
 

 

TULOKSET 
 
Suunnitteluvaiheessa huomioitavat tekijät:   

• Nimetään tutkimusklubille ohjausryhmä4,6,9,12,14. Ohjausryhmässä tulee 
olla tutkimus- ja kliinistä osaamista1,4,7,8,9,12,13,14. Ohjausryhmän tehtä-
vänä on tutkimusklubin tavoitteiden laatiminen1,4,7,9,10,15, tutkimusartikke-
lien valita tai valinnan tukeminen ja tutkimusklubiin osallistujien tukemi-
nen4,9,14 sekä tutkimusklubin kehittäminen6,12.   

• Tutkimusartikkelin valinnassa huomioidaan hoitotyön kehittämistarpeet 
ja tunnistetut ongelmat1,4,9,12, PICO tai PICo-asettelun hyödyntäminen6,9, 
tutkimusartikkelin näytönaste6,14, strukturoitujen laadun arviointikritee-
rien käyttö1,4,9,12 ja tutkimusartikkelin saatavuus1,4,13.  

• Tutkimusklubi tulisi järjestää kuukausittain1,4,5,8,9 samassa paikassa ja ai-
kataulussa1,9. Siitä tulee tiedottaa riittävän varhain5,6,12,14 ja tutkimusklu-
bin aiheen ja käsiteltävän tutkimusartikkelin tulisi olla tiedossa viikkoa 
aiemmin1,4,6,8,9,10,12,13,14 perehtymisen mahdollistamiseksi4.  

• Tutkimusklubiin osallistumista edistäviä tekijöitä ovat: vapaaehtoisuus10, 
mahdollisuus osallistua työaikana1,6,7,10,14,15, osallistumiseen kannusta-
minen4,6,13, erilaiset tunnustukset ja palkkiot14, tarjoilut9,12 tutkimusklubin 
liittäminen urakehitykseen sekä organisaation koulutus- ja tutkimusohjel-
maa1,5,10.   

Toteuttamisvaiheessa huomioitavat tekijät:  
• Tutkimusklubin puheenjohtajalla tai tutkimusartikkelin esittelijällä tulee 

olla tutkimuksellista ja pedagogista osaamista,9,12. 

• Puheenjohtajan tehtävänä on aikatauluttaa ja johtaa tutkimusklubia sekä 
edistää aktiivista keskustelua1,4,9,12 tutkimuksen menetelmällisestä laa-
dusta1,5,12, tutkimustulosten sovellettavuudesta ja vallitsevasta hoitotyön 
käytännöistä1,4,6,9,15.  

• Esittelijän tehtävänä on esitellä tutkimusartikkeli (otsikko, tarkoitus, ta-
voite, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset) 1,5,6,9,12,14 ja herätellä kes-
kustelua tutkimusartikkelin pohjalta10.    

• Tutkimusklubin on hyvä toistua aiheesta riippumatta samankaltaisena: 
aluksi tutkimusartikkelin esittäminen 15 min1,12,14 ja sen jälkeen yhteistä 

keskustelua 45 min tutkimusten kriittisestä laadunarvioinnista1,5,12, nyky-
käytännöistä ja tulosten sovellettavuudesta1,4,6,9,15.  

• Tutkimusartikkeli tulisi olla nähtävillä tutkimusklubissa keskustelun hel-
pottamiseksi1,4,13.  

• Tutkimusklubin ilmapiirin tulisi olla positiivinen ja vuorovaikuttei-
nen1,4,9,12.   

• Tutkimusklubista on hyvä tehdä tiivistelmä tai tallenne organisaation 
omalle internet-sivulle4,5 

Arviointivaiheessa huomioitavat tekijät:  
• Säännöllinen ja toistuva tutkimusklubin arviointi on hyvä toteuttaa osal-

listujien palautteiden4,5,6,12 ja esitetyn näytön käyttöönoton seurannan5 

kautta.   
 

