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ilastollisesti merkitsevä” on lääketietees-
sä kroonisesti väärin tulkittu käsite. Vää-
rinkäsityksen voivat aiheuttaa sekä seka-

va terminologia että tilastotieteen vaikea teoria.
Yleiskielen sanalla merkitsevä on tilastollisessa tut-
kimustyössä erikoismerkitys: havaintojen yhden-
mukaisuutta hypoteesin kanssa mitataan merkitse-
vyystasolla eli p-arvolla (significance probability).
Finney (1994) on ehdottanut, että sanan mer-
kitsevä eteen tulisi lisätä määre tilastollisesti aina,
kun sanan merkitys muuten voi olla epävarma.

Merkitsevyystestaus on säilynyt yleisenä ana-
lyysikeinona lääketieteellisissä tutkimuksissa, vaik-
ka p-arvon käytön ylikorostamista vastaan on
kauan esitetty kritiikkiä (Yates 1951). Tutkijat
ilmeisesti uskovat, että käsikirjoitusta ei kannata
tarjota lääketieteelliselle lehdelle julkaistavaksi,
ellei siihen sisälly merkitsevää p-arvoa. Merkitse-
vyystestaus on näennäisesti objektiivinen tapa
päättää, jääkö nk. nollahypoteesi1 (esim. hoito A
on yhtä hyvä kuin hoito B) voimaan vai hylä-
täänkö se ja hyväksytään tutkimushypoteesi
(esim. hoito A on parempi kuin hoito B). p-
arvon sijasta on ehdotettu laskettavaksi tieto-
aineistoltaan runsaampia tilastollisia suureita. Täl-
laisia ovat p-arvofunktio (Folks 1978), joka an-
taa myös muiden hypoteesien kuin vain nolla-
hypoteesin merkitsevyyden, tai uskottavuussuh-
teeseen perustuva testi (Cox 1977), joka vertaa
kahta keskenään kilpailevaa hypoteesia. Joiden-
kin lehtien (esim. Cancer Research) kirjoitusoh-
jeissa pyydetään kirjoittajia osoittamaan havain-

tojensa merkitsevyys käyttäen asianmukaista ti-
lastollista analyysia. Toiset lehdet, kuten British
Medical Journal (Langman 1986) ja Lancet
(1987), ovat suositelleet merkitsevyystestauksen
korvaamista luottamusvälin laskemisella. Eräät
tilastotieteilijät perustelevat merkitsevyystestauk-
sen hylkäämistä yksioikoisesti (esim. Oakes
1990). Arvostetut epidemiologit Rothman
(1986) ja Greenland (1990a) eivät kieltäisi mer-
kitsevyystestejä, mutta heidän mielestään ne ovat
nähtävästi saaneet aikaan paljon enemmän hait-
taa kuin hyötyä sosiaali- ja terveystieteissä.

