
Korrelaatio (Pearson)
• Muuttujien pitää olla numeerisia, suhdeasteikollisia tai 

välimatka-asteikollisia (järjestysasteikko ei riitä) 
• Voivat olla eri yksikköä
• Saavat olla vasteita tai tekijöitä, siihen ei oteta kantaa
• Muuttujien täytyy olla noudattaa likimain 

normaalijakaumaa
• Ei saa olla pahoja poikkeavia havaintoa (outlier)
• Siksi tee aina sirontakuva!
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Korrelaatio
• Kun kiinnostuksen kohteena on lineaarinen riippuvuutta 

kahden muuttujan välillä, sitä voidaan mitata 
korrelaatiokertoimella (Pearson correlation)
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Korrelaatio (Pearson)
• Lineaarista yhteyttä kuvataan suoralla
• Korrelaatio on arvo -1 ja 1 välillä, ’riippuvuusmitta’

– 1, täydellinen positiivinen lineaarinen riippuvuus
– -1, täydellinen negatiivinen lineaarinen riippuvuus
– 0, ei lineaarista riippuvuutta ollenkaan
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Korrelaatio

• Jos muuttujat ovat riippumattomia, ne ovat myös 
korreloimattomia

• Mutta huom. Jos korrelaatio on pieni ≈ 0, niin 
riippuvuus voi olla olemassa, se vain ei ole 
lineaarista (suoran muotoista)
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Korrelaatio (Spearman)
• Toinen yleisesti käytetty korrelaatio on Spearmanin korrelaatiokerroin
• Epäparametrinen vastine Person korr.kert.
• Perustuu järjestyslukuihin
• Yhteyden mitta usein järjestysasteikolliseen dataan ja erityisesti 

pienissä aineistoissa
• Jos muuttujien välillä monotoninen yhteys
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Korrelaatiokerroin (Spearman)

• Milloin? Miksi?
– Kun yhteys monotoninen
– Sopii myös järjestysasteikolliselle datalle (kun Pearson

ei niille sovi)
– Voi myös tehdä ’sensitiivisyysanalyysinä’ Pearsonin

korrelaatiolle (varsinkin pienet aineistot)
– Jos ei haluta tehdä normaalisuusoletusta
– Ei ole herkkä poikkeaville havainnoille
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Korrelaatio tulkinta

• Usein mietitään, mitä tämä riippuvuusmitta kertoo
• Osa käyttää jakoa

• Vastaavasti voi testata, eroaako korrelaatiokerroin 
tilastollisesti merkitsevästi nollasta 
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Korrelaatiosta eteenpäin

• Jos korrelaatio ei riitä, vaan halutaan saada 
tarkempaa tietoa lineaarisesta yhteydestä, 
kaivataan suoran yhtälöä, jotta saataisiin selville 
mahdollinen tasoero (missä leikkaa y-akselin) ja 
kuinka jyrkkä suora on (suoran kulmakerroin)

• Siirrytään lineaariseen regressioon
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Lineaarinen regressioanalyysi
• Havainnot riippumattomia (siis vain yksi havaintopiste per tutkittava)
• Vaste numeerinen Y
• X-akselilla tekijä (1 kpl) numeerinen tai voi olla myös vaste
• Tarkastellaan tekijän/vasteen lineaarista yhteyttä vasteeseen
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Lineaarinen regressioanalyysi

• Etsitään parasta mahdollista funktiota  (y = a + bx + 
e)

• a on leikkauspiste x=0 kohdassa (intercept) 
• b on kulmakerroin eli jos x muuttuu yhden yksikön, 

paljonko y muuttuu (slope) 
• e on jäännös (residual), jota ei pystytty 

regressiosuoralla selittämään
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Lineaarinen regressioanalyysi

• Kuva kannattaa piirtää aina, siitä näkee sopiiko 
malli hyvin aineistoon, onko poikkeavia havaintoja, 
jotka vaikuttavat tuloksiin ym

• Jäännöksien jakaumaoletus on normaalijakauma 
(silloin on löytynyt suora, joka sopii dataan hyvin)
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Regressiot
• Yleistyy monen tekijän/vasteen tapaukseen, jossa 

tulee jokaiselle tekijälle/vasteelle oma kulmakerroin 
bi

• Kuvan piirtäminen haastavaa, mutta 
kulmakertoimen merkistä näkee, onko yhteys mihin 
suuntaan

