variable: trtgrp (Treatment) 
d. Category variable: grade 
e. Category variable: cond (Condition) 
f. Category variable: site 
g. Category variable: t2 
h. Category variable: n (N staging) 

Taulukko 16.2.2: Score-testisuureet muuttujille. 

Variables not in the Equation
a
 

 Score df Sig. 

sex ,687 1 ,407 
trtgrp 1,040 1 ,308 
grade 5,306 2 ,070 
grade(1) 3,774 1 ,052 
grade(2) 4,391 1 ,036 
age ,203 1 ,652 
cond 49,025 3 ,000 
cond(1) 29,948 1 ,000 
cond(2) 16,671 1 ,000 
cond(3) ,183 1 ,668 
site 1,440 2 ,487 
site(1) ,741 1 ,389 
site(2) ,068 1 ,794 
t2 10,208 2 ,006 
t2(1) 1,832 1 ,176 
t2(2) 9,649 1 ,002 
n 10,341 3 ,016 
n(1) 1,262 1 ,261 
n(2) 5,022 1 ,025 
n(3) 8,805 1 ,003 

a. Residual Chi Square = 69,711 with 15 df Sig. = ,000 

 
Mallin sovituksessa Forward:LR -valintamenetelmällä syntyy tällä aineistolla kaksi askelta. Näihin 
askeliin liittyvät -2 Log Likelihood (-2LL) -arvot ja niiden muutokset on esitetty taulukossa 16.2.3. 
Ensimmäisessä vaiheessa askeltava menetelmä lisäsi malliin muuttujan cond. Mallin hyvyyttä 

tutkitaan ²-testeillä: 
Overall (score). Testaa nollahypoteesia: Mallin kaikkien selittäjien kertoimet ovat nollia, toisin 
sanoen yksikään muuttuja ei selitä elinajan pituutta. 
Change from Previous Block. Testisuureen -2LL muutos peräkkäisten muuttuja-ryhmien (blocks) 
lisäämisen välillä. 
Change from Previous Step. Testisuureen -2LL  muutos edellisestä vaiheesta nykyiseen. 
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Taulukko 16.2.3: Likelihood ratio -testit. 

Omnibus Tests of Model Coefficients
c
 

Step -2 Log 
Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

1
a
 1257,739 49,025 3 ,000 35,306 3 ,000 35,306 3 ,000 

2
b
 1249,088 58,632 5 ,000 8,651 2 ,013 43,956 5 ,000 

a. Variable(s) Entered at Step Number 1: cond 
b. Variable(s) Entered at Step Number 2: t2 
c. Beginning Block Number 1. Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio) 

 
Taulukossa 16.2.4 on nähtävissä askeleissa 1 ja 2 malliin lisätyt muuttujat. Kaikille indikaattori-
luokille on tulostettu: 
 
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)  Riskisuhde (vaarasuhde) päättötapahtuman toteutumiselle  
95,0% C.I. for EXP(B)  Riskisuhteen 95 %:n luottamusvälin ala- ja yläraja 

Taulukko 16.2.4: Mallissa olevien muuttujien estimaatit askeleissa 1 ja 2. 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

Step 1 cond   42,308 3 ,000    

cond(1) 1,086 ,196 30,625 1 ,000 2,963 2,017 4,352 

cond(2) 1,844 ,431 18,338 1 ,000 6,325 2,719 14,712 

cond(3) -8,339 183,463 ,002 1 ,964 ,000 ,000 3,487E152 
Step 2 cond   40,841 3 ,000    

cond(1) 1,062 ,201 27,777 1 ,000 2,892 1,948 4,292 

cond(2) 1,982 ,439 20,376 1 ,000 7,257 3,069 17,158 

cond(3) -8,246 186,940 ,002 1 ,965 ,000 ,000 3,486E155 

t2   9,014 2 ,011    

t2(1) -,092 ,258 ,128 1 ,720 ,912 ,550 1,512 

t2(2) ,458 ,261 3,068 1 ,080 1,580 ,947 2,637 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, kun malliin on lisätty vain muuttuja cond (taulukko 16.2.4; kohta 
Step 1), sen arvolla cond = 3 (requires assistance with self care) riskisuhde kuolemalle on yli 
kuusinkertainen (6,33) verrattuna kontrolliryhmään (no disability). Huomaa, että cond(2) 
tarkoittaa tässä taulukossa luokkaa cond = 3, sillä ensimmäinen luokka on vertailuryhmä. Luokan 
cond = 2 (restricted work) riskisuhde kuolemalle on likimain kolminkertainen (2,93) 
kontrolliryhmään verrattuna. Molempien luottamusvälit ovat selvästi ykkösen yläpuolella, tosin 
luokassa cond(2) luottamusväli on aika laaja (2,72 - 14,71). Luokassa cond = 4 on vain yksi havainto 
ja siitä johtuen luokan estimointi on ollut epävarmaa. Riskisuhteen estimaatin luottamusväli on 
tavattoman suuri, eikä luokasta cond(3) pidä tehdä mitään johtopäätöksiä. 
 
