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Epidemiologiset tutkimustyypit

• Kuvaileva

– Väestötaso
• Ekologinen tutkimus 

– Yksilötaso (D)
• Tapauskuvaukset ja –sarjat 

• Poikkileikkaustutkimus 

• Analyyttinen

– Havainnoiva (C??)
• Kohortti 

• Tapaus-verrokki

• SMR/SIR

– Interventio (kokeellinen) tutkimus (A-C)
• Väestöinterventio

• Kontrolloitu kliininen koe



Interventiotutkimus

• Tutkija vaikuttaa aktiivisesti altistumiseen
– Allokoi tutkittavat ryhmiin

• Ryhmien välinen vertailu 
– Altistusstatus (lääke/plasebo, lääke a/lääke b)

– Kliininen tutkimus: yksilöinterventio

– Väestöintervention

• Koeasetelma ihmisväestössä
– Satunnaistaminen (randomisaatio)

– Sokkouttaminen (blinding)

– Turvallisuus ensisijaisen tärkeä!



Havainnoiva tutkimus

• Selvittää useimmiten sairauksien syitä (etiologiaa)

– Joskus myös ennustetta

• Tutkija havainnoi tapahtumien kulun, ei puutu aktiivisesti

– Altiste: elintavat, ympäristötekijät, annettu hoito (”normaali 

hoito”)

– Seuranta: yksilöllinen, rekisterit

– Päätetapahtuma: sairaus, kuolema

• Ryhmien välinen vertailu: 

– Altistuneet vs. altistumattomat (altistelähtöinen/kohortti)

– Sairaat vs. ei-sairaat (sairauslähtöinen/tapaus-verrokki)

– Altistuneet vs. taustaväestö (SMR/SIR)

• Tietosuoja!



Sekoittava tekijä liittyy (korreloi) altisteeseen ja 
(vaikuttaa) lopputulostapahtumaan, mutta ei ole 
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Kohorttitutkimus

• Kohorttitutkimuksen toteutus
– altistumisen/prognostisen tekijän mittaaminen

• lomake, mittaukset, laboratorioarvot, rekisteritiedot, yms.

• myös sekoittavat tekijät

– päätetapahtumien ilmaantumisen seuranta
• etenevä (prospektiivinen)/takautuva (retrospektiivinen)

– ryhmien välinen vertailu
• suhteellinen ja absoluuttinen riski

• Kohortti (”suljettu väestö”)
– työaltistus (automaalarit, yms.)

– riskitekijätutkimukseen osallistuneet (FINRISKI)

– syntymäkohortti, asuinpaikka



Luotettavuus ja edustavuus

• Luotettavuus: altistumisen ja päätetapahtuman 
mittaus ja rekisteröinti
– satunnainen virhe

• heikentää tai voi hävittää todellisen yhteyden

– systemaattinen virhe 
• voi aiheuttaa harhaisen tutkimustuloksen

• Edustavuus (yleistettävyys)
– mikä on perusjoukko josta lähdetty liikkeelle?

– mihin väestöön tai potilasjoukkoon tutkimushavainnot 
voidaan yleistää? 

• tupakointi: Brittimieslääkärit vs. suomalaiset vähän 
koulutetut naiset



Satunnainen vs systemaattinen virhe 

• Satunnainen virhe
– RR-lukeman pyöristäminen 

nollaan

• Systemaattinen virhe
– RR-mittauksessa liian kapea 

mansetti antaa liian korkeita 
lukuja

Hernberg S: Epidemiologia ja työterveys. 
Työterveyslaitos, Helsinki 1998



Seurannan kattavuus

Väestöotos 

n=5000

Vastanneet

n=4800

Tutkitut

n=4600

Poisjääneet

n=200

Poisjääneet

n=200

Altistuneet

n=500

Altistumattomat

n=4100

Täydelliset seurantatiedot

Epätäydelliset seurantatiedot

Täydelliset seurantatiedot

Epätäydelliset seurantatiedot

• Kaikki mukaan otetut tulleet 
seurataan loppuun asti 
päätetapahtuma 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 



Vastemuuttujat

• Loppumuuttuja oltava määriteltävissä 
mahdollisimman yhtenevästi ja objektiivisesti
– kuolema luotettavin loppumuuttuja

– kuolinsyy: sisältää jo luokitteluriskin

• Diagnoosin oikeellisuus
– diagnostiset kriteerit

– validiteetin arviointi (gold standard)
• sairaalapoisto- ja kuolinsyyrekisteri vs. sydäninfarktirekisteri

– välillinen muuttuja, esim. KELA:n erityiskorvattavuus 
Parkinsonin taudin indikaattorina  



Riskisuhde, RR

Vastemuuttuja/haitta, joka on sydänkuolema Yhteensä

Tupakointi CHD+ CHD-

Kyllä a =130 b = 620 a+b =750

Ei c =130 d = 1620 c+d = 1750

Yhteensä a+c = 260 b+d = 2240 a+b+c+d = 2500

[a/(a+b)]

[c/(c+d)]
RR=

130/(130+620)

130/130+1620
RR= = 2,3



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 enemmän sydäninfarkteja 
kuin keuhkosyöpiä



