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Interventio

• Interventio tarkoittaa väliintuloa tai 

sekaantumista

• Kokeellinen interventiotutkimus

– Tutkija järjestää koetilanteen

– Tutkija vaikuttaa aktiivisesti esim. taudin ehkäisyyn, 

hoitoon tai kuntoutukseen

– Tutkija allokoi tutkittavat ryhmiin

• satunnaistaminen



Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 

(RCT) soveltuu

• Intervention teho (verrattuna johonkin)

• Tavalliset haittavaikutukset

• Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus



Interventiotutkimus ei vastaa seuraaviin 

kysymyksiin

• Harvinaiset sivuvaikutukset

• Arkivaikuttavuus

– Näiden selvittämiseksi tarvitaan havainnoivia tutkimuksia.



PICO(S)



PICO(ST)

• P Potilaat, kohderyhmä (Patients, population)

• I Interventio (Intervention)

• C Vertailuinterventio (Comparator)

• O Lopputulosmuuttujat (Outcomes)

• (S Tutkimustyyppi (Study type))

• (T Aika (Time)



Onko monitekijäinen 

elämäntapainterventio tehokas tyypin 2 

diabeteksen hoidossa?

• Patients: T2 diabeetikot

• Intervention: monitekijäinen 

elämäntapainterventio 

• Comparison: tavanomainen hoito

• Outcome(s): HbA1c, kuolleisuus, komplikaatiot, 

haittavaikutukset, elämänlaatu



Mikä on monitekijäisen 

elämäntapaintervention teho tyypin 2 

diabeteksen hoidossa?

• Patients: T2 diabeetikot (ikä, sairauden kesto, 

sukupuoli, muut sairaudet…)

• Intervention: monitekijäinen 

elämäntapainterventio (sisältö)

• Comparison: tavanomainen hoito (mitä tarkoittaa)

• Outcome(s): HbA1c, kuolleisuus, komplikaatiot, 

haittavaikutukset, elämänlaatu

Mikä on monitekijäisen elämäntapaintervention teho 

verensokeritason laskussa verrattuna tavanomaiseen 

hoitoon tyypin 2 diabeteksen varhaisvaiheessa



Siis

• Kuvaile selkeästi
– Potilaat, esim. ”nuoret”, ”iäkkäät”, ”imeväisikäiset” ei 

ole tarkkaa

– Interventio ja vertailuinterventio siten, että ne ovat 
toistettavissa

• Hahmota etukäteen potilaan kannalta tärkeinä

pitämäsi lopputulosmuuttujat.
– Suhtaudu varoen välillisiin lopputulosmuuttujiin.



Kokeellisten interventiotutkimusten 

arviointi

A. Ovatko tutkimuksen tulokset päteviä 

(validiteetti)?

B. Mitkä olivat tulokset (kliininen merkittävyys)?

C. Onko tuloksista apua hoitopäätöksissäni 

(sovellettavuus)?



A. Tulosten pätevyys

1. Satunnaistaminen

2. Sokkouttaminen

3. Hoitoaieanalyysi (Intention to treat –analyysi)

4. Hoidettiinko ryhmiä samalla tavalla 

(lukuunottamatta tutkimuksen kohteena olevaa 

interventiota)?

5. Oliko hoitoon sitoutuminen (komplianssi) riittävää 

kaikissa ryhmissä?

6. Oliko potilaiden seuranta riittävän pitkä ja 

täydellinen?



A1. Satunnaistaminen

• Tavoite: sekä tunnetut että tuntemattomat

lopputulokseen vaikuttavat tekijät jakautuvat

sattumanvaraisesti

• Hoito- ja kontrolliryhmien henkilöt tulee valita

ilman, että kukaan voi vaikuttaa satunnaistamisen

lopputulokseen

(Random sequence generation, allocation concealment)

• Voidaan tehdä

– Yksilöt

– lohkot (block), ryppäät (cluster)

– Osittaminen (stratification)



Interventio Kontrolli

Interventio Kontrolli

Lohkot

Ositettu Esim. tutkimuskeskuksittain

satunnaistaminen

satunnaistaminen



A2. Sokkouttaminen

• Sokkouttamisella pyritään estämään tutkittavan tai 

tutkijan ennakkoasenteiden vaikutus 

lopputulokseen

• Kaksoissokkoutus

• Mitä subjektiivisempi lopputulosmuuttuja, sitä 

tärkeämpää on sokkouttaminen



A3. Hoitoaieanalyysi (Intention to treat, 

ITT)

• Analysointiinko potilaat niissä ryhmissä, joihin 

heidät oli satunnaistettu?

• Imputaatio 

– Tutkimuksen keskeyttäneiden kohdalla puuttuvat tiedot 

korvataan kunkin seuranta-ajankohdan mahdollisimman 

todennäköisellä arvolla.

