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Kokeellinen tutkimus (experimental study)

 tutkija päättää käsittelyn eli altistuksen, järjestää 
koetilanteen

 vertaillaan tuloksia altistuksen saaneessa ryhmässä ja 
muissa ryhmissä 

Epäkokeellinen tutkimus, Havaintotutkimus (non-
experimental study, observational study)

 tutkijalla ei ole päätäntävaltaa altistukseen, eli eri 
altistusryhmät muodostuvat tutkijasta riippumatta, eikä 
altistusryhmien vertailukelpoisuutta ole

 ei aktiivisesti vaikuteta altistumisen jakautumiseen 
tutkittavien kesken, eli ei sisällä interventiota 

 tutkija toimii vain havainnoijana



Tutkimusasetelman valinta
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 Pyritään saamaan asetelma joka vastaa 
mahdollisimman totuudenmukaisesti ja harhattomasti 
tutkimuskysymykseen

 Mahdollistaa ryhmien vertailun

 Mahdollistaa saatujen erojen kuvaamisen 
(absoluuttisena tai suhteellisena riskinä)

 Mahdollistaa ajallisen yhteyden analysoimisen

 Minimoi harhaisen virheen, sekoittavien tekijöiden ja 
muiden päätelmiä vaikeuttavien ongelmien 
vaikutukset.

Uhari ja Nieminen 2001
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 Tutkimusyksiköinä voivat olla esim. ihmiset, 

perhe, koululuokat, yritykset, näytteet, 

tutkimukset jne.

 Tutkimusyksiköt valitaan siten että aineiston 

kerääminen on käytännössä mahdollinen 

tutkimusyksiköiden avulla saadaan luotettavat 

vastaukset tutkimuskysymyksiin.



HAVAINTOTUTKIMUKSET
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Altistuksen ajoitus

Kohorttitutkimus (cohort study)

 tiedonkeruu aloitetaan altisteesta ja lähdetään seuraamaan 
altistuneiden ja ei-altistuneiden ryhmiä: ketkä sairastuvat?

Tapaus-verrokkitutkimus (case-control study)

 ensin kerätään tapaukset ja heille verrokit, vasta sen jälkeen 
selvitetään altistuminen kummassakin ryhmässä

Poikkileikkaustutkimus (cross sectional study)

 tieto sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan yhtä 
aikaa



9

Prospektiivinen tutkimus (prospective study)

 etenevä tutkimus, altistuneita ja altistumattomia seurataan 
sairauden suhteen

 altistelähtöinen

 soveltuu harvinaiselle riskille

 kohorttitutkimus

Retrospektiivinen tutkimus (retrospective study)

 tieto altistumisesta kerätään jälkikäteen, sairauden jo 
mahdollisesti ilmaannuttua

 sairauslähtöinen

 soveltuu harvinaiselle sairaudelle

 tapaus-verrokkitutkimus

Havaintojen ajoitus
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Aikaulottuvuus

Pitkittäistutkimus (longitudinal study)

 tieto sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan 

useammassa aikapisteessä

Poikkileikkaustutkimus (cross-sectional study)

 tieto sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan 

yhtä aikaa
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Tutkimusväestö

 Väestö jota tutkittava hypoteesi koskee

 Maantieteellinen rajaus? Ikä? Diagnoosi? Altiste? Tietty 

sairaala?

 Ajallinen määritelmä

◦ esim. ei vielä sairastuneet ?

 Suljettu (esim. syntymäkohortti) tai avoin (esim. Oulun 

asukkaat)

 Inkluusio– ja eksluusiokriteerit

◦ ns. sekoittavat tekijät, esim. joku toinen sairaus.
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Tapausselostukset, tapaussarjat
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Tapausselostus (case report)= tarkka ja huolellinen

kuvaus potilaasta, jolla on poikkeava, jopa ennestään

tuntematon taudinkuva tai/ja taudin kulku

Voidaan myös kuvata usean samanlaisen potilaan

sarjaa (tapaussarja, engl. case series) tai harvinaisen

taudin poikkeuksellista kertymää (case cluster).

