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Tiivistelmä

Tämä lyhyt katsaus pyrkii selvittämään vaikuttavuuden mittaamista erityisesti silloin,
kun tehdään palvelujärjestelmän kehittämistutkimusta ja monimutkaisia potilaisiin tai
väestöihin kohdistuvia interventiotutkimuksia. Luotettavimpana tapana mitata
vaikuttavuutta pidetään satunnaistettuja, kontrolloituja kokeita. Kaikissa
tutkimusasetelmissa yksilösatunnaistaminen ja kontrollointi eivät ole mahdollisia,
vaan joudutaan etsimään muita ratkaisuja. Tutkimusasetelman suunnittelulle
haasteellisia tutkimuksia ovat mm. monimuotoiset ja laajat palvelujärjestelmä- ja
interventiotutkimukset. Erityisen haasteen muodostaa toimintaympäristön vaikutus,
jota on hanketta suunniteltaessa vaikea ennakoida. Lopputulokseen vaikuttavia
toimintaympäristötekijöitä ovat esimerkiksi hoitohenkilökunnan osaamisen vaihtelu,
eri yhteiskuntien ja työpaikkojen erilaiset hallinnolliset ohjeet, ihmisten luonteiden,
asenteiden tai sitoutuneisuuden erot, erilaiset sosioekonomiset taustatekijät,
tutkittavan tekijän vaihtelevat esiintyvyysluvut väestöissä jne.

Erityisesti palvelujärjestelmätutkimuksissa on tärkeää, että jo tutkimussuunnitelmaan
kirjataan intervention toteuttamisen lisäksi tarkasti myös se, miten interventio
arvioidaan eli miten intervention tulos mitataan, mitä muutosta odotetaan ja miten
muutos mitataan. Arvioinnilla tarkoitetaan mm. vaikuttavuuden arviointia,
muutosprosessin ymmärtämistä ja kustannus-vaikuttavuuden arviointia.
Palvelujärjestelmätutkimuksessa arviointi sinänsä ei ole tavoite, vaan arvioinnin
kautta tähdätään ammatilliseen kehittymiseen ja sitä kautta järjestelmän toiminnan
parantamiseen. Palvelujärjestelmätutkimuksessa tulisi rakentaa siten, että koko kehä
kehittämisen, toteutuksen ja arvioinnin kautta uuden käytännön implementoitiin, on
mietittynä. Arvioinnin suunnittelun tärkein vaihe on lopputulosmittarien valinta. On
mietittävä, mitkä ovat tärkeimmät tulokset, mitkä toissijaisia ja miten monia
lopputulosmuuttujia käsitellään analyyseissä.

Tutkimussuunnitelmaa, ja usein myös apuraha-anomusta tehdessäsi, pyri vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin:

1. Oletko toteuttanut systemaattisen kirjallisuushaun, johon suunnitelmasi
perustat?

2. Kenelle interventio kohdennetaan?
3. Osaatko kuvata interventiosi joka kohdaltaan?
4. Miten interventio mahdollisesti muuttuu eri konteksteissa tai ajan myötä?
5. Osaatko kuvata sen toimintaympäristön, jossa arviointi ja mittaaminen

toteutetaan?
6. Keitä intervention toteuttajia/käyttäjiä/kohdehenkilöitä kannattaa sitouttaa

kehitystyöhön?
7. Onko tutkimuksesi eettisesti kestävä?
8. Mitä monitorointi- ja tarkkailujärjestelmiä toteutat?
9. Oletko raportoinut arviointisi asianmukaisesti?
10. Oletko raportoinut interventiosi asianmukaisesti?
11. Miten analysoit kerättyä tietoa?

Palvelujärjestelmätutkimuksen tavoite on siis saada aikaan muutos (parannus, tehostus
tms.) toiminnassa. Jotta tutkimuslöydökset tulisivat huomioiduksi käytännön
työympäristössä, niiden on oltava helposti saatavilla ja niiden on vakuutettava
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päätöksentekijät ja poliitikot sekä käytännön työntekijät. Tieto tulee tuottaa helposti
käytettävissä olevassa muodossa, ja sitä pitää levittää aktiivisesti. Siksi (erityisesti)
palvelujärjestelmätutkimusta ja vaikuttavuustutkimusta tekevien on ehdottomasti
sisällytettävä tutkimussuunnitelmaansa osuus, jossa mietitään keinoja positiivisten
tulosten käytäntöön soveltamiseksi.

Johdanto

Viime vuosina on yhä enenevästi vaadittu, että sekä terveystieteellisen tutkimuksen
että terveyspalvelujen vaikuttavuutta, terveystuottoa, olisi mitattava aikaisempaa
huomattavasti enemmän. Vasta-argumenttina on esitetty, että vaikuttavuuden
mittaaminen on kovin hankalaa eikä luotettavia mittareita ole. Apua ongelmaan on
haettu esim. Stakesin (nykyinen THL, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos) Perfect- tai
Benchmarking – hankkeiden tapaisilla suurilla rekisteritietoihin perustuvilla
selvityksillä, joissa hoitoilmoitustietoihin perustuen selvitellään hoidon eroja eri
puolilla Suomea. FinOhta (nykyisin osa THL:a) ja sen alaisuudessa toimiva HALO –
ohjelma pyrkivät systemoituihin kirjallisuuskatsauksiin perustuen arvioimaan hoitojen
vaikuttavuutta, HALO painottuen erityisesti uusiin, tulossa oleviin hoitoihin,
menetelmiin tai laitteisiin. Myös potilasta on peräänkuulutettu entistä vahvempaan
rooliin arvioijana ja oman kuntonsa ja paranemisensa informanttina.

Tämä lyhyt katsaus pyrkii kuvaamaan vaikuttavuuden mittaamista erityisesti silloin,
kun tehdään palvelujärjestelmän kehittämistutkimusta ja monimutkaisia potilaisiin tai
väestöihin kohdistuvia interventiotutkimuksia. Tavoitteena on tarjota taustatietoa ja
ohjeita siitä, mitä palvelujärjestelmätutkimuksen tai vaikuttavuustutkimuksen
apuraha-anomuksia tekevän tutkijan tulee sisällyttää tutkimussuunnitelmaansa ja
apuraha-anomukseensa koskien vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista ennen kuin
hän voi hyvällä omallatunnolla sanoa tekevänsä tämän alan tutkimusta.