• Jokaiselle kulmakertoimelle tulee myös p-arvo, joka 
kuvaa onko yhteys tilastollisesti merkitsevä, eli 
poikkeaako kulmakerroin nollasta
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• Huom. Lineaarinen regressioanalyysi mittaa 
lineaarista yhteyttä. Jos yhteys on epälineaarinen 
tai noudattaa  polynomista yhteyttä (Y = a + bx + 
cx2 + dx3 jne) täytyy mallia monimutkaistaa tai 
vaihtaa  metodia
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Frekvenssiaineistot

• Jos vaste on kategorinen (esim A/B/C, murtuma/ei 
murtumaa), niin tietenkään ei voida tehdä ANOVAa, 
tai epäparametrisiakaan testejä

• Kategorisen datan analyysit ovat aina heikompia 
kuin numeerisen, joten jos lasketaan otoskokoa, 
päädytään aina suurempiin otoskokoihin->usein 
päämuuttuja vaihdetaan numeeriseksi jos voidaan
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Frekvenssiaineistot

• Jos vaste on kategorinen, ei tekijöitä, datan voi 
parhaiten kuvailla jokaisen luokan frekvensseillä, 
osuuksilla ja mahdollisesti osuuden/osuuksien 
luottamusvälillä
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Frekvenssiaineistot

• Usein frekvenssiaineiston jakauma kuvataan 
pylväillä tai erilaisilla sektoridiagrammeilla

• Frekvenssitaulukosssa ovat frekvenssit, 
kokonaisosuudet=prosentit (ni/Total n), riviprosentit, 
sarakeprosentit)

• Expected on odotettu frekvenssi siihen soluun = 
(riviTotal*sarakeTotal)/Total

122



Frekvenssitaulukko

• Esim (8215*9925)/11339=7190.6
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Frekvenssiaineistot

• Expected lukujen avulla voi vertailla, onko solussa 
havaittu frekvenssi suurempi vai pienempi kuin ’mitä 
pitäisi olla’ mikäli taulukossa olevat muuttujat 
olisivat  täysin riippumattomia

• Näihin lukuihin perustuukin jotkut tilastolliset testit 
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Frekvenssiaineistot
• Mitä prosentteja sitten käytetään? Se riippuu tutkimusasetelmasta
• Jos esim on tutkimustilanne, jossa tutkitaan lääkettä A ja B ja niiden 

vaikutusta lonkkamurtumiin
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Frekvenssiaineistot

• Raportti:
• Ryhmässä A oli ihmisiä, joilla lonkkamurtuma 44 kpl 

(57%) ja ryhmässä B 34 kpl (71%).
• Käytetään riviprosentteja, koska nyt halutaan 

vertailla ryhmiä tässä lääketutkimuksessa
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Frekvenssiaineistot

• Jos taas data on rekisteristä kerättyä dataa, jossa 
A=mies ja B=nainen, voidaankin kirjoittaa:

• Murtuneista henkilöistä 44 kpl (56%) oli miehiä ja 34 
kpl (44%) naisia

• Henkilöitä, joilla todettiin lonkkamurtuma oli 78 kpl 
(62%).
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• Huom ole tarkkana, että taulukkoon tulevat luvut 
ovat riippumattomia eli esim henkilöitä, ei murtumia 
(tai tulkinta taas muuttuu)

• Silloin tulkinta on esimerkiksi: Murtumista 73 kpl 
(34%) oli rannemurtumia…. Syödyistä lääkkeistä 
44% oli masennuslääkkeitä… Huom. Näihin 
tapauksiin ei sovellu perustestit, joissa oletetaan 
riippumattomuus havaintojen välillä!
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Frekvenssiaineistot
• Odotetuttuja frekvenssejä (Expected) lukuja ei 

koskaan raportoida, mutta niistä voi helposti tutkia 
kahden muuttujan välistä yhteyttä, mikä 
yliedustettu/aliedustettu

• Jos tutkimuksessa mukana myös kolmas 
kategorinen muuttuja, niin taulukot voi tehdä 
esimerkiksi jokaiselle keskukselle erikseen ja siten 
tutkia kuvailevasti, onko muuttujien välinen yhteys 
erilainen eri keskuksissa
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Frekvenssiaineistot

• Kun meitä kiinnostaa onko ryhmien välillä eroa 
lonkkamurtumien määrässä, tehdään testi, joka 
testaa näiden kahden muuttujan välistä riippuvuutta 
(lonkkamurtuma vaste, ryhmä tekijä) 