Seuraavaksi testataan muuttujat, jotka eivät ole mallissa. Malliin lisätään jälleen muuttuja, jonka 
p-arvo < 0,05 ja Score-testisuureen arvo on suurin (taulukko 16.2.5, kohta Step 1). Esimerkki-
aineistossamme lisätään muuttuja t2. 
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Taulukko 16.2.5: Mallista pois jätetyt muuttujat askeleilla 1 ja 2. 

Variables not in the Equation
a,b

 

 Score df Sig. 

Step 1 sex 3,505 1 ,061 

trtgrp ,175 1 ,676 

grade 3,874 2 ,144 

grade(1) 1,818 1 ,178 

grade(2) 3,768 1 ,052 

age ,319 1 ,572 

site 1,357 2 ,507 

site(1) ,684 1 ,408 

site(2) ,068 1 ,794 

t2 9,220 2 ,010 

t2(1) 5,448 1 ,020 

t2(2) 9,115 1 ,003 

n 6,654 3 ,084 

n(1) 1,388 1 ,239 

n(2) 2,395 1 ,122 

n(3) 5,965 1 ,015 
Step 2 sex 3,527 1 ,060 

trtgrp ,039 1 ,843 

grade 3,724 2 ,155 

grade(1) 2,212 1 ,137 

grade(2) 3,408 1 ,065 

age ,121 1 ,728 

site 1,019 2 ,601 

site(1) ,551 1 ,458 

site(2) ,036 1 ,850 

n 3,866 3 ,276 

n(1) 1,810 1 ,179 

n(2) ,772 1 ,380 

n(3) 3,321 1 ,068 

a. Residual Chi Square = 21,348 with 12 df Sig. = ,046 
b. Residual Chi Square = 12,148 with 10 df Sig. = ,275 

 
Jokaisen askeleen jälkeen testataan, kuinka suuren muutoksen muuttujan poistaminen mallista 

aiheuttaa Log Likelihood -funktioon. Muutosta verrataan ²-jakaumaan. Testit eri askeleilla ovat 
taulukossa 16.2.6. Nollahypoteesina testeissä on: Muuttujan poistaminen ei heikennä mallia. 
Molemmilla askeleilla muuttujien poistaminen heikentäisi mallia, joten molemmat muuttujat 
jäävät malliin kummallakin askeleella. 

Taulukko 16.2.6: Testi muuttujan poistamisen vaikutuksen arviointiin. 

 Model if Term Removed 

 Term Removed Loss Chi-square df Sig. 

 

Step 1 cond                                                                                                                                                                                                                                                           35,306 3 ,000 
Step 2 cond                                                                                                                                                                                                                                                           34,290 3 ,000 

t2                                                                                                                                                                                                                                                             8,651 2 ,013 

 
Vaiheen kaksi jälkeen muita valintakriteerejä täyttäviä selittäjiä ei enää löydy (taulukko 16.2.5; 
kohta Step 2), joten askeltava menetelmä pysähtyy ja on valmis. Kuoleman riskiin tämän mallin 
perusteella näyttäisi vaikuttavan sekä potilaan kunto että kasvaimen koko. 
 
Taulukosta 16.2.4 kohdasta Step 2 nähdään, että luokassa cond = 2 (restricted work) riskisuhde 
kuolemalle on edelleen likimain kolminkertainen (2,89) kontrolliryhmään (no disability) verrattuna. 
Luokassa cond = 3 (requires assistance with self care) riskisuhde on jo yli seitsenkertainen (7,26) 
kontrolliryhmään verrattuna. 
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Askeltava menetelmä sisällytti malliin myös kasvaimen koon t2. Kasvainten eri kokoryhmien 
riskisuhteiden luottamusvälit ovat kuitenkin arvon 1 molemmin puolin, joten tämän perusteella 
näyttäisi siltä, että kasvaimen koolla ei näyttäisi olevan vaikutusta kuoleman riskiin. 
 