Luotettavimpana tapana mitata vaikuttavuutta pidetään satunnaistettuja, kontrolloituja
kokeita. Yleensä tällaisissa kokeissa määritetään yhden ainoan intervention, kuten
yhden lääkkeen, vaikutuksia (Campbell M ym. 2000). Kuitenkin myös muita kuin
farmakologisia interventioita pitäisi voida mitata tarkasti. Erityisen haasteellista on
arvioida tai mitata vaikuttavuutta monimuotoisissa interventioissa, kuten
sydäntehohoitoyksikön tai kotisairaalan toiminnassa, terveydenhuollon ammattilaisten
työtapojen muuttamisessa tai jonkin ihmisryhmän terveyskäyttäytymisen muutokseen
tähtäävissä ohjelmissa. Näissä arvioinneissa ehkä suurimman haasteen muodostaa
toimintaympäristön vaikutus, jota on hanketta suunniteltaessa vaikea ennakoida ja
kontrolloida, ellei asiaa huomata edes pysähtyä miettimään (Cambell N ym. 2007).
Erilaisia lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi hoitohenkilökunnan
osaamisen vaihtelu, eri yhteiskuntien ja työpaikkojen erilaiset hallinnolliset ohjeet,
ihmisten luonteiden, asenteiden tai sitoutuneisuuden erot, erilaiset sosioekonomiset
taustatekijät, tutkittavan tekijän vaihtelevat esiintyvyysluvut väestöissä jne. Tärkeää
on, että jo tutkimussuunnitelmaan kirjataan intervention toteuttamisen lisäksi tarkasti
myös se, miten intervention tulos mitataan, mitä muutosta odotetaan ja miten muutos
mitataan.
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Palvelujärjestelmätutkimus

Palvelujärjestelmätutkimuksessa tavoitteena on tukea uusien, yhteen sovitettujen
palvelumallien suunnittelua, toteuttamista, ohjaamista ja arviointia.
Palvelujärjestelmätutkimus ja infrastruktuurin kehittäminen voivat kohdistua
kattavuuteen, voimavaroihin (henkilöstö, koulutus), toteutuvuuteen, toimivuuteen,
tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Tutkimuksessa voi olla lukuisia erilaisia
suuntautumismalleja. Tutkimus voi olla julkisten ja yksityisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen taloudellista, hallinnollista tai asiakaslähtöistä vertailua. Se voi olla
terveydenhuollon taloudellisen organisoinnin analyysia tai
palvelujärjestelmätutkimuksessa voidaan arvioida tietotekniikan ja tietojärjestelmien
kehittämistä palvelujärjestelmää paremmin palveleviksi sekä
johtamisen ja hallinnon että varsinaisen palvelutoiminnan osalta.

Interventiotutkimus

Kliinisen tutkimuksen keskeisenä työkaluna ovat erilaiset interventiot, joilla etsitään
vastauksia hyvän kliinisen hoidon tueksi mm. seuraaviin kysymyksiin: miten
tehokkaita, päteviä ja asiaankuuluvia menetelmiä käytetään potilaan hoitamiseksi; ja
miten perusteltua, luotettavaa ja vaikuttavaa toiminta on yksilön, hoitoyhteisön ja
yhteiskunnan kannalta. Interventiotutkimus on tutkimus, jossa tutkittavan
koskemattomuuteen puututaan tutkimuksesta aiheutuvista syistä, kuten että
tutkittavalle annetaan tutkimuslääkettä tai että tutkittavaan kohdistetaan sellaisia
ylimääräisiä toimenpiteitä (mm. näytteet, tutkimukset, kyselyt), joita ei muutoin
tehtäisi. (Lääkelaitoksen määräys 1/2007). Useimmiten kliinisen interventiot ovat
yhden lääkkeen tai uuden hoitomenetelmän testauksia. Väestötutkimuksissa
toteuttavat interventiot ovat usein laajoja ja ne tähtäävät kohdehenkilön tai
kohdeväestönosan käyttäytymisen muutokseen.

Vaikuttavuustutkimus

Vaikuttavuustutkimus sisältää tutkimusasetelmia, jotka näyttävät mahdollisimman
yksiselitteisesti hoitovaikutuksen olevan kokeessa riippumattomaksi muuttujaksi
määritellyn tekijän tuottama. Toimenpiteen vaikuttavuudella tarkoitetaan yleensä sitä,
että mikään muu seikka ei ole tuottanut havaittua lopputulosta. Hoitoyhteyksissä se
merkitsee, että sattuman, spontaanin paranemisen, lumevaikutuksen tai jonkin
rinnakkaishoidon mahdollisuus on voitu sulkea pois. Vaikuttavuustutkimuksessa sekä
riippumattoman muuttujan että hoitotuloksen pätevä määrittely edellyttää yleensä, että
on olemassa perusteltu käsitteellinen malli hoidon vaikutusmekanismeista.
Esimerkiksi lääkeaineen vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan jo kokeen
suunnitteluvaiheen pohjaksi lääkkeen vaikutuksen oletettu biokemiallinen malli.
Mallin avulla voidaan määritellä kokeen tulosmuuttujat, siis se, missä vaikutuksen
pitäisi näkyä.
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Vaikuttavuus käsitteenä

Terveystaloustieteen perusperiaate on, että vaikuttavuus terveydenhuollossa tarkoittaa
terveyden lisäystä, muutosta terveydentilassa (Sintonen ym. 1997). Toiminnan
vaikuttavuus (Effectiveness) on yksinkertaisesti se nettomuutos toiminnan
perimmäisessä tavoitteessa, joka on luettavissa toiminnan ansioksi, terveydenhuollosta
puhuttaessa muutos terveydentilassa. On kuitenkin huomattava, että vaikuttavuudella
tarkoitetaan terveydentilan muutosta terveydenhuollon tavanomaisessa toiminnassa.
Jos terveydentilan muutos saadaan aikaan ihanteellisissa olosuhteissa, puhutaan
tehosta (Efficacy). Jos tarkastelussa huomioidaan lisäksi vaikuttavuuden saamiseksi
tarvittavat panokset (kustannukset), puhutaan tehokkuudesta (Efficiency) (Sintonen
ym. 1997). Ihanteelliset olosuhteet voivat vallita esimerkiksi erityisesti suunniteluissa
ja organisoiduissa kliinisissä kokeissa.

Vastaavalla tavalla voidaan tarkastella terveydenhuoltosektorin ulkopuolisia tekijöitä.
Niilläkin on oma vaikuttavuutensa, terveysvaikutuksensa. Kun otetaan huomioon
näiden tekijöiden vaikuttavuus ja terveydenhuoltotoiminnan vaikuttavuus ja lisätään
ne ennen toimintaa vallinneeseen terveydentilaan, päädytään terveyden tuotannon
lopputulokseen (Sintonen ym. 1997).
Porter puhuu vaikuttavuuden sijaan arvosta ja arvoon perustuvasta terveydenhuollosta
(Value-based Health Care). Hänen mukaansa terveydenhuollossa arvo on potilaalle tai
sairastumisvaarassa olevalle ihmiselle tuotettu terveys suhteutettuna käytettyihin
voimavaroihin (eli siis sama kuin tehokkuus, mutta arvo lienee terveydenhuollon
väelle helpommin hyväksyttävä käsite). Arvoon perustuva terveydenhuolto tarkoittaa
tehokkaasti terveyttä tuottavaa järjestelmää. (Porter ja Teisberg 2006).

