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• Tero Vahlbergin, Saija Hurmeen, Terhi Kolarin 
aikaisemmat luennot 

• Seppo Sarnan luentomateriaali: Kliinisen 
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(http://www.kttl.helsinki.fi/sarna/)  

• Matti Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen  

• Hans Helenius: Tilastollisten menetelmien 
perustiedot 

• Lauri Nummenmaa: Käyttäytymistieteiden 
tilastolliset menetelmät 
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Perustermejä 
Populaatio eli perusjoukko 

• Tilastollisessa tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena 
olevaan ilmiöön liittyvä joukko, johon tutkimuksen 
tulokset ovat yleistettävissä 

  

Otos 

• Mikäli tilastollisessa tutkimuksessa tutkittavien joukko 
on vain osa perusjoukkoa ja mikäli tämä osajoukko on 
valittu asianmukaisesti, sanotaan tätä osajoukkoa 
otokseksi 

  

Tilastoyksikkö 

• Tilastollisessa tutkimuksessa yhtä perusjoukon alkiota 
sanotaan tilastoyksiköksi  

  

Tilastollinen muuttuja 

• Tilastoyksiköihin liittyvä ominaisuus tai piirre  

 

Havainto 

• Yhden tutkitun tilastoyksikön muuttujan arvo 

3 



Perustermejä, esimerkit 

• Populaatio esimerkiksi rintasyöpää sairastavat; 

tehohoitoyksiköissä olevat potilaat; alle 10-vuotiaat 

astmaatikot 

• Otos; äärimmäisen tärkeää, että otos on edustava, 

muuten koko tutkimuksen päätelmät voivat olla 

vääriä, esim 100 rintasyöpää sairastavaa naista 

• Tilastoyksikkö; useimmiten tämän kurssin 

esimerkeissä tilastoyksikkö=henkilö/eläin, mutta voi 

olla myös esim silmä, käsi, perhe tai kemiassa yksi 

kuoppa levyllä 

• Muuttuja; esimerkiksi sukupuoli, pituus, hemoglobiini, 

luunmurtuma (huom mittaamistapa pitää olla sama) 

• Havainto; esimerkiksi yhden henkilön hemoglobiini 

arvo = 135, silmien väri=sininen 
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Otos 

• Koska useimmiten ei voida mitata 

koko populaatiota, otoksen tulokset 

pyrkivät kuvaamaan populaatiota, 

mutta 

– Otoksen tunnusluvuissa on aina 

otannasta johtuvaa satunnaisuutta => 

jokaisesta otoksesta tulee eri tulokset 

– Tilastotieteen avulla pyritään ottamaan 

tämä huomioon populaatioon 

vedettävissä johtopäätöksissä 
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Vaste ja tekijä 

• Vaste on muuttuja, joka on 
kiinnostuksen kohteena (selitettävä 
muuttuja, response, dependent variable) 

– Voidaan mitata kerran (esim systolinen 
verenpaine) 

– Voi tietenkin olla numeerinen tai 
kategorinen; mitä mitta-asteikkoa vaan 

– Mitata useampaan kerran samalta 
henkilöltä (mittausten eli havaintojen 
välinen riippuvuus!) 

– Kiinnostuksen kohteena voi olla useampi 
muuttuja (esimerkiksi lonkan ja 
lannerangan luuntiheys, muuttujien välinen 
riippuvuus) 
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Vaste ja tekijä 

• Vastemuuttujan tasoeroja, vaihtelua 
pyritään kuvaamaan tekijän avulla 
(selittävä muuttuja, independent 
variable, factor) 

• Esimerkiksi  

– halutaan selvittää, kuinka systolinen 
verenpaine selittyy  sukupuolen ja iän 
avulla 

   tai 

– miten silmänpaineen muutosta voidaan 
selittää lääkeannoksella 

• Tekijä voi siis olla kategorinen tai 
numeerinen 
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Tutkimustyypit lyhyesti 

• Retrospektiivinen: havainnoiva 

tutkimusta,  jossa esimerkiksi 

poimitaan data rekistereistä 

(esimerkiksi tapaus-verrokki [case-

control] tutkimukset, etsitään yhtä 

sairautta sairastavaa henkilöä kohti 4-

5 tervettä verrokkia, jotka muuten 

mahdollisimman samanlaisia, 

sairautta lukuun ottamatta) 