• Nollahypoteesi on siis, että nuo kaksi muuttujaa 
ovat riippumattomat

• Vaihtoehtoinen hypoteesi on, että eivät ole 
riippumattomat

130



Chi-square test

• Testi siis perustuu odotettuihin frekvensseihin 
(expected) ja niistä laskettuihin 
monimutkaisempaan suureeseen. Tämä suure 
noudattaa khin-neliö-jakaumaa (vapausasteella (r-
1)(s-1), missä s sarekemuuttujan luokkien määrä 
määrä, r rivimuuttujan luokkien määrä taulussa)-> 
tästä johdetaan taas p-arvo
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• Murtumadata (Analyze Fit Y by X):

• Raportti: When number of persons having hip 
fracture were compared between groups A and B, 
statistically significant difference was not detected
(p=0.12).  
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• Khin-neliö-testi perustuu oletukseen, että otos on 
’suuri’ 

• Kun havaitut frekvenssit ovat pieniä (tai expected
alle 5), niin on parempi tehdä tarkka testi, Fisherin
tarkka testi (Fisher’s exact test). Periaatteessa 
tämän voi tehdä aina, mutta ajoaika voi olla 
tauluilla, joissa paljon luokkia huomattavan pitkä

• Voi aina, jos mahdollista, katsoa molemmat, ja 
sensitiivisyysperiatteella taas vertailla tuloksia
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Frekvenssiaineistot
muutos /agreement

• Jos jotain asiaa on mitattu toistuvasti samasta 
tilastoyksiköstä 
– Oire eri aikapisteissä
– Haittatapahtuma cross-overin eri periodeilla 

(=käsittelyillä)
– Samasta näytteestä kaksi testiä

• Halutaan tutkia, onko muutosta tapahtunut tai 
esiintyykö haittatapahtumaa kahdella eri lääkkeellä 
eri määrä 



Haittatapahtuma Lääke B = No Lääke B =Yes
Lääke A  = No 100 19
Lääke A = Yes 3 231
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Haittatapahtuma eri lääkkeillä (cross-over
tutkimus)

HUOM. Testissä käytetään vain dataa (0,1) ja (1,0). 
Jos molemmat lääkkeet ovat esim aiheuttaneet haittatapahtuman, 
ei tule mitään informaatiota erosta.
Symmetry of disagreement



• In the following example, a researcher attempts to determine if a drug has an effect on a particular 
disease. Counts of individuals are given in the table, with the diagnosis (disease: present or absent) 
before treatment given in the rows, and the diagnosis after treatment in the columns. The test requires 
the same subjects to be included in the before-and-after measurements (matched pairs).

After: present After: absent Row total
Before: present 101 121 222
Before: absent 59 33 92
Column total 160 154 314



• In this example, the null hypothesis of "marginal homogeneity" would mean there was 
no effect of the treatment. From the above data, the McNemar test statistic with Yates's 
continuity correction is

• has the value 21.01, which is extremely unlikely to from the distribution implied by the 
null hypothesis. Thus the test provides strong evidence to reject the null hypothesis of 
no treatment effect.

Eli selkeä treatmentin vaikutus datan perusteella nähtävissä



Agreement

• Kaksi röntgenlääkäriä arvioi samaa kuvaa
• Kahdelle näytteelle tehdään eri testi (löytävätkö 

testit sairauden yhtä hyvin)



• Agreement luvut suoraan taulusta

• Näitä käytetään FDA (USAn viranomainen) ohjeessa medical device
• Lasketaan kyseisille suureille luottamusvälit 

positive percent agreement = 100% x a/(a+c) 
negative percent agreement = 100% x d/(b+d)

Näissä oletetaan Rater 2 ‘Golden standard’ tai muuten varmempi tulos



• Usein agreement mittana käytetään Kappa-
statistiikkaa, mittaa ’degree of agreement’, 
erityisesti arvioijien yhteensopivuus (inter-rater
agreement) tai diagnostisen menettelytavan välillä. 
Laskentaan otetaan mukaan vain yhtäpitävät 
tulokset. Kertoimelle voidaan laskea myös 
luottamusväli.



Kappa
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P(a)=Observed percentage agreement = 35/50=0.7

P(e)= Probability of random agreement = 0.5

K= Pr 𝑎𝑎 −Pr 𝑒𝑒
1−𝑃𝑃(𝑒𝑒)

= 0.7 −0.5
1−0.5

= 0.4



Frekvenssiaineistot

• Kun aineisto monimutkaistuu (useampi tekijä, tekijät 
numeerisia tai kategoria), niin analyysit 
monimutkaistuu
– Vaste kaksiluokkainen, 1 tai useampi tekijä (num tai 

kat): logistinen regressio
– Vaste moniluokkainen, 1 tai useampi tekijä (num tai kat): 

multinominaalinen regressio
– Vaste järjestysasteikollinen, 1 tai useampi tekijä (num tai 

kat): proportional odds cumulative logit model…. 
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Riski
• Merkintä 1:100 (1 in 100)