Yleistä tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden mittaamisesta

Vuonna 2000 julkaistussa Medical Research Councilin työryhmäraportissa (MRC
Framework for the Development and Evaluation of RCTs for Complex Interventions to
Improve Health) on käsitelty tutkimuksen vaikuttavuuden arviointia laajasti.
Toukokuussa 2006 pidettiin työkokous vuoden 2000 raportin päivittämiseksi (MCR
Population Health Sciences Network). Tämä ryhmä listasi vuoden 2000 raportin
puutteiksi mm.

1) että lääketutkimuksen faasiajattelu ei toimi monimutkaisia interventioita
arvioitaessa,

2) että useista raportin suosituksista puuttui evidenssipohja,
3) että puuttui ohjeita siitä, miten lähestyä tutkimuksia, joissa päätavoite oli kehittää

toimintaa tai ottaa tutkimustulos käytäntöön,
4) että perinteisen kliinisen kokeen malli sopii kaikkeen arviointiin; näkemystä

pidettiin liian rajoittuneena
5) että puuttui ohjeita siitä, miten selvitä moniportaisista, ei-terveydenhuollon

interventioista esim. ohjelmista, jotka koskettivat useita eri yhteiskunnan osa-
alueita tai

6) että raportissa ei kiinnitetty huomiota eri sosiaalisiin, poliittisiin tai
maantieteellisiin toimintaympäristöihin, joissa interventiota toteutettiin.
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Vuoden 2006 työkokouksen pohjalta julkaistiin uusi, vaikuttavuuden arviointiin
joustavammin suhtautuva ohjeisto, Developing and Evaluating Complex
Interventions: new guidance (www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance),joka
painotti kehittämistyötä, tutkimustulosten juurruttamista ja arviointia sekä antoi paljon
esimerkkejä onnistuneista lähestymistavoista. Tämän vihkosen monimuotoisia
interventioita koskeva teksti on käännöstä ja tulkintaa vuoden 2006
työryhmäraportista ja sen pohjalta laadituista artikkeleista täydennettynä joillakin
uusimmilla artikkeleilla. Jos lukija haluaa tutustua käytännön esimerkkeihin
onnistuneista interventioiden vaikuttavuusmittauksista, kannattaa lukea yllä mainittu
verkkojulkaisu tarkkaan. Oletuksena on, että lukijalla on perustiedot
tutkimusmenetelmistä sekä tavanomaisimmista tutkimusharhoista ja niiden
hallintamenetelmistä.

Terveyspalvelujärjestelmän kehittämistutkimuksen ja vaikuttavuustutkimuksen
tavoitteena on parantaa terveyttä, usein nimenomaan parantamalla
terveyspalvelujärjestelmää eli kehittämällä entistä parempia hoitomenetelmiä,
lisäämällä henkilökunnan tai potilaiden tietoa tai muuttamalla asenteita. Käytettävät
interventiot ovat usein monimutkaisia ja monipolvisia, tällöin puhutaan
kompleksisista interventioista.

Vaikuttavuuden karkeimpana mittarina pidetään kuolleisuutta. Tällöin tarkoitetaan
yleensä terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevaa kuolleisuutta. Kansainvälisesti
ja systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen perustuen on määritelty listoja kuolemista,
jotka olisivat olleet vältettävissä ehkäisyn keinoin, varhaisen toteamisen ja hoidon
avulla tai tehostuneen hoidon avulla perusterveydenhuollossa tai
erikoissairaanhoidossa. (Nolte ja McKee 2004).

Joskus tutkimuksen vaikuttavuudella saatetaankin tarkoittaa enemmän tutkimuksen
(menetelmällistä?) laatua kuin sen vaikuttavuutta eli tutkimuksen aiheuttamaa
terveysvaikutusta. Tällöin puhutaan vaikuttavuustasoista A-D, joihin tutkimusjulkaisut
voidaan lajitella (Oxford Centre for Evidence-based Medicine – Levels of Evidence
2001). A-tasoisia ovat tutkimukset, jotka ovat systemaattisia katsauksia useista
satunnaistetuista kontrolloiduista kokeista. B-tasoisia ovat julkaisut satunnaistetuista
ja kontrolloiduista kokeista, C-tasoisia ovat julkaisut kliinisistä kontrolloiduista
kokeista, kohorttitutkimuksista ja tapaus-verrokkitutkimuksista ja D-tasoisia ovat
tapausselostus-tyyppiset julkaisut. Tätä jaottelua on käytetty esimerkiksi Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisussa, jossa arvioidaan EVO -pisteitä tuottaneita
terveystieteellisiä tutkimuksia vuosilta 2003–2005 (STM:n selvityksiä 2009:2).
Tämänkaltainen järjestelmä ei luonnollisesti arvioi ollenkaan sitä, onko tutkimuksella
ollut vaikuttavuutta terveyden edistämisessä, sairauden vähenemisessä tai
palvelujärjestelmän kehittämisessä. Joskus käytetään vaikuttavuuden mittana myös
sitaatiolukua eli montako kertaa aikayksikössä artikkelia on lainattu. Tällöin
ajatellaan, että vaikuttavia ja hyviä tutkimuksia luetaan ja lainataan muita enemmän.
Tämäkään ei kuvaa tehdyn tutkimuksen aiheuttamaa terveysvaikutusta.

http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance
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Mikä tekee interventiosta kompleksisen?

Kompleksisen intervention piirteitä:
• Interventiossa on useita osia ja ne ovat yhteydessä sekä koe- että kontrolli-

interventioon
• Interventioon sisältyvien toimintojen korkea vaikeusaste ja määrä sekä

toteuttajan että vastaanottajan kannalta arvioiden
• Interventio kohdistetaan usealle ryhmälle tai organisaatiotasolle
• Lopputulosmuuttujia voi olla useita erilaisia sekä määrällisesti että laadullisesti
• Interventio on räätälöity kohderyhmän mukaan

www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance

Periaatteita kompleksisen intervention suunnittelemiseksi ja arvioimiseksi
• On selvitettävä tarkasti intervention teoreettinen perusta, mikä interventiossa

aiheuttaa muutoksen, mihin muutos perustuu. Samalla etsitään heikkoja kohtia,
joita jatkosuunnittelussa voidaan parantaa

• Se, ettei vaikutusta tulekaan, saattaa johtua käytäntöön soveltamisen virheistä
pikemminkin kuin intervention aidosta tehottomuudesta. Tällöin on syytä käydä
huolella läpi koko soveltamisprosessi mahdollisten ongelmien löytämiseksi
(”lastentautien” korjaaminen)

• Yksilötason lopputulosten vaihtelu saattaa johtua ylemmän tason toiminnoista.
Otoskoon pitäisi ehkä olla suurempi, jotta odotettua suuremmasta vaihtelusta
huolimatta todistusvoima riittäisi, ja lisäksi pitäisi ehkä harkita ryväsotantaa
yksilösatunnaistamisen sijaan

• Yhteen yksittäiseen, vahvaan lopputulosmittariin tuijottaminen ei ehkä ole paras
tapa, vaan saattaa olla parempi käyttää useita mittareita ja olla valmiina
huomaamaan sellaisetkin tulokset, joita alun perin ei osannut odottaa