• Käytetään paljon esim 

diagnostiikassa, jossa 

screenataan/etsitään harvinaisia 

sairauksia 
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Tutkimustyypit lyhyesti 

• Prospektiivinen: tässä kurssissa 

keskitytään kokeelliseen 

tutkimukseen, jossa mukana 

useimmiten satunnaistaminen, ehkä 

myös sokkoutus 

– Suunnitellaan tutkimus ja 

tutkimushenkilöiden altistus 

– Seurataan/mitataan 

– Datan käsittely 

– Tilastolliset analyysit 

– Päätelmät 

– Raportointi 
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Tutkimus 

• Kaikissa tutkimuksissa suunnittelu on 
erittäin tärkeä 

• Tutkimussuunnitelma 

– Tavoite (objectives) [ryhmien välinen ero, 
samankaltaisuus, mitattavan suureen 
lisäys, väheneminen] 

– Muuttujat, mittausmenetelmät 

– Milloin mitataan 

– Otoskoko 

– Tilastotieteen metodit 

– http://health.usf.edu/NR/rdonlyres/90E7BA
14-AD20-4EC6-BD76-
EE4C236BFACB/0/Guidelinesfordesigning
aclinicalstudyprotocoldoc.pdf 
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Tutkimussuunnitelma 

statistiikan kannalta 

• Mitä halutaan osoittaa (=tutkimushypoteesi)? 
Mikä on tutkimuksen tarkoitus? 

• Kuinka paljon dataa pitää kerätä 
(=otoskokolaskut!) 

• Mikä on populaatio, mihin haluat tulokset 
yleistää? 

• Mikä on asia mitä tutkit (=vaste)? 

• Miten vastetta mitataan (=millainen vaste on)? 

• Mitä muuta dataa mitataan/kerätään? Miten data 
kerätään? 

• Miten data analysoidaan? 

 

Kaikki tämä on ajateltava etukäteen, että kaikki 
tarpeellinen data tulee kerättyä ja päätelmiä voidaan 
tehdä! 
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Raporttipopulaation valinta 

• Otetaanko tilastoraportointiin  mukaan 

kaikki? Suunniteltava suunnitelmassa 

– Myös ne, jotka eivät aloittaneet 

lääkitystä? 

– Myös ne, jotka söivät lääkettä väärin? 

– Myös ne, jotka söivät muita lääkkeitä? 

– Myös ne, jotka keskeyttivät? 

– Myös ne, jotka tulivat mittauksiin vääriin 

aikoihin?  

– jne  
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Lääketutkimuksissa 

• ITT = intent to treat populaatio 

–  = kaikki satunnaistetut 

–  = kaikki, jotka aloittivat lääkityksen 

 

• PP = per protocol 

– = kaikki, jotka noudattivat 

tutkimusprotokollaa jollakin kriteerillä 

– kriteerit täytyy määritellä huolellisesti 
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Kokeellinen tutkimus 

• Joku tekijöistä voi olla vielä 

tarkemmin sanottuna käsittelytekijä 

• Tekijän taso voidaan määrätä 

halutuksi  kunkin havainnon  kohdalla, 

esim lääkeannos 

• Se voi olla myös erilainen 

lääkeannostelumuoto 

• Leikkaustapa 

• Neuvonta/ei-neuvonta  

• Erilaiset liikuntamuodot 
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Lohkotekijä 

• Lohkotekijä = Tutkija ei määrää 

tekijän arvoa, vaan tieto vain kerätään 

(esim sukupuoli) 

 

• Käsittelytekijät ja lohkotekijät ovat 

kiinteitä tekijöitä, johtopäätökset 

halutaan vain vetää niiden edustamiin 

luokkiin, tai arvoihin 
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Satunnaistaminen 

• Satunnaistaminen eli randomisointi  

– Vertailevissa tutkimuksissa pitää 
satunnaistaminen tehdä ja tehdä se 
oikein  

– Jaetaan tutkittavat esimerkiksi 
lääkeryhmiin (niiden ei tarvitse olla 
samansuuruisia) 

– Satunnaistamisella pyritään turvaamaan 
se, että ryhmät ovat mahdollisimman 
vertailukelpoisia muiden tekijöiden 
osalta kuin tutkittava altistus/lääke 

