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Epidemiologiset tutkimustyypit 

• Kuvaileva, hypoteeseja tuottava

– Ekologinen tutkimus (ei yksilötasolla)

– Poikkileikkaus

– Tapaussarjat ja –kuvaukset

• Analyyttinen, tuottaa hypoteeseja ja testaa niitä

– Kohortti 

– Tapaus-verrokki



Analyyttisten tutkimustyyppien keskeiset erot

• Tutkija vaikuttaa 

aktiivisesti 

tapahtumien kulkuun 

(interventio)

• Koeasetelma

– Satunnaistaminen

– Sokkouttaminen

• Eettisyys: turvallisuus 

ensisijaisen tärkeää

Kokeellinen Havainnoiva
• 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



Havainnoiva tutkimus

• Selvittää useimmiten sairauksien syitä (etiologiaa), 

ennustetta, teknologian (esim. lääke) käyttöön 

liittyviä haittoja, arkivaikuttavuutta

• Altiste: elämäntavat, ympäristötekijät, annettu 

hoito (”normaali hoito”)

• Päätetapahtuma: sairaus, haitta, kuolema…

• Seuranta: yksilöllinen, rekisterit

• Ryhmien välinen vertailu: 

– Altistuneet vs. altistumattomat (altistelähtöinen/kohortti)

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



Sekoittava tekijä liittyy altisteeseen ja 

lopputulostapahtumaan, mutta ei ole 

syyketjun osa

Sekoittava 
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Kohortti (”suljettu väestö”)

• Tarkoin määritelty ryhmä, jota seurataan

– Altistuminen tutkittavalle tekijälle määrittää 

tutkimuspopulaatiota (altistuneet vs. altistumattomat)

– Voidaan valita

• koko kohdejoukko

• satunnaisotannalla suuremmasta ryhmästä

• Yksilöitä, jotka ovat altistuneet ja verrokeiksi sellaisia, jotka eivät ole 

altistuneet

– Suljettu tai dynaaminen

• syntymäkohortti, asuinpaikka

• työaltistus (automaalarit, yms.)

• lääkkeen käyttö/käyttämättömyys (status muuttuu)



Kohorttitutkimuksen toteuttamisesta

• Altistumisen mittaaminen

– lomake, mittaukset, laboratorioarvot, rekisteritiedot, yms.

• Sekoittavat tekijät

– mitataan yleensä lähtötilanteessa

• Lopputulostapahtumien ilmaantumisen seuranta 

molemmissa ryhmissä ja ryhmien vertailu

– etenevä (prospektiivinen)/taannehtiva rekistereistä 

(retrospektiivinen)

• Tavallisesti seurataan

– haitan/taudin ilmaantumista henkilöaikaa kohti (incidence 

rate, risk rate)

– ilmaantuvuutta (rate ratio tai risk ratio (RR))



Kohorttitutkimuksen vahvuudet

• Voi käsittää laajoja potilasjoukkoja kliinisessä 

hoitotilanteessa (arkivaikuttavuus)

• On asioita, joita ei voi tutkia koeasetelmassa 

esim. altisteiden vaarallisuuden takia

– tupakointi, alkoholi

• Vain 1 altiste, toisaalta tarvittaessa useita 

lopputulostapahtumia

• Selkeä aikajärjestys: altistuminen ennen 

sairastumista

• Käyttökelpoinen, jos altistuminen harvinaista

• Voidaan toteuttaa pitkiä seuranta-aikoja



Kohorttitutkimuksen heikkouksia 

• Altistus voi liittyä tuntemattomaan tekijään, joka 

vaikuttaa tulokseen

– Vain mitatut sekoittavat tekijät voidaan ottaa analyysissa 

huomioon

– Vaikuttivatko potilaan ennusteeseen liittyvät tekijät hoidon 

valintaan (hoitoaihesekoittuneisuus, confounding by 

indication)

• Päätetapahtuman objektiivinen rekisteröinti voi 

olla hankalaa

• Harvinaisissa taudeissa tarvitaan iso kohortti ja 

pitkä seuranta-aika

– kalliimpi kuin tapaus-verrokkitutkimus
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Tapaus-verrokkitutkimus

• Tapauksen määrittely lopputulostapahtuman

perusteella (sairastuneet = tapaukset)