Tilastotieteen perinteinen (»frekventistinen»)
Neyman-Pearsonin koulukunta ja vaihtoehtoinen
Bayesin koulukunta tulkitsevat merkitsevyystes-
tin perustana olevan todennäköisyyskäsitteen toi-
sistaan poikkeavasti. Frekventististit määrittävät
p-arvon tutkimuksessa havaitun tuloksen ja sitä
äärimmäisempien, havaitsemattomien tulosten
todennäköisyytenä – eli suhteellisena frekvenssi-
nä suurissa aineistoissa – olettaen, että havainnot
syntyvät tietyn todennäköisyysmallin mukaan. p-
arvolla mitataan, onko nollahypoteesi sopusoin-
nussa havaintojen kanssa vai ei. On kuitenkin
merkitsevyystestauksen luonteen vastaista verrata
p-arvoa ennalta asetettuihin tasoihin, joiksi taval-
lisesti valitaan 5 %, 1 % tai 0.1 %, ja tulkita tulos
jyrkästi eri tavalla sen mukaan, alittaako vai ylit-
tääkö p-arvo tietyn tason. (Näitä tasoja merki-
tään usein yhdellä, kahdella tai kolmella tähdellä,
mutta merkintöihin ei tule suhtautua kuten ho-
tellien tasoluokitukseen.) Testaus ei ole päätän-
tää (decision-making) vaan tilastollista päättelyä
(statistical inference). Joskus frekventistinen p-
arvo tulkitaan siten, että se antaa todennäköisyy-
den sille, että »nollahypoteesi on tosi», tai to-
dennäköisyyden sille, että »saatu tulos on synty-
nyt sattumalta». Edellinen tulkinta on varmasti
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1 Nollahypoteesi on täsmällinen tilastotieteellinen muo-
toilu sille, että tutkittava olettamus (hypoteesi) ei ole oikea:
esimerkiksi kahden ryhmän keskiarvojen ero on nolla. Olet-
taen nollahypoteesi vallitsevaksi voidaan tehdä deduktiivisia
päätelmiä usein epätäsmällisemmin muotoiltavissa olevan tut-
kimushypoteesin oikeellisuudesta.
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väärä, koska p-arvo lasketaan nimenomaan olet-
taen, että nollahypoteesi on oikea. Jälkimmäinen
tulkinta on ongelmallinen, koska frekventistises-
sä analyysissa ei koskaan voida päättää varmasti,
onko tarkasteltavaa parametria2, esimerkiksi kes-
kiarvojen eroa, koskeva yksittäinen hypoteesi oi-
kea tai onko tutkittavan suureen tuntematon
arvo jostakin koeaineistosta lasketulla, esimerkik-
si 95 %:n luottamusvälillä. Frekventistit voivat
vain todeta, että jos koe toistettaisiin tarpeeksi
monta kertaa, niin likimäärin 95 % väleistä kat-
taisi tutkittavan suureen todellisen arvon.

p-arvon tulkinnassa tulee tarkastella myös ai-
neiston sisältämän tiedon määrää (testin voimak-
kuutta). Miettinen (1985) antaa seuraavat tul-
kintaohjeet: 1) Jos tietoa on kovin vähän, aineis-
toa ei pidä ollenkaan analysoida. 2) Jos tietoa on
kovin paljon, p-arvo on liian herkkä ollakseen
hyödyllinen. Testauksen sijasta tulisi arvioida vai-
kutuksen suuruutta. 3) Jos tiedon määrä ei ole
kovin vähäinen eikä kovin runsas, päätellään, että
a) erittäin pieni p-arvo tukee tutkimushypotee-
sia, b) pieni p-arvo ei erottele tutkimus- ja nolla-
hypoteesia, ja c) kohtalaisen tai erittäin suuri p-
arvo on suhteellisesti vähemmän tutkimushypo-
teesin kuin nollahypoteesin mukainen, mikä pu-
huu tutkimushypoteesia vastaan.

Bayesiläinen tilastotieteilijä välttää merkitse-
vyystestauksen tulkinnalliset ongelmat olettamal-
la, että todennäköisyys on subjektiivinen usko-
mus siitä, onko tutkimushypoteesi oikea vai ei.
Tämä subjektiivinen todennäköisyys perustuu hy-
poteesin epävarmuutta koskevaan aiempaan tut-
kimustietoon ja siitä saatuun ennakkokäsitykseen,
joka muovautuu uusien havaintojen mukaan.
Bayesiläinen tilastotiede antaa tutkittavan suu-
reen todennäköisyysjakauman, jonka avulla voi-
daan induktiivisesti esimerkiksi todeta, että
»95 %:n todennäköisyydellä hoito A tehoaa pa-
remmin kuin hoito B vähintään 10 %:ssa ja enin-
tään 20 %:ssa tapauksista». Eri asiantuntijoilla on
usein erilaiset ennakkokäsitykset tutkittavan hy-

poteesin uskottavuudesta, mutta nämä näkemyk-
set voidaan luontevasti heijastaa bayesiläisessa
analyysissa esittämällä useita ennakkojakaumia sa-
man aineiston yhteydessä (esim. Lilford ja Braun-
holz 1996).