– Satunnaistamisella estetään tutkittavien 
subjektiivinen valinta eri ryhmiin (lääkäri, 
hoitaja, henkilö itse) 
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Satunnaistaminen 

• Tehdään tietokoneohjelmalla, joka pitäisi 
olla toistettava  

• Satunnaistamistapoja monia 

• Satunnaistaminen tehdään 
mahdollisimman myöhään eli kun on 
tarkistettu kaikki asiat ja todetaan tutkittava 
sopivaksi tutkimukseen ja tutkittava haluaa 
siihen lähteä 

• Tärkeää tehdä hyvin ja esim tasapainottaa 
10 hengen välein (5 kpl A-ryhmään ja 5 kpl 
B-ryhmään) 

• Usein tehdään ns stratifioitu 
satunnaistaminen tutkimuskeskuksittain, 
sairauden vakavuusaste ym suhteen 
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Tekijöitä randomisointiin 

• Jos esim lääke voi vaikuttaa eri 
tavalla naisiin ja miehiin, ja kävisi niin, 
että kaikki miehet olisivat 
lääkeryhmässä B -> ei voida tietää, 
onko ero lääke-ero vai sukupuolista 
johtuva; sukupuolten vaikutus voi 
sekoittua lääkeannoksen 
vaikutukseen ja tehtäviin päätelmiin 

• Nämä tekijät pitää olla tilastollisessa 
mallissa mukana 

• Ei kannata laittaa montaa tekijää 
randomisointiin, tutkimus 
monimutkaistuu ja kenties hidastuu 
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Sokkoutus 

• Usein randomisoinnin lisäksi tutkittava 

hoito sokkoutetaan 

– Kaksoissokko (double-blinded), 

hoidettava tutkimushenkilö, eikä 

lääkäri/hoitaja tiedä, mitä lääkettä 

tutkittava saa 

– Hätätilanteen varalta on oltava 

mahdollista saada selville tutkittavan 

hoitoryhmä, sitä varten oltava olemassa 

järjestelmä  

– Yksöissokkoutettu (single-blinded), 

jossa tutkimushenkilö on sokkoutettu, 

tutkimushenkilökunta ei 
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Randomisointi+sokkoutus 

+standardointi 

• Esimerkki. Tutkimushenkilöt 
satunnaistetaan lääkeryhmiin A ja B. 
Tutkimus on kaksoissokko; mittaava 
henkilökuntakaan eikä tutkittava  tiedä, 
missä ryhmässä tutkittava on 
(lääkepurkit pakattu etukäteen ja 
lääkehoidot identtisen näköisiä). 

• Lisäksi hoito on standardisoitu, kuvattu 
hyvin tarkkaan tutkimussuunnitelmassa. 

• Voi olla myös niin, että esim ruokailut, 
liikunnan määrä on tiukasti määritelty. 

• Näin voidaan olla vakuuttuneita, että 
mikäli tilastollisesti merkitsevää eroa 
havaitaan ryhmien A ja B välillä, se 
voidaan todeta lääkkeestä johtuvaksi. 
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Usein käytettyjä koeasetelmia – 

Rinnakkaisryhmä 

• Usein tutkittavat satunnaistetaan koko 

tutkimuksen ajaksi yhteen ryhmään 

(esim lääkeryhmä 50mg tai 100mg) 

• Ryhmän sisällä voi tapahtua myös 

esim annostuksen muutoksia kaikilla 

ryhmään kuuluvilla (esim ensimmäiset 

14 päivää 25 mg ja sitten vasta 

suurempi annos) 
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Toistomittaus 

• Voidaan käyttää miltei kaikissa 

koeasetelmissa 

• Usein tutkimuksessa mitataan 

toistuvasti jotakin asiaa, useassa 

aikapisteessä (ennen –jälkeen jne) 

• Aikapisteet on suunniteltava 

tutkimussuunnitelmassa 

• Usein suunnitellaan suunnitellusta 

ajasta sallittu poikkeama 

• Puuttuvien havaintojen käsittely 

tärkeää 
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Cross-Over vaihtovuorokoe 

• Puolet henkilöistä saa ensin lääkettä A ja 
sitten B, toiset saavat ensi B ja sitten A 

