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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata mikä on likitaitteisuuden maailmanlaajuinen tilanne 
ja miten sitä saataisiin vähenemään. Tarkoituksena oli kuvata ulkoilun ja lähityöskentelyn 
vaikutusta myopiaan ja ottaa tarkasteluun mukaan myös terveyden edistämisen näkö-
kulma. Tämän lisäksi perehdyttiin myopian riskitekijöihin ja esiintyvyyteen sekä hoitokeinoi-
hin, atropiiniin ja ortokeratologiaan. Pohjalla käytettiin sosiaalis- kognitiivista teoriaa. Ta-
voitteena oli tutkimustulosten valossa koota yhteen myopian tämänhetkinen tilanne ja poh-
tia miten siihen voitaisiin yksilö- ja yhteisötasolla vaikuttaa riskitekijät ja hoitomuodot huo-
mioiden. 
 
Työ toteutettiin systemoituna kirjallisuuskatsauksena. Aineiston haku toteutettiin ProQuest 
ja Science Direct- tietokannoista, jotka todettiin aiheen kannalta kattavimmiksi tietokan-
noiksi. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 21 tutkimusta, jotka käytiin aineistolähtöisen sisäl-
lönanalyysin avulla läpi. Aineiston laadun arviointi toteutettiin Joanne Briggs Instituten laa-
timien kriittisen arvioinnin tarkistuslistojen avulla. Tutkimuskysymysten mukaisesti tarkas-
teltiin tuloksia ja tehtiin pohdintaa aihealueesta. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä terveyden 
edistäminen merkitsee myopiassa ulkoilun ja lähityöskentelyn näkökulmasta? Mitkä ovat 
myopian kehitykseen vaikuttavat riskitekijät? Mitä ovat myopian hoitomuodot? Minkälaisia 
tuloksia myopian hoitomuodoilla on saatu? 

Työn keskeisinä tuloksina todettiin, että lasten ulkoiluun ja etenkin lähityöskentelyyn vai-
kuttamalla voidaan torjua myopian etenemistä. Jotta ulkoilu vähentää myopian etenemistä, 
tulee sitä toteutua päivittäin riittävästi (2–3 h). Tämä osoittautui haasteelliseksi tekijäksi 
etenkin vanhempien lasten kohdalla. Lähityön osalta, intensiteetin ja työskentelyetäisyyden 
lisäksi, päivittäiset suositukset olivat maksimissaan 2–3 tuntia koulupäivien jälkeen. Myopi-
aan vaikuttavat keskeiset riskitekijät olivat ikä, sukupuoli ja vanhempien likitaitteisuus. Hoi-
tomuodoista tarkasteltiin atropiini- tippoja ja ortokeratologiaa. Molemmilla hoidoilla on 
saatu tilastollisesti merkittäviä tuloksia myopian vähentämisessä. 

Johtopäätöksinä terveyden edistämisen näkökulmasta ulkoiluun ja lähityöskentelyyn voi-
daan vaikuttaa yksilö- sekä yhteisötasolla, jolloin myös likitaitteisuuden etenemistä hilli-
tään. Ulkoilu- ja lähityöskentelysuositusten lisäksi on tärkeää tiedostaa myös likitaitteisuu-
teen vaikuttavat riskitekijät, jotka osaltaan vaikuttavat likitaitteisuuden etenemiseen. Vaikka 
likitaitteisuuden hidastamista voidaan toteuttaa omalla toiminnalla, on kuitenkin hyvä pitää 
mielessä myös siihen käytetyt erilaiset tulokselliset hoitomuodot, kuten atropiini ja ortoke-
ratologia. 
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The purpose of the thesis was to describe what is the global situation of nearsightedness 
and how to make it decrease. The purpose was to describe how the effect of outdoor activ-
ities and near work affects to myopia. A health promotion perspective was part of the the-
sis. In addition to this, the treatment of myopia, atropine, and orthokeratology, as well as 
risk factors and incidence were studied. Socio-cognitive theory was used as a basis. The 
aim was to bring together the current situation of myopia in the light of the research results. 
The aim was also to consider how nearsightedness could be influenced at the individual 
and community level, considering risk factors and treatments. 
 
The work was carried out as a systematic literature review. The material was retrieved 
from the Pro-Quest and Science Direct databases, which were found to be the most com-
prehensive databases on the subject. 21 studies were selected for the literature review, 
which were reviewed using data-driven content analysis. The evaluation of the quality of 
the material was carried out using the critical evaluation checklists prepared by the Joanne 
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hours after school days. The main risk factors for myopia were age, gender, and parental 
nearsightedness. Among the treatments, atropine drops, and orthokeratology were stud-
ied. Both treatments have shown statistically significant results in reducing myopia. 
 
As conclusions from the point of view of health promotion, outdoor activities and near work 
can be influenced at the individual and community level. In both cases the progress of 
nearsightedness is also curbed. In addition to outdoor and near work recommendations, it 
is important to be aware of the risk factors that affect myopia, which contribute to the pro-
gression of myopia. Although slowing down the nearsightedness can be achieved by one's 
own action, it is good to keep in mind the various effective treatments used for it, like atro-
pine and orthokeratology. 
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1 Johdanto 

WHO (2017) on luokitellut likitaitteisuuden esiintyvyyden ja kasvun maailmanlaajuiseksi 

terveysuhkaksi. WHO:n mukaan vuonna 2010 myopian eli likitaitteisuuden arveltiin vai-

kuttavan 27 %:iin ja korkean myopian 2.8 %:iin maailman väestöstä. Vuoteen 2050 

mennessä likinäköisyyden uskotaan kasvavan 52 %:iin ja korkean likinäköisyyden 10 

%:iin maailman väestöstä. Näiden arvioiden lisäksi myopian määrä on kasvanut viimei-

sen kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi, ja siitä on tullut yksi suurimmista nä-

kövammaisuuden aiheuttajista maailmanlaajuisesti. (Xue-Bi & Shou-Ren & De-Fu & 

Qingjiong & Zi-Bing 2018: 1). 

Myopia eli likitaitteisuus on silmän taittovirhe, jossa silmän aksiaalinen pituus kasvaa 

normaalia pidemmäksi tai vaihtoehtoisesti silmän optinen järjestelmä on liian voimakas. 

Molemmissa tapauksissa valo ei taitu verkkokalvolle saakka, jolloin kaukana olevat 

asiat näkyvät epätarkkoina ja lähellä olevat selvempinä. Myopia on helposti korjatta-

vissa erilaisin apuvälinein, kuten silmälasein, mutta myopian aiheuttamia riskitekijöitä, 

kuten altistusta erilaisille silmäsairauksille, niillä ei saada poistettua. Likitaitteisuuden 

määrällinen vähentäminen on tärkeässä asemassa koskien maailmanlaajuista yksilö- 

ja yhteisölähtöistä terveyden edistämistä. Tutkimusten mukaan myopian etenemiseen 

vaikuttavat sekä geneettiset- että ympäristötekijät, kuten ulkoilu ja lähityöskentely. Näi-

den lisäksi myopia on myös taloudellinen rasite, joka lisää muun muassa terveyden-

huollon kustannuksia. (Baird ym. 2020: 4; Xiong ym. 2017: 552; Xue-Bi ym. 2018: 1.)  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella ulkoilun ja lähityöskentelyn vaiku-

tusta likitaitteisuuteen ja tutkia myopiaan liittyviä riskitekijöitä sekä niiden vaikutusta. Li-

säksi tutkitaan myopian eri hoitomuotoja, keskittyen atropiini- silmätippojen ja ortokera-

tologisten piilolinssien vaikutukseen myopian määrässä ja sen hoidossa. Terveyden 

edistämisen osalta työssä tuodaan aineiston pohjalta esille ympäristön, kuten ulkoilun 

ja lähityöskentelyn, vaikutusta myopian kasvussa sekä yksilön ja yhteisön vaikutus-

mahdollisuuksia. Teoriaosuudessa keskitytään tutkimuskysymyksiin liittyvään teoriaan 

ja esitellään vain tässä työssä esiintyvät hoitomuodot sekä tarpeellinen termistö. 

Kiinnostukseni myopiaan, sen tuomiin ongelmiin sekä eri keinoihin kasvun hillitse-

miseksi heräsi eräässä ammatillisessa koulutuksessa, jossa aihetta sivuttiin. Koulutus 

herätti aiheen ajankohtaisuuteen ja myös siihen, miten vähän myopian ennaltaeh-
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käisystä, hoidosta ja vaikutuksista on Suomessa puhuttu. Mielenkiintoani aiheeseen li-

sää myös sen vaikutus yhtäläisesti eri väestöihin ympäri maailmaa ja hoitomuotojen 

samankaltaisuus joka puolella. 

2 Myopia teoreettisesti 

2.1 Myopia eli likitaitteisuus 

Myopia eli likitaitteisuus on silmän taittovirhe, joka kehittyy pääsääntöisesti lapsuuden 

ja varhaisen aikuisuuden aikana. Myopia voi aiheutua kahdesta eri syystä, aksiaali-

sesta tai refraktiivisesta myopiasta. Aksiaalisessa myopiassa silmämuna on liian pitkä 

ja refraktiivisessa myopiassa silmän koko optinen järjestelmä on liian voimakas, jolloin 

valo taittuu liian jyrkästi. Molemmissa tapauksissa valo taittuu verkkokalvon eteen, jol-

loin kaukana olevat asiat näkyvät epätarkkoina. Useimmissa tapauksissa silmämunan 

aksiaalipituus kasvaa normaalia pidemmäksi aiheuttaen likitaitteisuuden. Kummassa-

kaan likitaitteisuuden muodossa kaukana näkyvät asiat eivät tarkennu ilman apuväli-

neitä, kuten silmälaseja. (Baird ym. 2020: 1; Grosvenor 2007: 13.)  

 

Kuva 1. Normaali ja myooppinen silmä (Seltman 2020). 

Silmän taittovoima on monimutkainen muuttuja, joka määräytyy yhdessä sarveiskalvon 

sekä linssin voimakkuudesta ja silmämunan aksiaalipituudesta. Myopia voidaan tyypilli-

sesti korjata silmä- tai piilolaseilla sekä refraktiivisellä kirurgialla, jolloin valo taittuu 

verkkokalvolle ja kaukonäkö tarkentuu. Vaikka apuvälineillä kaukonäkö saadaan tar-

kennettua, niin silmän aksiaalipituuden kasvuun ei näillä keinoin voida vaikuttaa. Aksi-

aalipituuden kasvun hidastaminen on, silmän taittovirheen muutoksen hidastamisen li-

säksi, osana myopian hoitoa. (Morgan & Ohno-Matsui & Saw 2012: 1739–1740.) 



3 

 

 

Taulukko 1. Termien selitykset 

Termi 

 

 

Selitys 

Myopia Likitaitteisuus 

Emmetropia Normaalitaitteisuus 

Hyperopia Kaukotaitteisuus 

Akkommodaatiokyky Silmän kyky mukautua lähietäisyyksille 

Dioptria (D) Optisen järjestelmän voimakkuuden yksikkö 

Myopisoituminen Taittovirheen muutos kohti likitaitteisuutta 

Myooppinen makula-
degeneraatio 

Likitaitteisuudesta johtuva silmänpohjan rappeuma 

Perifeerinen hyperopia Verkkokalvon reuna-alueiden kaukotaitteisuus, joka voi vaikuttaa 
silmän likitaitteisuuden kasvuun. Perifeerisen hyperopian myötä ai-
voihin kulkeutuu signaaleja silmän pituuskasvun jatkumisesta, jol-
loin likitaitteisuus jatkaa etenemistään 

Refraktiivinen Silmän taittovirheeseen liittyvä 

Refraktiivinen kirurgia Silmän taittovirhettä muokkaava kirurgia esim. laserleikkaus, jolla 
päästään eroon kaukolaseista 

Sfäärinen ekvivalentti 
(SER) 

Arvo, jota käytetään pääsääntöisesti tutkimuksissa myopian ilme-
nemisen kynnysarvona, esim. -0.50D. Lasketaan lisäämällä sfääri-
seen eli kaukovoimakkuuden arvoon puolet hajataiton määrästä, 
jolloin saadaan yksittäinen arvo 

Silmän aksiaalipituus 
(AL) 

Silmämunan pituusmitta 

Yllä olevassa taulukossa on selitetty työssä esiintyvät ammattitermit. 
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2.1.1 Myopian kehitys ja likinäköisyyden asteet 

Suurin osa lapsista syntyy hyperooppeina eli kaukotaitteisina. Ensimmäisen ja toisen 

elinvuoden aikana taittovirhe normaalisti tasaantuu +1–2 dioptriaan. Tätä näön muu-

tosta kutsutaan emmetropisaatioksi eli normaalitaitteisuuden saavuttamiseksi. Emmet-

ropisaatioon vaikuttavat sarveiskalvon ja mykiön voimakkuuden muutokset sekä aksi-

aalipituuden kasvu. Emmetropisaation jälkeen sarveiskalvon ja mykiön muutokset va-

kiintuvat, mutta silmän aksiaalipituus voi jatkaa kasvuaan, jolloin lapsi myopisoituu. 

Myopia voi alkaa kehittymään jo alakouluiässä ja jatkaa kasvuaan aina varhaiseen ai-

kuisuuteen saakka. Mitä nuorempana myopisoituminen alkaa, sitä suurempi riski on 

korkea-asteisen myopian muodostumiseen. (Morgan ym. 2012: 1739.) 

Yleisesti myopia voidaan määritellä, kun sfäärinen ekvivalentti on ≤ -0.50D eli dioptriaa 

kummassakin silmässä. Sfäärinen ekvivalentti lasketaan lisäämällä sfääriseen arvoon 

puolet hajataiton määrästä, jolloin saadaan yksittäinen arvo, jota käytetään pääsääntöi-

sesti tutkimuksissa myopian ilmenemisen kynnysarvona. Tutkimuksissa myopian eri 

asteet on luokiteltu pääsääntöisesti kolmeen eri ryhmään voimakkuuden mukaan. Seu-

raavaksi on lueteltu keskimääräiset arvot eri tutkimuksiin perustuen. Alhaisen eli low 

myopian määritelmä on ≥ -3.0D, kohtalainen eli moderate myopia on ≥ -6.0D ja korkea 

eli high myopia ≤ -6.0 D. (Saxena ym. 2017: 3.) 

Tutkimusten osalta haastavaksi koetaan se, että myopian luokittelun kynnysarvoja ei 

ole määritelty. Tämä hankaloittaa eri tutkimusten vertailua keskenään, koska väestö-

pohjaisten tulosten arviointi ei onnistu samoilla kriteereillä eri maissa. Tällöin myopian 

ja patologisen myopian todellista esiintyvyyttä ja vaikutusta näön heikkenemiseen on 

haastavaa arvioida. Myopian asiantuntijoita kokoontui WHO:n toimesta vuonna 2015 

tarkastelemaan likinäköisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kokoukseen osallistuneet olivat 

sitä mieltä, että korkean likinäköisyyden paras määritelmä olisi ≤ -5.0D, johtuen siitä, 

että tällöin korjaamaton näöntarkkuus on heikompi kuin sokeuden kynnysarvo. (World 

Health Organization 2017: 1,4,8.) 
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Kuva 2. Silmän muodon muutokset myopiassa (Baird ym.2020). 

Patologiseksi myopiaksi luokitellaan tilanne, jolloin silmän taittovirhe on korkea, noin ≤ -

5.0D, ja suuren aksiaalipituuden lisäksi silmän muissakin rakenteissa ilmenee poik-

keavuuksia. Tulee kuitenkin huomioida, että korkea myopia ei välttämättä ole patolo-

gista myopiaa. Patologisessa myopiassa näköä uhkaavia muutoksia tapahtuu verkko-

kalvolla ja näköhermon alueella sekä posteriorisena stafyloomana eli silmän takaosan 

ulkonemana. Korkean myopian muuttuminen patologiseksi ei ole etiologialtaan täysin 

selvää ja sen osalta tarvittaisiinkin lisää tutkimuksia. Tästä syystä olisikin tärkeää 

saada, etenkin korkean myopian määrä vähenemään, jotta riski myös patologiseen, 

näköä uhkaavaan myopiaan vähenisi. (Morgan ym. 2012: 1743; WHO 2017: 3,8,18.) 

2.1.2 Riskitekijät 

Myopian taustalla olevaa biologista syytä ei ole onnistuttu täysin löytämään, mutta 

muodostumiseen vaikuttavat tutkimusten mukaan useat tekijät. Myopiaan vaikuttavat 

tekijät voivat vaikuttaa joko yksinään tai monen tekijän yhdistelmänä. Tutkimuksissa on 

pyritty löytämään likinäköisyyttä aiheuttavia riskitekijöitä, jotta niihin vaikuttamalla 

myopian kasvua saataisiin hillittyä. Lisäksi myopia itsessään aiheuttaa riskejä silmän 

terveydentilalle, kuten esimerkiksi altistuksen glaukoomalle ja myooppiselle makulade-

generaatiolle. (Carr & Stell 2017: 1.) 

Myopiaa aiheuttavien riskitekijöiden lisäksi likitaitteisuus itsessään lisää riskejä silmän 

terveydentilalle. Korkea likinäköisyys voi lisätä patologisten silmämuutosten, kuten kai-

hin, glaukooman, verkkokalvon irtauman ja myooppisen makuladegeneraation riskiä. 

Kaikki yllä mainitut voivat aiheuttaa näön menetyksen, mutta etenkin korkeasta myopi-

asta johtuva makuladegeneraatio on merkittävä syy näön alenemiselle. Nemethin ym. 
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(2021: 2) mukaan jo pienikin määrä myopiaa voi lisätä riskiä sen mukanaan tuomille sil-

mäsairauksille. (Holden ym. 2016: 1036; WHO 2017: 8.) 

Likinäköisyys näyttää olevan vahvasti yhteydessä koulutustasoon ja koulutuksen inten-

siteettiin. Useissa tutkimuksissa korkeamman koulutustason omaavilla väestöillä riski 

myopian ilmenemiseen on suurempi, kuin väestöillä, joilla on alhaisempi koulutustaso. 