• Kontrollihenkilöillä EI ole lopputulostapahtumaa 

valintahetkellä

– Altistumista verrataan sairastuneilla ja kontrolleilla

• Altistumistieto kerätään molemmilta ryhmiltä

samalla tavalla

– jälkikäteen

– tiedon luoetettavuus voi olla erilainen tapauksilla ja 

verrokkeilla

• Riski ilmaistaan vetosuhteena: odds ratio, OR 



Tapaus-verrokki -asetelman hyötyjä

• Melko nopea tapa kerätä tietoa, voidaan tutkia 

useita altisteita

• Sopii harvinaisiin ongelmiin tai pitkään 

altistusviiveeseen 

– syöpätutkimus

• Tarvitaan vähemmän tutkittavia kuin 

kohorttitutkimukseen

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

tapaukset harvinaisia)

• Usein halvempi



Tapaus-verrokki-asetelman heikkouksia

• Edellyttää altistuksen muistamista tai tiedon 

saantia esim. sairaskertomuksesta = tieto voi 

olla puutteellista/harhaista

– muistamisharha (recall bias) jos tutkittavat tietoisia 

hypoteesistä 

– tauti voi vaikuttaa altistumistietoon

• Sopivien verrokkien löytäminen voi olla vaikeaa

– sairaalaverrokkien sairaus ei saa olla yhteydessä 

tutkittavaan altisteeseen

– verrokkien valikoituminen

• Esim. sosiaaliryhmä



Kriittinen arviointi

A. Ovatko tutkimuksen tulokset päteviä

(validiteetti)?

B. Mitkä olivat tulokset (kliininen merkittävyys)?

C. Onko tuloksista apua hoitopäätöksissäni

(sovellettavuus)?



A. Tulosten pätevyys

1. Olivatko seurattavat potilasryhmät samanlaisia 

tutkittavaa altistusta lukuun ottamatta?

2. Oliko altistus ja lopputulosmuuttujat mitattu 

luotettavasti?

3. Oliko seuranta-aika riittävän pitkä ja täydellinen?



A1. Potilasjoukot

• Ovatko samanlaisia tärkeiden tekijöiden suhteen 

(valintaharha)

– Hormonikorvaushoidon aloittajat kiinnostuneempia 

terveysasioista (healthy user effect)

– Sairaalapotilaat vaikeammin sairaita kuin muut potilaat

– Ennustetutkimuksessa tärkeätä, että potilasjoukko on 

samassa vaiheessa sairautta

• Sekoittavat tekijät

– Vain tunnistettuja ja mitattuja sekoittavia tekijöitä voidaan 

(yrittää) hallita

– Tapaus-verrokkitutkimuksessa riski suurempi



Keinoja sekoittavien tekijöiden hallintaan

• Tavoitteena saada ryhmät vertailukelpoisiksi

– osittaminen (ikäryhmät)

– vakiointi (matemaattisten mallien avulla)

– kaltaistaminen (tapaus-verrokkitutkimuksessa)

• kaltaistetun tekijän vaikutusta ei voi tutkia

• ensisijainen tarkoitus parantaa tutkimuksen voimaa, ei validiteetin 

vahvistaminen 

• Satunnaistaminen (kokeellinen tutkimus)

• jos ryhmät riittävän suuria, sekä tunnetut että tuntemattomat 

sekoittavat tekijät jakaantuvat tasaisesti eri ryhmiin



A2. Oliko altistus ja lopputulosmuuttujat mitattu 

luotettavasti (objektiivinen tai sokkoutettu)?

• Altistus

– Määrittely tärkeätä

– Ajoittuminen suhteessa lopputulostapahtumaan

– Miten mitattu ja mitattu samalla tavalla kaikilta

• Esim. paino oma ilmoitus vs. punnittu

• Muistiharha: ne, joilla tauti/oire, muistavat 

helpommin altistuksen

– Haastattelija ja potilas sokkoutettu tutkimuskysymyksen 

suhteen



A2. Lopputulosmuuttujan mittaaminen

• Lopputulostapahtuman määrittely tärkeätä

– Miten mitattu ja mitattu samalla tavalla kaikilta

– Tunnistettiinko kaikki tapahtumat?

• Kuolema luotettavin, kuolinsyy sisältää jo 

”luokitteluriskin”

• Diagnoosin oikeellisuus

– diagnostiset kriteerit

– validiteetin arviointi (gold standard) esim. rekisterit

– välillinen muuttuja, esim. erityiskorvausoikeus 

diabeteksen tai kohonneen verenpaineen 

indikaattorina?



A2. Rekisterit tietolähteenä

• Ensisijainen tavoite ei ole tutkimus -> eivät 

välttämättä sisällä kaikkea tarpeellista tietoa

• Merkitseminen ei aina ole tutkimukseen sopivaa 

ja saattaa olla vaillinaista

– Kirjaamisen puutteet

– Vapaa teksti

– Koodien käyttö

• Ei sisällä koko populaatiota



A2 Virheen mahdollisuus?