• Tiukka pitäytyminen alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan saattaa olla
epätarkoituksenmukaista; intervention soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin on
sallittua ja saattaa toimia paremmin (Campbell M et al. 2007).
www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance

Kehittäminen – arviointi – käytäntöön soveltaminen prosessina

Kompleksisten interventioiden prosessi on monimutkainen ja monimuotoinen. Siinä
on erotettavissa selvästi neljä eri osa-aluetta. Prosessi noudattaa jatkuvan
laadunparantamisen ideologiaa siten, että kun prosessi on käyty loppuun, on
tarkoituksena korjata havaitut virheet ja uusia prosessi. Tavoitteena on
palvelujärjestelmän tai käyttäytymisen tms. muutos, joka on yleensä hidas
kehitysprosessi. Ketjun osat eivät aina seuraa toisiaan, vaan voivat tapahtua
yhtäaikaisestikin. Raportointia ei ole kuvattu erilliseksi osaksi prosessia, koska sen
oletetaan kuuluvan kaikkiin vaiheisiin.

Kehittämis- ja arviointiprosessin peruselementit

Kehittäminen
1. ongelman havaitseminen ja tieteellisen pohjan varmistaminen (evidence base)

http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance
http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance
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2. teoreettisen pohjan luominen
3. interventioprosessin ja lopputulosten mallintaminen

Intervention toteutettavuus/pilotointi
1. intervention eri osien testaaminen
2. rekrytoinnin/kertymän arvioiminen
3. otoskoon päättäminen

Arviointi
1. vaikuttavuuden arviointi
2. muutosprosessin ymmärtäminen
3. kustannus-vaikuttavuuden arviointi

Intervention tulosten käyttöönottaminen
1. tiedon levittäminen
2. valvonta käyttöönoton aikana ja seuranta heti käyttöönoton jälkeen
3. pitkän aikavälin seuranta

Kehittäminen

Palvelujärjestelmätutkimuksessa arviointi sinänsä ei ole tavoite, vaan arvioinnin
avulla tähdätään ammatilliseen kehittymiseen ja sitä kautta järjestelmän toiminnan
parantamiseen. Tämä koko kehä kehittämisen, toteutuksen ja arvioinnin kautta uuden
käytännön implementoitiin, on aina pidettävä mielessä. Hyvä käytäntö intervention
kehittämisessä on edetä systemaattisesti, käyttää parasta mahdollista tieteellistä
tutkimusta taustatiedoksi ja teoriapohjaksi, sen jälkeen testata huolellisesti
suunnitelman eri vaiheet aloittaen niistä avainosioista, joissa suunnitteluvaiheessa on
eniten epävarmuustekijöitä. Vasta tämän jälkeen siirrytään intervention alustavaan
arviointiin. Arvioinnin tulokset tulisi jakaa, jotta mahdollisimman moni voisi
osallistua suunnitteluun. Kuitenkaan arviointi ei tapahdu näin järjestelmällisesti
käytännössä, vaan tutkijat valitsevat, mitä kohtia arvioivat ja millä menetelmillä.
Mittaamisessa on huomioitava, paljonko liikkumavaraa intervention käytännön
toteuttamisessa sallitaan ja miten käytännön toteuttaminen vaikuttaa arviointiin ja sen
perusteella valitaan ideaalinen arviointisuunnitelma. Toisinaan arviointi muotoutuu
vasta yhtä aikaa laajan käytännön toteuttamisen kanssa. (Belsky ym. 2006).

Tutkijat joutuvat usein tasapainottelemaan ja hakemaan kompromisseja intervention
tärkeyden ja vaikuttavuuden todistamisen välillä. Toisinaan interventiosta voi olla
selviä muita kuin terveydellisiä hyötyjä, esim. sosiaalisia. Sellaisissa tapauksissa
intervention aloittamisen siirtäminen ei ole eettisesti tai poliittisesti mahdollista vain
siksi, että intervention vaikutukset saataisiin myöhemmin tarkemmin mitatuiksi. Asian
käsittely vaatii huolellista harkintaa ja sensitiivistä otetta (Thomson ym. 2004). Aina
tulisi pyrkiä parhaaseen mahdolliseen arviointiin, vaikkei optimaaliseen olisikaan
mahdollista päästä (Ogilvie D. ym. 2006, Petticrew ym. 2005).

Toteutettavuus ja pilotointi
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Hankkeen pilotointi eli esitestaus ja toteutettavuus sisältävät intervention eri osien
hyväksyttävyyden testaamisen, rekrytoimisnopeuden ja tutkittavien pysyvyyden
arvioinnin ja sopivan otoskoon laskemisen. Menetelmätutkimuksessa on huomattu,
että tässä tärkeässä tutkimusvaiheessa on usein säästetty (Eldridge ym. 2004).
Hankkeen toteutettavuutta kohdeväestössä väheksytään, samoin lain ja sääntöjen
noudattamista. Intervention toteuttamiseen tai esitystapaan suhtaudutaan
leväperäisesti, rekrytointiin ja tutkittavien mukana pysymisen varmistamiseen ei
panosteta, tai valitaan tarvittavaa pienempi otoskoko (usein siksi, ettei tarvittavaa
otoskokoa ole laskettu). Pilotoinnin ei tarvitse olla täydellinen interventio, mutta sen
pitäisi pystyä paljastamaan tärkeimmät tutkimuksen ja intervention virheet ja
epävarmuustekijät. Osallistumattomuuteen tai vastausaktiivisuuteen vaikuttavien
asioiden selvittäminen saattaa vaatia sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta ja
lähestymistapaa pilotissa. Esitestauksen tuloksista riippuen varsinaisen tutkimuksen
protokolla voi vaatia huomattaviakin muutoksia ennen tutkimuksen ja sen vaikutusten
arvioinnin täysimittaista toteuttamista.