• 1 sairas
• 99 tervettä
• Tai yhdellä potilaalla haittatapahtuma 100 

potilaan joukossa jne



ODDS
• 99 to 1
• p/(1-p), jossa p on tapahtuman todennäköisyys
• eli p=odds/(1+odds)
• Jos jonkun todennäköisyys on 0.8, niin odds= 0.8/(1-0.8)=4 

eli on 4-kertainen mahdollisuus, että tapahtuma tapahtuu 
kuin että ei tapahdu (4 to 1)

• Tai jos potilaan todennäköisys kuolla on 25% 
(tutkimuksessa on 25 potilasta 100:sta kuollut)

• Niin odds kuolemalle on 25/75 eli 1 kuolee ja 3 selviää (1 to 
3)



Risks/odds
• Absolute risk = Number of affected / number at risk
• Affected in group1=14, n1=200; affected in group 2 

n=22, n2=200
• Absolute risk in group1=14/200=7%
• Relative risk = (14/200): (22/200)=0.64. Risk of 

being affected in group 1 was 36% decreased in G1 
compared to G2

• Odds ratio = (14/186): (22/178) = 0.66 odds of 
being affected in G1 is 66% in G1 compared in G2
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Risks

• Absotute risk reduction = risk in G1 – risk in G2= 
0.07-0.11= -0.04 = 4%

• Number needed to treat (NNT) = 1/absolute risk
reduction = 1/0.04 = 25 = 25 subjects must ne 
treated with G1 treatment to avoid one affected.  
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Relatiivinen riski (RR) ja odds ratio (OR)
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SUHDE

• Verrataan aina 
– Sairaiden vs terveiden suhdetta
– Altistuneet vs ei-altistuneet
– Murtumapotilaat vs ei-murtumapotilaat

• Jos eroa näiden välillä ei ole, niin suhde = 1
– Tilastolliset testit testaavat nollahypoteesina suhde=1
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Relatiivinen riski (relative risk, RR)
• On todennäköisyyksien suhde

– p1 = tapahtuman todennäk. lääkeryhmässä = a/(a+b)
– p2 = tapahtuman todennäk. placeboryhmässä = c/(c+d)
– ovat absoluuttisia riskejä tapahtumaan per ryhmä

• Riski suhteutetaan kontrolliryhmään!
• RR = p1/p2

• Jos p1 = 0.03 ja p2 = 0.06, niin lääkeryhmässä on 
50% alentunut riski saada murtuma vrt placebo
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Murtuma Ei-murtumaa

Lääke a b a+b
Placebo c d c+d



Example Lung cancer CardioVascular disease
Absolute risk (unexposed)* 0.1% 5.8%
Absolute risk (exposed) 2.8% 8.5%
RR 28 1.5
Riskien  erotus/lisäys 2.7% 2.7%
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*) vuosittainen esiintyvyys

- RR kuvaa riskien suhdetta, ei sisällä informaatiota esiintyvyydestä (incidence).
- RR kuvaa suhdeluvulla kuinka paljon riski kasvaa/vähenee altistuksen 
vaikutuksesta.
- Potilaat, joilla oli altistava tekijä (tässä tupakka), on 28 (1.5)-kertainen riski 
saada keuhkosyöpä/CV verrattuna ei-altistettuihin  



• Odds ratio on epidemiologinen assosiaatioluku, 
joka kertoo, kuinka paljon riskitekijälle altistuminen 
on yhteydessä sairastumiseen. Odds ration
kääntäminen suomeksi on haasteellista, koska 
termi liittyy vedonlyöntiin. Sille on esitetty suomeksi 
termejä vetosuhde, suhteellinen tautipaine ja 
ristitulosuhde.[Wikipedia]
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia


Odds Ratio = ristitulosuhde
• Estimoi hyvin suhteellista riskiä kun tapahtuma on 

harvinainen
• Todennäköisyys, että tapahtuma tapahtuu jaettuna 

että ei tapahdu
• Kun tapahtuma/sairaus on harvinainen ->

– Kun OR ei eroa til.merk 1:sta, se tarkoittaa, että riski 
tapahtumaan/sairauteen ei ole kasvanut/vähentynyt 
verrattuna vertailuryhmään (esim lumelääke, ei-
altistetut, tupakoimaton, toinen sukupuoli jne)

– Jos eroaa 1:sta, riski on kasvanut/vähentynyt verrattuna 
vertailuryhmään  152



’Harvinainen tapahtuma’

• OR on hyvä estimaatti RR:lle, jos ilmaantuvuus 
(incidence) tapahtumalle/sairaudelle on alle 1%, 
kelvollinen jos alle 5%.