Opiskelu ja muu lähityöskentely, sisältäen muun muassa lukemisen, kirjoittamisen ja 

digitaalisten laitteiden käytön, lisäävät sisätiloissa vietettyä aikaa sekä vähentävät ul-

koilma-aktiviteettejä, jolloin myös likinäköisyys voi edetä nopeammin. Lisäksi lukuetäi-

syyden, lähityöskentelyn tauottomuuden ja kaupungistumisen katsotaan olevan riskite-

kijöitä myopian kehittymiseen ja sen etenemiseen. (Baird ym. 2020: 3; Nemeth ym. 

2021: 9–10.) 

Nykytutkimustulosten valossa vanhempien, joko toisen tai molempien, myopia lisää ris-

kiä lapsen myopisoitumiseen. Tulee kuitenkin huomioida, että lapsen myopisoituminen 

voi johtua myös perheen elintavoista ja koulutusasteesta. Vanhempien likinäköisyyden 

lisäksi etnisyydellä on tutkimusten mukaan vaikutusta myopiaan. Aasialaisen ja val-

koihoisen väestön välillä on merkittävä ero myopian määrässä ja Aasiassa myopiaa 

esiintyy enemmän. (Carr & Stell 2017: 2–3; Nemeth ym. 2021: 8.) 

2.1.3 Myopia globaalisti 

WHO:n (2017: 5) mukaan likinäköisyyttä esiintyy eniten Itä- Aasiassa, jossa Kiinassa, 

Japanissa, Korean tasavallassa ja Singaporessa esiintyvyys on noin 50 % väestöstä. 

Australiassa, Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois- Amerikassa myopiaa esiintyy vähem-

män. Myopian määrän ihmisten keskuudessa uskotaan kasvavan 1.4 miljardista viiteen 

miljardiin vuoteen 2050 mennessä (Xue-Bi ym. 2018: 1). 
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Kuva 3. Nykyinen ja ennustettu likitaitteisuuden määrä alueittain vuoteen 2050 mennessä. 
(O’Connor 2018). 

Korjaamaton taittovirhe on toiseksi yleisin sokeuden syy ja johtava aiheuttaja kohtalai-

selle ja vaikealle näön heikkenemiselle. Likinäköisyys on korjaamattomien taittovirhei-

den suurin aiheuttaja. Korjaamattomien taittovirheiden kustannusten on laskettu maail-

manlaajuisesti olevan 202 miljardia dollaria vuodessa. Taloudellisten vaikutusten takia 

likinäköisyyden esiintyvyyden vähentämiseen maailmanlaajuisesti on olemassa selkeä 

peruste. (Holden ym. 2016: 1036; WHO 2017: 6.) 

Huolestuttavaa on, että myopia alkaa kehittymään jo yhä nuoremmilla lapsilla. Mitä 

nuorempana myopian kehitys alkaa, sitä nopeammin sen määrä yleensä kasvaa ja riski 

korkeaan sekä patologiseen myopiaan lisääntyy. Tämän nähdäänkin olevan yksi 

merkki epidemian pahentumisesta tulevaisuudessa. Korkean likinäköisyyden omaavilla 

henkilöillä on riski muihin silmäsairauksiin, ja sen myötä myös terveydenhuollon kus-

tannukset nousevat. Tästä syystä olisikin tärkeää löytää ratkaisuja likinäköisyyden ete-

nemisen hidastamiseksi. (Baird ym. 2020: 3.) 

WHO:n (2017: 1) mukaan myopian esiintyvyys ja kasvu ovat maailmanlaajuisesti li-

sääntyneet hälyttävästi. Myopian havaitseminen riittävän ajoissa ja kasvun hallitsemi-

nen olisikin hyvä liittää osaksi kansallisia terveydenhuollon suunnitelmia, jotta niillä olisi 

mahdollista tavoittaa koko väestö. Likitaitteisuuden voidaan ajatella vaikuttavan yksi-

löön koko elinkaaren ajan yhtä lailla joka puolella maailmaa. Varhaislapsuudessa to-

dettu myopia vaikuttaa lapsen arkeen heikentyneen näöntarkkuuden muodossa mo-

nella tapaa, kuten esimerkiksi koulussa tarkasti näkemiseen. Edetessään muutokset 

voivat pysyä ennallaan koko aikuisiän ja vaikuttavat muun muassa tienviittojen ja bus-
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sien numeroiden näkemiseen. Lisäksi yksilöt, joilla on likitaitteisuudesta johtuva heiken-

tynyt näöntarkkuus, voivat kokea turhautumista ja masennuksen oireita. Oireet ovat lii-

toksissa heikosta näöstä johtuvaan kyvyttömyyteen suoriutua yksinkertaisistakin arjen 

tehtävistä. Likitaitteisuuden hillitsemisellä voidaankin vaikuttaa, eri haittavaikutusten li-

säksi, myös yksilön arjen sujuvuuteen ja mielekkyyteen näkemisen osalta. (Baird ym. 

2020: 14.) 

2.2 Myopiaan käytettyjä hoitomuotoja 

2.2.1 Atropiini 

Silmän pintaan annosteltava atropiini-tippa on tunnettu likinäköisyyden hoidossa jo yli 

100 vuotta, mutta sen käyttöä ovat haitanneet lukuisat sivuvaikutukset, kuten valonar-

kuus ja lähinäön sumentuminen. Vasta 2010- luvulla tehdyissä atropiinin käyttöön liitty-

vissä tutkimuksissa ilmenneiden positiivisten tulosten sekä vähäisten sivuvaikutusten 

myötä atropiinin käyttö myopian hoidossa on herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta. 

Atropiinin annostuksesta ja eri pitoisuuksien vaikutuksesta on tehty vertailevia tutki-

muksia ja varsinkin Aasiassa atropiini on käytössä oleva likinäköisyyden hoitomuoto. 

Tutkimuksia, etenkin itä- Aasian ulkopuolelta kaivattaisiin lisää, jotta pieniannoksisen 

atropiinin käytöstä saataisiin näyttöä myös muiden väestöjen keskuudesta, joissa esiin-

tyy enemmän vaaleasilmäistä populaatiota. Muiden kuin aasialaisten väestöjen kes-

kuudessa tehtyjen tutkimusten myötä saataisiin tarkempaa tietoa silmän värikalvon vä-

rin mahdollisesta vaikutuksesta atropiinin annostukseen. Tämänhetkisten tutkimusten 

mukaan iiriksen värillä ei kuitenkaan ole huomattu vaikutusta haittavaikutusten osalta. 

(Joachimsen ym. 2019: 428.)  

Atropiinin katsotaan olevan tämän hetken tehokkain hoitomuoto likinäköisyyden vähen-

tämisessä. Atropiini luokitellaan antimuskariiniksi, joka heikentää silmän akkommodaa-

tiokykyä eli mukautumista lähietäisyyksille sekä vaikuttaa hidastavasti silmän pituuden 

kasvuun. Tutkimuksissa on käytetty annospitoisuuksina pääsääntöisesti 0.01 %, 0.05 

% ja 0.1 % atropiiinia. Myös kaikkein alhaisimmalla pitoisuudella eli 0.01 % on saatu tu-

loksia myopian hallinnassa. Korkeammat atropiinipitoisuudet 0.05 % ja 0.1 % ovat 

osoittautuneet tehokkaammiksi hidastamaan likinäköisyyden etenemistä, mutta sa-

malla sivuvaikutukset, kuten valonarkuus, ovat lisääntyneet ja hoidon keskeyttämispro-

sentti kasvanut. (Lu & Chen 2010: 79; Wu ym. 2019: 3,6.) 

Atropiiinitipat voivat aiheuttaa paikallisia sivuvaikutuksia, kuten valonarkuutta, näön hä-

märtymistä ja allergisia reaktioita. Sivuvaikutuksista yleisin on silmien valonarkuus ja se 
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korreloi atropiinipitoisuuden kanssa. Pitoisuuden ollessa pienempi myös sivuvaikutuk-

set ovat vähäisempiä. Pitoisuudella 0.01 % sivuvaikutusten on raportoitu olevan vähäi-

siä ja sen myötä hoidon keskeyttäneiden määrä on hyvin pieni. Sivuvaikutusten lisäksi 

korkeammilla atropiinipitoisuuksilla on huomattu olevan suurempi vaikutus myopian 

kasvussa hoidon lopettamisen jälkeen, kuin pienemmillä pitoisuuksilla. Useissa tutki-

muksissa pienemmällä annostuksella on näyttänyt olevan eniten hyötyä ja vähiten hait-

tavaikutuksia, vaikkakin myopian eteneminen on ollut aavistuksen muihin annostelu-

määriin verraten suurempaa. (Chia & Lu & Tan 2016: 391; Wu ym. 2019: 8.)  

Atropiinin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Sen vaikutuksen uskotaan tapahtu-

van verkkokalvolla tai skleeralla eli kovakalvolla. Atropiinin ajatellaan vähentävän 

skleeran venymistä sekä ohenemista ja siten hidastavan silmän pituuskasvua. Silmän 

pituuskasvu sisältää mahdollisesti useita biokemiallisia vaiheita ja atropiini oletettavasti 

estää yhden tai useamman vaiheen biokemiallisissa mekanismeissa. Etenkin suurem-

milla atropiinipitoisuuksilla tutkimustuloksissa on huomattu, että hoidon lopetuksen jäl-

keen silmän pituudessa voi ilmetä nopea kasvupyrähdys. Jos silmän pituuskasvuun 

vaikuttaisi vain yksittäinen mekanismi, niin tällöin hoidon lopetuksen jälkeen kasvun tu-

lisi pysähtyä ikätasoiseen kasvunopeuteen, eikä kasvupyrähdystä ilmenisi. Tästä joh-

tuen atropiinista johtuvat muutokset saattavatkin olla monitahoisempia ja siten vaikut-

taa enemmän silmän kasvun biokemiallisiin mekanismeihin. Muutosten pysyvyys on 

epävarmaa ja tästä syystä atropiinin käyttö pienemmillä pitoisuuksilla on suositeltavam-

paa. (Chia ym. 2016: 395.) 

2.2.2 Ortokeratologia 

Ortokeratologia tarkoittaa myopian vähentämistä tai poistamista piilolinssien avulla. Or-

tokeratologiassa käytetään kovia piilolinssejä nukkuessa muokkaamaan sarveiskal-

vosta loivempaa, jolloin silmän taittovoimakkuus muuttuu ja myopia vähenee. Hoito-

muotoa voidaan parhain tuloksin toteuttaa keskisuurilla myoopeilla eli voimakkuuden 

ollessa maksimissaan noin -6.0 dioptriaa. Voimakkuuden ollessa vähemmän kuin -2.0D 

hoidolla näyttää olevan vähemmän hyötyä perustuen todennäköisesti pienempään sar-

veiskalvon kaarevuuden muutokseen. (Paune ym. 2015: 2–3; Singh ym. 2020: 211.) 

Ortokeratologisten piilolinssien vaikutusmekanismi ei vielä ole täysin selvä, mutta nii-

den uskotaan vaikuttavan verkkokalvon perifeeriseen hyperopiaan (taulukko 1). Peri-

feerinen hyperopia voi tutkimusten mukaan toimia signaalina silmien aksiaalipituuden 

kasvulle. Perifeerisen hyperopian korjaaminen ortokeratologisilla piilolinsseillä voi toi-

mia pituuden kasvun hillitsijänä. (He ym. 2016: 5.) 
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Ortokeratologisten piilolinssien haittavaikutuksina voidaan pitää näöntarkkuuden vaih-

telua sekä keratiittia eli sarveiskalvotulehdusta ja sidekalvontulehdusta. Tärkeässä 

osassa piilolinssien käyttöturvallisuutta ovat riittävät käyttöohjeet ja hyvät hoitotavat. 

Tutkimuksissa on osoitettu, että ikä ja sukupuoli ovat liitoksissa piilolinssien hoitoon ja 

sen myötä niistä johtuviin tulehduksiin. Usein ajatellaan, että iän myötä piilolinssien 

huolellinen hoito lisääntyy ja sukupuolten osalta tyttöjä pidetään poikia huolellisempina, 

joka voi myös lisätä hoito-ohjeiden noudattamista tarkemmin. Piilolinssien käyttöön-

otossa tulee kuitenkin huomioida lasten yksilölliset erot. On myös hyvä huomioida, että 

muillakin myopian hoitomuodoilla, kuten atropiinitipoilla, on sivuvaikutuksia. (He ym. 

2016: 7; Singh ym. 202: 211.) 

2.3 Geenien ja ympäristötekijöiden vaikutus myopiaan 

Useiden tutkimusten mukaan geenien ja ympäristön yhteisvaikutus on osana myopian 

kasvua. Ympäristötekijöiksi määritellään usein opiskelu ja lähityöskentely, kuten luke-

minen, kirjoittaminen ja elektronisten laitteiden käyttö. Ulkona vietetyn ajan määrää mi-

tataan harvoissa tutkimuksissa. Useissa tutkimuksissa ulkoiluaikaa kysytään suoraan 

osallistujilta, mutta itse mittauksia ei suoriteta. Muuttuneiden elämäntapojen, kuten vä-

hentyneen ulkoiluajan ja lisääntyneen lähityöskentelyn katsotaan lisäävän myopian 

kasvun ennusteita. Mainitut elämäntavat tulevat kasvamaan yhä entisestään kaupun-

gistumisen ja muun kehityksen myötä. Lisäksi valon määrällä saattaa olla vaikutusta 

myopiaan, mutta tutkimusten mukaan se voi olla myös suoraan yhteydessä ulkona vie-

tetyn ajan vähenemiseen. (Baird ym. 2020: 5–6; Holden ym. 2016: 1040.) 

Lähityöskentelyn osalta lukuetäisyydellä on vaikutusta myopian kasvussa. Suositus mi-

nimietäisyydestä vaihtelee 20–30 cm välillä. Etäisyyden lisäksi lähityöskentelyä tulisi 

tauottaa ja suositukset yhtäjaksoiseen lukemiseen ovat 30–60 min välillä. Lähelle kat-

soessa silmä on jatkuvassa jännitystilassa ja tauon aikana, kauas katsellessa, silmä 

pääsee rentoutumaan, jolloin yhtäjaksoinen rasitus jää vähäisemmäksi. Tutkimuksissa 

ulkoilumäärän suositukset vaihtelevat 2–3 tunnin välillä. Lapsen ulkoillessa kyseisen 

määrän päivässä sen on huomattu vähentävän myopian riskiä. Vastakohtaisesti keski-

määrin yli kolmen tunnin lähityöskentely näyttäisi lisäävän likitaitteisuuden riskiä. (Lyu 

ym.2015: 427; Pin-Chen ym. 2019: 959; Rusnak & Salcman & Hecova & Kasl 2018: 3; 

Saxena ym. 2017: 8.) 

Geenien uskotaan vaikuttavan likinäköisyyden kasvuun, mutta ympäristötekijöitä vä-

hemmän. Lyun ym. (2015: 427) mukaan vanhempien likinäköisyys lisää lapsen riskiä 

myopian kehittymiseen. Riski voi tosin osin olla myös ympäristötekijöistä johtuvaa, 
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koska esimerkiksi korkea koulutustaso ja korkeat tulot ovat liitoksissa likinäköisyyden 

kasvuun. Zhangin ym. (2020: 1) mukaan ainoastaan 12.5 % myopiasta johtuu geneetti-

sistä tekijöistä ja 87.5 % on ympäristötekijöistä johtuvaa. (Holden ym. 2016: 1040.) 

3 Sosiaalis- kognitiivinen teoria 

Sosiaalis- kognitiivisen teorian pääajatuksena on tehdä muutoksia käyttäytymisessä ta-

valla, jolla edistetään terveyttä. Kyseinen teoria on rakenteeltaan monipuolinen ja siinä 

uskomus itsetehokkuuteen toimii yhdessä tavoitteiden, odotusten, koettujen ympäristö-

haittojen ja -hyötyjen avulla parantaen yksilön motivaatiota, toimintakykyä ja hyvinvoin-

tia. Itsetehokkuuden katsotaan olevan yksi keskeinen tekijä teorian rakenteessa. Teo-

rian mukaan tehokas tapa terveyden edistämisen kannalta edellyttää sosiaalisten ra-

kenteiden ja käytäntöjen muuttamista yhdessä yksilössä tapahtuvien muutosten 

kanssa. (Bandura 1998: 1.) 

Tämän kirjallisuuskatsauksen teoriapohjaksi päädyttiin valitsemaan sosiaalis- kognitiivi-

nen teoria sen monipuolisuuden takia. Sosiaalis- kognitiivisen teorian avulla voidaan 

terveyden edistämiseen, eli tässä tapauksessa myopian kasvun hillitsemiseen, vaikut-

taa vastavuoroisella vaikuttamisella. Vastavuoroiseen vaikuttamiseen kuuluvat teorian 

mukaan käyttäytymisen, ympäristön ja yksilön toiminnan muutokset. Näiden muuttujien 

jatkuva vuorovaikutus muodostaa perustan ihmisen toiminnalle. Myopian ennaltaeh-

käisyssä ja vähentämisessä tarvitaan kaikkia näistä ja ainakin osittain muutoksen to-

teuttamisessa voidaan käyttää käyttäytymisen muutosta ja mallioppimista. (Fertman & 

Allensworth 2016: 59.) 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa sosiaalis- kognitiivinen teoria tulee esille tutkimuskysy-

myksien myötä. Lisäksi teorian käyttöä pohditaan osiossa, jossa tutkitaan ulkoilun posi-

tiivista vaikutusta sekä älylaitteiden ja muun lähityöskentelyn negatiivista vaikutusta 

myopian hallinnassa. Myopia on luokiteltu globaaliksi ongelmaksi ja sen määrän vä-

hentäminen sekä etenemisen hidastaminen voidaan ajatella olevan terveyttä edistäviä 

toimintoja. Tällöin myös myopian aiheuttamat haittavaikutukset, kuten erilaiset silmä-

sairaudet ja taloudelliset vaikutukset, vähenevät. 