• Toisen periodin alussa henkilöiden tila 
pitää olla sama kuin ensimmäisen 
periodin alus sa 

• Lääkevaikutuksen pitää olla 
nopea/nopeahko 

• Joko krooninen sairaus, tai terve henkilö 
(mitataan esim lääkkeen imeytymistä) 

• Lääkkeen eroa voidaan mitata kussakin 
henkilössä, tehokkaampi koeasetelma 
(koska samasta henkilöstä mitattujen 
arvojen välillä on vähemmän hajontaa 
kuin henkilöiden välisissä arvoissa) 
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Tyypillisin 2x2 cross-over tutkimus 
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Lähde: http://accp1.org/pharmacometrics/theory.htm 

 

• Wash-out jakson aikana pyritään siihen, että  

käsittelyn vaikutus on kokonaan poistunut 

 

• Monimutkaisemmissa cross-over tutkimuksissa  

Voi olla useampi period, useampia käsittelyitä jne 



Cross-over 

• Jos havaitaan carry-over efektiä 

(ensimmäinen periodin lääke 

vaikuttaa vielä jotenkin toisella 

periodilla), niin toinen periodi 

joudutaan pahimmassa tapauksessa 

hylkäämään statistisesta vertailusta 

– Silloin jäljelle jää usein liian pieni 

rinnakkaisryhmädata 

– Tämän efektin selvittäminen tehdään 

tilastollisella mallilla 
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Mukautuvat tutkimukset = 

Adaptive study design 

• Study design tai annokset tai muu asia 
voivat muuttua tutkimuksen aikana 

• Usein kokoontuu safety committee, joka 
päättää jatkosta, annosten muutoksista 
ym 

• Jos esim imeytymistutkimus, niin 
subjektit voivat muodostaa paneeleita   
– Ensin annostellaan 1. paneelin subjektit. 

Jokaisen periodin jälkeen vasta päätetään 
seuraava annostus. Kun 1. paneeli on 
loppunut niin sitten vasta alkaa 2. paneelin 
subjektien tutkimus 

– Safety committee voi milloin tahansa 
päättää tutkimuksen joko hyvien tai 
huonojen tulosten takia 
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Mukautuvat tutkimukset = 

Adaptive study design 

• Tutkimuskeskuksella hyvin haastava 
tutkimusasetelma 
– Miten resurssoida? 

– Miten tilata tarvikkeita? 
– Esim voi olla 2 tutkimusperiodia tai 16 periodia 

– Miten infota subjekteja? 
• Sinulla on 1-4 periodia, se tiedetään vasta aina 

1 päivää aikaisemmin kun periodi alkaa… 

• Vaatii myös nopeaa tiedon 
syöttämisestä, koska kaikki tulokset 
tarvitaan n.viikon sisään.. 
 

• Teoriassa optimaalinen (tieto optimaalisen 
nopeasti, minimimäärä subjekteja, lopetetaan heti 
kun tiedetään tarpeeksi, ei altisteta liikaa 
subjekteja) 
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Datan elinkaari 

• Datan keräyksen suunnittelu (lomake 

paperi/elektroninen) 

• Mittaus 

• Datan keruu 

• Datan tallennus ja tarkistus 

• Datan alustava käsittely (tunnusluvut 

ja kuvat) 

• Datan analysointi 

• Raportointi ja päätelmät 
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Havaintoaineisto = Data 

• Havaintoaineisto 
• Kaikista tutkituista tilastoyksiköistä saatua 

havaintojen joukkoa sanotaan havaintoaineistoksi 

• Useimmiten muuttujat sarakkeissa 

• Tilastoyksiköt riveillä 
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Monimutkaisemmat datat 

• Huom. Jos tutkittavalta mitataan 

toistuvasti samaa muuttujaa: 

– dataan voidaan silloin laittaa esim kaksi 

muuttujaa Pituus0 Pituus1 tai sitten 

kaksi muuttujaa Aika ja Pituus 

• Myös esimerkiksi lääkityksissä ja 

haittatapahtumissa voi tulla useampi 

havainto (tai ei yhtään) jokaiselta 

tutkittavalta 
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Data 

• Henkilötietojen koodaus, 
henkilönumero (IDnro) 

• Oletetaan, että muuttujissa on sama 
mittausyksikkö kaikilla havainnoilla. 
Jos näin ei ole, niin tarvitaan 
ylimääräinen muuttuja kuvaamaan 
yksikköä (cm/inch). 