Esim. tapaussarja: Post F. British Journal of Psychiatry 1994:

 291 henkilön tapaussarja: kuuluisia miespuolisia tieteentekijöitä, 
ajattelijoita, politiikkoja, taiteilijoita

 kuvaili mielenterveyden häiriöiden määrää näillä luovilla 
henkilöillä

 tiedot henkilöiden elämänkertojen ja muun kirjallisuuden 
perusteella

 tulokset: masennusta 72% ja alkoholismia 28% kirjailijoista
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Tapausselostusten ja –sarjojen 

vahvuudet ja rajoitukset

 Vahvuudet
◦ joskus voi olla ainoa mahdollisuus tutkia aihetta

◦ helppo toteuttaa

◦ voi luoda uusia hypoteeseja, joita voidaan sitten testata 
luotettavimmilla tutkimusasetelmilla

 Rajoitukset
◦ valikoitu aineisto

◦ ei kontrolliryhmää, ei vertailupohjaa

◦ ei kerro mitään yhteyksien kausaliteetista
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Ekologinen tutkimus 
(ecological study)

 korrelaatiotutkimus

 vertaillaan väestöissä riskitekijän ja sairauden yleisyyksiä

 antaa väestötason vastauksia, verrataan usein esim. eri maita tai 
kaupunkeja keskenään

 voi myös tutkia sairauden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä eri 
aikoina (aikasarjat)

◦ esimerkiksi: syntymäkohorttien sairauden esiintyvyyden 
vertailu eri vuosina, eri vuodenaikoina

 Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä: 

◦ Onko ilman lyijypitoisuus yhteydessä keskenmenojen 
määrään?

◦ Onko savukkeiden myynti yhteydessä 
sepelvaltimotautikuolleisuuteen?
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Tupakointi ja sepelvaltimotautikuolleisuus
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 Vahvuudet:

◦ ei kallista aineiston keräämistä

◦ voi olla halpa ja kätevä keino tutkia yhteyttä silloin, kun 

altisteen määrä ei juurikaan vaihtele yhteisön jäsenten välillä, 

mutta altisten määrä on hyvin erilainen vertailtavien eri 

väestöryhmien välillä 

 Heikkoudet:

◦ hyvin heikko todistus kausaliteetille, suuret mahdollisuudet 

löydöksille jotka selittyvät sekoittavilla tekijöillä

◦ ecological fallacy (=virhepäätelmä/harha): yhteys todettavissa 

ryhmätasolla, muttei yksilötasolla

◦ Monimutkaiset yhteydet  (J/U-shape) eivät selviä

Ekologinen tutkimus
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Ecological fallacy
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Kohorttitutkimus
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Kohorttitutkimus

 Kohortti voi muodostua esim:

◦ riskitekijän mukaan perustutkimukseen (baseline) osallistuneista

◦ syntymäkohortin jäsenistä (www.birthcohorts.net)

◦ tietyn työpaikan työntekijöistä

 Kohortti on suljettu väestö

 Tutkimuksen alussa: 

◦ tutkittavilla ei ole tutkimuksen kohteena olevaa sairautta

◦ jokaisen jäsenen altistetaso mitataan ennen seurantaa (ja 

huomioidaan myös altistumisen muutos seuranta-aikana)

◦ tiedot mahdollisista sekoittavista tekijöistä
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Sairaat

Terveet

Sairaat

Terveet

Altistuneet

Altistumattomat

Kohorttitutkimus

Lähde-

väestö

Aika
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Kohorttitutkimus - vahvuudet

 aikajärjestys on selvä – altistuminen edeltää 
sairastumista

 käyttökelpoinen tutkimusasetelma, jos altiste on 
harvinainen

 useamman kuin yhden sairauden tutkiminen mahdollista 
samalla kertaa

 harhojen hallinta helpompaa
◦ valikoitumisharhan (selection bias) todennäköisyys pieni

 sallii ilmaantuvuuden suoran mittaamisen altistuneilla ja 
altistumattomilla
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Kohorttitutkimus - rajoitukset
 Usein kalliita ja pitkäaikaisia, koska useimmiten joudutaan 

seuraamaan suuria ihmisjoukkoja pitkän aikaa. 