Tiedon lisäämisen tarvetta ja hyötyä likitaitteisuudesta voidaan yllä mainitun mukaisesti 

ajatella olevan, niin ammattilaisten, kuin tavallisen väestönkin keskuudessa. Yksilö- ja 

yhteisölähtöisen tiedon lisäämisen avulla voidaan vaikuttaa käytöksen muuttumiseen 

arjen toiminnoista lähtien sekä lisätä sitoutumista lääke- eli atropiinihoitoon ja hoitavien 
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piilolinssien käyttöön. Tiedon lisääntyessä voidaan vaikuttaa myös silmien terveyttä tu-

keviin elinympäristöihin, kuten lähityön intensiteettiin opiskellessa ja kannustamalla 

mieluisiin ulko- aktiviteetteihin vapaa-ajalla. Lisäksi ammattihenkilöstön tiedon lisäämi-

nen myopiasta vaikuttaa samalla terveyttä edistävään toimintaan, kun tietoa jalkaute-

taan heidän toimestaan yksilötasolle. Tällöin jokainen voi omalla toiminnallaan vaikut-

taa likitaitteisuuden kasvun hillitsemiseen ennaltaehkäisevästi. Tulisi kuitenkin huomi-

oida, että tiedon lisäämisessä täytyy lähteä liikkeelle yhteiskunnallisista rakenteista, ku-

ten terveydenhuollosta, jotta muutosta on ylipäätään mahdollista toteuttaa yksilötasolla. 

(Liinamo 2019.) 

4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää aiempien tutkimusten perus-

teella ulkoilun ja lähityöskentelyn vaikutuksista myopiaan, erilaisten riskitekijöiden vai-

kutuksesta myopian kehitykseen sekä myopian hoitomuodoista ja niillä saavutetuista 

tuloksista. Tämän opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä käytetään sosiaalis- kog-

nitiivista teoriaa. Teorian valinnassa on pidetty pohjalla terveyden edistämisen näkö-

kulma sekä ajatus ulkoilun ja runsaan lähityöskentelyn vaikutuksista myopian kehityk-

seen. Näiden lisäksi teoriaa valitessa on pohdittu, miten yllä mainittuihin asioihin voitai-

siin vaikuttaa sekä saada tuloksia. 

Opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen aiempien tutkimusten sisältöä ja tuloksia 

sekä tarkastella mikä on tämänhetkinen globaali tilanne myopian ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa, sen määrällisessä kasvussa ja kasvun hillitsemisessä. Tavoitteena on myös 

tutkimustulosten valossa tarkastella miten myopian kasvuun saadaan yksilö- ja yhteisö-

tasolla vaikutettua terveyden edistämisen näkökulmasta. Tällöin lasten ja nuorten 

osalta hyödytään silmäterveyden edistämisestä ja terveydellisten riskien vähentämi-

sestä myös tulevaisuutta ajatellen. Yhteisötasolla ammattihenkilöstö hyötyy tutkimustie-

dosta lisäten tietoperustaa likitaitteisuuden tämänhetkisestä tilanteesta sekä antaen li-

sätietoa yksilölähtöiseen ohjaukseen. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 

aiempien tutkimusten yhteen kokoamisen lisäksi lisätä tietoa myopian hoitomuodoista 

sekä samalla riskeistä, joita myopia voi tuoda tullessaan. Seuraavalla sivulla on esitelty 

tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tutkimuskysymykset. 
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Tutkimuskysymykset ovat: 

Mitä terveyden edistäminen merkitsee myopiassa ulkoilun ja lähityöskentelyn näkökul-

masta? 

Mitkä ovat myopian kehitykseen vaikuttavat riskitekijät? 

Mitä ovat myopian hoitomuodot? 

Minkälaisia tuloksia myopian hoitomuodoilla on saatu? 

5 Tutkimusmenetelmät 

5.1 Systemoitu kirjallisuuskatsaus 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on yksi kirjallisuuskatsausten perustyypeistä ja se 

on tiivistelmä tietyn aihealueen aiemmin tehtyjen tutkimusten sisällöstä. Tutkija käy läpi 

paljon tutkimusmateriaalia pitäen samalla mielessään omat tutkimuskysymyksensä. 

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella voidaan tehokkaasti testata hypoteeseja, esit-

tää tuloksia tiivistetysti ja arvioida niiden johdonmukaisuutta. Lisäksi sillä voidaan pal-

jastaa mahdolliset puutteet, joita ei käytetyissä tutkimuksissa ole tullut esille sekä tuoda 

esille uusia tutkimustarpeita. Tässä työssä käytetty systemoitu kirjallisuuskatsaus on 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen alalaji. (Salminen 2011: 9.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kootaan yhteen alkuperäistutkimusten tar-

joamaa tutkimustietoa. Kyseisessä kirjallisuuskatsaustyypissä pyritään toistettavuuteen 

ja ensimmäiseksi tehdään tutkimussuunnitelma. Tämän työn tutkimussuunnitelmassa 

määriteltiin muun muassa kriteerit hyväksyttäville artikkeleille, kuvattiin kirjallisuushaun 

suorittaminen sekä tehtiin hyväksyttyjen tutkimusten laadun arviointi. (Malmivaara 

2002: 877.) 

Kirjallisuuskatsauksen keskiössä on koko tutkimusprosessia ohjaavat tutkimuskysy-

mykset, joita tässä työssä oli neljä kappaletta. Tutkimuskysymysten tulee olla rajattuja, 

mutta samalla riittävän väljiä, jotta riittävästi aineistoa saadaan koottua aiheen ympä-

rille syvällisempää analyysiä varten. Tutkimuskysymysten valintaa voi helpottaa alus-

tava kirjallisuuskatsaus, jonka avulla tutkimuskysymykset määräytyvät. Tutkimuskysy-
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myksien valinnan jälkeen niiden avulla ohjataan aineiston hakua. Aineiston haku tapah-

tuu systemaattisesti ennalta määritellyin ja rajatuin kriteerein. Lisäksi aineiston valintaa 

voidaan jäsennellä taulukoinnin avulla, tarkentaen sisältöä sekä arvioiden sen luotetta-

vuutta. Tässä työssä arviointia tehtiin tutkimusten laadun osalta käyttäen Joanne 

Briggs Instituten kriittisen arvioinnin listoja. Analyysivaiheen jälkeen tarkastellaan il-

menneitä tuloksia, tehdään pohdintaa sekä arvioidaan työn luotettavuutta ja eettisyyttä. 

(Kangasniemi ym. 2013: 294–297.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimus toteutetaan yleensä useamman 

tutkijan toimesta. Systemoitu kirjallisuuskatsaus erottuu sillä, että aihealue on usein 

suppeampi ja tekijöitä on vain yksi. Systemoitu kirjallisuuskatsaus valikoitui menetel-

mäksi, koska sen avulla voidaan luotettavasti koota yhteen tutkimuskysymyksiin liittyviä 

tutkimuksia koskien myopiaa ja tarkastella aineiston analyysilla eri tutkimusten tuomia 

tuloksia sekä koota niistä yhteenveto. (Mäkelä & Varonen & Teperi 1996.) 

5.2 Aineiston haku 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin käyttämällä kansainvälisiä monialaisia tietokan-

toja, jotka pitävät sisällään esimerkiksi lääke- ja terveystieteiden tutkimuksia ja artikke-

leita. Tiedonhaussa käytettiin Science Direct ja Pro Quest tietokantoja. Muutamien 

alustavien eri tietokannoista tehtyjen tiedonhakujen perusteella näistä kahdesta tieto-

kannasta löytyi eniten aiheeseen liittyviä tuloksia. Science Direct ja Pro Quest ovat mo-

nialaisia tietokantoja, joka osaltaan vaikutti positiivisesti oikeanlaisen aineiston löytymi-

seen. Koehakuja tehtiin myös Cinahl – ja PubMed tietokannoista, mutta niiden kautta 

tuloksia ei löytynyt riittävästi kirjallisuuskatsausta varten ja tutkimukset olivat lähes sa-

moja, kuin aineistohakuun valituista tietokannoista löytyi. 

 

Aihe on tieteellisesti kohtuullisen uusi ja osassa tietokannoista oli melko vähän tutki-

muksia, jotka täyttivät sisäänottokriteerit ja vastasivat tutkimuskysymyksiin. Mukaan ei 

löytynyt yhtään tutkimusta, joka olisi täyttänyt sisäänottokriteerit sekä tutkimus olisi to-

teutettu Suomessa. Mukaan otettiin vuoden 2015 jälkeen julkaistut tutkimukset, jotta 

tutkimustulokset olisivat mahdollisimman tuoreita. Hakutuloksissa oli jonkin verran eläi-

millä tehtyjä tutkimuksia, jotka rajattiin työn ulkopuolelle. Tiedonhaun perusteella ai-

neistot olivat kaikki englanninkielisiä ja suomenkielisiä tutkimuksia aiheesta ei ole vielä 

tehty. Aineistohaussa rajattiin näytettäviksi tutkimuksiksi alkuperäisartikkelit sekä clini-

cal science- tyyliset tutkimukset. Tutkimukseen lopullisesti valikoituviin artikkeleihin vai-
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kutti myös tutkimusotannan suuruus. Otannan kooksi määriteltiin minimissään 50 osal-

listujaa, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. Alla olevaan taulukkoon on ke-

rätty alustavat sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Taulukko 2.  Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimus käsittelee myopiaa ja sen hoito-
muotoja sekä niiden vaikutuksia 

Tutkimus ei käsittele myopiaa, sen hoito-
muotoja tai niiden vaikutuksia 

 
Tutkimus on julkaistu 2015–2021 

 
Tutkimus ei ole julkaistu 2015–2021 

Tutkimus on alkuperäisartikkeli tai muu 
vastaava tieteellinen artikkeli 

Tutkimus on jokin katsaus tai meta-ana-
lyysi 

Tutkimus on julkaistu suomeksi tai englan-
niksi 

Tutkimuksen julkaisukieli on muu kuin 
suomi tai englanti 

 
Tutkimus kohdistuu ihmisiin 

 
Tutkimus ei kohdistu ihmisiin 

Tutkimusryhmänä ovat lapset ja nuoret 

molemmista sukupuolista 

Tutkimusryhmänä eivät ole lapset tai nuo-

ret molemmista sukupuolista 

Tutkimus on sähköisesti saatavilla il-
maiseksi kokonaan ja se sisältää tiivistel-
män 

Tutkimus ei ole ilmaiseksi saatavilla säh-
köisesti kokonaan, eikä sisällä tiivistelmää 

Tutkimusjoukossa on vähintään 50 osallis-
tujaa 

Tutkimusjoukossa on alle 50 osallistujaa 

 

Käytetyt hakusanat olivat: ”myopia prevention”, myopia AND prevention NOT animal, 

myopia AND atropine NOT animal, orthokeratology, orthokeratology AND myopia pre-

vention, myopia AND outdoor AND light NOT animal. Seuraavalla sivulla olevaan kuvi-

oon on kuvattu aineiston valintaprosessi.  
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Kuvio 1. Aineiston systemaattinen valintaprosessi Prisma 2020 Flow Diagrammia mukail-
len. (Page ym. 2021) 

Hakuprosessin tuloksena valittiin otsikko- ja abstraktikarsinnan perusteella 53 artikkelia 

luettavaksi kokonaan ja niistä rajattiin aihetta parhaiten käsittelevät ja osuvimmat lopul-

liseen opinnäytetyöhön. Manuaalisen haun myötä mukaan valittiin myöhäisemässä vai-

heessa vielä yksi artikkeli. Valittuja artikkeleita kertyi 22 kappaletta. Otsikkokarsinnassa 

huomioitiin artikkelit, joissa listauksessa tuli esille jokin hakusanoista. Abstraktin perus-

teella kokonaan luettavaksi valittiin tutkimukset, joissa toteutuivat sisäänottokriteerit. 

Yksittäisillä hakusanoilla aineistohakua tehdessä, pidettiin mielessä myös muut haku-

Tutkimusten identifiointi tietokantojen kautta 

Tietokannoista identifi-
oidut asiakirjat: 
Pro Quest (n = 599) 
Science Direct (n = 122) 

Kohteita hyväksytty otsikon pe-
rusteella 
Pro Quest (n =160) 

   Science Direct (n = 11) 
 

Kohteita hylätty otsikon perus-
teella 
Pro Quest (n = 439) 
Science Direct (n = 111) 
 

Kohteita hyväksytty abstraktin     
perusteella 
Pro Quest (n = 60) 
Science Direct (n = 5) 

 

Kohteita hylätty abstrak-
tin perusteella 
Pro Quest (n = 100) 
Science Direct (n = 6) 
 

Kohteita hyväksytty koko tekstin 
perusteella 
Pro Quest (n = 21) 
Science Direct (n = 0) 
 

Kohteita hylätty koko tekstin pe-
rusteella 
Pro Quest (n = 39) 
Science Direct (n = 5) 
 

 

Hyväksytyt tutkimukset tietokan-
noista 
(n = 21) 
Manuaalinen haku 
(n=1) 
 

Identifiointi 

Seulonta 
 
 

 

Sisällytetyt 

Eri hakusanoilla tulleet 

tuplaosumat poistettu 

(n = 12) 

 

Yksi tutkimus hylätty pro-

sessin aikana, väärä 

konteksti 

Hyväksytyt tutkimukset 

(n = 21) 
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sanat ja mahdollisesti hyvät, niihin liittyvät artikkelit huomioitiin. Tämä aiheutti eri haku-

sanojen välillä tehtyjen hakujen kanssa tupla-artikkeleita 12 kappaletta, jotka seulottiin 

haun jälkeen läpi ja kaksoiskappaleet poistettiin. 

 

Tutkimuskysymysten muokkautuessa prosessin aikana päädyttiin, jo yksi valittu, tutki-

mus jättämään pois ennen analyysivaihetta. Valon vaikutus likinäköisyyteen jätettiin ko-

konaisuudessaan pois tarkastelusta ja sen myötä kyseinen artikkeli hylättiin. Hylkäys-

perusteena oli, että tutkimus käsitteli ainoastaan vuodenaikojen vaihtelun vaikutusta li-

kinäköisyyteen ja se nähtiin epäolennaisena tutkimuskysymyksiä ajatellen. Useissa tut-

kimuksissa nousi esille likitaitteisuuteen ja atropiini- hoitomuotoon liittyvät ATOM- tutki-

mukset (Atropine for the Treatment of Myopia). Manuaalisella haulla analysoitavien tut-

kimusten joukkoon päädyttiin valitsemaan uusin (v. 2016) ATOM- tutkimus. Näiden 

muutosten myötä käsiteltävien tutkimusten kokonaismääräksi tuli 21 kappaletta. 

5.3 Aineiston analyysi 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. 

Sisällönanalyysilla pyritään luomaan selkeyttä aineistoon, jotta tutkittavan ilmiön johto-

päätöksistä voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia. Sisällönanalyysi toteutetaan kolmessa 

vaiheessa: pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistämi-

sessä karsitaan tutkimukselle epäolennaiset asiat pois. Tämän jälkeen tehdään ryhmit-

tely, jolla luodaan pohja tutkimuksen perusrakenteelle. Lopuksi käsitteellistetään tutki-

muksen kannalta olennainen tieto ja luodaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018: 122–127.) 

Tuomen & Sarajärven (2018: 127) mukaisesti kirjallisuuskatsauksen analyysin avulla 

kuvaillaan, tulkitaan ja ymmärretään myopian kasvun vaikutusta maailmanlaajuisesti 

sekä miten eri hoitomuodoilla likitaitteisuutta saataisiin vähennettyä. Aineiston analyy-

sia ohjaavat tutkimuskysymykset ja siinä käsitellään myopiaan vaikuttavat tekijät, kuten 

riittävän ulkoilun ja lähityöskentelyn vaikutukset ja minkälaisia tuloksia niitä käsittele-

vistä tutkimuksista on saatu koskien myopian kasvua. Tämän lisäksi käydään läpi myo-

piaan vaikuttavat riskitekijät sekä myopian eri hoitomuodot ja niiden vaikutukset 

myopian määrään, silmän aksiaalipituuden kasvuun ja mahdolliset muutokset hoidon 

lopettamisen jälkeen. Sisällönanalyysissä käytiin valittua aineistoa tarkasti läpi, etsittiin 

yhtäläisyyksiä ja eroja tiivistäen niitä lopputuloksiksi tutkimuskysymykset huomioiden 

(liite 2). Valikoidut artikkelit taulukoitiin ja taulukossa on käyty läpi tutkimuksen tiedot, 

tutkimuksen tarkoitus, tutkimusmetodi, tutkimusjoukko ja keskeiset tulokset sekä laa-

dun arvioinnin pisteytys (liite 1). 
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Ennen varsinaista aineiston analysointia valitut artikkelit luettiin läpi, numeroitiin, luoki-

teltiin aihealueittain sekä kirjattiin ylös keskeisin sisältö, kuten tutkimusasetelma, me-

todi, tutkimustulokset ja luotettavuus. Tässä vaiheessa myös todettiin, että valikoidut 

tutkimukset ovat tyypiltään kvantitatiivisia. Tämän jälkeen tutkimukset käytiin pikaisesti 

läpi alleviivaten tärkeimmät kohdat ja kirjattiin aihekohtaiset tulokset alueittain ylös, 

jotta tulosten kokoaminen analyysiin onnistui järjestelmällisemmin ja luotettavammin. 

Tässä vaiheessa toteutettiin myös tutkimuksien laadun arviointia Joanne Briggs Institu-

ten määrittelemien arviointilistojen mukaisesti (liite 3). 

Tutkimusten laadun arviointiin käytettiin apuna hoitotyön tutkimussäätiön verkkosivuilla 

olevia JBI (Joanna Briggs Institute) kriittisen arvioinnin kriteereitä, joista on tehty erilai-

sia versioita tutkimustyypistä riippuen. Verkkosivustolla on suomeksi käännetyt versiot 

JBI arviointilistoista ja niistä valittiin tämän työn tutkimuksiin sopivat listat. Tutkimuk-

sissa oli käytetty erilaisia tutkimusasetelmia ja niiden sopivuus laadun arviointiin tarken-

tui, kun kaikki artikkelit oli käyty laadun osalta läpi. Kaikki valitut tutkimukset soveltuivat 

JBI laadun arviointiin. (Hotus- hoitosuositus 2020.)  