• 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



Informaatioharhasta

• Altistusta ja lopputulostapahtumaa koskevat 

virhelähteet

• Satunnaisvirhe pienentää ”signaalia”

• Systemaattinen, samalla tavalla eri ryhmien 

altistuksiin tai lopputapahtumiin kohdistuva 

harhan lähde pienentää mahdollista assosiaatiota

• Vain toiseen ryhmään kohdistuva harhan lähde 

voi vääristää tulosta (eriävä väärinluokittelu) => 

pohdi aina, MIHIN SUUNTAAN



A3. Oliko seuranta-aika riittävän pitkä ja 

täydellinen?

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

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

• Jos seuranta tehdään esim. 
postikyselyllä tai 
uusintatutkimuksella, kato voi olla 
ongelma

• Seuranta-aika riippuu 
tutkimuskysymyksestä 

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



B. Mitkä olivat tulokset



Riskisuhde, RR

Sydäninfarkti (vastemuuttuja/päätetapahtuma) Yhteensä

Tupakointi 

(altistuminen)

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



Hazard ratio (HR) – vaarasuhde

• Karkeasti sama kuin suhteellinen riski

• Käytetään, kun riski muuttuu ajassa

• Käytetään mm. elossaolotutkimuksissa (survival, 

time to event)



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%) (syyosuus 80-90%)

– tupakointi lisää sydäninfarktin riskin n. kaksinkertaiseksi 

(=100%) (syyosuus 15-20%)

– tupakointi aiheuttaa Suomessa enemmän sydäninfarkteja 

kuin keuhkosyöpiä



Pienillä tapausten arvoilla lähestyy suhteellista riskiä

a
a+b

c
c+d

: =

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



Tulokset

• Assosiaation suuruus ja tarkkuus

– Jos ilmaantuminen on suurempi altistuneilla (RR >1), tällöin 

altistus liittyy haittaan/sairauteen

– Jos altistus sairastuneilla yleisempää (OR>1), ”altistus 

liittyy sairauteen”

– Luottamusvälit (p-arvot)

• Huomioi sattuman mahdollisuus, harhan lähteet 

ja sekoittavat tekijät



Validi ja tilastollisesti merkitsevä tulos ei ole sama

kuin kliininen merkitsevyys

“absence of evidence is not evidence of absence”



Mihin suuntaan mahdollinen harha vie 

tulosta?

Kohorttitutkimuksessa: 

RR =  ilmaantuvuus altistuneilla

ilmaantuvuus altistumattomilla

Tapaus-verrokkitutkimuksessa:

OR =  ad

bc



Assosiaatio vai kausaliteetti?

• Kausaalisuhdetta tukevia seikkoja... 

– Selkeätä, että altistus ennen lopputulostapahtumaa

– Vahva assosiaatio (RR>2, OR>3-4?)

– Sama tulos eri alaryhmissä eri aikoina eri paikoissa

– Annos-vaste

– Biologinen tai muu selitysmalli 

– Yhtenevyys muilla tutkimusmenetelmillä saatujen tulosten 

kanssa



Miksi havainnoivien tutkimusten tulokset 

hoitovaikutuksesta ovat erilaisia kuin RCT:ssä saadut?

– Vaikutuksen muovautuminen eli hoitovaikutuksen 

heterogeenisuus liittyen

• Tutkimusväestön ominaisuuksiin

• Hoidon toteutumiseen (annos, hoitoon sitoutuminen, oheishoidot)



RCT

väestö

otos

Kuva iStock



RCT Arkivaikuttavuus

Sisäänottokriteerit Mukana, jos käynti 
terveydenhuollossa

Säännöllinen seuranta Käynnit tarpeen mukaan

Protokollanmukaiset 
tutkimukset

Tarpeenmukaiset tutkimukset

Protokollanmukaiset hoidot Hoidon intensiteetti vaihtelee

Systemaattinen datankeruu Datana kirjatut asiat

Satunnaistettu Sekoittavat tekijät

Puuttuva tieto on ei-
informatiivinen

Puuttuva tieto saattaa olla 
informatiivinen

Lumevaikutus



C. Onko tuloksista apua hoitopäätöksissäni

(sovellettavuus) (external validity)

• Mihin väestöön tai potilasjoukkoon 

tutkimushavainnot voidaan yleistää (rajausten ja 

valintojen jälkeen)? 

• Mitkä ovat hyödyt ja riskit/haitat?

• Mitkä ovat potilaani arvot ja odotukset?

• Mitä vaihtoehtoisia hoitoja on käytettävissä?



STROBE Statement

• Suositus havainnoivan tutkimuksen raportoinnista 

www.strobe-statement.org/

• https://www.equator-network.org/reporting-

guidelines/

http://www.strobe-statement.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/

