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Epidemiologiset tutkimustyypit
• Kuvaileva

– Tapausten kuvaukset ja –sarjat
– Ekologinen tutkimus
– Poikkileikkaustutkimus

• Analyyttinen
– Esim. kohortti ja tapaus-verrokki
– Interventio (kokeellinen) tutkimus

Ihannemaailmassa tutkimuksen desing valitaan 
tutkimuskysymyksen mukaan.
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Analyyttisten tutkimustyyppien keskeiset 
erot:

Kokeellinen
• Tutkija vaikuttaa 

aktiivisesti tapahtumien 
kulkuun (interventio)

• Koeasetelma
– Satunnaistaminen
– Sokkouttaminen

• Eettisyys: turvallisuus 
ensisijaisen tärkeää

Havaintotutkimus
• Tutkija ei vaikuta tapahtumien 

kulkuun vaan havainnoi, kokoaa 
tai käyttää olemassa olevaa 
tietoa

• Yritetään hallita erilaisia harhan 
lähteitä ja sekoittavia tekijöitä

• Eettisyys: ei aiheuta tutkittaville 
lisävaaraa
– Tietosuoja
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Havaintotutkimus
• Selvittää tyypillisesti sairauksien etiologiaa, ennustetta, teknologian 

(esim. lääke) käyttöön liittyviä haittoja, arkivaikuttavuutta ...

• Tutkija ”havainnoi” tapahtumien kulkua, suoraan tai epäsuorasti
– Altiste: elintavat, ympäristötekijät, hoito
– Seuranta: yksilöllinen, rekisterit
– Lopputulostapahtuma: sairaus, kuolema, haitta,...

• Ryhmien välinen vertailu: 
– Altistuneet vs. altistumattomat (altistelähtöinen ≈ kohortti)
– Sairastuneet vs. ei-sairastuneet (sairauslähtöinen ≈ tapaus-

verrokki)
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Kohorttitutkimus

Lähdeväestö

Altistus

Ei altistusta

Lopputulos +

Lopputulos -

Lopputulos +

Lopputulos -

Sekoitta-
vat tekijät
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Kohorttitutkimus
• Altistuminen tutkittavalle tekijälle määrittää 

tutkimuspopulaatiota: 
altistuneet ja altistumattomat (vrt. interventiotutkimus)

• Lopputulostapahtuman ilmaantumista seurataan 
molemmissa ryhmissä erikseen ja tehdään ryhmien 
välistä vertailua

• Seuranta voi olla reaaliaikainen tai historiallinen 
(rekisterit)

• Tavallisesti seurataan haitan/taudin ilmaantumista 
henkilöaikaa kohti (insidence rate, risk rate)

• Mahdollisuus verrata ilmaantuvuutta 
> rate ratio tai risk ratio (RR)

• Jos ilmaantuminen on suurempi altistuneilla (RR >1), 
tällöin altistus liittyy haittaan/sairauteen
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Kohorttitutkimuksen 
toteutuksesta...

1. Altistumisen tai prognostisen tekijän mittaaminen
– kyselylomake, mittaukset, laboratorioarvot, 

rekisteritiedot, yms.
– sekoittavat tekijät mitataan yleensä ainakin 

lähtötilanteessa
2. Kohortti voi olla suljettu tai dynaaminen

– työaltistus (automaalarit, yms.), syntymäkohortti, 
riskitekijätutkimukseen osallistuneet (FINRISKI)

– lääkkeen käyttö/käyttämättömyys (status muuttuu)
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Sekoittava tekijä liittyy altisteeseen ja 
lopputulostapahtumaan, mutta ei ole syyketjun osa

Sekoittava 
tekijä

LopputulosAltiste

Kaikkia ei voida hallita eikä edes tunnistaa.
Vain mitattuja sekoittavia tekijöitä voidaan (yrittää) 
hallita.