Tulosten tulkintaa helpottamaan tutkimukset jaettiin hoidollisiin ja ei- hoidollisiin ryh-

miin. Hoidollisena ryhmänä pidettiin atropiinia ja ortokeratologiaa koskevia tutkimuksia 

ja muut tutkimukset luokiteltiin ei- hoidollisiksi. Atropiinin ja orthokeratologian tutkimuk-

set pidettiin omana analysointi ryhmänään, koska niissä toteutettiin fyysisesti hoitomuo-

toja, eikä niiden tuloksia haluttu sekoittaa muihin tutkimuksiin. Tämän jaon avulla sisäl-

lönanalyysi pyrittiin pitämään selkeänä. Analyysivaiheessa (liite 2) tutkimukset jaettiin 

alaluokkiin, joiden avulla määriteltiin yläluokat, jotka olivat jaettu terveyden edistämi-

seen myopian ehkäisyssä ja hidastamisessa, vaikuttaviin taustatekijöihin ja myopian 

hoitomuotoihin. Yläluokista päästiin muodostamaan pääluokat. Pääluokat nimettiin ai-

neistoa kuvaavan ilmiön, eli myopian, mukaan ja ne ovat yhteydessä tutkimuskysymyk-

siin. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 125.) 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tässä kappaleessa esitellään tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset sisäl-

lönanalyysissä muodostuneiden luokkien mukaisesti. Lisäksi tulosten tarkastelussa 

ovat mukana asetetut tutkimuskysymykset.  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

• Atropiini ja sivuvaiku-
tukset 

• Ortokeratologia 
 

• Myopian lääkkeelliset 
ja lääkkeettömät hoi-
tomuodot 

• Myopiaan vaikuttavat 
taustatekijät, esiinty-
vyys ja käytetyt hoito-
muodot 
 • Myopian esiintyvyys 

ja geneettiset sekä 
fyysiset riskitekijät 

• Myopiaan vaikuttavat 
taustatekijät 

• Työskentelyergono-
mia 

• Liikkuminen ja aktiivi-
suus 

• Ulkoilun määrä 

• Lähityön vaikutus 

• Ympäristötekijöillä ja 
elämäntavoilla myo-
piaan vaikuttaminen 

• Terveyden edistämi-
nen myopian eh-
käisyssä ja hidasta-
misessa 

• Myopiaan vaikutta-
minen yksilö- ja yh-
teisölähtöisesti 

Kuvio 2.  Sisällönanalyysissä muodostuneet luokat 

Yllä olevassa kuviossa on esitelty sisällönanalyysissä muodostuneet luokat. 

6.1 Myopiaan vaikuttaminen yksilö- ja yhteisölähtöisesti 

Myopiaan vaikuttavat yksilö- ja yhteisölähtöiset terveyden edistämisen tekijät ovat tä-

män työn sisällönanalyysistä muodostuneiden alaluokkien mukaan: ergonomia, liikku-

minen ja aktiivisuus, ulkoilun määrä, lähityön vaikutus sekä ympäristötekijöillä ja elä-

mäntavoilla myopiaan vaikuttaminen. Tulokset on käyty läpi alla olevan kappaleen ot-

sikkona toimivan yläluokan ja yllä luoteltujen alaluokkien mukaisesti. 

6.1.1 Terveyden edistäminen myopian ehkäisyssä ja hidastamisessa 

Ulkoilun ja lähityöskentelyn katsotaan tutkimusten mukaan vaikuttavan myopian kehi-

tykseen. Ulkoilu ja lähityö luokitellaan ympäristötekijöiksi ja näiden lisäksi geneettiset 

tekijät ovat osana myopian kehittymistä. Ympäristötekijöiden, kuten riittävän unen ja ul-

koilun sekä vähäisemmän lähityöskentelyajan katsotaan olevan selvästi liitoksissa 

myopian kehitykseen (Lu ym. 2021; Zhang ym. 2020). Don ym. (2020: 2) mukaan nyky-
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maailmassa digitalisaatio on suuressa osassa ihmisten päivittäisiä toimintoja. Digitali-

saatio vaikuttaa osaltaan uusiin elämäntapoihin tuoden jopa uusia kansanterveydellisiä 

haasteita. Uusien elämäntapojen myötä ihmiset viettävät enemmän aikaa sisätiloissa ja 

digitaalisten laitteiden ääressä, jolloin elintavat lisäävät myopian kasvua (Alvarez- Pe-

regrina & Sanchez- Tena & Martinez- Perez & Villa- Collar 2019; Saxena ym. 2017). 

Useimmissa tutkimuksissa myopiaan vaikuttavaan lähityöskentelyyn yhdistettiin opis-

kelu, lukeminen ja kirjoittaminen sekä digitaalisten laitteiden käyttö. Zhang ym. (2020) 

toteavatkin, että suurin vaikutus myopian etenemiselle olivat kotitehtäviin käytetty aika 

ja elektronisten näyttöjen katselu. Rusnak ym. (2018) totesivat samaan tapaan, että lä-

hityöskentely ja tietokoneella käytetty aika voivat olla riskitekijä silmän aksiaalipituuden 

kasvussa, mikäli lapsi viettää koulun jälkeen niiden parissa vähintään kolme tuntia päi-

vässä.  

Don ym. (2020) tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan älylaitteiden vaikutukseen myopi-

assa. Heidän mukaansa älypuhelinten käyttö lisää tabletteja enemmän myopian riskiä. 

Syyksi arveltiin, että puhelinta pidetään lähempänä kuin tablettia. Tutkimustuloksissa 

tuodaan esille, että lähityöskentely ja yleisesti elektronisten laitteiden käyttö lisäävät 

myopiaa ja kyseisten asioiden parissa aikaa enemmän viettävillä lapsilla oli enemmän 

likitaitteisuutta. (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Harrington & Stack & O’Dwyerin 2019; 

Saxena ym. 2017.) Lähityöskentelyn myopiaan vaikuttamisen raja-arvona katsottiin tut-

kimustulosten mukaan olevan noin 2–3 tuntia päivässä. 

Osassa tutkimuksissa lähityöskentelyn lisäksi myopiaan vaikuttaviksi tekijöiksi katsottiin 

siihen liittyvä työergonomia, kuten työskentelyetäisyys, tauoton lähityöskentely sekä 

fontin koko. Lyun ym. (2015) tutkimustuloksissa negatiiviseksi tekijäksi luettiin alle 20 

cm lähityöetäisyys, mikäli lapsi opiskeli yli kolme tuntia koulun jälkeen tai yhtäjaksoi-

sesti yli tunnin. Heidän mukaansa myös pienempi fonttikoko lisäsi myopian etenemisen 

riskiä. Huangin ym. (2019) tutkimuksessa alle 30 cm etäisyydellä ja yli 30 minuuttia yh-

täjaksoisesti työskentelevät lapset olivat enemmän likitaitteisia. Heidän mukaansa riittä-

vällä etäisyydellä ja taukojen pitämisellä oli merkittävä myopialta suojaava vaikutus. 

Yhtäjaksoisen lähityöskentelyn (yli 30 min.) osalta samaan tulokseen pääsivät tutki-

muksessaan myös Sun ym. (2018). Heidän mukaansa työskentelyn intensiteetillä oli 

suurempi vaikutus myopian kehitykseen, kuin työskentelyn kokonaisajalla. 

Tutkimuksissa ilmeni ulkoilun osalta keskenään erilaisia tuloksia. Osassa tutkimustu-

loksista ulkoilun todettiin vähentävän myopian kasvua tai toimivan myopialta suojaa-
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vana tekijänä. Niillä lapsilla, jotka ulkoilivat vähemmän, oli havaittavissa enemmän liki-

taitteisuutta. (Huang ym. 2019; Sun & An & Yan & Lin & Wangin 2018). Zhang ym. 

(2020) tekivät tutkimuksessaan myöskin huomion, että lapset, joilla ei ilmennyt myo-

piaa, ulkoilivat likitaitteisia lapsia enemmän. Jinin ym. (2015) sekä Sunin ym. (2018) 

tutkimuksissa ulkoilun katsottiin olevan myopialta suojaava tekijä. Jinin ym. (2015) mu-

kaan lisääntyneellä ulkoilulla oli myös hidastava vaikutus silmän aksiaalipituuden kas-

vussa. Saxena ym. (2017) totesivat, että ulkoaktiviteetit olivat myopialta suojaava te-

kijä, mikäli niitä toteutettiin yli kaksi tuntia päivässä. 

Osassa tutkimustuloksista ulkoilu itsessään ei vaikuttanut myopiaan tai lisännyt sen ris-

kiä. Näissä tutkimuksissa ulkoilun yhteyttä myopian kehitykseen ei pystytty todenta-

maan. (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Li ym. 2016; Öner & Bulut & Oruç 2015). Rusnak 

ym. (2018) toivat esille, että vähintään kolmen tunnin päivittäinen ulkoilu suojaa li-

kinäköisyydeltä, mutta heidän tuloksissaan ulkoilua ei liitetty suojaaviin tekijöihin siitä 

syystä, että kolmen tunnin ulkoiluaika ei yleensä toteutunut. Samaan tulokseen pääsi-

vät myös Alvarez- Peregrina ym. (2019), joiden mukaan heidän otoksessaan olleet Es-

panjalaislapset eivät ulkoilleet riittävän pitkiä aikoja, jotta sillä olisi ollut vaikutusta 

myopian kehitykseen. 

Muutamissa tutkimuksissa ulkoilun ja lähityöskentelyn katsottiin yhdessä vaikuttavan 

myopian kehitykseen. Guo ym. (2017) toteavat tutkimustuloksissaan, että lyhyempi ul-

koiluaika ja pidempi sisätiloissa vietetty aika lisäävät silmän aksiaalipituuden kasvua 

sekä myopian kehittymistä. Huangin ym. (2019) tuloksissa pidempi lähityöetäisyys, tau-

otettu työskentelyaika sekä lisääntynyt ulkoilu vaikuttivat hidastavasti myopian kehityk-

seen. Lähes samaan tulokseen olivat päässeet Sun ym. (2018) työssään. Heidän mu-

kaansa lähityöskentelyyn sekä ulkoilma-aktiviteetteihin vaikuttaminen ovat tärkeässä 

asemassa myopian hidastamisessa. Lisäksi tutkimustuloksissa tuotiin esille, että van-

hemmat lapset tekevät enemmän lähityötä, jotka yhdessä iän kanssa toimivat riskiteki-

jöinä myopialle. Osassa tutkimuksista tuotiin esille, että ulkoiluun ja lähityöskentelyyn 

vaikuttaminen myopian ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa tulisi huomioida jo poliittisten 

päättäjien taholta saakka sekä lisätä julkisen terveydenhuollon tulevaisuuden strategi-

oihin. (Do ym. 2020; Jin ym. 2015; Zhang ym. 2020). 
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6.2 Myopiaan vaikuttavat taustatekijät, esiintyvyys ja käytetyt hoitomuo-
dot 

Tässä kappaleessa on käsitelty sisällönanalyysin yläluokan mukaisesti myopiaan vai-

kuttavia taustatekijöitä, jonka alaluokiksi muodostuivat: myopian esiintyvyys ja geneetti-

set sekä fyysiset riskitekijät. Lisäksi tuloksia on käyty läpi myopian lääkkeellisten ja 

lääkkeettömien hoitomuotojen yläluokan osalta. Tämän yläluokan alaluokiksi muodos-

tuivat: atropiini ja sivuvaikutukset sekä ortokeratologia. 

6.2.1 Geneettiset ja fyysiset riskitekijät 

Ikä on tutkimusten mukaan myopian kehitykseen suuresti vaikuttava riskitekijä ja 

myopian esiintyvyys kasvaa iän mukana. Lyu ym. (2015) totesivat tutkimuksessaan, 

että alle 7- vuotiailla tytöillä myopiaa oli 6.3 %: lla, kun taas yli 11- vuotiailla tytöillä 

myopiaa oli jo 72 %: lla. Sunin ym. (2018) tutkimuksessa 10- vuotiailla lapsilla myopiaa 

ilmeni 22.61 %: lla ja 15- vuotiailla luku oli noussut 69.34 %: iin. Heidän mukaansa van-

hemmat lapset viettävät vähemmän aikaa ulkona sekä tekevät enemmän lähitöitä, kuin 

nuoremmat lapset. Samaan tulokseen iän vaikutuksesta lähityöskentelyyn ja ulkoiluun 

ovat päässeet myös Harrington ym. (2019). Oppilaiden keskimääräinen ikä on todettu 

korkeammaksi niillä, joilla myopiaa ilmenee. (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Lu ym. 

2021). Alvarez- Peregrinan ym. (2019) tutkimuksessa myopian esiintyvyys 5- vuotiailla 

oli noin 20 % ja 7- vuotiailla noussut noin 40 %:iin. Lai ym. (2020) saivat Taiwanissa 7- 

vuotiaille luvuksi 19.1 % ja 11- vuotiaille 30.2 % myopian ilmenemisen osalta. Heidän 

mukaansa tulisi keskittyä enemmän estämään likinäköisyyden muodostumista sekä 

sen etenemistä. Lu ym. (2021) yhdistävät myopian esiintyvyyden ikään ja luokka-astee-

seen. Lyun ym. (2015) mukaan huomiota myopian osalta tulisi kiinnittää etenkin ylem-

millä luokka- asteilla opiskeleville, joilla myopia etenee nopeammin. Kaikissa yllä maini-

tuissa tutkimustuloksissa myopia selvästi kasvaa iän myötä. 

Tutkimusten mukaan geneettisten tekijöiden uskotaan osaltaan vaikuttavan myopian 

kehittymiseen. Useissa tutkimustuloksissa lasten myopian yhtenä riskitekijänä oli van-

hempien likitaitteisuus. (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Harrington ym. 2019; Lu ym. 

2021; Lyu ym. 2015; Sun ym. 2018).  Lun ym. (2021) mukaan vanhemmat, joilla ei ollut 

likitaitteisuutta toimivat suojelevana tekijänä lapsen likitaitteisuuden kehittymiselle. Al-

varez- Peregrina ym. (2019) toteavat, että joko yhden tai molempien vanhempien liki-

taitteisuus vaikuttaa lapsen likitaitteisuuteen. Mikäli kummallakaan lapsen vanhem-

mista ei ollut likitaitteisuutta oli lapsen riski saada likitaitteinen taittovirhe 9.7 %, kun 

taas molempien vanhempien ollessa likitaitteisia luku oli 28.3 %. Harringtonin ym. 
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(2019) tutkimuksessa lapsella oli kaksinkertainen riski likitaitteisuuden kehittymiselle, 

mikäli isä oli likitaitteinen. Äidin likitaitteisuuden vaikutus ei ollut tilastollisesti merkit-

tävä. Myöskin Sunin ym. (2018) tuloksissa ilmeni, että analyysissa, jossa oli vain yksi 

muuttuja, joko toinen tai molemmat vanhemmat olivat riskitekijöitä lapsen myopisoitu-

miselle. Monimuuttuja- analyysissa vain molempien vanhempien myopia oli riskitekijä 

lapselle. Lyu ym. (2015) toteavat tutkimuksessaan, että etenkin Kiinassa geneettinen 

tekijä on useimmiten liitoksissa myös ympäristötekijöihin. Kiinassa likitaitteisilla van-

hemmilla on mahdollisesti korkeampi sosioekonominen status sekä korkeampi koulu-

tustaso, jolloin myös lapsen myopisoitumiseen vaikuttavat geenien lisäksi korkeam-

paan elintasoon liittyvät seikat. Kahdessa tutkimuksessa (Lai ym. 2020; Saxena ym. 

2017) geneettisiä tekijöitä ei ollut tutkittu tai niillä ei ollut vaikutusta myopiaan. 

Yllä mainittujen selkeiden riskitekijäryhmien lisäksi tutkimuksissa nousi esille yksittäisiä 

myopiaan vaikuttavia riskejä. Lun ym. (2021) mukaan yli kahdeksan tunnin yöunet hi-

dastivat myopian kasvua. Lai ym. (2020) yhdistivät tuloksissaan horisontaalisen piilo-

karsastuksen ja myopian. Tosin he eivät pystyneet määrittelemään oliko piilokarsastus 

riski myopialle vai toisin päin, joten sen osalta tarvitaan lisätutkimuksia aiheesta. Har-

rington ym. (2019) totesivat, että lapsen pituus ja painoindeksi vaikuttivat negatiivisesti 

myopian kehittymiseen. Lapsilla, joilla oli ylipainoa, oli myös todennettavissa enemmän 

myopiaa. Ylipaino oli yhdistetty myös lisääntyneeseen lähityöskentelyyn ja vähentynee-

seen ulkoiluun, jotka osaltaan lisäävät myopian kasvua. 

6.2.2 Esiintyvyys 

Aasialaistutkimusten tuloksista voidaan yhtäläisesti todeta myopian esiintyvyyden ole-

van Itä- Aasiassa korkealla tasolla. Lu ym. (2021) tutkimustuloksissa myopiaa esiintyi 

63.7 % oppilaista. Sunin ym. (2018) tutkimuksessa myopiaa ilmeni 52.02 %: lla kiina-

laislapsista. Taiwanissa Lain, Hsun ja Tungin (2020) tutkimuksessa 40.1 %: lla 7–12- 

vuotiaista ja 55.8 %: lla 13–15- vuotiaista ilmeni myopiaa. Saxenan ym. (2017) Intialais- 

tutkimuksessa vuoden seurantajakson aikana myopiaa ilmeni 3.4 % (275 kpl) oppi-

laista. Tulos on huomattavasti alhaisempi, kuin Itä- Aasiassa saadut luvut ja onkin ver-

rattavissa eurooppalaisiin tuloksiin. Kahdessa eurooppalais- tutkimuksessa Alvarez- 

Peregrina ym. (2019) tutkivat Espanjalaislasten likitaitteisuutta kahtena vuonna peräk-

käin. Ensimmäisissä mittauksissa vuonna 2016 myopiaa esiintyi 16.8 %: lla ja toisissa 

mittauksissa vuonna 2017 esiintyvyys oli 19.1 %. Toinen eurooppalainen tutkimus si-

joittui Irlantiin ja siinä Harringtonin ym. (2019) tutkimustuloksissa 6–7- vuotiailla lapsilla 

ilmeni myopiaa 3.7%: lla ja 12–13- vuotiaista 22.8 %: lla. Molemmissa maissa tulokset 

ovat Aasiaan verrattuna alhaisemmat. 
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Osassa tutkimuksia verrattiin myopian esiintymistä tyttöjen ja poikien välillä. Lyun ym. 