• Dataa voidaan koodata (esim 1=kyllä, 
0=ei) 

• Puuttuvan tiedon merkinnät  

• Data pitää tarkistaa! 
Vähimmäistarkistus on määrä, min, 
max ja puuttuvat 
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Metadata 

• Datan kuvaus 

– Muuttujan nimet usein lyhenteitä, mitä 

ne ovat ’oikeasti, esim hb = hemoglobin 

(g/l) 

– Viitearvot labramuuttujille (134-157 g/l 

miehille, 117-155 g/l naisille) 

– Luokkien selitykset a=musta, 

b=valkoinen, c=sininen jne 

– Puuttuvan datan koodit (esim a= 

mittausalueen alapuolella, b=ei mitattu, 

c=näytettä liian vähän) 
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Datan tallennus ja tarkistus 

• Jos data on kerätty paperilomakkeilla 

– Tallennetaan data  

– Excel (huom tarkistuksia, datan luokkia 

voi laittaa Exceliin helpottamaan työtä) 

– Tietokantaohjelmat (MS-Access jne) 

• Dataa voidaan kerätä myös eCRF 

(elektronic case report form), tai 

puhelimella jne, mutta tietoturva  

vaatii erityishuomiota 
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Data 

• Varmuuskopioi! 

• Versiohallinta! 

• Jaa tarvittaessa data pienempiin osiin 

• Tee päätöksistä pöytäkirjaa 

• Pidä korjauksista listaa 
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Datan tallennus ja tarkistus 

• Tarkistetaan data yksi muuttuja 

kerrallaan 

– Minimi, maksimi, keskiarvo..(num) 

– Frekvenssit (kat) 

– Kuvat 

– Onko poikkeavia havaintoja -> 

tallennusvirheitä vai oikeita arvoja? 

– Puuttuva data 
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Statistiikan tarkoitus 

• Tilastollisen tutkimuksen tarkoitus on 

muodostaa mahdollisimman hyvä 

mielikuva havaintoaineistosta, siinä 

esiintyvistä säännönmukaisuuksista ja 

vaihtelusta. Tällöin tietämys 

tarkasteltavasta ilmiöstä voi lisääntyä 

(Matti Grönroos).  
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Statistiikan tarkoitus 

• Tarkastelu suoritetaan kuvailemalla 

havaintoaineistoa ja muodostamalla 

tilastollinen malli. Mallit ovat perusta 

aineistosta tehtäville päätelmille, 

aineiston analyyttiselle tarkastelulle. 
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Statistiikan tarkoitus 

• Statistiikka on kuin tutkijan silmälasit, 

auttaa luomaan mahdollisimman 

objektiivisen kuvan ilmiöstä datan 

avulla 

 

• Luoda yhtenäinen, objektiivinen 

todennäköisyysmitta, jota muut voivat 

arvioida 
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Statistiikan väärinkäyttö 

• Jos statistiikka ei suunnitella, tehdään 

vain kymmenittäin testejä, niin 

mahdollisuus virhepäätelmiin on 

valtava, siksi julkaisuja lukiessaan on 

syytä tarkastella tutkimuksen 

suunnitelmallisuutta tarkkaan 

• Myös kuvien lukemiseen 

mediassa/julkaisuissa on kiinnitettävä 

suurta huomiota 
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Mitta-asteikko 

• Mitta-asteikolla tarkoitetaan sitä 

tarkkuutta, jolla jotain muuttujaa 

mitataan 

• Erilaiset mittausmenetelmät päästään 

erilaisiin mittaustarkkuuksiin ja myös 

eri mittaustavat poikkeavat 

menetelmällisesti toisistaan 

• Vaikuttavat tilastolliseen raportointiin, 

testien valintaan 
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Muuttujien tyypit ja mitta-

asteikko 

Tyyppi Mitta-asteikko (Scale) Kuvaus Esimerkki 

Kategorinen Luokittelu (Nominal) Kuvaa erilaisia ryhmiä Nainen/Mies 

  

Järjestys (Ordinal) 