NSAID GI-vuoto

Ikä
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Seurannan kattavuus (vrt. RCT)
Väestöotos 

n=5000

Vastanneet
n=4800

Tutkitut
n=4600

Altistuneet
n=500

Täydelliset 
seurantatiedot

Epätäydelliset 
seurantatiedot

Altistumattomat
n=4100

Täydelliset 
seurantatiedot

Epätäydelliset 
seurantatiedot

Poisjääneet
n=200

Poisjääneet
n=200

• Kaikki mukaan otetut tulleet 
seurataan loppuun asti 
lopputapahtuma ja/tai aikamääre

• Mitä suurempi osa putoaa, sitä 
epäluotettavampi arvio

• Poisjäämisen syy voi olla 
systemaattinen tai satunnainen

• Seuranta erilainen eri 
altistumisryhmissä; harhainen 
virhe (bias)

• Jos pois jäänti satunnaista; 
todellinen yhteys voi jäädä 
havaitsematta

• Rekisteripohjainen seuranta 
yleensä kattava (jos rekisteri on 
luotettava ja kattava)

• Jos seuranta tehdään esim. 
postikyselyllä tai 
uusintatutkimuksella, kato voi olla 
ongelma 
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Suhteellinen ja absoluuttinen riski
• Suhteellinen riski (riskisuhde)

– kuvaa sitä ”biologista voimaa” millä altiste vaikuttaa taudin syntyyn
– sopii etiologiseen tutkimukseen 

• Absoluuttinen riski  (riskiero)
– kuvaa altistumisen kansanterveydellistä merkitystä – kuinka paljon 

kansanterveys paranee, jos altiste poistetaan
• Tupakointi

– tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä n. 15-kertaisesti (= 1400%)
– tupakointi lisää sydäninfarktin riskin n. kaksinkertaiseksi (=100%)
– tupakointi aiheuttaa Suomessa huomattavasti enemmän 

sydäninfarkteja kuin keuhkosyöpiä
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Kohorttitutkimuksen vahvuuksia I
• On asioita, joita ei voi tutkia koeasetelmassa esim. 

altisteiden vaarallisuuden takia
– tupakointi, alkoholi
– keltään ei voi evätä hoitoa (jos on jo jotain näyttöä 

tehosta)
• Selkeä aikajärjestys

– altistuminen ennen sairastumista
– myös takautuvassa kohorttitutkimuksessa

• Käyttökelpoinen, jos altistuminen harvinaista
– erityisryhmät
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Kohorttitutkimuksen vahvuuksia II

• Voidaan tutkia useita eri 
lopputulostapahtumia samalla aineistolla

• Vain yksi altistus
• Valintaharha epätodennäköistä (?)
• Altistustieto validia (?)
• Insidenssin tutkiminen lähdeväestössä
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Kohorttitutkimuksen heikkouksia 
• Altistus voi liittyä tuntemattomaan tekijään, joka vaikuttaa 

tulokseen
= sekoittuneisuus, vain mitatut sekoittavat tekijät 

voidaan ottaa analyysissa huomioon
- hoitoaihesekoittuneisuus

• Sokkoutus vaikeaa
– päätetapahtuman objektiivinen rekisteröinti

• Harvinaisissa taudeissa tarvitaan iso kohortti ja pitkä 
seuranta-aika
– kalliimpaa kuin tapaus-verrokkitutkimus
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Tapaus-verrokkitutkimus

Lähdeväestö

Lopputulos +
(tapaus)

Lopputulos –
(verrokki)

Altistus +

Altistus -

Altistus +

Altistus -

Sekoitta-
vat tekijät
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Tapaus-verrokkitutkimus
• Tapaukset valitaan lopputulostapahtuman perusteella 

(sairastuneet = tapaukset)
• Kontrollihenkilöillä EI ole lopputulostapahtumaa 

(valintahetkellä)
• Altistuminen määritetään takautuvasti ja molempien 

ryhmien kohdalla samalla tavalla
• Altistumista verrataan sairastuneilla ja kontrolleilla
• Jos altistus sairastuneilla yleisempää (OR>1), ”altistus 

liittyy sairauteen”
• Riski ilmaistaan vedonlyöntisuhteena: odds ratio, OR 

(pienillä arvoilla lähestyy suhteellista riskiä)
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Odds ratio = ristitulosuhde
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Tapaus-verrokkitutkimus

• Voidaan tutkia useita eri 
altistuksia

• Erityisesti sopiva 
harvinaisten haittojen 
tutkimisessa

• Teknisesti helpompi ja 
nopeampi kuin 
kohorttitutkimus

• Kontrolliryhmän valinta 
voi olla ongelma

• Altistusta koskeva tieto 
voi olla puutteellista
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Satunnaistetun kliinisen kokeen ja lääke-
epidemiologisen tutkimuksen eroja:

Avorn J. 
In defence of pharmacoepidemiology 
embracing the Yin and Yan of drug 
research. NEJM 2007;357:2219
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Kriittisessä arvioinnissa
MÄÄRITELMÄT ovat tärkeitä