(2015) kiinalaistutkimuksessa tytöillä myopiaa esiintyi poikia enemmän. Ero tosin oli 

melko pieni, tytöillä esiintyvyys oli 38.6 % ja pojilla 35.0 %. Yli 10- vuotiailla tytöillä 

esiintyvyys oli poikia merkittävästi suurempi. Tutkimuksen mukaan kiinalaistytöt opiske-

levat poikia enemmän, joka voi johtaa myopian kasvuun, samoin kuin puberteettiin liit-

tyvä kasvupyrähdys. Saxenan ym. (2017) tutkimuksessa tytöillä todettiin esiintyvän liki-

taitteisuutta poikia enemmän. He uskoivat, Lyun ym. (2015) tapaan, että syyn johtuvan 

siitä, että Intiassa tytöt käyttävät poikia enemmän aikaa opiskeluun ja sisätiloissa oles-

keluun. Osassa tutkimuksista ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja tyttöjen ja poi-

kien likitaitteisuuden esiintyvyyden välillä (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Lu ym. 2021; 

Sun ym. 2018). Yhdessäkään tutkimuksessa pojilla ei todettu olevan tyttöjä suurempaa 

riskiä likinäköisyyteen. 

6.2.3 Myopian lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoitomuodot  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa myopian hoitomuodoista on keskitytty atropiini- silmä-

tippoihin sekä ortokeratologisiin piilolinsseihin. Molemmilla hoitomuodoilla on saatu hy-

viä tuloksia. Myopian hoitomuotojen tärkeimpänä tavoitteena on hidastaa likinäköisyy-

den etenemistä niinä vuosina, jolloin silmän pituuskasvu on aktiivisimmillaan. Hoitojen 

tarkoituksena on saada likinäköisyyden määrä pienemmäksi, kuin mitä se olisi, jos 

silmä olisi saanut kasvaa luonnollisesti ilman hoitoa. Etenkin korkean myopian määrää 

on tärkeä saada laskettua maailmanlaajuisesti, sen aiheuttamien silmän terveyteen liit-

tyvien riskitekijöiden takia. (Chia ym. 2016: 398.) 

6.2.4 Atropiini ja sivuvaikutukset 

Atropiini- hoidossa tuloksia voidaan tarkastella sfäärisen ekvivalentin (SER) sekä aksi-

aalipituuden (AL) arvojen muutoksissa. Tulokset on taulukoitu sfäärisen ekvivalentin 

muutoksen osalta (taulukko 3). Joachimsen ym. (2019) tutkivat työssään 0.01 % atro-

piinin vaikutusta yhden vuoden mittaisen hoitojakson aikana. Ennen hoitojakson aloi-

tusta taittovirheen mediaani oli -3.63D ja vuodessa tapahtuva SER:n muutos -

1.05±0.37D. Vuoden atropiini- hoitojakson jälkeen SER:n muutos oli -0.40±0.49D. 

Muutosta voidaan pitää tilastollisesti merkittävänä.  

Fu ym. (2020) tutkimuksessa kiinalaislapset jaettiin kolmeen ryhmään: 0.01 % atropiini, 

0.02 % atropiini sekä kontrolliryhmä, joka käytti ainoastaan silmälaseja. Lähtötasossa 

aksiaalipituus oli 24. 60 mm (0.02 %), 24. 58 mm (0.01 %) ja 24. 62 mm (kontrolli-

ryhmä). Vuoden hoitojakson jälkeen AL:n muutos oli 0.30±0.21 mm (0.02 %), 0.37±0. 
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22 mm (0.01 %) ja 0.46±0.35 mm (kontrolliryhmä). Kaikissa kolmessa ryhmässä muu-

tokset ovat tilastollisesti merkittäviä. 

ATOM 2 (Atropine for the Treatment of Myopia 2) tutkimuksessa Chia ym. (2016) to-

teuttivat jatkotutkimuksen aiemmille ATOM- tutkimuksille. Hoito kesti kokonaisuudes-

saan viisi vuotta ja lapset oli jaettu 0.01 %, 0.1 % ja 0.5 % atropiinin käyttöryhmiin. AL:n 

muutos viiden vuoden hoitojakson jälkeen oli 0.75±0.48 mm (0.01 %), 0.85±0.5 mm 

(0.1 %) ja 0.87±0.49 mm (0.5 %). Vertailuna Fun ym. (2020) tuloksiin 0.01 % ryhmässä 

AL:n muutos 12 kuukauden aikana oli molemmissa tutkimuksissa keskimäärin 0.30 

mm.  

Taulukko 3. Sfäärisen ekvivalentin (SER) arvot hoidon alussa ja hoidon jälkeen 

SER- arvot Joachimsen ym. (2019) Fu ym. (2020) Chia ym. (2016) 

Kaikkien ryhmien SER- 

lähtötaso 

-3.63D, (SER muutos en-

nen hoitoa/ 12 kk 

1.05±0.37D) 

-2.70D (0.01 %), -2.76D 

(0.02 %), -2.68D (kontr.) 

-4.07D (0.01 %), -4.31D 

(0.1 %), -4.41D (0.5 %) 

Atropiini 0.01 % SER- 

muutos hoidon jälkeen 

-0.40±0.49D (12kk) - 0.47±0.45D (12kk) ka. -0.54D (12kk),                 

(-1.38±0.98D 5 v.) 

(-1.38±0.98D 5 v.) 

Atropiini 0.02 % SER- 

muutos hoidon jälkeen 

 -0.38±0.35D (12kk)  

Atropiini 0.1 % SER- 

muutos hoidon jälkeen 

  ka. -0.41D (12kk),                

(-1.83±1.16D 5 v.) 

Atropiini 0.5 % SER- 

muutos hoidon jälkeen 

  ka. -0.16D (12kk),                

(-1.98±1.10D 5 v.) 

Kontrolliryhmä SER lop-

putaso 

 -0.70±0.60D  

 

Atropiinin käytöstä saattaa aiheutua haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat valonar-

kuus ja heikentynyt lähinäkö. Valonarkuus johtuu atropiinin aiheuttamasta pupillin laaje-

nemisesta ja heikentynyt lähinäkö vähentyneestä akkommodaatiokyvystä. Joachimse-

nin ym. (2019) tutkimuksessa pupillin laajeneminen yhden millimetrin verran oli ainoa 

mainittava sivuvaikutus. Lisäksi vähäisestä akkommodaatiokyvyn vähenemisestä ra-

portoitiin, mutta sillä ei ollut vaikutusta lähinäköön. Tutkimuksessa ei ilmennyt kliinisesti 

relevantteja haittavaikutuksia. Fu ym. (2020) raportoivat valonarkuuden olevan suurin 

haittavaikutus molemmissa atropiiniryhmissä, mutta pupillin koko stabiloitui neljän kuu-

kauden hoidon jälkeen ja valonarkuus hävisi. Akkommodaatiokyky heikkeni lähes yhtä-

läisesti, noin 1.50D lähtöarvosta, molemmissa atropiiniryhmissä. Chian ym. (2016) tut-
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kimuksessa noin yhden millimetrin pupillin laajeneminen ja akkommodaatiokyvyn heik-

keneminen 2-3D olivat todettu lieviksi haittavaikutuksiksi. Kyseisiä haittavaikutuksia ei 

pidetty kliinisesti merkittävinä. Fun ym. (2020) tutkimuksessa huomioitiin, että silmissä, 

joissa on vaaleampi iiris eli värikalvo, voi pupillin laajeneminen olla tummia iiriksiä suu-

rempaa, johtuen iiriksen melaniinipitoisuuksista. Tällöin samalla atropiinipitoisuudella 

voi olla erilaiset haittavaikutukset eri värisissä silmissä. Joachimsenin ym. (2019) tutki-

muksessa eroa eri väristen iiristen haittavaikutusten välillä ei huomattu. 

Joachimsenin ym. (2019) mukaan likitaitteisuus eteni 6–11-vuotiailla ennen ja jälkeen 

hoidon enemmän kuin 12–17-vuotiailla. He eivät todenneet iän ja annospitoisuuden vä-

lillä vaikutusta ja arvelivat syyksi, että likitaitteisuuden eteneminen hidastuu iän myötä. 

Chia ym. (2016) totesivat, että 0.01 % atropiini on hyvä hoito 6-12-vuotiaille, joiden liki-

taitteisuus etenee ≥ 0.50D vuodessa. Tutkimuksen mukaan hoitoa tulisi toteuttaa vä-

hintään kaksi vuotta, koska hoito on tehokkaimmillaan toisena vuonna. Chian ym. 

(2016) tutkimuksessa nousi esille, että suuremmilla atropiinipitoisuuksilla (0.1 % ja 0.5 

%) myopian etenemisessä ilmeni kasvupiikki hoidon lopetuksen jälkeen. He myös tote-

sivat, että maksimaaliseen vaikutukseen ei tarvita suurempia pitoisuuksia, vaan lähes 

sama teho saadaan miedommalla annoksella ilman kasvupiikkiä. Fu ym. (2020) tutki-

muksen tuloksena todettiin, että 0.02 % atropiini on tehokkaampi kuin 0.01 % atropiini, 

eikä haittavaikutuksissa ollut eroja. Katsauksessa mukana olleiden tutkimusten hoitotu-

loksista ilmeni, että pienempi atropiinipitoisuus toimii tehokkaasti ja vähäisillä sivuvaiku-

tuksilla. 

6.2.5 Ortokeratologia 

Tähän työhön valikoiduissa tutkimuksissa ortokeratologisten piilolinssien vaikutusta 

seurattiin pääosin silmän aksiaalipituuden (AL) kasvussa. He ym. (2016) tutkimuksessa 

kiinalaislapset jaettiin kahteen ryhmään, joista toiset käyttivät ortho- k – piilolinssejä 

hoitomuotona ja toiset ainoastaan silmälaseja. Keskimääräinen AL ennen hoidon aloi-

tusta oli interventioryhmällä 24.71±0.72 mm ja kontrolliryhmällä 24.82±0.77 mm. Vuo-

den (12kk) hoidon jälkeen interventioryhmän silmän pituuskasvun muutos oli 0.27±0.17 

mm ja kontrolliryhmän 0.38±0.13 mm. Molempien ryhmien tulos oli tilastollisesti merkit-

tävä, mutta ortho-k käyttäjien AL kasvu oli 28.9 % pienempi kuin kontrolliryhmän.  

Cho & Cheung & Boost (2020) tutkivat työssään kiinalaislapsien likitaitteisuuden muu-

tosta seitsemän kuukauden ortho- k- hoitojakson jälkeen. Lapset jaettiin ryhmiin iän 

sekä myopian etenemisnopeuden (slow, moderate, rapid) mukaan. Tutkimuksessa ver-
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rattiin sekä sfäärisen ekvivalentin (SER), että AL:n muutosta. Slow- ryhmällä AL oli hoi-

don alussa keskimäärin 24.80±0.48 mm ja eteni 0.014±0.074 mm hoidon aikana, Mo-

derate- ryhmän lähtöarvo oli 24.46±0.88 mm ja eteneminen 0.121±0.094 mm sekä Ra-

pid- ryhmän alkuarvo oli 24.37±0.97 ja eteneminen 0.197±0. 116 mm. Wangin & Nai-

dun & Qun 2017 tutkimuksessa keskimääräinen AL muutos oli 0.21±0.15 mm vuo-

dessa. Tässä tutkimuksessa tarkempia lähtöarvoja ei ollut tuotu esille. 

Kaikissa kolmessa tutkimuksessa todettiin, että ortho- k- linssit toimivat parhaiten, kun 

likitaitteisuus on määrällisesti korkeampi jo hoidon alussa sekä hoidettavat iältään nuo-

rempia, jolloin myopian eteneminenkin tapahtuu nopeammin. Wang ym. (2017) totesi-

vat, että sarveiskalvo on pääsääntöisesti jyrkempi, kun myopia on korkeampi. Ortho- k- 

piilolinssit loiventavat sarveiskalvoa, jolloin myopian ollessa korkeampi saadaan pa-

rempia tuloksia. Vastakohtaisesti, jos myopiaa on vain vähän, niin sarveiskalvo on loi-

vempi, eikä tehokkaita tuloksia linsseillä välttämättä saada. Kaikkien kolmen tutkimuk-

sen tuloksena oli, että ortho- k- hoito ei toimi lievään myopiaan.  

Wangin ym. (2017) sekä Chon ym. (2020) mukaan silmän aksiaalipituus on tärkeää mi-

tata hoidon alussa. Hen ym. (2016) tutkimuksessa todettiin, että AL- muutos ei välttä-

mättä korreloinut SER- muutoksen kanssa. Tähän samaan tulokseen pääsivät myös 

Cho ym. (2020) ja he perustelivat AL:n lähtötasomittauksen sillä, että hoito ei välttä-

mättä tuota tulosta, jos silmän pituuskasvu ei ole myopian kasvun syynä. Heidän mu-

kaansa refraktiomuutos ei yksin kerro korkean myopian riskistä, vaan AL voi kasvaa 

nopeammin, jolloin riskiä tai muutosnopeutta ei ilman mittausta saada selville. 

7 Eettiset kysymykset 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteelli-

sen käytännön noudattaminen tarkoittaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta tutki-

mustyötä tehdessä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja nii-

den tulosten arvioinnissa. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät on sovel-

lettu tieteellisen tutkimuksen kriteereiden mukaiseksi. Työssä otetaan huomioon mui-

den tutkijoiden tekemä työ ja arvo viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella ta-

valla. Tässä työssä opinnäytetyöntekijä vastaa ensisijaisesti itse hyvän tieteellisen käy-

tännön noudattamisesta kirjallisuuskatsausta tehdessä. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012: 6.)  
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Tutkijan tulee hallita oman tieteenalansa tiedolliset ja menetelmälliset tavat sekä toimia 

tutkimuseettisesti kestävällä tavalla. Mikäli tutkija toimii epäeettisesti tai epärehellisesti, 

niin tällöin hän vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja mahdollisesti mitätöi tutkimuksen 

tulokset, joka luetaan hyvän tieteellisen toiminnan loukkaamiseksi. Loukkaava toiminta 

voi olla tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012: 8.) 

Etenkin kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää huomioida, että alkuperäisiä havaintoja ja 

tuloksia ei vääristellä ja ne tuodaan raportoinnissa esille sellaisenaan. Lisäksi aineiston 

valinnassa tulee valita relevantit tutkimukset tutkimuskysymyksiä sekä sisäänottokritee-

reitä noudattaen ja huomioida, ettei omalla mielipiteellä ole vaikutusta valintaan. Tutki-

jan noudattaessa tarkkuutta, rehellisyyttä ja huolellisuutta hän toimii eettisesti oikein ja 

takaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamisen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012: 6–8.) 

Systemoitu kirjallisuuskatsaus ei tutkimuksena ole täysin ongelmaton.  Kirjallisuuskat-

sauksilla ei voida korjata alkuperäisen tutkimuksen suunnitteluun tai metodeihin liittyviä 

puutteita. Systemaattinen virhe systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa voi johtua sekä 

alkuperäistutkimuksen puutteellisuudesta että olla harhaisen tuloksen lähde. Harhat 

voidaan luokitella julkaisuharhoiksi ja epäsystemaattisuudeksi alkuperäistutkimusten 

keräämisessä sekä niiden tulosten huomioimisessa. Lähteiden valinta onkin tärkeää 

tehdä systemaattisesti harhojen välttämiseksi. (Malmivaara 2002: 878.) 

Tässä työssä eettisyys on otettu huomioon arvioimalla mukaan valikoitujen tutkimusten 

laatu käyttämällä JBI arviointilistoja. Listoja käyttämällä pystyttiin tarkistamaan, ettei 

mukaan pääse heikkolaatuisia tutkimuksia. Laadun arviota tehdessä on yleisesti mah-

dollista, että osa jo valikoiduista tutkimuksista karsiutuu pois niiden ollessa liian heikko-

laatuisia. Arvioinnissa päädyttiin käyttämään 60 %:n Kyllä- vastausten rajaa ja kaikki 

mukana olleet tutkimukset täyttivät sen. Lisäksi lähteiden valinta pyrittiin tekemään 

mahdollisimman systemaattisesti, jotta ne vastaavat laadittuihin tutkimuskysymyksiin. 

Näin ollen minimoitiin tutkimusharhojen mahdollisuus. Koko prosessissa noudatettiin 

hyvää tieteellistä käytäntöä, jolla taattiin eettisesti laadukas työ. 
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8 Luotettavuus 

Luotettavuus on tieteellisen tiedon tärkeimpiä seikkoja. Luotettavuutta voidaan tarkas-

tella tutkimusmenetelmien, tutkimusprosessin ja tutkimustulosten kannalta. Luotetta-

vuuden voidaan ajatella olevan tutkimuksen käyttökelpoisuutta ja tietojen täytyy olla 

hyödyllisiä. Lisäksi on olennaista, että tutkija sitoutuu tutkimusprosessiin ja osallistuu 

prosessin kaikkiin vaiheisiin, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman luotettava. 

(Toikko & Rantanen 2009: 121–124.) 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointia varten on määritelty omat menetelmät, joilla voi-

daan tutkia tutkimuksen luotettavuutta menetelmästä riippuen. Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Validiteetillä tarkoite-

taan sitä, että katsotaan, onko tutkimuksessa mitattu sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. 

Reliabiliteetillä tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä eli ei- sattumanvaraisia tuloksia. Mittaus 

voidaan tehdä käyttämällä samaa mittaria eri aineistoissa ja vertaamalla tuloksia. 

(Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 2009: 152–166.) 

Opinnäytetyön aineisto tulee koostua riittävän monesta tutkimusartikkelista, jotta ai-

neiston analyysi ja siitä muodostuvat tulokset ovat riittävän selkeitä ja luotettavia. 