Tapaus-verrokkitutkimus

– Tapauksen määrittely
• Mahdollisimman yksiselitteinen

– Tapausten identifiointi ja kerääminen
• sairaalapotilaat

– Verrokkien kerääminen
• sairaala- tai väestöverrokit, erityisryhmät

– Altistumisteidon kerääminen tapauksilta ja verrokeilta
• jälkikäteen

• tiedon luoetettavuus voi olla erilainen tapauksilla ja 
verrokkeilla

– Tapausten ja verrokkien altistumisen intensiteetti

– Odds ratio – riskisuhteen estimaatti, jos tauti on 
verrattain harvinainen



Pienillä tapausten arvoilla lähestyy suhteellista riskiä

a
a+b

c
c+d

: =

a*(c+d):c*(a+b)



Standardized Mortality/Incidence Rate
– Rekisteripohjainen tutkimus

• Esim syöpäpotilaiden selviytyminen 

– Altistus: syöpään sairastuminen
• Syöpärekisteri

– Vertailu: koko väestö
• Väestörekisteri

• Jos SMR/SIR yli yhden, altistus lisää riskiä

– Päätetapahtuma: kuolema (SMR)/insidenssi (SIR) 
• Kuolinsyyrekisteri

– Vakiointi: rekistereistä saatavat tiedot
• Ainakin: ikä, sukupuoli, asuinalue, seurantajakso

• Mahdollisesti: ammatti, koulutus, tulot, jne

• Ei yksilöllisiä tekijöitä: tupakointi, ravinto, liikunta, jne.

– Jos kattavat rekisterit, mahdollisuus käsitellä isoja 
aineistoja



Sekoittavien tekijöiden hallinta

• Tavoitteena saada ryhmät vertailukelpoisiksi
– osittaminen (ikäryhmät)

• paljon tietoa, vertailu hankalaa

– vakiointi (matemaattisten mallien avulla)
• tiivistää tietoa

– kaltaistaminen (tapaus-verrokkitutkimuksessa)
• kaltaistetun tekijän vaikutusta ei voi tutkia

• ensisijainen tarkoitus parantaa tutkimuksen voimaa, 
sekoittavan tekijän hallinnassa vakiointi 

– satunnaistaminen (kokeellinen tutkimus)
• jos ryhmät riittävän suuria, sekä tunnetut että tuntemattomat 

sekoittavat tekijät jakaantuvat tasaisesti eri ryhmiin



Kohorttitutkimuksen vahvuudet

• 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
– erityisryhmä



Kohorttitutkimuksen heikkouksia 

• Altistus voi liittyä tuntemattomaan tekijään, joka 

vaikuttaa tulokseen

– vain mitatut tekijät voidaan vakioida

• Sokkoutus vaikeaa

– päätetapahtuman objektiivinen rekisteröinti

• Harvinaisissa taudeissa tarvitaan iso kohortti ja 

pitkä seuranta-aika

– kalliimpi kuin tapaus-verrokkitutkimus



Tapaus-verrokki-asetelman hyötyjä

• Melko nopea tapa kerätä tietoa

• Sopii harvinaisiin ongelmiin tai pitkää 

altistusviiveeseen 

– syöpätutkimus

• Tarvitaan vähemmän tutkittavia kuin 

kohorttitutkimukseen

– yleensä yksi verrokki tapausta kohden (max. 4, jos 

tapaukset harvinaisia)

• Usein halvempi



Tapaus-verrokki-asetelman haittoja

• Edellyttää altistuksen muistamista tai tiedon 
saantia esim. sairaskertomuksesta
– muistamisharha (recall bias) jos tutkittavat tietoisia 

hypoteesistä esim. tupakansavun haitat 
työympäristössä

– tauti voi vaikuttaa altistumistietoon
• sekä raportoituun että biologisiin mittareihin

• Sopivien verrokkien löytäminen voi olla vaikeaa
– sairaalaverrokkien sairaus ei saa olla yhteydessä 

tutkittavaan altisteeseen

– verrokkien valikoituminen
• sosiaaliryhmä



Kriittinen arviointi

A. Ovatko tutkimuksen tulokset päteviä

(validiteetti)?

B. Mitkä olivat tulokset (kliininen merkittävyys)?

C. Onko tuloksista apua hoitopäätöksissäni

(sovellettavuus)?



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



Kokeellinen vs. havainnoiva tutkimusasetelma

• Kokeellisen tutkimuksen edut
– altistumisen mittaamien luetettavaa ja tarkkaa

– satunnaistaminen eliminoi sekoittavat tekijät

– sokkouttaminen eliminoi systemaattisen virheen 
päätetapahtumien havainnoinnissa 

• Miksi kaikki tutkimus ei kuitenkaan ole kokeellista?
– todennäköisesti vaarallinen altiste

– pitkä sitoutuminen (esim. ravinto) vaikeaa/mahdotonta 

– kustannukset 
• kuka muu maksaa, jos lääketeollisuus ei maksa!

• näyttöön perustuva lääketiede (EBM) ”suosii” lääkkeellisiä 
interventiota, koska muista terapiavaihtoehdoista vaikea saada 
näyttöä??? 



Prevention kultainen sääntö

• Pillerit (koskee myös vitamiini- ja 

hivenainevalmisteita ja luontaistuotteita)

– kokeellinen tutkimusnäyttö

• satunnaistaminen

– havainnoiva tutkimus voi tuottaa tutkimusidean

• Elintavat

– korkeatasoiset kohorttitutkimukset

– joskus myös tapaus-verrokki

• Kiitos!



STROBE Statement

• Sositus havainnoivan tutkimuksen raportoinnista

• www.strobe-statement.org/

http://www.strobe-statement.org/