Arviointi

Kompleksisen intervention tulosten analyyseissä ja vaikuttavuuden arvioinnissa on
hyvä muistaa, että tutkimuskysymyksiä voidaan lähestyä eri tavoilla ja erilaisilla
tutkijan muotoilemilla selitysmalleilla. Aineistojen tilastollisten analyysien
toteuttamiseksi muotoillut tilastolliset mallit ja analyysitekniikat vaihtelevat
vastaavasti. Tilastollisten analyysien tulosten oikeellisuus ja hyvyys riippuvat
aineistoa luonnehtivan tilastollisten mallien muotoilun osuvuudesta. Tilastollisiin
malleihin liittyvien oletusten muotoilun oikeellisuus tai sopivuus on tilannekohtaista
ja riippuu tilannekohtaisesti vaihtelevista eri tekijöistä.  Yleisesti muotoiltuihin
kannanottoihin ja käsityksiin, joiden mukaan jotkut mallit sopivat tai eivät sovi
mihinkin tietyn tutkimusalan interventioon, on syytä suhtautua vähintäänkin
kriittisesti. Sellaisilla väittämillä kuten että perinteiset satunnaistetut kokeet eivät
sovellu yhdyskunta-pohjaiseen interventioon, psykiatriaan, kirurgiaan jne., ei ilman
täsmennyksiä ja menetelmäteoreettisia perusteluita ole mitään kantavuutta (Walwyn ja
Wessely 2005). Kuten edellä todettiin, tilastollisten mallien sopivuus riippuu
tilannekohtaisesti siitä, mitä ja miten aineistoon liittyviä eri tekijöitä on mahdollista
sekä tarkoituksenmukaista mallissa huomioida. Oikean tai paremmin sanottuna hyvän
selitysmallin ja sitä vastaavan tilastollisen mallin muotoilu on tehtävä oman
tutkimustavoitteen mukaan huomioiden havainnoista syntyneen tutkimusaineiston
leimalliset, keskeiset sekä vähemmän keskeiset ominaisuudet. Tilastollisen mallin
muotoillussa ja sen mukaisessa analyysissä voidaan ja pitää huomioida varsinaisen
intervention lisäksi tiedossa olevia muita systemaattisia tekijöitä sekä tunnettuja tai
mahdollisia sekoittavia tekijöitä. Näin voidaan välttää vääristymiä ja harhoja
estimoiduissa intervention vaikutuksissa. Kriittinen tutkimusote edellyttää kuitenkin
tämän lisäksi aina vielä mahdollisien mallien tavoittamattomien harhojen merkityksen
arviointia. Interventiotutkimuksille hyvin tyypillinen on valikoitumis- tai valintaharha
vertailun kohteena olevien henkilöryhmien muodostumisen tai muodostamisen
yhteydessä. Satunnaistamista ryhmien muodostamisessa tulisi käyttää aina kun se on
mahdollista. Jos kokonaisvaltainen satunnaistaminen yksilötasolla ei ole mahdollista,
voi satunnaistaminen ehkä onnistua ryvästettynä satunnaistamisena. Ryvästäminen
pitää tietysti ottaa huomioon tilastollisissa analyyseissa. Toinen perinteinen toteutus
on satunnaistaminen ositteittain, missä osituksen perustana oleva(t) muuttuja(t) ovat



11

puolestaan analyyseissa huomioidut. Väestöihin kohdistuvien vaikuttavuuden
arviointien interventiotutkimusten toteuttamisen yhdeksi uudeksi
havaintosuunnitelmaksi on esitetty "askeltaen avartuvan satunnaistamisen
suunnitelmaa" (Randomized stepped wedge design; suomennos on kirjoittajien, koska
irjoittajien tiedossa ei ollut vakiintunutta aiempaa suomennosta.) (Brown CA and
Lilford RJ 2006).

Esimerkki stepped wedge tutkimusasetelmasta (Brown and Lilford BMC Medical
Research Methodology 2006 6:54   doi: 10.1186/1471-2288-6-54)

Joskus käytännölliset tai eettiset seikat ovat satunnaistamisen esteenä. Tällöin voidaan
käyttää standardoimattomia menetelmiä kuten että

• hoito voidaan valita potilaan toiveiden mukaan, jos potilailla on hyvin
voimakkaita mieltymyksiä tarjottavien hoitojen välillä tai

• potilaat satunnaistetaan jo ennen kuin pyydetään tietoista suostumusta. Tällöin
potilas ei valitse eri hoitojen välillä, vaan pelkästään ottaako hän tarjotun
koehoidon tai ei lähde lainkaan mukaan tutkimukseen.

Jos potilas joutuu vastoin tahtoaan sellaiseen hoitoon, jota hän ei halua, hänen
antamansa tiedot voivat olla harhaisia, hän saattaa mm. liioitella sivuvaikutuksia tai
vähätellä intervention vaikutusta. Tällöin lopputulosten analyysissä on otettava
huomioon käytetty randomisointimenetelmä tätä varten kehitetyillä menetelmillä
(esim. King ym. 2005).

Perinteiset kokeet yrittävät arvioida intervention vaikutusta väestössä ja tuottavat
vähän tai ei lainkaan tietoa siitä, miten intervention vaste muuttuu yksittäisissä
ihmisissä tai ihmisten välillä, tai niistä mekanismeista, joilla tehokas interventio
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aiheuttaa muutoksen. Näiden asioiden selvittämiseksi voidaan käyttää N of I –
suunnitelmaa, jossa yksilöt käyvät läpi interventiot eri satunnaistetussa järjestyksessä
(ks. esim. Zucker ym. 1997).

Arvioinnin suunnittelun tärkein vaihe on lopputulosmittarien valinta. On mietittävä,
mitkä ovat tärkeimmät odotetut lopputulokset, mitkä ovat toissijaisia ja miten monia
lopputulosmuuttujia käsitellään analyyseissä. Tilastollisen tarkastelun kannalta olisi
helpointa, jos pystyttäisiin nimeämään yksi yksittäinen päätulosmuuttuja. Yhden
lopputulosmuuttujan määrääminen ei kuitenkaan aina tee oikeutta aineistolle, eikä
tällöin välttämättä saada täyttä kuvaa intervention onnistumisesta. Laajoilla
interventioilla on tyypillisesti laajat vaikutukset. Mitä huolellisemmin tutkija on
pyrkinyt ymmärtämään intervention ja tutkimuksen teoreettiset perusteet ja tehnyt
valmistelutyön, sitä helpompi hänen on valita lopputulosmittarit. Mittareita
mietittäessä on myös huomioitava tavoitellun muutoksen aikataulu ja mietittävä
seuranta-ajan pituus. Jos lopputulos tulee ilmi vasta vuosien kuluessa, on etsittävä
välitulosmittareita, jotka antavat tietoa siitä, mennäänkö oikeaan suuntaan. Myös sillä,
kuinka suuri muutos hyväksytään intervention tulokseksi, on merkitystä. Ihmisen
elintapoihin vaikuttamisessa voidaan valita mittariksi esim. painoindeksin laskeminen.
On kuitenkin todettu, että jo painon pysyminen samana eli painonnousun ehkäisy, on
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä edullista (Lindström 2006). Indikaattorit onkin joskus
syytä valita niin, että pystytään havaitsemaan pienetkin positiiviset muutokset. Näin
potilaan oma toiminta terveytensä hyväksi saadaan näkyväksi (Patja ym. 2009).

Sairauskertomukseen ja tutkimusrekisteriin kirjattavat tiedot pitäisi valita niin, että ne
myös vaikuttavuusmittarina toimiessaan tukisivat yksilön muutosprosessia sekä
edistysaskelten ja takaiskujen tunnistamista. (Patja ym. 2009). Tämä on erityisen
tärkeä huomioida myös tutkimuksen siinä vaiheessa, kun mietitään, miten mahdolliset
hyvät tutkimustulokset implementoidaan käytännön työhön. Indikaattorien
määrittelyssä tai mittarien kehittämistyössä on oltava valppaana huomaamaan myös
mahdolliset odottamattomat muutokset ja jopa haitalliset muutokset. Monien
mitattujen muutosten joukosta on etsittävät tärkeät tapahtumat ja tarvittaessa tehtävä
vielä alaryhmäanalyyseja muutoksen merkityksen arvioimiseksi. Sellaisissa
kansanterveyden edistämiseksi tehtävissä interventioissa, joissa tavoitellaan terveyden
eriarvoisuuden vähentämistä, voidaan tarvita myös analyyseja sosioekonomisen
tilanteen muutoksista, ei pelkästään analyysejä terveysvaikutusten muutoksista.