Tässä työssä artikkeleita on 21 kappaletta. Lisäksi artikkeleiden otanta on vähintään 50 

osallistujaa. Artikkeleiksi valikoitiin vuoden 2015 jälkeen valmistuneet tutkimukset, jotta 

tutkimustieto on mahdollisimman tuoretta ja ajantasaista. Tiedonhakuprosessin mu-

kaan suurin osa tehdyistä tutkimuksista on julkaistu vasta valitun vuoden jälkeen eli tut-

kimukset ovat melko tuoreita. Tutkimusten tuoreus lisää tulosten luotettavuutta. 

Aineistohaussa käytettiin useita hakusanoja tietokannasta riippuen. Hakusanojen mää-

rittelyssä pidettiin mielessä tutkimuskysymykset, jotta hakutuloksiin saatiin rajattua oi-

keanlaiset artikkelit. Haut eri tietokannoissa dokumentoitiin mahdollisimman tarkasti, 

joka osaltaan lisää työn luotettavuutta. Lopullisten tutkimusartikkelien valinnassa käy-

tettiin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä, jotka on määritelty erillisessä taulukossa (tau-

lukko 2). Tämän työn toteutuksen loppupuolella tuli vastaan muutama Suomessa toteu-

tettu tutkimus, jotka eivät nousseet esille aineistohaun yhteydessä. Asiaan vaikuttivat 

mahdollisesti käytetyt hakusanat sekä tutkimusten julkaisuajankohdat. Mikäli tutkimuk-

set olisivat huomattu jo aiemmassa vaiheessa, niin olisi ne pystytty liittämään mukaan 

manuaalisen haun tulosten kautta. 
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Aineiston laadun arviointi toteutettiin JBI arviointilistojen avulla. Laadun arvioinnilla vah-

vistettiin valikoitujen tutkimusten luotettavuutta, laadukkuutta sekä vähennettiin harhan 

riskiä. Osassa tutkimuksista tutkimusasetelma oli tuotu vaikeaselkoisesti esille, jolloin 

laadun arvioinnissa saattoi tulla esille opinnäytetyöntekijän kokemattomuus tutkimus-

asetelmien tunnistamisessa. Lisäksi osaan arviointilistojen kysymyksistä oli haasteel-

lista löytää vastauksia, joten laadun arviointia voidaan tässä työssä pitää suuntaa anta-

vana. Jotta laadun arviointi olisi toteutunut täysin luotettavasti olisi tämän työn tekijä 

tarvinnut enemmän kokemusta erilaisten tutkimusasetelmien arvioinnista. Voidaan kui-

tenkin ajatella, että tälläkin kokemuksella työstä olisi suljettu pois erittäin huonolaatuiset 

tutkimukset. Tämän myötä luotettavuus tutkimusten laadun arvioinnissa saattaa olla 

hieman epävarmaa ja laskea luotettavuutta. 

Opinnäytetyön luotettavuuteen saattaa vaikuttaa se, että kaikki tutkimukseen valitut ar-

tikkelit ovat englanninkielisiä ja käännösten yhteydessä on mahdollista tulla tahattomia 

väärinymmärryksiä. Lisäksi vaikuttavana tekijänä on se, että työn tekijöitä on vain yksi, 

jolloin tarkistuksia ei tehdä toisen tutkijan toimesta. Opinnäytetyöntekijän kokematto-

muus kirjallisuuskatsauksen tekijänä saattaa myös vaikuttaa määriteltyihin hakusanoi-

hin ja valikoituihin artikkeleihin. Kokeneemmalla tutkijalla saattaisi olla erilainen näke-

mys aiheeseen ja siihen valittuihin tutkimusartikkeleihin. Toisaalta tutkittava aihe on 

melko suppea ja tutkimuskysymyksiin vastaavia artikkeleita ei ole vielä julkaistu kovin 

paljon, jolloin vaihtoehdot jäävät vähäisemmiksi. Plagioinnin pois sulkemiseksi työ vie-

tiin kokonaisuudessaan Turnitin- järjestelmän läpi luotettavuuden tarkistamiseksi. 

9 Pohdinta 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää jo olemassa olevan tiedon 

avulla terveyden edistämisen näkyminen myopian kehityksessä ulkoilun ja lähityösken-

telyn näkökulmasta, myopiaan liittyvät riskitekijät sekä eri hoitokeinot ja niillä saadut tu-

lokset. Tavoitteena oli terveyden edistämisen valossa tuoda esille yksilö- ja yhteisöläh-

töinen vaikuttaminen myopian kasvun hillitsemisessä. Pohdinnassa on mietitty erikseen 

myopiaan liittyvän terveyden edistämisen näkökulmaa, sosiaalis- kognitiivinen teorian 

liittymistä aiheeseen sekä tutkimuskysymyksiin liittyviä tuloksia kokonaisuudessaan. 



31 

 

 

9.1 Terveyden edistämisen näkökulman pohdinta 

Likitaitteisuuden kasvun hillitsemisen voidaan ajatella olevan liitoksissa terveyden edis-

tämiseen. Myopia on todettu globaaliksi terveysuhaksi ja siihen tulisi pystyä vaikutta-

maan, niin yksilö- kuin yhteisötahollakin. Do ym. (2020) totesivat tutkimuksessaan, että 

yleistyvän älyopetuksen ja myopian välillä on dilemma. Digitalisaation yhä lisääntyessä 

tulisi, etenkin kouluissa, perehtyä lähityöskentelyn vaikutuksista lasten näköön. Lisää-

mällä ammattihenkilöstön, kuten opettajien ja terveydenhoitajien ymmärrystä likitaittei-

suudesta voitaisiin tarvittaviin ennaltaehkäiseviin toimiin ryhtyä. Ennaltaehkäiseviksi toi-

menpiteiksi voidaan laskea esimerkiksi riittävät tauot yhtäjaksoisessa opiskelussa sekä 

ulkoilma- aktiviteetit koulupäivän aikana.  

Myopian ennaltaehkäisyllä voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä varsinkin tervey-

denhuollon osalta. Myopian, ja etenkin yleistyvän korkean myopian, aiheuttamat liitän-

näissairaudet, kuten glaukooma ja myooppinen makuladegeneraatio, kuormittavat ter-

veydenhuoltoa, niin taloudellisesti, kuin resurssitasollakin. Mikäli globaalit ennusteet 

myopian kasvusta lähivuosikymmenten aikana tulevat toteutumaan, niin terveyden-

huolto kuormittuu jatkossa yhä enemmän. Ehkäisemällä myopian etenemistä vähen-

nettäisiin samalla terveydenhuollon kuormitusta ja edistettäisiin yksilöiden kokonaisval-

taista terveyttä näköongelmien vähentyessä.  

Morganin ym. (2012: 1746) mukaan likitaitteisuutta ei etenkään yksilötasolla pidetä tällä 

hetkellä terveysuhkana, eikä siitä aiheutuvia riskejä tiedosteta. Näin ollen lisäämällä 

tietoisuutta likitaitteisuuden riskeistä, voitaisiin vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin. Tie-

don lisääminen likitaitteisuudesta voitaisiin liittää esimerkiksi osaksi kansallisia tervey-

den edistämisen ohjelmia, jolloin tiedon tavoitettavuus kasvaisi. Esimerkkinä Harringto-

nin ym. (2019) tutkimus, jossa lasten ylipainon todettiin vaikuttavan myös likitaitteisuu-

den määrään ja ylipainoisilla lapsilla todettiin enemmän likitaitteisuutta johtuen vähäi-

sistä fyysistä aktiviteeteistä ja lisääntyneestä lähityöskentelystä. Lasten ylipainon vä-

hentämisestä on tehty hoitosuosituksia ja esimerkiksi niiden yhteyteen voitaisiin liittää 

myös yhteys likitaitteisuuteen.  

Tässä työssä mukana olleiden tutkimusten johtopäätökset jakautuivat terveyden edistä-

misen osalta kahtia. Osassa tutkimuksia oli käyty läpi vain tutkimustulokset ja osassa 

oli pohdittu myös jatkotoimenpiteitä konkreettisemmin. Jin ym. (2015) totesivat, että 

muutoksen tulisi tapahtua jo poliittisten päättäjien ja koulujen terveydenhuollon toi-

mesta, jotta suosituksista tulisi osa jokapäiväistä toimintaamme.  Maailmanlaajuista 

elämäntyylin muutosta lähityöskentely- ja ulkoilutapojen osalta tuskin voidaan täysin 
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estää, mutta olisikin tärkeää saada jalkautettua oikeanlaisia ohjeistuksia, joilla voidaan 

puuttua sekä vähentää niistä aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten juuri myopian lisäänty-

mistä. 

9.2 Sosiaalis- kognitiivisen teorian näkökulman pohdinta 

Banduran (1998: 1) sosiaalis- kognitiivisen teorian mukaan yksilön käyttäytymisessä 

pyritään tekemään muutoksia ympäristön vaikutukset ja terveyden edistäminen huomi-

oiden. Teorian keskeisinä käsitteinä ovat itsetehokkuus ja vastavuoroinen vaikuttami-

nen. Itsetehokkuudella vaikuttamisessa hyödynnetään yksilön motivaatiota, toimintaky-

kyä ja hyvinvointia huomioiden tavoitteet, odotukset ja koetut ympäristötekijät. Myopian 

ennaltaehkäisyyn ja hoitoon voitaisiin vaikuttaa yksilön itsetehokkuuden sekä vastavuo-

roisen vaikuttamisen avulla. (Fertman & Allensworth 2016: 59.) 

Tutkimustulosten mukaisesti ulkoilu- ja lähityöskentely suositusten noudattaminen vä-

hentää myopian etenemistä. Sosiaalis- kognitiivisen teorian mukaiseen itsetehokkuu-

den hyödyntämiseen olisi mahdollista päästä, jos suositukset saataisiin jalkautettua 

laajempaan levitykseen. Mallioppimisen hyödyntäminen olisi mahdollista toteuttaa esi-

merkiksi lasten ja vanhempien tai opettajien välillä. Tällöin lapsi havainnoisi aikuisen 

toimintaa lähityöskentelyn ja ulkoilun osalta sekä ottaisi toimintatavat käyttöön. Jotta it-

setehokkuuden hyödyntämisessä onnistuttaisiin, olisi tärkeää pitää yllä motivaatio ja 

ymmärrys oman tekemisen vaikutuksiin.  

Teorian hyödyntämisen haasteeksi saattaakin nousta likitaitteisuuden ja sen riskien 

ymmärtämättömyys. Millä saada lapsi, jolla ei ole silmälaseja, ymmärtämään ja usko-

maan oman toimintansa vaikutukset tulevaisuuden näkemisessä? Ihmiset tulisikin 

saada uskomaan, että likitaitteisuuden määrän vähentämisellä on positiivisia ja kauas 

kantoisia vaikutuksia. Banduran (1998) teorian mukaan tarvitaan ymmärrystä siitä, että 

toiminnan muutos likitaitteisuuden vähentämisessä on liitoksissa niin yksilöön, kuin ym-

päristöstä ja yhteiskunnasta johtuviin vaikutuksiin. 

9.3 Tutkimuskysymysten tulosten pohdinta 

Seuraavissa kappaleissa on pohdittu tuloksia tutkimuskysymysten mukaisesti lähityös-

kentelystä ja ulkoilusta sekä geneettisistä ja fyysistä riskitekijöistä. Näiden lisäksi on 

käsitelty myopian hoitomuotojen, atropiinin ja ortokeratologian, vaikutuksia sekä niiden 

mukana tulleita haasteita. 
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Tämän työn tutkimustulosten osalta lopputulos lähityöskentelyn vaikutuksesta ei ollut 

yllättävä ja se oli samankaltainen aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Lähes kaikissa tutki-

muksissa lähityöskentelyn negatiivinen vaikutus likitaitteisuuteen oli selvä.  Lähityös-

kentelyn määrän, etäisyyden ja intensiteetin katsottiin olevan vaikuttavia tekijöitä, joita 

painotettiin eri tavoin tutkimuksesta riippuen. Vain muutamissa tutkimuksissa, kuten 

Harringtonin ym. (2019), ulkoiluun ja lähityöskentelyyn käytetty määrä yhdistettiin sel-

västi vapaa- aikaan. Useimmissa tutkimuksissa ei tuotu esille lasketaanko kyseisiin ak-

tiviteetteihin käytetty sekä suositeltu aika koulupäiviin vai koulun jälkeiseen vapaa- ai-

kaan. Suositusten voisi kuitenkin ajatella liittyvän vapaa- aikaan melko vähäisistä (2–3 

tuntia/ päivä) tuntimääristä päätellen. Kuten Huangin ym. (2019) ja Lyun ym. (2015) tut-

kimustuloksissa todettiin, lähityöskentelyn määrän lisäksi työn intensiteetti on likitaittei-

suuteen vaikuttavan tekijä. Huomiota tulisikin kiinnittää siihen, että lapsi pitäisi tauon 

lähityöskentelystä noin 30 minuutin välein ja, ettei pitkäkestoisen työskentelyn etäisyys 

olisi alle 20–30 cm. Näitä suosituksia olisi hyvä jalkauttaa perusopetuksen jokapäiväi-

siin toimintatapoihin sekä koulun kautta tiedoksi vanhemmille. Suositusten tullessa lap-

sille koulussa rutiineiksi, he myös todennäköisesti muistaisivat toteuttaa niitä vapaa- 

ajallakin. 

Ulkoilun osalta tuloksissa ei tullut esille uutta. Ulkoilun määrän suositukset olivat yhte-

neväisiä, mutta ulkoilun vaikutuksesta myopian vähentämisessä ei noussut selkeää yh-

teistä linjausta. Ulkoilun riittävä määrä todettiin likitaitteisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi 

ja Zhang ym. (2020) totesivat, että lapset, jotka eivät ole likitaitteisia, ulkoilivat enem-

män. Osassa tutkimuksista, kuten Alvarez- Peregrinan ym. (2019), ulkoilun ei katsottu 

olevan riittävän suojaava tekijä, koska lapset eivät ulkoilleet ajallisesti riittävän paljon 

päivittäin eli noin 2–3 tuntia. Etenkin vanhempien lasten kohdalla tämä varmasti pitää 

paikkansa, kun opiskeluiden intensiteetti ja kotitehtävien määrä lisääntyy. Kuten Huang 

ym. (2019) totesivat, lapsilla, jotka ulkoilivat vähemmän, oli taipumus suurempaan liki-

taitteisuuden määrään. Mikäli ulkoilun määrän suosituksia tuotaisiin esille jo neuvo-

lassa niin pienempien lasten vanhempien olisi helpompi toteuttaa suosituksia. Etenkin 

likitaitteisten vanhempien kohdalla tämä olisi huomion arvoista. Näin ollen myopian 

mahdolliseen kehitykseen päästäisiin puuttumaan riittävän ajoissa. Tällöin ennaltaeh-

käisevän työn avulla olisi mahdollista saada kauas kantoisempia vaikutuksia.  

Tutkimustulosten mukaan ikä nousi yhdeksi suurimmaksi riskitekijäksi ja myopian mää-

rän voidaan katsoa kasvavan yhdessä iän kanssa. Tämä tulos oli ennalta-arvattava ja 

selvästi yhteneväinen aiempiin tutkimustuloksiin. Lain ym. (2020) kiinalaistutkimuk-

sessa 11- vuotiailla lapsilla myopiaa ilmeni 30.2 %: lla, kun taas 7- vuotiailla lukema oli 
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19.1 %. Vastaavanlaisia tuloksia saatiin useissa muissakin eri maissa tehdyissä tutki-

muksissa. Tutkimuksissa kehotettiin vaihtelevasti keskittymään myopian hoidossa joko 

nuorempiin tai vanhempiin lapsiin, eikä täysin yhteneväistä linjaa löytynyt. Lain ym. 

(2020) mukaan myopian esiintyvyyttä vähennetään parhaiten, kun huomio keskitetään 

myopian kehittymis- ja muodostumisvaiheeseen. Lyun ym. (2015) tutkimuksen mukai-

sesti tulisi keskittyä ylemmillä luokilla opiskeleviin lapsiin, koska niissä ikäluokissa myo-

piaa esiintyy nuorempia ikäluokkia enemmän. Mielestäni tässä nousee esille erilaiset 

lähestymistavat, halutaanko ennaltaehkäistä tulevaa vai hoitaa jo olemassa olevaa. 

Terveyden edistämisen näkökulmasta olisi hyvä keskittyä ennaltaehkäisyyn, jolloin 

myös mahdolliselta lääkehoidolta ja sairauskeskeisyydeltä voitaisiin välttyä.  

Sukupuolen osalta, sillä joko ei todettu olevan yhteyttä myopiaan tai tytöillä todettiin 

olevan suurempi riski likitaitteisuuteen. Tyttöjen osalta Lyu ym. (2014) ja Saxena ym. 

(2017) yhdistivät nousseen riskin opiskeluun. Etenkin Kiinassa tytöt opiskelevat poikia 

enemmän ja usein myös murrosiän myötä tuleva kasvupyrähdys alkaa poikia aiemmin. 

Sukupuolten vaikutuksen korostuminen ilmeni varsinkin aasialaistutkimuksissa, joka 

osaltaan voi viitata kulttuurieroihin esimerkiksi länsimaiden kanssa. Aasiassa koulutuk-

seen ja opiskeluun panostetaan länsimaita enemmän jo alaluokilta lähtien. Vanhem-

pien likitaitteisuuden todettiin lisäävän lapsen myopian riskiä. Alvarez- Peregrina ym. 

(2019) totesivatkin tuloksissaan, että mikäli molemmat vanhemmat ovat likitaitteisia, 

niin lapsen riski likitaitteisuuteen on 28.3 %. Vanhempien likitaitteisuus onkin selvä ge-

neettinen riskitekijä, johon vaikuttaminen ei ole mahdollista. Mikäli tulevaisuudessa 

myopian esiintyvyyttä ja määrää pystytään vähentämään, niin samalla myös geneetti-

set riskit lasten myopialle tulevaisuudessa vähenevät. Seuraavien vuosikymmenten ai-

kana tehtyjen muutosten näkyminen geeneissä tosin tulee näkyviin vasta tulevien su-

kupolvien kohdalla. 