 Ei sovi sairauksille joiden kehittyminen kestää kauan.

 Eivät sovellu harvinaisille taudeille. 

 Seuranta sinänsä voi vaikuttaa sairastumiseen, esim. ihmiset 
voivat muuttaa käyttäytymistään kuuluessaan 
seurantatutkimukseen (kohorttiefekti).

 Tutkimuksen alussa mitatut tekijät voivat muuttua (esim. 
henkilö voi lopettaa tupakoinnin). 

 Osa tutkittavista voi kadota seurannasta.

 seurannan epätäydellisyys voi aiheuttaa harhaa (esim. 
tapahtumien aikajärjestyksessä)
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http://www.oulu.fi/nfbc

Pohjois-Suomen syntymäkohortit
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Tapaus-verrokkitutkimus
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 Aineisto kerätään vastemuuttujien perusteella (tutkittavat ja verrokit)

 Tutkittavat sairastavat tutkittavaa tautia, verrokit eivät sairasta ko. 

tautia

 Vertaillaan altistumisen yleisyyttä tutkittavien ja verrokkien välillä

 Valitaan mieluimmin uusia sairaustapauksia (incidence cases)

 Inkluusio/eksluusiokriteerit

◦ esim. jokin muu sairaus tai vamma

 Kaltaistaminen (matching)

◦ valitaan tunnetun sekoittavan tekijän (esim. sukupuoli) mukaan suhteessa yhtä 

paljon tutkittavia ja verrokkeja

◦ esim. kaksoistutkimuksessa kaltaistetaan identtisen kaksosen suhteen

Tapaus-verrokkitutkimus
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Vahvuudet

 Suhteellisen edullinen

 Hyvä jos harvinainen sairaus

 Tulokset saadaan suhteellisen nopeasti

Rajoitukset

 Valikoitumisharha

◦ tutkittavat ja verrokit

 Tutkittavat (ja omaiset) muistavat asiat erillä tavoin kuin 

verrokit (recall bias)

 Tapahtumien (altiste/sairaus) aikajärjestys ei välttämättä selviä

 Ei hyvä, jos harvinainen altiste

Tapaus-verrokkitutkimus 

– vahvuudet ja rajoitukset
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Rekisteritutkimus

Vahvuudet

 Suomessa runsaasti rekistereitä
◦ hoitoilmoitusrekisteri (sairaala- ja avohoidot) 

◦ kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, oikeuslaitos, 
opetuslaitos, tilastokeskus, terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos

 Kattavasti koko väestöstä (ei katoa)

 Hyvä jos harvinainen sairaus

Rajoitukset

 Osin pintapuolista tietoa 
◦ esim. diagnooseja, mutta ei oireita, taustatekijöitä tai 

hoitoa

 Lainsäädäntö (EU/Suomi) ja eettiset luvat!

www.rekisteritutkimus.fi



KLIINISET KOKEET
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Kliiniset kokeet

 Kokeelliset (experimental) tutkimukset

 Randomized Controlled Trial (RCT)

 Interventio

 Verrataan uutta hoitoa (lääke, terapia

tms.) joko lume- eli plasebohoitoon tai 

aiempaan vallitsevaan lääkkeeseen
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Kliiniset kokeet

Vahvuuksia

 Kontrolloitu koetilanne, vertailukelpoiset

ryhmät

Heikkouksia

 Valikoituneet koehenkilöt (yleistettävyys), 

valikoitu raportointi (haitat ja ei-toivotut

tulokset)
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Väestöinterventio

Pohjois-Karjala projekti

 Sydän- ja

verisuonitautien

vähentämiseksi tehty

väestöinterventio

Puska ym. The North Karelia Project 

– 20 year results and experiences. 
KTL, Helsinki, 1995.
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Systemaattinen katsaus