• Jos tapahtumaa yli 5%, niin OR yliestimoi RR-
arvion (antaa siis liian suuren/pienen arvion RR:stä)
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Odds ratio (OR) = ristitulosuhde

• Odds ratio lasketaankin ad/bc

• ODDS ratio = 15
25

∶ 14
6

= 15∗6
25∗14

= 0.257

• Miehillä kohtauksia 100*15/40=37.5%
• Ei-kohtauksia 62.5%, suhde on 0.6

• Naisilla kohtauksia 70%, ei kohtauksia 30%, suhde 2.3
• ’Suhteiden suhde’ = 0.6: 2.3=0.257
• Eli OR:n mukaan miehillä noin 74% alentunut riski saada murtuma 

naisiin verrattuna
• Huom RR = 0.54 eli 46% alentunut…

Kohtaus Ei-kohtausta Yht

Mies 15 (37.5%) 25 40
Nainen 14 (70%) 6 20



OR ja RR..vielä kerran
• Likimain samat, kun tapahtuman todennäköisyys on pieni 

(=tapahtumia vähän)
• OR käytetään useimmiten case-control tutkimusten yhteydessä
• RR käytetään yleensä kliinisten tutkimusten yhteydessä 

(randomized, cohort)

• Jos tapahtuman todennäköisyys on suurehko, niin OR ja RR 
poikkeavat huomattavasti (kuten esimerkissä)

• Ongelma on se, että usein ohjelmistot antavat OR:n logistisen 
regression yhteydessä, vaikka RR:ä olisi parempi käyttää [myös 
JMP, paitsi helpossa erikoistapauksessa]

• Usein OR antaa liioitellun tuloksen verrattuna RR:ään



OR vertailu RR

• Tapahtuma verraittain yleinen

• RR = 300/1300
450/1450

= 0.74

• OR = 300∗1000
450∗1000

= 0.67
• Tapahtuman riski on alentunut A-ryhmällä 

• RR: mukaan  26% 
• OR:n mukaan 33%

Event No event
A 300 1000 1300
Control 450 1000 1450



OR vertailu RR

• P(tapahtuma ryhmässä 1) = 116/191 = 0.607
• P(tapahtuma ryhmässä 2) = 19/89 = 0.213
• RR1/2 = 0.607/0.213 = 2.85

• OR1/2 = 116/75 : 19/70 = (116*70)/(75*20) =5.70

Tapahtuma Ei tapahtumaa Total N
Ryhmä 1 116 75 191
Ryhmä 2 19 70 89
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• Fit Y by X

• Huom. Y oletetaan, että 
tapahtuma on eka luokka 
(=pienin koodi)

• RR ja OR tulee punaisesta 
kolmiosta

• RR kysyy mihin verrataan
• OR laskee vaan
• Data:Esim Y=Uusinta (joka 

täytyy recoodata), X=ryhmä



Tapahtuma harvinainen

• PA= 4/1000 = 0.004
• PB = 8/1000 =0.008
• RRB/A = 0.008/0.004 = 2
• OR = (996*8)/(992*4) ≈ 2

Table 1 Tapah
tuma

Ei 
tapahtu
maa

Total N

Group A 4 996 1000
Group B 8 992 1000



Tapahtuma harvinainen

• PA= 4/1000 = 0.004
• PB = 4/500 =0.008 (erikokoiset ryhmät ok) 
• RRB/A = 0.008/0.004 = 2
• OR = (996*4)/(496*4) ≈ 2

Table 2 Tapah
tuma

Ei 
tapahtu
maa

Total N

Group A 4 996 1000
Group B 4 496 500



Kliininen tutkimus
Haittatapahtuma Ei-haittatapahtuma Total

Lääke 20 80 100
Placebo 10 90 100
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P1 = 20/100  = 0.2
P2 = 10/100  = 0.1

RR  = 2 

OR = 20/80 : 10 :90 = (29*90) : (10*80 )= 2.25

Suunniteltu



Muista case-control tutkimukset

• Siellä tapauksia/sairaista (case) on suhteessa 
paljon enemmän kuin ’oikeassa’ populaatiossa
– Usein suhde esim 1:4
– Tällöin absoluuttista/todellista riskiä ei voi laskea -> 

lasketaan OR
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Case-control
Syöpä (case) Ei-syöpä (control Total

Tupakka 20 10 30
Ei-Tupakka 80 90 170

100 100
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RR ei voi laskea, älytön!
P1 olisi 20/30 = 0.67
P2 olisi 80/170 = 0.47
RR olisi 1.4

OR = 2.25 on kelpo

Suunniteltu



Yhteenveto

• Kliininen tutkimus -> RR
• Jos tapahtuma harvinainen RR ≈ OR
• Jos tapahtuma EI ole harvinainen OR liioittelee aina!