Atropiinitipoilla sfäärisen ekvivalentin ja silmän aksiaalipituuden kasvua saatiin selvästi 

hidastettua. Jo aiemmista tutkimuksista löytyi yhteneviä tuloksia siitä, että pienemmällä 

atropiiniannoksella voidaan saada hyviä tuloksia, jolloin myös haittavaikutukset pysyvät 

hallinnassa. Tämän työn tulokset vahvistivat jo aiemmin todettua. Chian ym. (2016) 

mukaan korkeammilla pitoisuuksilla tulokset eivät olleet merkittävästi parempia ja hait-

tavaikutuksia oli enemmän. Fu ym. (2020) toivat esille, että etenkin valonarkuus koettiin 

häiritsevänä sivuvaikutuksena ja sen osalta ohjauksen tärkeys nousee esille. Lasta on 

ohjeistettava käyttämään esimerkiksi hattua tai aurinkolaseja, jolloin hoidon jatkuvuus 

voidaan paremmin taata. Lisäksi Fun ym. (2020) tutkimuksessa annostuksessa olisi pi-

toisuuden lisäksi hyvä huomioida iiriksen eli värikalvon väri, jotta vältytään turhan kor-

keilta annoksilta. Vaaleissa iiriksissä melaniininpitoisuus on matalampi, jolloin pupillin 
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laajenemisen vaikutus on usein tehokkaampi kuin tummissa iiriksissä, jolloin esimer-

kiksi valonarkuutta voi olla enemmän. Tutkimuksissa ei tuotu esille, että silmän värillä 

olisi ollut vaikututusta annospitoisuuden valinnassa. Joachimsenin ym. (2019) mukaan 

haittavaikutuksissa ei huomattu eroa eri väristen silmien välillä. Näin ollen tutkimustu-

lokset atropiinin vaikutuksesta ovat vertailtavissa myös vaaleasilmäisten väestöjen kes-

kuudessa. Mikäli lääkehoitoon päädytään, voidaan hyvällä ohjauksella lisätä hoitoon 

sitoutumista, joka osaltaan voi vaikuttaa positiivisesti lopputuloksiin. 

Atropiinitipat ovat etenkin Kiinassa käytetty hoitomuoto, mutta kirjallisuuden aineisto-

haun perusteella Euroopassa tippojen käyttö on huomattavasti vähäisempää. Osa-

syynä tähän voi olla se, että Euroopassa myopian esiintyvyys ei ole samalla tasolla 

kuin Kiinassa ja hoidolle on ollut vähemmän tarvetta. Vähäisempi esiintyvyys ei kuiten-

kaan poista myopian mukana tuomia terveydellisiä riskitekijöitä, kuten erilaisia silmä-

sairauksia. Lisäksi atropiinin reseptisaatavuus riittävän pieninä pitoisuuksina on Wun 

ym. (2018) mukaan esimerkiksi Iso- Britanniassa haasteellista ja lääkkeen laimenta-

mista itse ei hyväksytä. Sama ongelma tulee varmasti vastaan muissakin Euroopan 

maissa. Lääkkeen saatavuuden helpottaminen saattaisi johtaa hoitomuodon yleistymi-

seen. 

Aiemmin saatujen tutkimustulosten mukaisesti, ortokeratologiset piilolinssit hidastavat 

niin ikään silmän pituuskasvua. Tässä työssä saadut tulokset olivat selvät ja linjassa 

aiempaan. Tässä hoitomuodossa on kuitenkin tutkimustulosten, kuten Hen ym. (2016) 

mukaisesti tärkeää huomioida, että se toimii parhaiten myopian ollessa jo lähtötilan-

teessa korkeampi. Hoidon teho perustuu sarveiskalvon kaarevuuden loiventamiseen ja 

matalammassa myopiassa sarveiskalvo on jo valmiiksi loivempi, jolloin vaikutus on vä-

häistä. Ortokeratologisten piilolinssien hoidon aloituksessa korostettiin lisäksi riittävän 

aikaista aloitusta. Nuoremmilla lapsilla myopia usein etenee nopeammin ja tällöin hoi-

dosta saadaan myös eniten hyötyä. Tutkimuksissa tuotiin esille silmän aksiaalipituuden 

mittaamisen tärkeys. Chon ym. (2020) mukaisesti silmän aksiaalipituuden kasvu ei aina 

korreloi refraktiivisen eli taittovirheen muutoksen kanssa. Silmän taittovirhe voi edetä 

aksiaalipituutta hitaammin, jolloin myopian tuomat riskit eivät välttämättä tule esille. 

Myöskään ortokeratologinen hoito ei välttämättä tuota tulosta, ellei myopian kasvun 

syynä ole aksiaalipituuden muutos. Aksiaalipituuden mittaamisen tärkeys olisikin tär-

keää tuoda ammattihenkilöstön koulutuksissa esille, jotta hoidosta hyötyminen maksi-

moitaisiin. Suomessa ongelmaksi saattaa nousta se, ettei kaikista optikkoliikkeistä vält-

tämättä löydy laitteistoa, jolla aksiaalipituutta voidaan mitata. 
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Suomessa likitaitteisuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä molempien, työssä 

mukana olleiden, hoitomuotojen käyttö on vielä vähäistä. Hoidon ja ennaltaehkäisyn to-

teuttamiseksi ammattihenkilöille tarvittaisiin koulutusta, jotta tieto ja ymmärrys myopi-

asta saataisiin leviämään myös muun väestön keskuuteen. Tällöin oikeanlainen ja hoi-

dosta sekä ennaltaehkäisystä hyötyvä potilasmateriaali löytyisi ja sopiva hoitomuoto 

voitaisiin ottaa tapauskohtaisesti käyttöön. Koko väestöä ajatellen ennaltaehkäisevien 

toimien eli ulkoilu- ja lähityöskentelysuositusten laajempimittainen esille tuominen olisi 

toivottavaa. 

Viimeisen vuoden aikana ammattilähteissä asia on noussut aiempaa enemmän esille ja 

esimerkiksi myopiaa ehkäiseviä silmälasiratkaisuja ja piilolinssejä on mainostettu. Li-

säksi kesällä -21 julkaistiin suomalaisten koululaisten keskuudessa toteutettu pitkä seu-

rantatutkimus myopiasta. Toivottavasti tämän myötä aihe pysyy Suomessa jatkossakin 

pinnalla, mutta menee varmasti vielä aikaa ennen kuin myopian hoito ja ennaltaehkäisy 

yleistyy myös Suomessa. Oma mielenkiinto ja ammattiosaaminen aihetta kohtaan kas-

voi opinnäytetyön toteutuksen myötä. Toivon tämän työn antavan tiivistetyn informaa-

tion myös muille aiheesta kiinnostuneille. Ammattiosaamisen kasvun lisäksi työn teke-

minen antoi valmiudet mahdollisia jatko-opintoja varten ja selkeytti ymmärrystä tutki-

mustyön kriteereiden vaatimuksista ja tarkoituksista. 

10 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten mukaan todettiin, että ulkoilu ja lähityöskentely vähentävät likitaittei-

suuden riskiä. Osassa tutkimuksia tekijät vaikuttivat yhdessä ja osassa ne nähtiin erilli-

sinä tekijöinä. Ulkoilusta todettiin, ettei se itsessään välttämättä suojaa likitaitteisuu-

delta, vaan mukaan tarvitaan myös lähityöskentelytapojen muokkaamista. Ulkoilun riit-

tävä määrä, eli noin 2–3 tuntia päivässä, todettiin likitaitteisuuden riskiä vähentäväksi 

tekijäksi. Samoin lähityöskentelyn maksimisuositus oli 2–3 tuntia päivässä koulutyön 

ohella. Lähityöskentelyn määrän lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös työskentelyn riit-

tävään tauottamiseen sekä oikeaan työskentelyetäisyyteen. (Huang ym. 2019; Lyu ym. 

2015; Rusnak ym. 2018; Saxena ym. 2017.) 

Terveyden edistämisen näkökulmasta tuloksissa esille nousseet suositukset ulkoiluajan 

ja lähityöskentelyn osalta toimivat toteutuessaan likitaitteisuuden ennaltaehkäisevinä 

tekijöinä. Näiden suositusten toteutuessa on mahdollista, ennaltaehkäisyn lisäksi, vai-

kuttaa myös terveyttä edistävästi. Myopian määrän vähentämisellä voidaan parantaa 
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yksilön yleistä terveydentilaa myopiasta johtuvien haittavaikutusten, kuten liitännäissai-

rauksien, vähentyessä. Tämän myötä terveydenhuollon resursseja sekä taloutta kuor-

mittavat vaikutukset yhteisötasollakin voidaan saada vähenemään. 

Likitaitteisuuden geneettisiksi ja fyysisiksi riskitekijöiksi luokiteltiin ikä, sukupuoli ja van-

hempien likitaitteisuus. Likitaitteisuuden esiintyvyyden osalta selkeä ero ilmeni Itä- Aa-

sian maissa verrattuna muihin mukana olleisiin maihin, kuten Intiaan, Espanjaan ja Ir-

lantiin. Intiassa ja Euroopan maissa esiintyvyys oli Aasiaa huomattavasti alhaisempi. 

Aasian korkea esiintyvyys selittää osaltaan myös likitaitteisuuteen liittyvien tutkimusten 

keskittymisen Kiinaan ja sen lähiympäristöön. (Alvarez- Peregrina ym. 2019; Harrington 

ym. 2019; Lu ym. 2021; Lyu ym. 2015; Sun ym. 2018.) 

Tässä opinnäytetyössä myopian hoitomuodoista olivat mukana atropiinitipat ja ortoke-

ratologiset piilolinssit. Kyseiset hoitomuodot nousivat esille useissa tutkimuksissa ja 

niitä käytetään likitaitteisuuden ehkäisyssä ympäri maailman. Hoitoihin liittyviä tutki-

muksia oli mukana melko vähän (3 per hoitomuoto), mutta niistä nousi kuitenkin karke-

asti esille hoitojen pääkohdat ja vaikutukset. Molemmista hoitomuodoista voidaan sa-

noa olevan hyötyä myopian kasvun hillitsemisessä. 

Atropiinitipoilla sfäärisen ekvivalentin ja silmän aksiaalipituuden kasvua saatiin selvästi 

hidastettua. Atropiinin annoskoosta todettiin, että pienemmällä annoksella voidaan 

saada hyviä tuloksia, jolloin myös haittavaikutukset, kuten valonarkuus ja lähinäön su-

meneminen, pysyvät hallinnassa. Ortokeratologiset piilolinssit hidastavat niin ikään sil-

män pituuskasvua. Kyseisessä hoitomuodossa on tärkeää huomioida, että se toimii 

parhaiten myopian ollessa jo lähtötilanteessa korkeampi. Lisäksi silmän aksiaalipituu-

den mittaaminen on tärkeää, koska taittovirheen määrä ei aina etene samaa tahtia sil-

män aksiaalipituuden kanssa, jolloin silmän pituuskasvu voi jäädä huomaamatta. (Chia 

ym. 2016; Cho ym. 2020; Fu ym. 2020; He ym. 2016; Joachimsen ym. 2019; Wang ym. 

2017.) 

Jatkotutkimusaiheina voitaisiin käsitellä tarkemmin Suomen tilannetta myopian osalta. 

Suomessa myopian hoitoon tai sen torjumiseen liittyviä tutkimuksia on tehty vasta muu-

tama, joten kattavaa tilannetta ei ole tiedossa. Esimerkiksi tutkimus opettajien tai ter-

veydenhoitajien tietämyksestä likitaitteisuuden riskeistä ja niihin vaikuttamisesta ulkoi-

lulla ja lähityöskentelyllä. Lisäksi mielenkiintoista olisi saada tietää mikä on myopian 

lääkkeellisen hoidon ja ortokeratologian tilanne Suomessa.
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Valikoidut tutkimukset taulukoituna 

Taulukko 4. Tutkimukseen valitut alkuperäistutkimukset 

Nu-

mero 

Tutkimuksen tie-

dot (nimi, tekijät, 

maa ja julkaisu-

vuosi) 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkimus-

menetelmä 

ja 

tutkimus-

joukko 

Tulokset Laadun 

arvionti 

(JBI) 

1. ”A pilot study on 

the Efficacy and 

Safety of 0.01 % 

Atropine in Ger-

man Schoolchil-

dren with Prog-

ressive Myopia” 

Joachimsen, Lutz 

& Böhringer, Da-

niel & Gross, Ni-

koila, J. & Reich, 

Michael & Stifter, 

Julia & Reinhard, 

Thomas & 

Lagrèze, Wolf, A.  

Saksa, 2019 

 

Arvioida li-

kinäköisyyden 

etenemistä en-

nen ja jälkeen 

0.01 % atropii-

nihoidon 

 sekä tutkia si-

vuvaikutuksia. 

Havain-

noiva poi-

kittaistutki-

mus 

n=56 

n ikä= 6–17 

v. 

Ennen atropiinihoitoa 

myopia eteni keski-

määrin 1.05D/vuosi ja 

12kk käytön jälkeen 

eteneminen oli 

0.40D/vuosi. Ainoa 

merkittävä sivuvaiku-

tus oli 1 mm pupillin 

laajeneminen. 

6/8 

2. ”Effect of low-

dose atropine on 

myopia progres-

sion, pupil diame-

ter and accommo-

dative ampli-

tude:low-dose at-

ropine and 

myopia progres-

sion” 

Arvioida 0,01 

% ja 0,02 % 

atropiinitippo-

jen vaikutusta 

myopian ete-

nemisessä, 

pupillin koossa 

ja akkommo-

daatiokyvyssä 

Satunnais-

tettu kont-

rolloitu tut-

kimus tie-

tylle kohor-

tille 

n= 400, 

joista n= 

138 ja n = 

0,02 % atropiinisilmäti-

poilla oli parempi vai-

kutus likinäköisyyden 

etenemiseen kuin 0,01 

% atropiinilla, mutta 

0,01 % ja 0,02% atro-

piinilla oli samanlaisia 

vaikutuksia pupillin ko-

koon, akkommodaa-

11/13 
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Fu, Aicun & Stap-

leton, Fiona & 

Wei, Li & Wang, 

Weiqun & Zhao, 

Bingxin & Watt, 

Kathleen & Ji, Na 

& Lyu, Yong 

Kiina, 2020 

likinäköisillä 

lapsilla. 

142 satun-

naistettiin 

0.01 % ja 

0.02 % at-

ropiiniryh-

miin ja n = 

120 kontrol-

liryhmään 

n ikä = 6–

14 v. 

 

tiokykyyn ja sivuvaiku-

tuksiin 12 kuukauden 

hoidon jälkeen 

3. ”Five- Year Clini-

cal Trial on Atro-

pine for the Treat-

ment of Myopia 2: 

Myopia Control 

with Atropine 0.01 

% Eyedrops” 

Chia, Audrey & 

Lu, Qing- Shu & 

Tan, Donald 

Aasia, 2016 

Vertailla eri at-

ropiinipipitoi-

suuksien tur-

vallisuutta ja 

tehokkuutta 

myopian ete-

nemisen hallit-

semiseksi vii-

den vuoden ai-

kana. 

Satunnais-

tettu kont-

rolloitu tut-

kimus 

n= 400 

n ikä= 6–12 

v.  

Atropiinipitoisuus 0.01 

% hidasti tehokkaam-

min likinäköisyyden 

etenemistä ja aiheutti 

vähemmän visuaalisia 

sivuvaikutuksia verrat-

tuna suurempiin atro-

piinipitoisuuksiin. 

11/13 

4. ”Effects of ortho-

keratology on the 

progression of 

low to moderate 

myopia on Chi-

nese children” 

He, Mengmei & 

Du, Yaru & Liu, 

Qingyu & Ren, 

Chengda & Liu, 

Junling & Wang, 

Qianyi & Yu, Jing 

Kiina, 2016 

Tutkia ortoke-

ratologian 

(ortho-k) te-

hokkuutta li-

kinäköisyyden 

vähentämi-

sessä kiinalai-

silla lapsilla, 

joilla on matala 

tai kohtalainen 

likinäköisyys. 

Retrospek-

tiivinen ta-

paus- ve-

rokkitutki-

mus 

n = 271, 

joista n = 

141 ortho- 

k ryhmässä 

ja n = 130 

kontrolliryh-

mässä 

n ikä = 7–

11.40 v. 

Ortho – k – linssit hi-

dastivat tehokkaasti li-

kinäköisyyden etene-

mistä, etenkin nuorem-

milla lapsilla, joilla oli 

korkeampi likitaittei-

suus. 

7/10 



 Liite 1

 3 (10) 

 

5. ” Categorisation 

of myopia prog-

ression by 

change in refrac-

tive error and 

axial elongiation 

and their impact 

on benefit of 

myopia control 

using orthokerato-

logy” 

Cho, Pauline & 

Cheung, Sin Wan 

& Boost, Maureen 

V. 

Kiina, 2020 

Tarkoitus ver-

tailla silmän 

aksiaalipituu-

den kasvua ja 

taittovirheen 

muutosta orto-

keratologisen 

hoidon avulla 

ja tunnistaa 

hoitoon sopi-

vat ehdokkaat 

paremmin. 

Itse kontrol-

loitu ta-

paussarja-

tutkimus 

n= 66 

n ikä= 6–16 

v. 

Osallistujat 

jaettiin kol-

meen ryh-

mään iän 

mukaan. 

Muutos aksiaalipituu-

den kasvun hidastumi-

sessa tukee orthokera-

logisen hoidon toteut-

tusta. Lapset, joilla 

myopia etenee hi-

taasti, eivät välttämättä 

hyödy ortho – k- hoi-

dosta. Taittovirheen 

muutos ei aina kerro 

aksiaalipituuden nope-

asta kasvusta, joten 

sen avulla hoitoon vali-

koiminen ei välttämättä 

kannata.  

8/10 

6. ”Factors related to 

axial length elon-

giation and 

myopia progres-

sion in orthokera-

tology practice” 

Wang, Bingjie & 

Naidu, Rajeev K. 

& Qu, Xiaomei 

Kiina, 2017 

Tutkia, mitkä 

tekijät ennus-

tavat silmän 

aksiaalipituu-

den kasvua 

orthokeratolo-

gisten piilolins-

sien käyttäjillä 

2.5 vuoden ai-

kana. 