– Esim. kaltaisten ryhmän keskiarvo tai last observation carried 

forward



Hoitoaie-

analyysi 

(ITT)

Tutkittavat

Kirurgia

100

Päätyi
fysioterapiaan

20
Kirurgia 80

Fysioterapia
100 

Päätyi
kirurgiaan 30

Fysioterapia
70

Analysoidaan: Kirurgia 100, Fysioterapia 100.



A6. Oliko potilaiden seuranta riittävän 

pitkä ja täydellinen?

• Riittävä seurannan pituus riippuu 

lopputulosmuuttujasta

• Paljonko poispudonneita on liikaa?

• Merkityksellistä, jos 

– poispudonneiden määrä on erilaista eri ryhmissä

– poispudonneet ovat erilaisia kuin tutkimuksessa jatkaneet

• Worst-case scenario auttaa hahmottamaan, miten 

saattaa vaikuttaa tuloksiin



Satunnaistetaan
n=1000

Interventio

n=500

Päätetapahtuma
+

n=100 (25 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Päätetapahtuma
+

n=200 (40 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Poispudonneet

n=100

Vertailu

n=500 

Päätetapahtuma
+

n=200 (50 %)

Päätetapahtuma
-

n=200

Päätetapahtuma
+

n=200 (40 %)

Päätetapahtuma
-

n=300

Poispudonneet

n=100

Worst-case 

scenario



B. Mitkä olivat tulokset?

1. Kuinka suuri oli intervention vaikutus?

– Piste-estimaatti

2. Kuinka tarkka oli arvio intervention vaikutuksesta?

– 95 % luottamusvälit

– P-arvo (todennäköisyys, jolla vastaava tulos olisi voitu saada 

aikaan myös täysin sattumalta)



B1. Vaikutuksen suuruus

• Tilastollinen merkitsevyys ≠ kliininen merkittävyys

• Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä = eroa ei 

ole tai eroa ei ole havaittu tässä tutkimuksessa

• Vaikutusta ei ole osoitettu ≠ vaikutusta ei ole

Onko tutkimuksen voima / otoskoko laskettu?



Absoluuttinen ja suhteellinen riskin 

vähenemä

• ARR = Absolute Risk Reduction, Absoluuttinen 

riskin vähenemä

• RRR = Relative Risk Reduction, Suhteellinen riskin 

vähenemä



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%

ARR = 2,5 %

RRR = 25%

ARR = 10 %

10%

ARR = Absolute Risk Reduction, Absoluuttinen riskin vähenemä
RRR = Relative Risk Reduction, Suhteellinen riskin vähenemä



NNT = Number Needed to Treat

• Se määrä potilaita, joka pitää hoitaa, jotta yksi 

potilas hyötyisi hoidosta

• ARR:n käänteisluku

– Prosenttiluvulle 100/ARR

– Osuudelle 1/ARR



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%

ARR = 2,5 %

NNT = 40

RRR = 25%

ARR = 10 %

NNT = 10



Vetosuhde

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

liittyy sairauteen”



C. Sovellettavuus

1. Voidaanko tuloksia soveltaa oman potilaani tai 

potilasryhmäni hoitoon ja omassa 

terveydenhuoltojärjestelmässämme?

2. Arvioitiinko kaikkia kliinisesti merkittäviä 

vaikutuksia?

3. Ovatko intervention todennäköiset hyödyt sen 

mahdollisia haittoja suurempia ja ovatko ne 

aiheutuvien kustannusten arvoisia?



Kliinisesti merkittävät haitat ja hyödyt

Fosfaattipitoisuutta alentavien lääkkeiden vaikutus munuaisten vajaatoiminta 

potilailla. Guyat et al 2008



Alaryhmäanalyysit

• Sattuman osuus eroja selittävänä tekijänä lisääntyy 

alaryhmiä analysoitaessa

• Lähtökohtaisesti alaryhmäanalyysista saatu tulos 

tulisi toistaa toisessa tutkimusasetelmassa



Lisälukemista

• Hoitosuositustyöryhmien käsikirja 

http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/koti

• Duodecimissa 2014 (Vuorela, Komulainen, Malmivaara, Jousilahti)

– Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen periaatteita ja 

sudenkuoppia

– Miten arvioin ja hyödynnän havainnoivan tutkimuksen 

tuottamaa tietoa?

– Luotettavaa vaikuttavuustietoa järjestelmällisistä katsauksista

• Strauss SE et al. Evidence-Based Medicine: How to Practice and 

Teach It.

• http://www.equator-network.org/: erilaisille tutkimustyypeille 

raportoinnin suositukset

http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/koti
http://www.equator-network.org/


Artikkeli:

• Van den Berg LA et al. Two-Year Outcome after 

Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke. 

NEJM 2017

– https://www.youtube.com/watch?v=FgTz0H4T4YU

https://www.youtube.com/watch?v=FgTz0H4T4YU

