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Tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää 

tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet.

Hän osaa analysoida kliinisten tutkimusten 

luotettavuutta ja niiden sovellettavuuden 

suomalaisiin oloihin.

Hän osaa tehdä tutkimusnäyttöön perustuvan 

hoitopäätöksen.
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Miksi harjoitella kriittistä arviointia?

”Tutkimuksen laaja arviointiosaaminen 

lääkärikunnassa vähentää auktoriteettiuskoa ja 

edistää rakentavaa, perusteltua keskustelua 

hoitolinjauksista. Tutkimuksen arviointitaito tuo myös 

riippumattomuutta tiedosta, jonka takana on 

taloudellinen tai muu intressi. Jokainen lääkäri 

tarvitsee tutkimuksen arviointiosaamista voidakseen 

hoitaa potilastaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Antti Malmivaara ja Jorma Komulainen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 

2014;130:1481-2



Näyttöön perustuva lääketiede 

• Viitekehys sille, kuinka kliinisiä tutkimuksia 

voitaisiin arvioida yhdenmukaisin, teoreettisesti 

perustelluin, systemaattisin ja kliinikon kannalta 

ymmärrettävin käsittein.

• Arvion perusteella tulee voida antaa käsitys 

kyseisen julkaisun antaman tiedon 

paikkansapitävyydestä ja yleistettävyydestä.



Näyttöön perustuva lääketiede (EBM)

• EBM requires the integration of the best research evidence 

with our clinical expertise and our patient’s unique values and 

circumstances.

Straus, Sharon E. Evidence-

based medicine: How to practice 

and teach EBM.
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Hoitosuositus

• Hoitosuositukset (clinical practice guidelines) 

ovat kannanottoja, jotka sisältävät potilaiden 

hoidon optimoimiseen tähtääviä suosituksia. 

Suositukset perustellaan yhteenvedolla 

tutkimusnäytöstä sekä arviolla vaihtoehtoisten 

toimien hyödyistä ja haitoista.

Suomennettu IOM 2011



Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, 

tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia 

hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten 

terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä 

kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, 

terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille 

hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 

yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten 

tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä 

hoito -toimitus julkisella rahoituksella.



G-I-N (2012) 

http://annals.org/article.aspx?articleid=1103747

http://annals.org/article.aspx?articleid=1103747


Olkapään jännevaivat Käypä 

hoito -suositus 2014
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Fleuren M et al. Int J Qual Health Care 2004



Kuinka Käypä hoito –suosituksen 

käyttöönottoa tuetaan?

− Sähköinen suositus www.kaypahoito.fi (avoin 

kaikille), Terveysportti

− Potilasversio, muita suosituksen materiaaleja

− Tiivistelmän julkaisu ammattilehdissä

− Ammattilaisille luentomateriaalit, videot, 

koulutustilaisuudet

− Hoitoketjut

− Käytetään myös terveyspoliittisessa 

päätöksenteossa hyödyksi (mm. hoidon perusteet, 

Kelan päätökset ja Valviran käsittelyt)

http://www.kaypahoito.fi/


Potilasversiot



Vältä viisaasti -suositukset



EBM etenemistapa hoitopäätöksiä 

tehtäessä I/II

Tavoite Toteutus

1) Määritellään kysymys, 

johon halutaan etsiä näyttöön 

perustuva vastaus. 

Muokataan kliinisesti mielekäs riittävän 

yksityiskohtainen kysymys PICO-

periaatetta soveltaen (PICO: Patients, 

Intervention, Comparison, Outcomes). 

2) Etsitään tutkimusnäyttö. Vahvin näyttö vaikuttavuudesta 

saadaan satunnaistetuista 

kontrolloiduista tutkimuksista sekä niistä 

tehdyistä systemaattisista katsauksista 

ja meta-analyyseistä. Näiden 

puuttuessa vaikuttavuusnäyttöä 

haetaan muilla tutkimusasetelmilla 

tehdyistä tutkimuksista.



EBM etenemistapa hoitopäätöksiä 

tehtäessä II/II

Tavoite Toteutus

3) Arvioidaan tutkimusnäytön 

paikkaansapitävyys. 

Arvioidaan tutkimusten luotettavuus, 

tulosten kliininen merkittävyys sekä esiin 

tulleiden hyötyjen ja haittojen suhde.

4) Arvioidaan tutkimusnäytön 

sovellettavuus. 

Arvioidaan ovatko omassa hoidossa 

olevat potilaat riittävän samankaltaisia 

kuin tutkimuksissa hoidetut potilaat sekä 

onko hoito toteutettavissa 

suomalaisessa 

terveydenhuoltojärjestelmässä.

5) Sovelletaan 

tutkimusnäyttöä. 

Yhdessä potilaan kanssa päätetään 

hoidosta käytettävissä oleva 

tutkimustieto sekä potilaan 

elämäntilanne, muut sairaudet ja arvot 

huomioiden.



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/