Koska tutkimus ja interventio ovat prosesseja, on prosessianalyysi usein erittäin
hyödyllinen työkalu arvioida, mitä on tehty ja miksi saatiin odotetut tai
odottamattomat tulokset, tai miksi onnistunut interventio toimi ja miten sitä voidaan
vielä optimoida. Koeasetelmaan upotettua prosessianalyysiä voidaan käyttää
mittaamaan toteutuksen ja implementoinnin tarkkuutta, selvittämään syy-
seuraussuhteita sekä paljastamaan sellaisia toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä,
jotka ovat vaikuttaneet lopputuloksen vaihteluun. Tutkimusprosessin analyysi ei ole
vaihtoehto tutkimuksen varsinaisten tulosten mittaamiselle ja arvioinnille, vaan niitä
täydentävä työmuoto. Lopullisten tulosten (Results) tulkinta perustuu aina
teoriatietoon odotettavista tuloksista (Outcome).

Kustannushyöty – analyysi pitäisi sisällyttää arviointiin aina, kun se on mahdollista,
sillä se tekee tulokset päätöstentekijöiden kannalta huomattavasti hyödyllisemmiksi.
Itse asiassa taloudellisten seikkojen huomioiminen pitäisi tehdä jo arviointia
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suunniteltaessa, jotta tutkimuksen kustannusten oikeutus olisi paremmin arvioitavissa
interventiolla saavutettaviin mahdollisiin hyötyihin nähden.

Intervention tulosten käyttöönotto

Tutkimustulosten julkaiseminen tiedelehdissä on oleellisen tärkeä, mutta vain yksi osa
tehokasta tulosten käyttöönottostrategiaa. Seuraavassa esitetään muutamia ajatuksia
tutkimustulosten käyttöönotosta potilaan hoidossa ja ehkäisevässä terveydenhoidossa.

www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance

Jotta tutkimuslöydökset tulisivat huomioiduksi käytännön työympäristössä, niiden on
oltava helposti saatavilla ja niiden on vakuutettava päätöksentekijät ja poliitikot sekä
käytännön työntekijät. Tieto tulee tuottaa helposti käytettävissä olevassa muodossa ja
sitä pitää levittää aktiivisesti. Valitettavasti tutkijat usein ajattelevat, että pelkkä
tutkimustiedon tuottaminen on heidän tehtävänsä ja muut soveltavat sen sitten
käytäntöön, jos haluavat. Siksi hoitokäytännöt muuttuvat todella hitaasti, ja hoito ja
terveyden edistäminen perustuvat vain osittain tutkittuun tietoon (Evidence-based).
Käyttöönotto onnistuu vielä huonommin, jos tutkija ei ole lainkaan ajatellut
käytäntöön soveltamista tutkimussuunnitelmaa tehdessään. Siksi (ainakin)
palvelujärjestelmätutkimusta ja vaikuttavuustutkimusta tekevien on ehdottomasti
sisällytettävä tutkimussuunnitelmaansa osuus, jossa mietitään keinoja positiivisten
tulosten käytäntöön soveltamiseksi. Onnistunut käyttöönotto riippuu käyttäytymisen
muutoksesta, usein hyvin laajan ihmisjoukon käyttäytymisen muutoksesta. Ensin pitää
ymmärtää muutettavan käyttäytymisen tieteellisteoreettinen tausta, tekijät, jotka
ylläpitävät nykyistä käyttäytymistä ja esteet tai kimmokkeet muutokseen. Lisäksi pitää
olla tähän ymmärrykseen perustuva asiantuntemus kehittää strategia, jolla muutos
saavutetaan. Saatetaan jopa tarvita lisätutkimusta, jonka avulla autetaan esim.
interventio- tai työnkehittämisprosessin ottamista osaksi käytännön työtä.

Kokeellisesta tutkimuksesta ei todennäköisesti synny sellaisenaan yleistettävissä ja
sovellettavissa olevaa intervention vaikuttavuuden kuvausta. Harvalla tutkimuksella
on voimaa osoittaa kaikkia harvinaisia haittavaikutuksia. Tiukimminkin toteutetut
tutkimukset tiukkoine sisäänottokriteereineen toteutuvat toisin väestötasolla, jossa
tutkimukseen mukaantulo tapahtuu enemmän tai vähemmän itseohjautuvasti.
Vaikutukset ovat todennäköisesti tutkimustuloksia vähäisemmät käytännön elämässä
ja toteutuvat laajemmalla vaihteluvälillä. Lisäksi laajan käyttöönoton seurauksena
saattaa ilmaantua odottamattomia seuraamuksia. Kompleksisten interventioiden
käytäntöön soveltamisessa saatetaankin tarvita pitkän aikavälin seurantaa, jotta
nähdään pysyvätkö lyhyen aikavälin tulokset tai toteutuvatko alkuperäistyössä
päätellyt toissijaiset lopputulokset käytännön elämässä. Vaikka interventiotutkimusten
pitkän aikavälin seurannat ovat harvinaisia, niiden antama tieto voi olla hyvin
valaisevaa. Kannattaa miettiä, miten harvinaisia tai pitkän ajan vaikutuksia voidaan
mitata; käytetäänkö esimerkiksi rutiinisti kerättyä dataa ja/tai erilaisia aineistolinkkejä,
vai onko syytä ottaa tutkittaviin uudelleen yhteyttä. Tämän asianmukaisen
lopputulosaineiston kerääminen on rakennettava alusta asti osaksi alkuperäistä
tutkimussuunnitelmaa.

http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance
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Monien pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidon vakioimisessa on vasta viime
aikoina herätty huomaamaan, että tehoa ja vaikuttavuutta kannattaa mitata (Patja ym.
2009). Valitettavasti mittaamisen kannalta oleellista tietoa ei rutiinisti tallenneta joko
lainkaan tai tallennetaan vain joitain sopivia tietoja, jotka kävisivät vaikuttavuuden
mittareiksi. Sairauskertomuksissa saattaa olla diagnoosi (erikoissairaanhoidossa on
lähes aina, perusterveydenhuollossa luvattoman harvoin), painoindeksi,
verenpainearvo ja kolesteroliarvo. Joissakin hoitopaikoissa on jopa elämänlaadun
mittarin, (esimerkiksi 15D-mittarin) tulokset saatavissa sairauskertomuksen osana,
mutta tietojen kerääminen ei ole järjestelmällistä. Tupakointitieto on sen sijaan hyvin
harvoin edes niiden potilaiden sairauskertomuksissa, joiden tautiin tupakoinnilla on
merkitystä (esim. alaraajojen kriittinen iskemia, Remes ym. 2008). Sähköisten
potilaskertomus- ja arkistojärjestelmien tulisi palvella terveydenhuollon
ammattilaisten työtä hoidon vaikuttavuuden ja laadun mittaamiseksi huomattavasti
nykyistä paremmin. Terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi myös oppia
ymmärtämään, että huolellinen kirjaaminen on välttämätöntä paitsi osana laadukasta
työtä, myös sekä potilaan että oman oikeusturvan varmistamiseksi.