• Case-control -> OR 

• HYVIN TÄRKEÄÄ: RR:n tai OR:n LUOTTAMUSVÄLI!!! 

• Monet ohjelmat laskevat vain Odds ration…



Logistinen regressio

• On regressioanalyysien erikoistyyppi
• Vaste on dikotominen (2-luokkainen)
• Tekijät kategorisia tai numeerisia
• Ei tietenkään voida olettaa normaalijakaumaa, 2-

luokkainen muuttuja noudattaa Bernoulli-jakaumaa
• Tarkastellaan/mallinnetaan tapahtuman 

todennäköisyyttä (esim kuollut/ei-kuollut, 
lonkkamurtuma/ei lonkkamurtumaa
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Logistinen regressio
• Logistisen regressioanalyysin ymmärtämiseksi täytyy tietää, mitä 

riskillä (odds) tarkoitetaan. Oletetaan, että tutkimuksessa naisista 70 
% ja miehistä 60 % ilmoitti haittatapahtumasta. Riskilukuja käytetään 
yleisesti esimerkiksi kuvattaessa vedonlyönnin voittosuhteita. 

• Riski saadaan suhteuttamalla tapahtuman todennäköisyys siihen 
todennäköisyyteen, että se ei tapahdu. Esimerkiksi yksittäisen naisen 
kohdalla haittatapahtuman todennäköisyys on 0,70 ja vastaavasti 
todennäköisyys, että hänellä ei haittatapahtumaa on 0,3 (=1-0,7). 
Näin naisten odds haittatapahtumalle on 0,7/0,3=2,33 
(todennäköisyyksien suhde haittatapahtuma/(ei haittatapahtumaa). 
Vastaavasti miesten odds on 1,5 (=0,6/0,4).
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• Riskiluku voi saada arvoja nollan ja äärettömän välillä
• Tilastotieteilijät haluavat usein, että arvot ovat -∞ -> ∞, 

täytyy käyttää logit-muunnosta

• P(Y=1) = todennäköisyys, että Y saa arvon 1
• Kaavassa siis tutkittavan tapahtuman riskin logaritmi
• Muunnoksen jälkeen yhteys lineaarinen
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Logistinen regressio käytännössä

• Usein vaste täytyy koodata 0, 1 ja täytyy tietää mikä 
on ohjelmiston oletus ’1/0’ vai ’0/1’ eli miten päin 
riski lasketaan (usein 0=ei tapahtumaa, 
1=tapahtuma)

• Usein tuloksissa on numeerinen arvo 
kulmakertoimelle (logaritmi-skaalalla), mutta 
vieressä myös riskiskaalaan palautettu arvo (eβ) 
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Riskiluvun tulkinta
• Jos riski on esim 1.023, niin se tarkoittaa, 

– että naisilla on 2.3% korkeampi riski saada lonkkamurtuma
• Jos riski on esim 0.82, niin

– Lääkeryhmässä on 18% alhaisempi riski lonkkamurtumaan
– Tai 0.82-kertainen riski

• Jos riskiluku on 4.2, niin
– sydänkohtauksen riski on 4.2-kertainen ryhmässä B

• Riski=1 tarkoittaa, että tapahtuman todennäköisyys on 
samankaltainen ryhmissä
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170

Jos näin yksinkertainen tilanne, 
saadaan RR ja OR ja niiden 
luottamusvälit JMP:ssa
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Jos useampi tekijä mallissa, 
RR ei saa JMP:ssa



Toistomittaus
• Menetelmissä, mitä ollaan käyty läpi, on useimmiten 

olut vain yksi vaste
• Hyvin yleinen koeasetelma on kuitenkin sellainen, jossa 

yksilöltä mitataan toistuvasti jotain, eli muodostuu 
toistettujen mittausten data. Tällöin, vaikka 
vastemuuttujia on vain yksi, niin monta tulosta siitä 
yhdestä muuttujasta (esim luuntiheys). On tehokasta 
analysoida se yhdellä mallilla, jossa mukana tuo 
riippuvuus. Voidaan silloin myös tutkia, mitä tapahtuu 
ajan funktiona. Onko muutos eri ryhmissä erilaista ym
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Toistomittaus

