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Taso 1 – Kokeelliset asetelmat 

Level 1 – Experimental Designs 
 

1.a Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten (RCT) järjestelmällinen katsaus/ 
Systematic review of Randomized Controlled Trials (RCTs) 

1.b Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten (RCT) järjestelmällinen katsaus, 
jossa mukana myös muilla asetelmilla tehtyjä tutkimuksia/  
Systematic review of RCTs and other study designs 

1.c Yksittäinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus/ Randomized Controlled Trial 

1.d Kokeelliset tutkimukset, joissa tutkittavat jaetaan koe- ja kontrolliryhmiin esim. 
saapumisajankohdan tai vastaanoton ajankohdan perusteella/ Pseudo-RCT 

Taso 2 – Kvasikokeelliset asetelmat 

Level 2 – Quasi-experimental Designs 

2.a Kvasikokeellisten tutkimusten järjestelmällinen katsaus/ 
Systematic review of quasi-experimental studies 

2.b Kvasikokeellisten tutkimusten järjestelmällinen katsaus, jossa mukana myös 
muita alemman tason tutkimusasetelmia/ 
Systematic review of quasi-experimental and other lower study designs 

2.c Kvasikokeellinen prospektiivinen kontrolloitu tutkimus/ 
Quasi-experimental prospectively controlled study 

2.d Ennen-jälkeen -koeasetelma tai historiallinen, retrospektiivinen kontrolliryhmän 
sisältävä tutkimusasetelma -tutkimus/ 
Pre-test – post-test or historic/retrospective control group study 

Taso 3 – Havainnoivat / analyyttiset asetelmat 

Level 3 – Observational / Analytic Designs 

3.a Vertailtavissa olevien kohorttien järjestelmällinen katsaus/ 
Systematic review of comparable cohort studies  

3.b Vertailtavissa olevien kohorttien järjestelmällinen katsaus, jossa mukana myös 
muita alemman tason tutkimusasetelmia/ 
Systematic review of comparable cohort and other lower study designs 

3.c Kohorttitutkimus, jossa on mukana vertailuryhmä/ Cohort study with control 
group 

3.d Tapaus – kontrollitutkimus/ Case – controlled study 

3.e Havainnointitutkimus ilman kontrolliryhmää/ Observational study without a 
control group 
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Taso 4 – Havainnoivat / kuvailevat tutkimukset   

Level 4 – Observational / Descriptive Studies 

4.a Kuvailevien tutkimusten järjestelmällinen katsaus/ 
Systematic review of descriptive studies 

4.b Poikkileikkaustutkimus/ Cross-sectional study 

4.c Tapaus-sarja/ Case series 

4.d Tapaustutkimus/ Case study 

Taso 5 – Asiantuntijoiden näkemys  

Level 5 – Expert Opinion and Bench Research 
 

5.a Asiantuntijalausuntojen järjestelmällinen katsaus/ Systematic review of expert 
opinion 

5.b Asiantuntijoiden yhteisymmärrys, konsensuslausuma/ Expert consensus 

5.c Yksittäinen asiantuntijanäkemys/ Bench research, single expert opinion 

 

Mukaillen The JBI Levels of Evidence (http://joannabriggs.org/jbi-approach.html#tabbed-

nav=Levels-of-Evidence) 

 


