Otto Helve, Jussi Merenmies, Eeva Pyörälä,
Jorma Komulainen ja Juha Holopainen

ARTIKKELIN ANATOMIA -SARJA

Tieteellisen artikkelin arviointi on
helposti opittavissa oleva taito
luke
minen on osa lääkärin ammattia
ja työtä. Lääketieteen perusope
tuksessa hyödynnetään runsaas
ti erilaisia opetusmateriaaleja,
mutta valmistumisen jälkeen
monelle tärkeimpänä uuden
tiedon lähteenä ovat tieteelliset
artikkelit. Tästä syystä jokaisen
lääkärin mutta myös lääketie
teen opiskelijan tulisi osata ar
vioida lääketieteellisen artikke
lin sisältö.
Monessa erikoislääkärikou
lutusta antavassa yksikössä osa
erikoistuvien työpaikkakoulu
tuksesta muodostuu Journal
club ‑tyyppisestä opetuksesta,
jossa tieteellisiä artikkeleita
luetaan ja arvioidaan. Kokemus
on osoittanut arvioinnin olevan
vaikeaa erityisesti niille erikois
tuville lääkäreille, joilla ei ole
omaa tutkimustaustaa. Monet
esimerkiksi kokevat tilastotie
teellisen osaamisen heikkouden
suureksi ongelmaksi, vaikka
opettajan näkökulmasta artikke
lin kriittiseen arviointiin riittää
useimmiten tilastotieteen perus
käsitteiden ymmärtäminen. Tie
teellisen artikkelin arvioinnin ei
tarvitse olla vaikeaa. Artikkelia
lukiessa olisi hyvä yksityiskoh
tien ongelmien sijaan keskittyä
siihen, kuinka luotettavia ovat
sen tärkeimmät tulokset ja mitä
niistä voi oppia.
Tässä numerossa alkavassa
kirjoitussarjassamme käymme
läpi tieteellisen artikkelin ar

Tieteellisten artikkeleiden

vioinnin oleellisimpia kriteerejä.
Olemme lähteneet liikkeelle sii
tä olettamuksesta, että lukijalla ei
ole lainkaan kokemusta tieteelli
sen artikkelin lukemisesta, kir
joittamisesta tai arvioimisesta.
Jokaisen sarjan osan yhteydessä
on muistilista asioista, jotka tuli
si huomioida artikkelia arvioita
essa. Tavoitteenamme on ollut,
että sarjaan tutustuttuaan lukija
pystyisi itsenäisesti arvioimaan
tieteellisen artikkelin sisällön.
Uskomme sarjasta olevan hyö
tyä sekä lääketieteen opiskelua
aloittavalle tulevalle lääkärille,
tutkimusartikkelien lukemiseen
tottumattomalle valmiille lääkä
rille, mutta myös kenelle tahansa
muulle tieteellisen artikkelin lu
kemisesta kiinnostuneelle.
Tutkimustiedon kriittistä ar
viointia on käsitelty äskettäin
Aikakauskirja Duodecimissa
(1–5). Syventävää kirjallisuutta
on saatavilla suomeksi ja englan
niksi (6, 7, 8). Lisäksi tekemällä
aiheeseen liittyviä verkkohakuja
löytyy runsaasti työkaluja, joita
on mahdollista hyödyntää eri
tutkimusasetelmia arvioitaes
sa (esimerkiksi www.cebm.net/
critical-appraisal).
Duodecimin 2013–2015 tee
mavuosi on Tiedosta taidoksi.
Tieteellisen seuramme yhtenä
tavoitteena on tutkimustiedon
hyödyntäminen käytännön
työssä. Toivomme, että artikke
lisarjamme auttaa lukijan tietä
tutkimustiedon pariin.
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