Bayesilainen menettelytapa välttää myös frek-
ventistisen ongelman, joka liittyy yhdessä aineis-
tossa monien hypoteesien tai monissa osa-aineis-
toissa yhden hypoteesin samanaikaiseen testauk-
seen. Esimerkiksi tutkittaessa pahanlaatuisen
mesoteliooman ja keuhkokarsinooman erotus-
diagnostiikkaa geenimuutosten avulla voidaan
tarkastella kymmeniä eri kromosomimuuttujia.
Frekventistit pyrkivät hillitsemään väärien mer-
kitsevien löydösten esiintuloa soveltamalla tiu-
kempia merkitsevyystasoja. Näin menetellen esi-
merkiksi kromosomissa 22 havaitun muutoksen
merkitsevä ero (p = 0.004) potilasryhmien välillä
tulee ei-merkitseväksi, jos huomioidaan samassa
tutkimuksessa tehdyt kromosomien 1, ..., 21 vas-
taavat testaukset ja korjataan 5 %:n kriittiseksi ta-
soksi 0.05/21 = 0.0024. Bayesilaisen ajattelu-
tavan mukaan ei ole syytä korjata tiettyä p-arvoa
vain sen takia, että tutkimuksesssa tarkasteltiin
myös muita muuttujia. Ongelman bayesilainen
ratkaisu on toisistaan riippuvien hypoteesien en-
nakkouskottavuuden määrittäminen, mikä tun-
tuu tieteellisesti järkevämmältä menettelyltä kuin
p-arvon mekaaninen korjaus. Tämä spesifikaatio
on kuitenkin haastava tehtävä (esim. Dixon ja
Simon 1992).

Frekventistinen päättely on siis ongelmallista.
Miksi sitten kaikki eivät ole bayesiläisia (Efron
1986)? Vastaus on käytännön sanelema: esimer-
kiksi bayesiläinen uskottavuussuhdetesti on han-
kalampi laskea kuin frekventistinen merkitsevyys-
testi. Kymmenen vuotta sitten yksinkertaistenkin
epidemiologisten ongelmien bayesiläiset analyyt-
tiset ratkaisut olivat vaikeita (Nurminen ja Muta-
nen 1987). Nykyään kuitenkin simulaatiomalli-
tekniikat mahdollistavat bayesiläisen analyysin te-
kemisen myös monimutkaisemmissa biolääketie-
teellisissä sovelluksissa (Gilks ym. 1993), joissa
frekventistiset ja bayesiläiset analyysit eivät välttä-
mättä johda samoihin päätelmiin. Näin ollen
bayesiläiset menetelmät tulevat vääjäämättömästi
laajemmin käyttöön kliinisessä lääketieteessä ja
epidemiologiassa (Freedman 1996). Tutkijalää-

2 Parametri on suure, joka osin tai täysin määrää toden-
näköisyysjakauman. Parametri ei ole suoraan mitattavissa ha-
vaintoaineistosta, mutta jakaumamallin kautta voidaan ku-
vata, minkälaiset aineistot liittyvät sen tiettyihin arvoihin.
Havaintoaineiston ja mallin yhteensopivuuden perusteella
voidaan arvioida tuntemattoman parametrin uskottavin arvo.
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kärien tulisi siirtymäkautena valmistautua muu-
tokseen tutustumalla bayesiläisiin menetelmiin
(esim. Berry 1996). Bayesiläisten käsitteiden
luonnollinen yksinkertaisuus on miellyttävää.