Kysymyksiä tutkijan vastattavaksi

Kun tutkija suunnittelee monimutkaisen ja monimuotoisen intervention,
palvelujärjestelmätutkimuksen ja vaikuttavuustutkimuksen tekoa, on
tutkimussuunnitelman viimeistelyvaiheessa hyvä pysähtyä vastaamaan muutamaan
kriittiseen kysymykseen. Näihin kysymyksiin liittyvään pohdintaan voi syvemmin
tutustua Developing and Evaluating Complex Interventions: new guidance -julkaisun
sivuihin14–16 ja syventäviin tapauskuvauksiin sivuilla17-33
(www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance).

1. Oletko toteuttanut systemaattisen kirjallisuushaun, johon suunnitelmasi
perustat? Tämä ei ole aina helppoa, koska ei ole kehitetty kunnollista
menetelmää, miten löytää, tarkastella ja yhdistellä tietoja eri kompleksisten
interventioiden suunnitelmista (Petticrew 2003). Lisäksi monimutkaisten
interventioiden ja hoitokokeiden tutkimusmallien ja datojen yhdistelemissä voi
esiintyä huomattavia ongelmia (Dixon-Woods ja Fitzpatrick 2001, Cadwell ym.
2005).

2. Kenelle interventio kohdennetaan? Kohdennustasoja voi olla ainakin kolme:
yksilöt (kansalaiset, potilaat, terveydenhuollon tai muun palvelun ammattilaiset,
poliitikot), yhteisötaso (sairaalat, terveyskeskukset, koulut, työpaikat) ja koko
väestö. Interventio voidaan myös kohdentaa useammalle näistä tasoista. Jos
interventio kohdentuu useammalle tasolle, myös sen vaikutuksia on erikseen
mitattava eri tasoilla. Muutokset käytännöissä (kuten hoito-ohjeiden käyttöönotto
tai uusi palvelumalli) eivät välttämättä heijastu potilaskohtaisiin tuloksiin (Moher
ym. 2001).

3. Osaatko kuvata interventiosi joka kohdaltaan? Monimutkainenkin interventio
pitää kuvata niin tarkasti, että kuka tahansa pystyy sen toistamaan omassa
toimintaympäristössään. Saattaa olla viisasta julkaista interventio ja sen
arviointisuunnitelma jo silloin, kun interventio on käynnissä, koska on
epätodennäköistä, että tieteelliseen artikkeliin aikanaan mahtuu tulosten lisäksi
intervention koko kuvaus. Yksityiskohtainen kuvaus sopii julkaistavaksi
esimerkiksi hankkeen www-sivuilla.

http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance).
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4. Miten interventio mahdollisesti muuttuu eri konteksteissa tai ajan myötä?
Interventio saattaa muuntua ajan myötä joko ulkoisista seikoista johtuen tai
yksinkertaisesti siksi, että toteuttamisen aikana on opittu asiasta ja toteuttamisesta
enemmän. Alkuperäisen suunnitelman toteuttaminen ei aina olekaan helppoa tai
edes mahdollista (esim. Bellg ym 2004). Joissakin interventioissa ei voida sallia
vaihtelua lainkaan (esimerkiksi, jos verrataan erilaisten hoitoyhdistelmien
vaikutuksia), joissakin taas voidaan huomioida muuttuva toimintaympäristö.
Yleensä liikkumavara riippuu siitä, arvioidaanko tehoa vai vaikuttavuutta.
Tehotutkimuksissa voidaan sietää hieman vaihtelevuutta, mutta
vaikuttavuustutkimus on tässä suhteessa tarkempaa. Tutkijan pitää alusta asti
selvittää itselleen, paljonko ja minkälaista vaihtelua interventiokäytännöissä
voidaan hyväksyä (Hawe ym. 2004). Kaikki alkuperäisestä suunnitelmasta tehdyt
poikkeamat on raportoitava.

5. Osaatko kuvata sen toimintaympäristön, jossa arviointi ja mittaaminen
toteutetaan? Toimintaympäristö on ratkaisevan tärkeä: mikä toimii yhdessä
paikassa, ei välttämättä toimi yhtä tehokkaasti toisessa ympäristössä, tai saattaa
olla jopa haitallista. Toimintaympäristön vaihtelut tulisi ottaa huomioon jo
tutkimussuunnitelmassa eli tutkijan tulisi tutustua toimintaympäristöön
huolellisesti etukäteen, mutta myös seurata toimintaympäristössä mahdollisesti
tapahtuvia muutoksia intervention aikana (muutokset esim. lainsäädännössä,
hoitokäytäntöjen kansallisissa ohjeissa, taloudellisissa tai poliittisissa tilanteissa
jne) NIHCE 2007.

6. Keitä intervention toteuttajia, käyttäjiä ja kohdehenkilöitä kannattaa
sitouttaa kehitystyöhön? Sopivia interventio-ohjelman tai testin tulevia käyttäjiä
ja toteuttajia on hyvä sitouttaa tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun,
prosessin luomiseen ja lopputulosmuuttujien analyysiin, koska heiltä saatava
käytännön tieto erityisesti toimintaympäristöstä ja toiminnan kohteista auttaa
luomaan helpommin käytäntöön sovellettavissa olevan intervention. Laadullinen
tutkimusosuus voi olla hyvä tapa sitouttaa. Käyttäjä/toteuttaja/kohdehenkilö
voidaan kutsua esimerkiksi hankkeen ohjausryhmään, jotta hän saa
mahdollisimman kattavan kuvan arvioinnin suunnittelusta. Yardley ym. 2006.

7. Onko tutkimuksesi eettinen? Monimutkaisten interventioiden arvioinnin
mahdolliset eettiset ongelmat pitää ottaa huolelliseen pohdintaan. Osallistujien
itsemääräämisoikeus, tietoinen suostumus, mahdolliset yhteiskunnalliset
vaikutukset, mahdolliset haittavaikutukset jne. kannattaa pohtia huolellisesti ennen
eettisen arvioinnin pyytämistä. Esimerkiksi satunnaistamista saatetaan vastustaa,
jos interventioon osallistuville on luvassa jotain muita kuin terveyshyötyjä
(Thomson ym. 2004). Eettisiä ongelmia voidaan myös ylikorostaa.