Asteikko asettaa 

havainnot vain 

järjestykseen 

Positiivinen/Rajatapaus/

Negatiivinen 

1,2,3 (1=täysin eri 

mieltä, …,  

3=täysin samaa mieltä) 

Numeerinen 

Välimatka (Interval) 

Asteikon luokkien 

välimatka on aina yhtä 

suuri  

Lämpötila 

  
Suhde (Ratio) 

Asteikossa on todellinen 

nollapiste  
Henkilön pituus 

  
Absoluuttinen 

Myös mittayksikkö on 

kiinnitetty 
Lastenlasten lukumäärä 
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Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen 

päätyyppiin: kategorisiin (categorical) eli 

kvalitatiivisiin ja numerisiin (numerical) eli 

kvantitatiivisiin. Lisäksi muuttujat voidaan 

luokitella mitta-asteikkojen (measurement 

scale) perusteella. 
 

 

 

 



Kategoriset 

• Luokitteluasteikko 
(nominaaliasteikko)   

• Havainnot voidaan luokitella johonkin 
ryhmään, voi kuulua vain yhteen 
ryhmään, luokilla ei ole järjestystä  

– Voi olla 2-luokkainen (kyllä/ei) = 
dikotominen asteikko 

– Tai useampia esim värit (musta, 
valkoinen, punainen, sininen), ammatti, 
koulutustaso, ikäluokka 

– Usein luokat koodataan esim (A, B, C, D) 
tai (0, 1, 2, 3) vain datan käsittelyn 
helpottamiseksi 
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Kategorinen-

Luokitteluasteikko 

• Raportoidaan kuinka monta esim 

henkilöä kuuluu kuhunkin luokkaan ja 

prosenttiosuudet, dataa ei saa 

käsitellä numeerisena muuttujana 

(vaikka luokat olisivat koodattu 

0,1,2,3,4). 
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Kategoriset 

• Järjestysasteikollinen 
(ordinaaliasteikko),  

• Poissulkevia luokkia, mutta luokilla 
järjestys 

– Tosi hyvä, hyvä, ok, huono, tosi huono 

– Onko hyvä -> ok sama kuin huono -> tosi 
huono? 

– Eli ’etäisyydet’ luokasta toiseen erimittaisia, 
ei-täsmällisiä eli välimatkoja ei voida 
määrittää 

– Muita esim: mineraalin kovuus, 
röntgenkuvan laatu, sotilasarvo  

– Huom: keskiarvon ym laskeminen ei 
järkevää, vaikka arvot koodattaisiin 
1,2,3,4,5 
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Numeeriset 

• Välimatka-asteikollinen 
(intervalliasteikkko) 

• Numeerinen muuttuja 

• Etäisyydet järkeviä, mutta suhteet eivät 

• Negatiiviset arvot mahdollisia 

• Esimerkiksi lämpötila, arvosana  

– ’matka’ +5 -> +10 on sama kuin +20 -> +25 
asteeseen 

• On järkevää sano, että tänään kolme 
astetta lämpimämpää, mutta ei että 
tänään 5% lämpimämpää 

• Voidaan laskea ja vertailla erotuksia  
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Numeeriset 

• Suhdeasteikko 

• Mitataan jatkuvia, numeerisia 
muuttujia 

• Suhdeasteikollisia muuttujia voidaan 
yleensä mitata useammalla kuin 
yhdellä mittayksiköllä 

• Suhdeasteikollinen muuttuja ei voi 
olla negatiivinen (on absoluuttinen 
nollapiste) 

– esim älykkyysosamäärä, paino, pituus 

– Voidaan laskea arvojen välisiä suhteita 
erotusten lisäksi 
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Numeeriset 

• Absoluuttinen asteikko on vielä 

suhdeasteikon erikoistapaus, 

mittayksikkö on yksiselitteinen ja sitä 

ei voi muuntaa 

– Yksikkö silloin absoluuttinen 

– esim lukumäärä 

– Nollakohta on aina lukittu 
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Asteikko vaikuttaa 

raportointiin 

• Numeerinen muuttuja voidaan kerätä 

kategorisena (esim palkkaluokka). 

Jos haluat raportoida keskipituuden 

pituus on kerättävä esim cm:n 

tarkkuudella. Jos riittää pituusluokka, 

niin voidaan kerätä vain se.  