Tarkastelemalla taulukkoa 16.2.5 nähdään, että askeleen 2 jälkeen listassa ei ole muuttujia, jotka 
täyttäisivät malliin valinnan kriteerin p-arvo < 0,05. Muuttujan sex p-arvo on kuitenkin aika lähellä 
kyseistä kriteeriä ja sukupuoli saattaisi muutenkin tuntua mielenkiintoiselta tekijältä analyysissä. 
Tämän esimerkin mukana tuli siis myös valaistusta askeltavaan regressioanalyysiin liittyviin 
ongelmiin! Sukupuolen ja kasvaimen koon vaikutusta kuoleman riskiin voisi kokeilla esimerkiksi 
pakotetulla mallilla (malliin valinnan menetelmä Method: Enter).  
 

16.2.2.  Kumulatiivisen vaarafunktion tutkiminen – ovatko vaarat suhteellisia 

Tutkitaan nyt askeltavan regressioanalyysin antamaa mallia. Piirretään kuva, jossa x-akselilla on 
aika ja y-akselilla on kumulatiivinen vaarafunktio. Toimi kuten luvun 16.2.1 esimerkissä, mutta 
valitse Cox Regression -ikkunassa Covariates-kohtaan selittäviksi muuttujiksi vain muuttujat cond 
ja t2 ja Method-kohdassa malliin valinnan menetelmäksi Enter (kuva 16.2.4). 
 
Napsauta -painiketta. Valitse Plots-ikkunassa (kuva 16.2.5) piirrettävän kuvion tyypiksi 
Hazard. Siirrä muuttuja cond kohtaan Separate Lines for ja napsauta . Erilliset funktiot 
voidaan piirtää vain niille muuttujille, jotka on määritelty luokitteluasteikollisiksi (muuttujalistassa 
nimen perässä Cat). Suorita ajo napsauttamalla Cox Regression -ikkunassa .  
 

 

Kuva 16.2.4: Coxin regressioanalyysi; muuttujien valinta pakotettuun malliin. 
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Kuva 16.2.5: Funktioiden piirtäminen Plots-ikkunassa. 
 
Tulostuksesta (taulukko 12.6.7) havaitaan, että pakotettu malli antaa hieman eri estimaatit 
riskisuhteille askeltavaan malliin verrattuna. Estimaattien suuruusluokat ovat kuitenkin samat. 
Tulostuksen lopussa on kumulatiivisen vaarafunktion kuvaajat koko aineistolle (kuva 16.2.6) ja 
potilaan kunnon mukaan ryhmiteltynä (kuva 16.2.7). 

Taulukko 12.6.7: Pakotetun mallin estimaatit. 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

cond   40,586 3 ,000    
cond(1) 1,055 ,201 27,565 1 ,000 2,873 1,937 4,260 
cond(2) 1,971 ,439 20,195 1 ,000 7,176 3,038 16,949 
cond(3) -8,239 186,902 ,002 1 ,965 ,000 ,000 3,259E155 
t2   8,775 2 ,012    
t2(1) -,079 ,257 ,093 1 ,760 ,924 ,558 1,531 
t2(2) ,460 ,261 3,108 1 ,078 1,585 ,950 2,644 

 
Suorita analyysi uudelleen muuten samoin valinnoin kuin äsken, mutta vaihda Plots-ikkunassa 
Separate Lines for -kohtaan muuttuja t2. Tulokseksi saat kumulatiivisen vaarafunktion kuvaajan 
kasvaimen kokoluokkien mukaan ryhmiteltynä (kuva 16.2.8)  
 
Koska funktioiden arvot riippuvat kovariaattien arvoista, ajossa on käytettävä kullekin kovariaatille 
vakioarvoa, jotta saadaan piirrettyä funktio × aika. Vakion oletusarvona on kovariaatin keskiarvo, 
mutta sen voi halutessaan muuttaa kuvan 16.2.5 Plots-ikkunan kohdassa Change Value. 
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Kuva 16.2.6: Kumulatiivinen vaarafunktio koko aineistolle. 

 

 

Kuva 16.2.7: Kumulatiivinen vaarafunktio 
muuttujan cond eri luokissa. 

 

Kuva 16.2.8: Kumulatiivinen vaarafunktio 
muuttujan t2 eri luokissa. 

 