 Etukäteen selkeästi määritelty tutkimuskysymys, haetaan kaikki 

aiheeseen liittyvä kriteerit täyttävä tutkimus

 Toistettavat metodit

 Systemaattinen haku, jolla todennäköisesti löydettävissä kaikki 

kriteerit täyttävät tutkimukset

 Arvioitava katsauksen luotettavuus, mahdolliset harhat

 Systemaattinen tulosten esitys

 Systemaattinen synteesi kriteerit täyttävien tutkimusten 

ominaisuuksista ja löydöksistä
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Meta-analyysit

 Alkuperäistutkimuksia ilmestyy jatkuvasti lisää 

(vuodessa noin 2 miljoonaa lääketieteen artikkelia) 

mahdoton pysyä ajan tasalla, on tarve synteeseille

 Meta-analyysissa yhdistetään aiempien tutkimuksien 

tulokset

 Useimmiten käytetään kokeellisten tutkimusten (esim. 

lääke tai terapia) arviointiin



Tutkimusasetelmien hierarkia
kausaliteetin tutkimisessa

Lähde: Evidence-Based Nursing
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1. Yhteyden voimakkuus (strength)
 riskitekijän ja sairauden välillä pitää olla selvä ja 

voimakas assosiaatio

2. Ajallisuus (temporality)
 riskitekijän esiintymisen täytyy edeltää sairautta  

3. Biologinen mielekkyys (biological plausibility)
 Syy-seurausuhteelle pitää olla uskottava biologinen 

selitys 

4. Yhtäpitävyys (consistency)
 yhteyden tueksi pitää olla löydöksiä eri tutkimuksista, 

joissa on käytetty erilaisia tutkimusasetelmia ja 
aineistoja

KAUSALITEETTI: SYY - SEURAUS
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5. Annos-vaste -suhde (dose-response, biological 
gradient)

- mitä enemmän riskitekijää, sitä suurempi 
todennäköisyys sairastua

6. Riskitekijän spesifisyys (specificity)
- tutkittava riskitekijä yksin aiheuttaa sairauden

7. Sairaus voidaan ehkäistä tai lievittää poistamalla 
riskitekijä tai riskitekijää lisäämällä voidaan lisätä 
sairastapausten määrää (experiment)

8. Kuinka hyvin mahdollinen kausaalisuus sopii 
nykyisiin teorioihin ja tietoon (coherence)

9. Ei löydetä muita vakuuttavia selityksiä 
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Tutkimuksen arviointi 

lukijan kannalta

Onko tutkimuksen tulos uskottava?

Onko tutkimuksesta hyötyä 

kliiniseen työhön? 
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Tutkimusten arviointi

Fletcher & Fletcher J Gen Intern Med 199741

 Kliinikon on osattava arvioida tiedon 

oikeellisuutta

 Kouluttautuminen:

◦ konferenssit

◦ journal clubs

◦ delegointi (muiden referaatit)
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 Tieteellisen pätevyyden omaavat henkilöt 

arvioivat tutkijan pätevyyttä, artikkelien sisältöä 

tai tutkimussuunnitelman laatua.

 Käytetään kun täytetään tutkijan tehtäviä tai 

päätetään, mitkä artikkelit julkaistaan 

tieteellisissä lehdissä tai kun jaetaan rahoitusta 

tutkimushankkeisiin. 

 Pitää yllä tieteen laatutasoa 
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 Takaa yleensä sen, että työ on sisällöllisesti 

mahdollisimman korkealaatuista, eikä jokaisen tutkijan 

tarvitse erikseen arvioida tutkimuksen tieteellistä sisältöä 

kohta kohdalta. 

 Järjestelmän tarkoitus on antaa kaikille mahdollisuus 

julkaista tutkimuksensa riippumatta omasta arvoasemasta, 

maineesta tai tieteellisestä asemasta. 