• On tärkeää tunnistaa, mihin 

asteikkoon keräämäsi datan muuttujat 

kuuluvat, koska datan raportointitapa 

ja analyysien valinta perustuu siihen 

• Välillä vaikutat asteikkoon itse 
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Mieti aina  

1. Mikä on kysymyksen asettelu : study 
objectives = hypoteesi = tutkimusväite 

2. Mikä on tilastoyksikkö? 

3. Mikä on vaste?  
– Onko niitä 1 vai monta? (monta aikapistettä 

vai monta muuttujaa) 

4. Millainen vaste on? 
– Onko vaste kategorinen, numeerinen? 

– nom/järj/välim/suhde/abs? 

5. Mikä/mitkä on tekijöitä? 

6. Millaisia tekijät ovat? 
– Ovatko tekijät kategorisia vai numeerisia? 

– Tekijöiden suhde toisiinsa ja tutkimukseen? 

7. Vasteiden/tekijöiden riippuvuudet 
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Esimerkki 

The absolute bioavailability of clodronate from two 

different oral doses 
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Jo abstraktista selviää 

• Tutkittavia on 30, terveitä vapaaehtoisia 
(riippumattomia) 

• Tutkimusta ei ole sokkoutettu 

• Tutkimus on randomisoitu 

• Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia 
hyötyosuutta kahdella eri annoksella 

• Tutkimus on 3-periodinen cross-over 
tutkimus  

• Vaste: AUC(0-48h) on tärkein (num) 
(riippuvia) 

• Muita vasteita: Cmax, Tmax, t1/2, Ae0-48h 
(num) 

• Tekijä: Lääkeannos (kat) 

 

 
51 



Lisää infoa (mitta-asteikko) 

vasteesta/tekijästä 
• Vaste: AUC(0-48h) on tärkein 

– Numeerinen,  

– Suhdeasteikollinen, 

– Riippuvia, voidaan laskea jokaiselle 
subjektille suhteita (erotuksia) 

– > voidaan laskea suhteita henkilölle eri 
periodin välille ja niiden tunnuslukuja (tässä 
esimerkissä suhde on erityisen tärkeä, 
muissa tutkimuksissa se voi olla erotus tai 
prosenttimuutos)  

• Tekijä: Lääkeannos  
– Kategorinen, luokitteluasteikollinen 

 

– Halutaan verrata 800 mg, 1600 mg 
(capsule) iv-annostukseen 

– Määritellään siis vain osa vertailluista 
tärkeäksi  
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Lisää mitta-asteikko 

esimerkkejä 
• Sukupuoli 

– Kategorinen 

– Luokitteluasteikollinen, vieläpä dikotominen (2-luokkainen) 

 

• PEF mittaustulos astmatutkimuksissa 
– Numeerinen, suhdeasteikollinen 

 

• PEF % muutos astmatutkimuksissa 
– Numeerinen, välimatka-asteikollinen (koska ei ole järkevää 

laskea %-muutosta prosenteista)  

 

• Mielipide, (esim voimakkaasti samaa mieltä…voimakkaasti 
eri mieltä) 
– Kategorinen 

– Järjestysasteikollinen 

  

• Leikkausten määrä 
– Numeerinen 

– Absoluuttinen asteikko (absoluuttinen nollapiste), suhde 
edelleen järkevä (myös erotus) 
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• Tehtävä 1. Mitä mittaustasoa ovat seuraavat muuttujat: 

• luokan oppilasmäärä 

• suuntautumisvaihtoehto (tai opintojakso) 

• vastaus muotoa: usein - harvoin - ei koskaan 

• ulospäinsuuntautuneisuus (ulkopuolinen tarkkailija 
havainnoi näkymättömissä 20 henkilön ryhmätilannetta 
ja antaa heille pisteitä 1-10 heidän käyttäytymisensä 
perusteella 

• juostu matka Cooperin testissä 

• kunto mitattuna Cooperin testin avulla 

• palkan määrä 

• sukupuoli 

• tietokoneen käyttöaika 

• vuosiluku 

 

• Tehtävä 2. Mieti, missä 'en osaa sanoa' -vaihtoehdon 
paikka on Likert-asteikolla. Jos 'en osaa sanoa' -
vaihtoehto on mukana, onko mittaustaso edelleen 
järjestysasteikko? 
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