• Malli voisi olla 
• Systolinen verenpaine = group + time + group*time

+ sp + sp*time + sp*group
+ group*sp*time

• Tutkitaan siis vaikuttaako group niin, että vasteen 
arvot muuttuvat ajan suhteen ja tutkitaan myös, 
onko lääkkeen aiheuttama muutos samanlaista 
miehillä ja naisilla jne
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Toistomittaus – numeerinen muuttuja

• Eri aikapisteissä otetut mittaukset ovat riippuvia, 
niiden välillä on korrelaatiota
– Joissakin muuttujissa voi olla ns tasakorrelaatio, eli 

ensimmäisen, toisen..ja viimeisen mittauksen välillä on 
yhtä suuri korrelaatio

– Voi olla, että korrelaatio laskee mittausten etäisyyden 
kasvaessa

– Voi olla, että korrelaatiolla ei ole mitään rakennetta
• Näissä malleissa myös korrelaatio mallinnetaan
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Toistomittaus

• Nykylaskentasysteemit pystyvät ottamaan malliin 
mukaan myös ne subjektit, joilla puuttuvaa tietoa 
toistetuista mittauksista

• Puuttumisen pitäisi olla satunnaista
– Jos arvot puuttuvat sen tähden, että subjektit lopettavat 

tutkimuksen esimerkiksi arvojen ylittäessä jonkun rajan, 
ollaan ongelmissa

• Tekijä-arvot eivät saa puuttua (ne subjektit putoavat 
pois analyyseistä)

175



Monta vastetta

• Usein on myös tilanne se, että tutkitaan lääkkeen 
vaikutusta useampaan vasteeseen samaan aikaan 
(luuntiheys lonkassa, luuntiheys lannerangassa 
jne), silloin pitää osata monimuuttujamenetelmiä 

• Nämä menetelmät ovat esimerkiksi 
lääketeollisuudessa harvinaisia
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Monta vastetta

• Tyypillisempi tilanne on sellainen, jossa halutaan 
tutkia kahden (molemmat numeerisia tai molemmat 
kategorisia) muuttujan  välistä riippuvuutta.
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Elinaika-analyysi

• Joskus kiinnostuksen kohde on aika tapahtumaan, 
esimerkiksi
– Aika lääkkeen aloittamisesta lonkkamurtumaan
– Aika diagnoosista kuolemaan/pahenemisvaiheeseen

• Kaikille tutkittaville ei tapahtumaa tule tutkimuksen 
aikana

• Se on eri asia, kuin että tutkittava on lopettanut 
tutkimuksen (tietoa on vain siihen lopettamiseen 
saakka)
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• Tietoa on se, että ei ole tapahtunut tapahtumaa 
– Niitä havaintoja kutsutaan sensuroiduiksi havainnoiksi 

(censored)
– Monimutkaisemmat analyysit voivat vielä hyödyntää 

erilaista tietoa (useampi luokka sensuroiduissa 
havainnoissa, sensurointi tapahtunut jollakin välillä jne)
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Kaplan-Meier curve

• Käyrä tulee alaspäin jokaisesta tapahtumasta
• Sensuroidut havainnot merkattu usein viivalla, tai ympyrällä
• Ryhmiä voidaan verrata
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Elinaika-analyysi

• Hieman monimutkaisemmalla analyysimetodeilla 
saadaan taas riskiluku ryhmien vertailusta ja 
voidaan sisällyttää malliin taas useampia tekijöitä
– Cox’n suhteellisen vaaran malli (proportional hazards 

models), hazard ratio oletetaan vakioksi
– Muita malleja, jotka eivät tee tuota oletusta
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Hazard ratio

• http://www.youtube.com/watch?v=z1b2hFzXsrU
• Liittyy elinaika-analyyseihin, siellä esiintyvä 

suhteellisen riskin mitta
• Vertailee eroja koko seurannan aikana, ei vain 

seurannan lopun kokonaistulosta, kuten RR 
vertailee 

• Olettaa kuitenkin suhteen pysyvän vakiona koko 
tutkimusajan (Coxin mallin oletus)
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Coxin regressiomalli

• Vaarafunktio h(t)= [h0(t)]exp(β1X1+… βpXp),
• Missä t on aika ja Xi ovat tekijöitä, βi estimoitavia 

kertoimia, 
• h0(t) = perusriski
• h(t) = kuinka todennäköistä on, että tapahtuma 

tapahtuu subjektille ajanhetkellä t (tai pian sen 
jälkeen), jos tapahtumaa ei ole aiemmin tapahtunut
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Hazard ratio = hasardi suhde =vaarasuhde
• HR on siis esim lääkeryhmän potilaan suhteellista varaa, 

riskiä tai uhkaa, että hänelle tapahtuu tutkittava tapahtuma 
verrattuna lumelääkeryhmäläiseen, kun kaikki muut tekijät 
on vakioitu