 
 

  

TAUSTA 

Tutkimusklubilla tarkoitetaan tervey-
denhuollon ammattilaisten säännölli-
sesti toistuvaa ja tavoitteellista ko-
koontumista, jossa käsitellään käy-
tännön hoitotyötä tukevia tieteellisiä 
tutkimusartikkeleita. Tutkimusklubi 
kestää yleensä tunnin. Sen alussa 
esitellään ennalta valittu tutkimusar-
tikkeli, jonka pohjalta käydään kes-
kustelua hoitotyön käytännöistä, arvi-
oidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 
tutkimustulosten hyödynnettävyyttä. 
1,2,3,4 Tutkimusklubi voidaan järjestää 
oman organisaation sisäi-
senä1,4,5,6,7,8,9 tai useamman organi-
saation välisenä kansallisena tai kan-
sainvälisenä kokoontumisena10,11. Li-
säksi tutkimusklubi voidaan toteuttaa 
moniammatillisena5,12 tai verkkopoh-
jaisella alustalla esimerkiksi Twitte-
rissä10,11,13. Tutkimusklubiin osallistu-
misen on todettu edistävän tutkimuk-
sen lukemisen ja kriittisen arvioinnin 
taitoja1,4,5,6,8,10,12,15, myönteistä asen-
netta näyttöön perustuvaa toimintaa 
(NPT) kohtaan5,6,8,9,14, tutkimustiedon 
käyttöä1,4,6,7,15, osallistujien ammatil-
lista ja henkilökohtaista kas-
vua1,5,6,9,12,15 sekä lisäävän innos-
tusta5,14 ja osaamista hoitotyön kehit-
tämiseen1,4,6.  
 

 

 

Mitä tutkimusklubin järjestämisessä 
tulee huomioida? 
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YHTEENVETO  

Näyttöön perustuvaa toimintaa edis-
tävän tutkimusklubin perustana on 
organisaation ja hoitotyön johdon si-
toutuminen tutkimusklubin toteutta-
miseen. Sitoutuminen mahdollistaa 
riittävien resurssien saannin ja hoi-
tohenkilöstön osallistumismahdolli-
suuden tutkimusklubiin. Tutkimus-
klubille tulisi asettaa selkeät tavoit-
teet ja toimintatavat sekä huomioida 
osallistujien yksilöllinen osaaminen 
ja tukea heidän osallistumistaan. 
Tutkimusklubin tulisi olla osa henki-
löstön urapolkua sekä organisaation 
koulutus- ja kehittämisohjelmaa. 
Tutkimusklubin tavoitteiden saavut-
taminen edellyttää vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä tutkimusklubin ohjaus-
ryhmän ja osallistujien kesken, joten 
tutkimusklubin arvioinnissa tulisi ot-
taa huomioon osallistujilta säännölli-

sesti pyydettävä palaute.  
 



 

 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Järjestelmällisen katsauksen ja täydentävässä tiedonhaussa löytynei-
den tutkimusten tulokset soveltuvat hyödynnettäviksi tutkimusklubin jär-
jestämisessä näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä.  
 

HOTUKSEN KANNANOTTO 
Suosi tutkimusklubeissa ensisijaisesti hoitosuosituksia, järjestelmällisiä 
katsauksia tai esimerkiksi Näyttövinkkejä.  
Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta myös yksittäiset tutkimukset 
ovat hyviä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2016 julkaistuun järjestelmälliseen kirjalli-
suuskatsaukseen ja täydentävässä tiedonhaussa löytyneisiin tutkimuksiin. 
Täydentävä tiedonhaku suoritettiin Pubmed-, Scopus-, Cinahl-, Medic-, 
Cochrane- ja JBI-tietokantoihin. Järjestelmälliseen katsaukseen oli hyväk-
sytty mukaan 10 tutkimusta. Tähän Näyttövinkkiin otettiin mukaan myös ne 
tutkimusartikkelit vuosilta 2015–2109, jotka käsittelivät tutkimusklubia hoito-
henkilöstön näkökulmasta, oli julkaistu vuosina 2015-2019 ja joista oli va-
paasti saatavilla koko artikkeli. Mukaanottokriteerit täyttäviä tutkimusartikke-
leita löytyi 11, joiden menetelminä oli käytetty määrällisiä (n=7), laadullisia 
(n=2) ja mixed methods (n=2) menetelmiä. Tutkimusartikkelien menetelmäl-
linen laatu arvioitiin JBI:n laadunarviointikriteereillä ja hyväksytyt tutkimusar-
tikkelit täyttivät vähintään puolet laadunarviointi kriteereistä. Järjestelmälli-
sen katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu alkuperäisessä julkai-
sussa1.    
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