• Mikä oli altistus ja miten se oli määritelty? 
– Altistuksen ajoittuminen suhteessa 

lopputulostapahtumaan?
– Annos-vaste-suhde?
– Altistustapa ja sen järkevyys suhteessa 

tutkimuskysymykseen?
– Onko se mitattu oikein, kaikilta samalla tavalla?
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Kriittisessä arvioinnissa
MÄÄRITELMÄT ovat tärkeitä

• Mikä oli lopputulostapahtuma ja miten se oli 
määritelty? 
– Onko validiteettia tutkittu (gold standard)

• Sairaalan hoitoilmoitus- tai kuolinsyyrekisteri vs. 
sydäninfarktirekisteri

– Tunnistettiinko kaikki tapahtumat?
– kuolema luotettavin, kuolinsyy sisältää jo 

”luokitteluriskin”
– välillinen muuttuja, esim. erityiskorvausoikeus 

diabeteksen tai kohonneen verenpaineen 
indikaattorina?  

– Mahdollisten surrogaattitapahtuminen arvo ja 
niiden käytön rajoitukset?
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Informaatioharhasta
• Altistusta ja lopputulostapahtumaa koskevat virhelähteet
• Satunnaisvirhe pienentää ”signaalia”
• Systemaattinen, samalla tavalla eri ryhmien altistuksiin 

tai lopputapahtumiin kohdistuva harhan lähde pienentää 
mahdollista assosiaatiota (RR => 1)

• Vain toiseen ryhmään kohdistuva harhan lähde voi 
vääristää tulosta (eriävä väärinluokittelu) => selvitä 
aina, MIHIN SUUNTAAN
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Muita harhan lähteitä...

• Valintaharha
• Muistiharha
• Mittausharha
• Prevalenssiharha
• Julkaisuharha
• ...
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Mihin suuntaan mahdollinen harha vie 
tulosta?

Kohorttitutkimuksessa: 

RR =  ilmaantuvuus altistuneilla
ilmaantuvuus altistumattomilla

Tapaus-verrokkitutkimuksessa: 

OR =  ad
bc

AHS 28.9.2015



Sekoittava tekijä liittyy altisteeseen ja 
lopputulostapahtumaan, mutta ei ole syyketjun osa

Sekoittava 
tekijä

LopputulosAltiste

Kaikkia ei voida hallita eikä edes tunnistaa.
Vain mitattuja sekoittavia tekijöitä voidaan (yrittää) 
hallita.

NSAID GI-vuoto

Ikä
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Sekoittavien tekijöiden hallinnasta
• Tavoitteena saada ryhmät vertailukelpoisiksi, keinoina mm.

– osittaminen (ikäryhmät)
• syntyy paljon tietoa, vertailu hankalaa

– vakiointi (matemaattisten mallien avulla)
• tiivistää tietoa, tulkintaongelmia

– kaltaistaminen
• kaltaistetun tekijän vaikutusta ei voi tutkia

– rajaaminen (vain aloittajat, ensimmäistä kertaa altistuneet, ---)
– Jne....
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Tulosten validiteetti 
• Tulos voi johtua myös …

– sattumasta
• tilastolliset testit
• p-arvo ja luottamusväli

– harhasta
• systemaattinen virhe tiedon keruussa

– sekoittavasta tekijästä
• korreloi tutkittavan altistumisen kanssa
• vaikuttaa päätetapahtuman todennäköisyyteen

• Validi ja tilastollisesti merkitsevä tulos …
– ei ole sama kuin kliininen merkitsevyys
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Assosiaatio vai kausaliteetti?

• Kausaalisuhdetta tukevia seikkoja... 
– Vahva assosiaatio (>3)
– Sama tulos eri alaryhmissä eri aikoina eri paikoissa
– Spesifinen vaikutus 
– Altistus ennen lopputulostapahtumaa
– Annos-vaste
– Biologinen tai muu selitysmalli 
– Yhtenevyys muilla tutkimusmentelmillä saatujen 

tulosten kanssa
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Sovellettavuus (external validity)
≈yleistettävyys,...

– Mihin väestöön tai potilasjoukkoon 
tutkimushavainnot voidaan yleistää (rajausten 
ja valintojen jälkeen)? 

– Mikä on lähdepopulaatio, josta lähdetty 
liikkeelle?

– Mitä rajauksia tehtiin?
• tupakointi: miespuoliset brittilääkärit vs. 

suomalaiset vähän koulutetut naiset
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Hvaintotutkimusten raportointia 
koskeva suositus

www.strobe-statement.org/
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