• Jos HR on esim 0.4 (lääkeryhmä/placebo), niin 
lääkeryhmässä olleen vaara tapahtumaan on 40% 
verrattuna lumelääkeryhmään eli 60% alentunut. 
Vaarasuhde on vakio yli ajan

• Jos HR on 1.19 (miehet/naiset), niin miehillä vaara 
tapahtumaan on kohonnut 19%
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Epävarmuus

• Jos pidämme 0.05 tilastollisen merkitsevyyden 
rajana, meillä on siis aina 5% mahdollisuus, että 
meille on osunut sellainen otos, joka näyttäisi siltä, 
että ero on olemassa, vaikka ei oikeasti ole
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Voimakkuus

• Otoskokolaskuissa valitsemme useimmiten 80% tai 
90% voimakkuuden 

• Se tarkoittaa, että 80% (90%) otoksissa 
havaitsemme tilastollisesti merkitsevän eron, jos se 
todellisuudessa on olemassa

• Siis 20% (10%) mahdollisuus, että meillä on 
päätelmät ’ei til merk eroa’, vaikka ero oikeasti on!
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totuus

eroa on eroa ei ole

data
tulos

eroa on ei virhettä tyypin I virhe
α-virhe

eroa ei ole tyypin II virhe
β-virhe

ei virhettä
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Epävarmuuden kanssa eläminen

• Voit tietenkin ajatella, että haluat minimoida 
epävarmuudet otoskokolaskuissa tai mallin 
valinnassa
– Sen hinta on suurempi otoskoko

• Siksi sen kanssa on opittava elämään ja 
hyväksyttävä 5% riski tyypin I-virheessä (p-arvossa) 
ja 10-20% riski tyypin II virheessä (voimakkuus)
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Luuletko liikaa testin tarkkuudesta?
• Tiedetään, että 10 000 suomalaisella on sairaus X 

(suomalaisia yhteensä 5.4 miljoonaa). Sairauden 
havaitseva testi antaa oikean tuloksen 99% varmuudella. 
Testataan kaikki suomalaiset ottamalla kaksi näytettä A ja 
B. 

• Kuinka monella testi A antaa väärän positiivisen tuloksen?
• Testataan positiivisten näytteiden B-näyte. Millä 

todennäköisyydellä henkilö on sairas, jos B-näyte on 
positiivinen?



A-näyte

• Oikeasti sairaita = 10 000
• Oikeasti terveitä = 5390 000 (=5 400 000-10 000)

• Oikea tulos terveille
• 0.99*5 390 000 = 5 336 100

• Väärä tulos terveille A-näytteen perusteella
• 0.01 * 5 390 000 = 53 900  (myös 5390 000-5 336 100)
• ->testataan B-näyte

• Oikea tulos sairaille
• 0.99* 10 000 = 9 900 -> testataan B-näyte

• Väärä tulos sairaalle
• 0.01*10 000 = 100



B-näyte
• Terveitä 53 900

• Oikea tulos terve=terve; 0.99*53 900=53 361
• Väärä tulos 0.01*53 900 =539

• Sairaita 9 900
• Oikea tulos 0.99*9 900 = 9 801
• Väärä tulos 0.01*9 900 = 99

• Todennäköisyys, että testipositiivinen on oikeasti sairas A ja B-
näytteen jälkeen

=(pos tulos ja oikeasti sairas)/(positiivinen tulos) 
= 9 801/(539 + 9 801) ≈ 94.7%
Ja 100 + 99 = 199 oikeasti sairasta on jäänyt havaitsematta



Miten löytää sopiva analyysitapa?
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)?
– Jos numeerinen, onko normaalistijakautunut?

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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Miten löytää sopiva analyysitapa?
– Analyysien valintojen apukeino
– http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/whatstat/
– SAS, SPSS-koodin pätkää ja apuja

– http://bama.ua.edu/~jleeper/627/choosestat.html 
– Alabama University

http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/whatstat/


Tarkistukset

• Tarkista aina, että analyysien tulos on 
sopusoinnussa kuvailevan statistiikan kanssa

• Lisäksi se, että vaikutusten suuruusluokka on 
samaa luokkaa kuvailevan statistiikan kanssa

• Mahdollisuuksien mukaan tarkista n, vapausasteet
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THE END
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