8. Mitä monitorointi- ja tarkkailujärjestelmiä toteutat? Jokaisella laajalla
interventiolla pitää olla asianmukainen monitorointi- ja ohjausryhmä (Prescott ym.
1999) ja sen pitää noudattaa asianmukaisia eettisiä ja tutkimushallinnollisia ohjeita
ja määräyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten riskien (tutkimushenkilöihin
kohdistuvien riskien, taloudellisten riskien jne.) arviointia. Monitorointi on
oleellista klassisissa kliinisissä koeasetelmissa, missä tutkittavat voivat altistua
vaaroille tai jäädä osattomaksi jostain hyödystä, mutta se ei ole niin tarpeellista
havainnoivissa tutkimuksissa, missä osallistujaan ei kohdistu mitään tai vain
vähäisiä riskejä. Ulkopuolista monitorointi- tai ohjausryhmää saatetaan tarvita
erityisesti silloin, kun joudutaan tekemään vaikeita ratkaisuja esim. tutkimuksen
suunnasta tai jopa keskeyttämisestä.
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9. Oletko raportoinut arviointisi asianmukaisesti? Mikäli mahdollista, arviointi
pitäisi raportoida vakiintuneiden julkaisukäytäntöjen mukaisesti. Sillä
varmistetaan, että tietyt avainasiat ovat löydettävissä, jos joku haluaa toistaa
intervention tai käyttää sitä apuna laatiessaan järjestelmällisiä katsauksia tai
hoitosuosituksia. The CONSORT julkilausuma on erinomainen kuvaus
satunnaistettujen kokeiden raportoinnista (Moher ym 2001). Sitä on täydennetty
ryväsotantatutkimusten raportointiohjeilla (Campbell MK 2004), meta-
analyysiohjeilla (Moher ym. 1999) ja lääkkeettömien hoitokokeiden
raportointiohjeilla (Boutron ym. 2008). Ohjeita on myös satunnaistamattomien
tutkimusten ja epidemiologisten havainnoivien tutkimusten raportointiin (Dixon-
Woods ja Fitzpatrick 2001, Dixon-Woods ja Shaw ym. 2007, Dixon-Woods ja
Sutton ym. 2007).

10. Oletko raportoinut interventiosi kunnolla? Koska interventioiden riittämätön
kuvaus on yleistä, parhaillaan on käynnissä työ monimutkaisten interventioiden
kuvaamiseksi, standardoimiseksi ja luokittelemiseksi (Michie et Abraham 2007,
Michie et al 2009). Graafisin menetelmin voidaan esittää ja selventää keskeisiä
eroja interventio- ja verrokkiryhmien välillä. Julkaisujen tilanpuute on
aikaisemmin estänyt tutkimustulosten yksityiskohtaisen kuvauksen, mutta
nykyisin useat lehdet voivat julkaista tutkimusten laajoja selvityksiä/kuvauksia
www-sivuilla, jotkut lehdet jopa edellyttävät yksityiskohtaisen
tutkimusprotokollan julkaisemista. Kuten edellä (kohdassa 3 ja 6) esitettiin,
intervention kehittämisessä on hyödyllistä, jos mahdollisimman moni arvioi siinä
käytettäviä arviointimenetelmiä. Jotta voitaisiin luotettavasti arvioida intervention
vaikuttavuutta, on se arvioitava muiden samankaltaisten tutkimusten yhteydessä,
jos sellaisia on. Pienet tutkimukset, jotka eivät tuota tilastollisesti merkitseviä
tuloksia (ovat ehkä arvioineet väärin otoskoon), voivat yhdistää oman aineistonsa
suurempaan (pooling) ja saada näin käyttökelpoisia ja luotettavia tuloksia.

11. Miten analysoit tietoja? Tutkimusryhmään on hyvä ottaa mukaan tilastotieteilijä
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin saadaan tilastotieteen asiantuntemus
mukaan jo tutkimuksen suunnittelussa ja pystytään huomioimaan monimutkaisten
interventioiden tilastolliset erityispiirteet. Pilotoinnin tulokset tulee arvioida ja
hyödyntää ennen lopullisen intervention suunnittelua ja toteuttamista, jotta
ymmärrettäisiin eri panosten ja tuotosten väliset yhteydet; tämä on sitä tärkeämpää
mitä monimutkaisempi interventio on. Analyysistrategian valinta riippuu
tutkimusmallista. Yksinkertainen ja selkeä, tutkimuksen malliin perustuva päättely
on riittävää, kun tutkimuksen tulokset voidaan kiteyttää muutamaan yleisesti
hyväksyttyyn tulosmuuttujaan. Monimutkaisia tuloksia varten malliin perustuva
päättely antaa enemmän hyödyllistä tietoa, tyypillisesti kuitenkin vaatimalla
vahvempia oletuksia. Monimutkaisten tilastollisten riippuvuussuhteiden
käsittelemiseen on aineistojen luonnetta ja kysymystenasetteluja vastaten
lukuisasti mahdollisuuksia (Manly 2005, Chatfield 2004, Diggle P et al. 2002,
Goldstein 2003, Skrondal et Rabe-Hesketh 2004).

Yhteenveto

Kliinisestä tutkimuksesta julkaistut ohjeet ovat standardoineet tutkimuksen
suunnittelua, toteuttamista ja julkaisemista ja siten osaltaan nostaneet tutkimuksen
tasoa. Laajoissa interventiotutkimuksissa, palvelujärjestelmätutkimuksissa ja
vaikuttavuustutkimuksissa tutkija törmää kuitenkin ongelmiin, joihin ei aina ole
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tuntunut löytyvän apua perinteisen kliinisen (lääke)tutkimuksen ohjeistoista.
Oheisessa vihkosessa käsitellään näillä tutkimuksen aloilla esille nousseita ongelmia
ja annetaan vinkkejä ratkaisuiksi, lisää esimerkkejä ongelmista ja ratkaisuehdotuksia
ongelmiin löytyy vihkosen kirjallisuusviitteistä. Suhteellisen syvälle asiaan pääsee
kahlaamalla läpi Developing and Evaluating Complex Interventions: new guidance -
julkaisun lopussa olevat 14 case studya
(www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance).

Tämä vihkonen on tarkoitettu tutkijoille. Näistä asioista on silti tärkeä keskustella
myös laajemmalti esim. tutkimuksen rahoittajien kanssa, jotta rahoitusta löytyisi
isojen hankkeiden riittävän huolelliseen valmisteluun ja jotta lopputuloksen kannalta
kaikki tärkeät asiat olisi osattu huomioida jo ennen kuin tutkimukseen lähdetään.
Keskusteltavaa olisi myös terveyspolitiikan vastuutahojen kanssa, jotta
ymmärrettäisiin tutkimustulosten käytäntöön soveltamisen välttämättömyys ja
tuettaisiin tätä soveltamistyötä, eikä toisaalta vaadittaisi käytäntöön soveltamista,
ennen kuin löydös on tieteellisesti pätevästi todistettu ihmisten terveydelle lisäarvoa
tuottavaksi.

http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance).
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