 Tutkimuksen sisällön arviointiin voivat päästä 

vaikuttamaan muutkin kuin objektiiviset seikat 

mahdollisista sanktioista huolimatta. 
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www.tsv.fi/julkaisufoorumi

 Julkaisufoorumin tehtävä on ylläpitää ja kehittää 

tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. 

 Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 

tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa.

 Luokitus ei sovellu tieteenalojen välisten vertailujen 

tekemiseen, eikä se voi korvata julkaisujen sisältöön 

perustuvaa vertaisarviointia yksittäisten tutkijoiden tai 

tutkimusryhmien arvioinnissa.
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 Lehden painoarvoa kuvaava luku, viittauskerroin

 Viittausten määrän oletetaan korreloivan suoraan tutkimuksen 

merkittävyyteen. 

 Impaktiluku lasketaan lehtikohtaisesti niin, että lehdessä vuonna x 

kahden edellisen vuoden artikkeleihin tehtyjen viittausten lukumäärä 

jaetaan kyseisinä vuosina lehdessä julkaistujen artikkeleiden 

määrällä. 

 kertoo kuitenkin vain lehden artikkeleiden keskimääräisen 

painoarvon, se ei kerro mitään yksittäisen artikkelin saamista 

viittauksista.

 Huomioidaan valtion tutkimusrahoitusta (VTR) jaettaessa.
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General and Internal Medicine Journals
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Isohanni M, Isohanni I, Veijola J. How should a scientific team be 
effectively formed and managed? Nord J Psychiatry 2002;56:157–62.
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 Tieteen tekeminen, tutkiminen, on monen 

ammatti. Siitä voi tulla suoranainen elämäntapa, 

joillakin lähes intohimo. 

 Uuden löytäminen on kiehtovaa ja antaa 

luomisen iloa. 

 Tiede on hyvin kansainvälistä.
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 Eri alojen edustajat tekevät yhteistyötä 

tarkastelevat samaa aihetta omilla 

menetelmillään. 

 Yhteistyön tuloksena syntyy kokoava ja 

moniulotteinen käsitys tutkimuksen 

kohteesta.



Lääketieteen alalla tutkijoina voi olla esim.
 Lääkäri
 Hoitotieteilijä
 Psykologi
 Kasvatustieteilijä
 Biotieteilijä (biologi, biokemisti, ym.)
 Fyysikko, diplomi-insinööri
 Tilastotieteilijä
 Informaatikko
 Taloustieteilijä
 Maantieteilijä 
 Jne.
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Proportion of physicians with 

a doctoral degree

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Female

Male

All
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www.laakariliitto.fi 



OPM:n selvitys 2006
”Tulevat tohtorit”
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Motivaatio tohtoriopintoihin

 Kiinnostus aiheeseen 17% 

 Pätevöityminen opettaja/tutkijauralle 12%

 Asiantuntijauralle valmistautumiseen 12%

Väitöskirjan aiheen valinta lääketieteessä

 Itse 25%, laitos / ohjaaja 70%

Työskentelymuoto lääketieteessä

 Pääasiassa yksin 55% 
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Tutkijataitojen kehittyminen

 85% sanoi oppineensa itsenäiseksi

 30% katsoi tohtoriopintojen valmentaneen 

asiantuntijauralle

Suurimmat ongelmat ohjauksessa ja perehdytyksessä

 40% ohjaaja ei kiinnostunut

 vain puolet saanut ohjausta siinä määrin kuin olisi 

halunnut
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 Tutkimuksesta lääkärintyöhön ja 

erikoistumiseen ammatillista 

osaamista

 Vaihtoehto ja vastapaino kliiniselle 

työlle

 Yliopistosairaalojen viroissa edellytys
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 Tutkimusavustajan tehtäviä tarjolla jo 

opintojen alussa

 Syventävää työtä voi alkaa tehdä missä 

tahansa vaiheessa opintoja

 3. vuotena voi rekisteröityä 

tohtorikoulutettavaksi

 www.oulu.fi/tutkijakoulu/
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