Tilastotieteen rooli syy-seuraustutkimuksissa
riippuu tutkimusasetelmasta. Perinteinen tilasto-
tieteen teoria luotiin satunnaistettuja kokeita var-
ten. Siten kliinisissä kokeissa, joissa potilaiden
hoito on satunnaistettu, tavanomaisen analyysin
tuottamat tulokset (p-arvo, parametrin luotta-
musväli, uskottavuussuhde) ovat kausaalipäätte-
lyn kannalta tulkittavia suureita. Epäkokeellisissa
(esim. epidemiologisissa) tutkimuksissa, joissa ih-
misten altistumista ei ole satunnaistettu, tavan-
omaisten tilastollisten suureiden todennäköisyys-
tulkinta ei välttämättä ole oikeutettua ja voi joh-
taa vääriin päätelmiin. Voidaanko siis esimerkiksi
p-arvoa tulkita millään järkevällä tavalla satun-
naistamattomissa tutkimuksissa? Greenland
(1990b, 1993) ehdottaa ratkaisuksi, että aineis-
ton analyysissa pitäisi erottaa toisistaan 1) ha-
vaintojen vaihtelun kuvaileminen graafisin kei-
noin tai yksinkertaisten tilastollisten tunnnuslu-
kujen avulla, 2) aineistosta etsittävien jakauma-
kuvioiden tai yhteyksien hahmottaminen vertaa-
malla niitä tilastollisiin malleihin kuvailevin me-
netelmin (pattern recognition, data smoothing)
ja 3) tieteellinen päättely. Greenlandin mukaan
tilastollinen analyysi rajoittuu vaiheeseen 2, jossa
p-arvo ei ole tiivistelmä aineistosta vaan se on
aineiston ja mallin yhteenkietoutuma (konvoluu-
tio). Uudenaikaisten analyysikeinojen avulla tuli-
si tarkastella poikkevien havaintojen vaikutuksia
tulossuureisiin (influence analysis) ja mallin ole-
tuksista poikkeamisen vaikutuksia löydösten
herkkyyteen (sensitivity analysis). Kausaalipäätte-
ly ei ole luonteeltaan tilastotieteellistä, vaan sillä
pyritään löytämään tieteellisiä selityksiä, jotka
loogisesti yhtenäisellä tavalla selittävät tilastolli-
sen analyysin aineistosta esille tuomat löydökset.

»Kliininen merkitsevyys» määritetään väestö-
tutkimuksissa esimerkiksi koe- ja vertailuryhmän
keskiarvojen eron suuruutena. Suurissa väestö-
ryhmissä pienikin ero tulee tilastollisesti merkit-
seväksi, kun taas pienissä otoksissa kliinisesti mer-
kitsevä havainto voi jäädä tilastollisesti ei-merkit-

seväksi. Kaksi viimeaikaista lisääntymisterveystut-
kimusta ovat esimerkkejä selvityksistä, joissa ai-
neiston koko oli merkittävä tekijä. Tanskalaisen
tutkimuksen (Hedegaad ym. 1996) huomatta-
van suuri otoskoko (yli 5 000) salli mitättömien
erojen ilmaisemisen. Yhdysvaltalaisessa tutkimuk-
sessa (Landbergis ja Hatch 1996) taas altistunei-
den pieni lukumäärä (vain 27) esti muiden kuin
suurten erojen esittämisen.

Toisaalta vaikka ero ryhmätasolla olisi pieni,
havainnolla voi kuitenkin olla ratkaiseva merkitys
joillekin riskiryhmään kuuluville yksilöille. Suo-
malaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa rikki-
hiilelle altistuneiden 343 työntekijän ryhmän ris-
ki kuolla sepelvaltimotautiin oli yli kaksinkertai-
nen suhteessa samansuuruisen vertailuryhmän
yksilöllisesti kaltaistettujen työntekijöiden riskiin.
Tutkijat pohtivat useita biokemiallisia mekanis-
meja, jotka voisivat selittää, miksi rikkihiilialtistus
aiheutti sepelvaltimotautiriskin kasvun. Yksi mah-
dollinen välillinen mekanismi saattoi olla veren-
paineen nousu. Ryhmätasolla verenpaineiden
keskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä,
vaikka erot olivat suhteellisen pienet: systolinen
paine-ero 8 mmHg ja diastolinen 3.5 mmHg.
Jos työntekijällä oli lisäksi muita sepelvaltimo-
taudin riskitekijöitä, saattoi pieni verenpaineen
nousu olla vaaraksi. Tutkijat arvioivat, että ko-
honnut verenpaine oli syytekijä noin joka kuu-
dennessa sepelvaltimotautikuolemassa, jonka rik-
kihiilialtistus alun perin aiheutti. (Nurminen ym.
1982)

Lopuksi: Ei ole kovin merkillistä, jos suuri tut-
kimuksesi antoi tilastollisesti merkitsevän tulok-
sen. Havainto saattaa olla lääketieteellisesti mer-
kityksellinen vasta, jos kollegasi vielä uskovat tu-
lokseen luettuaan artikkelisi pohdintaosan, jossa
ei esiinny yhtään p-arvoa.

* * *
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