Retrospek-

tiivinen ta-

paussarja-

tutkimus 

n= 249 

n ikä= 7–15 

v. 

Tekijät, jotka lähtötilan-

teessa korreloivat eni-

ten aksiaalipituuden 

kasvun kanssa olivat: 

suurempi sfäärinen 

ekvivalentti ja korke-

ampi käyttäjän ikä hoi-

don alussa. 

9/10 

7. ”Association of 

Myopia in Ele-

mentary School 

Students in 

Jiaojiang District, 

Taizhou City, 

China” 

Xin, Lu & Guo, 

Congcong & Xu, 

Bin & Hou, Chen-

wei & Huang, 

Tutkimuksen 

tavoitteena oli 

arvioida li-

kinäköisyyden 

esiintyvyyttä 

peruskoululai-

silla ja arvioida 

likinäköisyy-

den riskiteki-

jöitä. 

Poikittais-

tutkimus 

n= 556 

n ikä= 9–12 

v. 

Tulokset osoittivat, että 

likinäköisyyden esiinty-

vyys peruskoululaisten 

keskuudessa liittyi ym-

päristöön ja perinnölli-

siin tekijöihin, kuten 

luokkahuoneen pöy-

dän ja tuolin säätöihin 

sekä vanhempien 

myopiaan. 

5/8 
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Xiaoming & Xy, 

Hui & Weng, 

Zhichun 

Kiina, 2021 

8. ”Incidence and 

progression of 

myopia and asso-

ciated factors in 

urban school chil-

dren in Delhi: The 

North India 

Myopia Study 

(NIM Study)” 

Saxena, Rohit & 

Vashist, Praveen 

& Tandon, Rad-

hika & Pandey, 

Ravindra M. & 

Bhardawaj, Amit 

& Gupta, Vivek & 

Menon, Vimala 

Intia, 2017 

Arvioida li-

kinäköisyyden 

esiintyvyyttä ja 

etenemistä 

sekä likinäköi-

syyden etene-

miseen liittyviä 

tekijöitä Delhin 

koululaisilla. 

Prospektii-

vinen pitkit-

täistutkimus 

n= 10 000 

n ikä= 5–15 

v. 

Myopia on merkittävä 

terveysongelma Inti-

assa ja siihen liitetään 

runsas lukeminen ja 

ruutuaika. Näöntarkas-

tus suositellaan tehtä-

vän vuosittain ja ul-

koilma-aktiviteetteja 

suositellaan myopian 

ehkäisemiseksi 

9/10 

9. ”Prevalence and 

associated factors 

of myopia among 

rural school stu-

dents in Chia-Yi, 

Taiwan” 

Lai, Li-Ju & Hsu, 

Wei-Hsiu & Tung, 

Tao-Hsin 

Taiwan, 2020 

Tutkimuksen 

tarkoituksena 

oli arvioida li-

kinäköisyyden 

esiintyvyyttä ja 

siihen liittyviä 

riskitekijöitä 

koululaisilla 

Chia-Yissä, 

Taiwanissa. 

Väestöpoh-

jainen poi-

kittaistutki-

mus 

n= 5417 

n ikä= 7–15 

v. 

Myopian esiintyvyys 

Chia-Yin maaseudulla 

oli korkea, 40,1 % ja 

55,8 % eri ryhmissä. 

Heteroforiaan liittyi li-

kinäköisyys ja korkea 

likinäköisyys. 

6/8 

10. ”Prevalence and 

Related Factors 

for Myopia in 

Tutkia li-

kinäköisyyden 

esiintyvyyttä ja 

siihen liittyviä 

Epidemiolo-

ginen poi-

kittaistutki-

mus 

Likinäköisyyden esiin-

tyvyys nousi iän 

myötä. Ikä, kaksi li-

kinäköistä vanhempaa 

5/8 
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School-Aged Chil-

dren in Qingdao” 

Sun, Jin Tao & 

An, Meng & Yan, 

Xiao Bo & Li, Guo 

Hua & Wang, Da 

Bo 

Kiina, 2018 

tekijöitä kou-

luikäisillä lap-

silla Qingdaon 

talous- ja tek-

nologisen ke-

hityksen vyö-

hykkeellä Itä-

Kiinassa. 

n =4890 

n ikä= 10–

15 v. 

ja jatkuva lähityösken-

tely ilman 5 minuutin 

lepoa olivat likinäköi-

syyden riskitekijöitä. 

Pidempi ulkoiluun käy-

tetty aika liittyi merkit-

tävästi pienempään li-

kinäköisyyden riskiin. 

11. ”Prevalence and 

Risk Factors of 

Myopia in Spain” 

Alvarez-Pe-

regrina, Christina 

C. & Sanchez- 

Tena, Miguel An-

gel M.A. & Marti-

nez- Perez, Clara 

C. & Villa- Collar, 

Cesar C. 

Espanja, 2019 

Analysoida li-

kinäköisyyden 

esiintyvyyttä 

Espanjassa yli 

6000 lapsen 

otoksessa 

sekä määrittää 

riskitekijöiden 

vaikutus sen 

etenemiseen. 

Poikittais-

tutkimus 

n= 6152 

n ikä= 5–7 

v. 

Myopian esiintyvyys 

näyttää kasvavan Es-

panjassa. Elintapa -te-

kijät näyttävät lisäävän 

likinäköisyyden riskiä. 

8/8 

12. ”Prevalence of 

and factors asso-

ciated with 

myopia in primary 

school students in 

the Chaoyang 

District of Beijing, 

China” 

Lyu, Yanyu & 

Zhang, Hao & 

Gong, Yueqiu & 

Wang, Dan & 

Chen, Ting & 

Guo, Xianghui & 

Yang, Suhong & 

Selvittää li-

kinäköisyyden 

esiintyvyys ja 

riskitekijät ala-

koululaisilla 

Chaoyangin 

piirissä, Pekin-

gissä. 

Poikittais-

tutkimus 

n= 4249 

n ikä= 5–14 

v. 

Likinäköisyys liittyi 

merkittävästi vanhem-

pien likinäköisyyteen, 

lukuasentoon, silmien 

ja luettavan kirjan väli-

seen etäisyyteen, kou-

lun ulkopuolisessa lu-

kemismateriaalissa 

käytettävään kirjasin-

kokoon, kotona opis-

keluun ja jatkuvan lähi-

työskentelyn kestoon. 

7/8 
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Liu, Danyan & 

Kang, Meixia 

Kiina, 2015 

13. ”Risk factors as-

sociated with 

myopia in school-

children in Ire-

land” 

Harrington, Siofra 

Christine & Stack, 

Jim & O’Dwyer, 

Veronica 

Irlanti, 2019 

Tarkastella Ir-

lannin koulu-

laisten li-

kinäköisyyteen 

liittyviä demo-

grafisia ja sosi-

aalisia teki-

jöitä. 

Tapaustut-

kimus 

n= 1626 

n ikä= 6–7 

v ja 12–13 

v 

Irlannin koululaisten li-

kinäköisyyden, väestö-

rakenteen ja elämänta-

pojen välillä havaitut 

yhteydet viittaavat sii-

hen, että pitkittäistutki-

mus, joka tutkii 

myopian esiintyvyyden 

ja näiden tekijöiden vä-

lisiä yhteyksiä, voi olla 

hyödyllinen ennaltaeh-

käisevien kansanter-

veysohjelmien toteu-

tuksessa. 

9/10 

14. ”Effect of Genetic- 

Environmental In-

teraction on Chi-

nese Childhood 

Myopia” 

Zhang, Xiyan & 

Wang, Yan & 

Pan, Chenwei & 

Yang, Wenyi & 

Xiaong, Yao & 

Yang, Jie & 

Zhang, Fengyun 

Kiina, 2020 

Tutkimuksen 

tarkoituksena 

oli arvioida ge-

neettisten ja 

ympäristöteki-

jöiden vaiku-

tusta likinäköi-

syyteen 6–9-

vuotiailla lap-

silla. 

Tapaussar-

jatutkimus 

n= 2623 

n ikä= 6–9 

v. 

Likinäköisyyden esiin-

tyvyys oli korkealla ta-

solla tutkittavilla lap-

silla. Kotitehtäviin käy-

tetty aika ja elektronis-

ten näyttöjen katselu 

olivat eniten likinäköi-

syyteen vaikuttavat te-

kijät. EGI: n laskettu 

arvo oli alhainen, mikä 

viittaa siihen, että ym-

päristötekijät voivat 

olla johtavassa ase-

massa likinäköisyyden 

muodostumisessa. 

10/10 

15. ”Effect of outdoor 

activity on myopia 

onset and prog-

ression in school- 

aged children in 

northeast china: 

Tutkimuksessa 

verrattiin li-

kinäköisyyden 

alkamista ja 

etenemistä 

sekä silmän 

Kohorttitut-

kimus 

n= 3521, 

joista 457 

Lisääntynyt ulkoilu hi-

dasti likinäköisyyden 

alkamista ja kehitty-

mistä sekä myös sil-

män aksiaalisen pituu-

7/11 
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the sujiatun eye 

care study” 

Jin, Ju- Xiang & 

Hua, Wen- Juan 

& Jiang, Xuan & 

Wu, Xiao- Yan & 

Yang, Ji- Wen & 

Gao, Guo- Peng, 

Fang, Yun & Pei, 

Chen- Lu &Wang, 

Song & Zhang, 

Jie- Zheng & Tao, 

Li- Ming & Tao, 

Fang- Biao 

Kiina, 2015 

biometrisiä ar-

voja interven-

tio- ja kontrolli-

ryhmien välillä. 

valittiin in-

terventio- ja 

kontrolliryh-

miin 

n ikä= 6–14 

v. 

den kasvua ja silmän-

paineen kohoamista 

lapsilla. 

16. ”Association bet-

ween Time Spent 

on Smart Devices 

and Change in 

Refractive Error: 

A 1- year Pros-

pective Observati-

onal Study among 

Hong Kong Chil-

dren and Adoles-

cents” 

Do, Chi- Wai & 

Chan, Lily Y. L. & 

Tse, Andy C. Y. & 

Cheung, Teris & 

So, Billy C. L. & 

Tang, Wing Chun 

& Yu, W. Y. & 

Chu, Geoffrey C. 

H. & Szeto, Grace 

P. Y. & Lee, Re-

gina L. T. & Lee, 

Paul H. 

Tutkimuksessa 

tutkittiin perus-

koulu- ja lukio-

ikäisten lasten 

älylaitteiden 

käyttötottu-

musten ja tai-

tovirheiden yh-

den vuoden ai-

kana tapahtu-

nutta muutos-

ten ja niiden 

välistä yh-

teyttä. 

Prospektii-

vinen ha-

vainnoiva 

tapaussar-

jatutkimus 

n= 1597 

n ikä= 8–14 

v. 

Tutkimustulosten pe-

rusteella älypuhelimen 

ja tabletin käyttöä suo-

siteltiin päivässä enin-

tään kaksi tuntia. 

9/10 
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Kiina, 2020 

17. ”Influence of in-

door and outdoor 

activities on prog-

ression of myopia 

during puberty” 

Öner, Veysi & 

Bulut, Asker & 

Oruç Yavuz & 

Özgür, Gökhan 

Turkki, 2015 

Tutkimuksen 

tarkoituksena 

oli tutkia, liit-

tyikö sisä- ja 

ulkoilma- akti-

viteetteihin 

käytetty aika 

tai muut mah-

dolliset riskite-

kijät, kuten ikä, 

sukupuoli, 

vanhempien 

historia ja 

alustava taitto-

virhe myopian 

etenemiseen 

murrosiässä. 

Tapaussar-

jatutkimus 

n= 50 

n ikä= 9–14 

v. 

Tutkimus osoitti, että li-

kinäköisyyden etene-

minen liittyi lukemi-

seen ja kirjoittamiseen 

kuluvaan aikaan ja tait-

tovirheen lähtöarvoon 

murrosiässä. Likinäköi-

syyden etenemiseen ei 

kuitenkaan vaikuttanut 

vanhempien likinäköi-

syys, ikä, sukupuoli ja 

päivittäinen tietoko-

neen käyttö, television 

katselu ja ulkoiluun 

käytetty aika. 

7/10 

18. ”Myopia Progres-

sion Risk: 

Seasonal and Li-

festyle Variations 

in Axial Length 

Growth in Czech 

Children” 

Rusnak, Stepan & 

Salcman, Vaclav 

& Hecova, Lenka 

& Kasl, Zdenek 

Tšekki, 2018 

Tutkimuksessa 

mitattiin silmän 

aksiaalipituu-

den kasvua 

vuodenajasta 

ja elämänta-

voista riip-

puen. 

Prospektii-

vinen ta-

paussarja-

tutkimus 

n= 264 

n ikä= 11–

13 v. 

Vähäinen päivänvalo 

voi johtaa likinäköisyy-

den etenemiseen. Ul-

koilu vähentää 

myopian riskiä ja yli 

kolmen tunnin lähityös-

kentely lisää riskiä. 

10/10 

19. ”Outdoor activity 

and myopia prog-

ression in 4- year 

follow-up of Chi-

nese primary 

school children: 

Tutkia tekijöitä, 

jotka liittyvät 

silmän aksiaa-

liseen kasvuun 

ja likinäköisyy-

den etenemi-

seen neljän 

Koulupoh-

jainen ha-

vainnoiva 

pitkittäistut-

kimus 

n= 382 

Myopiaan liittyvä aksi-

aalipituuden kasvun 4 

vuoden seurannan ai-

kana liittyi lyhyempään 

ulkona vietettyyn ai-

kaan ja pidempään si-

sätiloissa opiskeluun 

9/10 
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The Beijing Chil-

dren Eye Study” 

Guo, Yin & Liu, Li 

Juan & Lv, Yan 

Yun & Feng, Yi & 

Xu, Liang & Jo-

nas, Jost B. 

Kiina, 2017 

vuoden seu-

rannan aikana 

peruskoululai-

silla Pekin-

gissä. 

n ikä= 5–8 

v. 

sekä vanhempien li-

kinäköisyyteen. 

20. ”Protective beha-

viours of near 

work and time 

outdoors in 

myopia preva-

lence and prog-

ression in myopic 

children: a 2- year 

prospective popu-

lation study” 

Huang, Pin- Chen 

& Hsiao, Ya- 

Chuan & Tsai, 

Ching- Yao & 

Tsai, Der- Chong 

& Chen, Chi- Wen 

& Hsu, Chih- 

Chien & Huang, 

Shier- Chieg & 

Lin, Meng- Hui & 

Liou, Yiing- Mei 

Taiwan, 2019 

Tarkoituksena 

oli verrata kol-

men suojaa-

van käyttäyty-

misen vaiku-

tusta likinäköi-

syyden etene-

miseen 9–11-

vuotiaiden las-

ten keskuu-

dessa ja tutkia 

Väestöpoh-

jainen ko-

horttitutki-

mus 

n= 10 743 

n ikä= 9–11 

v. 

Pidempi lähityöetäi-

syys, työn tauottami-

nen 30 minuutin välein 

ja pidempi ulkoiluaika 

ovat suojaavia käyttäy-

tymismalleja likinäköi-

syyden esiintymisessä 

ja etenemisessä 6–24 

kuukauden aikana 

noin 10-vuotiailla li-

kinäköisillä lapsilla Tai-

peissa. 

 

21. ”The influence on 

near work on 

myopic refractive 

change in urban 

students on Bei-

jing: a three- year 

follow- up report” 

Tutkia päivit-

täisten aktivi-

teettien vaiku-

tusta taittovir-

heen muutok-

sissa ja li-

kinäköisyyden 

Kohorttitut-

kimus 

n= 386 

n ikä= 6–17 

v. 

Lapsilla, joilla oli suu-

rempi lähityökuorma 

lähtötilanteessa, esiin-

tyi enemmän muutok-

sia taittovirheessä 

sekä heillä oli myös to-

8/11 



 Liite 1

 10 (10) 

 

Lin, Zhong & Va-

sudevan, Balamu-

rali & Mao, Guang 

Yun & Ciuffreda, 

Kenneth J. & 

Jhanji, Vishal & 

Li, Xiao Xia & 

Zhou, Hong Jia & 

Wang, Ning Li & 

Liang, Yuan Bo 

Kiina, 2016 

puhkeami-

sessa kiinalai-

silla kaupunki-

laisopiskeli-

joilla 

dennäköisemmin myo-

piaa. Ulkoilun suojaa-

vaa vaikutusta li-

kinäköisyyteen ei ha-

vaittu. 
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Sisällönanalyysi 

Taulukko 5. Esimerkkiosio sisällönanalyysista 

 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

Atropiini ja sivuvaikutukset 

Ortokeratologia 

Myopian lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoi-

tomuodot 

Myopian esiintyvyys ja geneettiset sekä fyysi-

set riskitekijät 

Myopiaan vaikuttavat taustatekijät 

Työskentelyergonomia 

Liikkuminen ja aktiivisuus 

Ulkoilun määrä 

Lähityön vaikutus 

Ympäristötekijöillä ja elämäntavoilla myopi-

aan vaikuttaminen 

Terveyden edistäminen myopian eh-

käisyssä ja hidastamisessa 

 

 

Yläluokka 

 

 

Pääluokka 

Myopian lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoito-

muodot 

Myopiaan vaikuttavat taustatekijät 

Myopiaan vaikuttavat taustatekijät, esiinty-

vyys ja käytetyt hoitomuodot 

 

Terveyden edistäminen myopian ehkäisyssä 

ja hidastamisessa 

Myopiaan vaikuttaminen yksilö- ja yhteisö-

lähtöisesti 
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JBI laadun arviointi 

Taulukko 6. Valittujen tutkimusten Joanne Briggs Instituten laadun arviointi. (Hotus- hoitosuo-
situs 2020) 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.  

1. Joa-

chim-

sen 

ym. 

2019 

K K K K N/A N/A K K      6/8 

2. Fu 

ym. 

2020 

K K K K K ? K K ? K K K K 11/13 

3. Chia 

ym. 

2016 

K K K K K K K K ? K ? K K 11/13 

4. He 

ym. 

2016 

K K K K K E E K K ?    7/10 

5. Cho 

ym. 

2020 

? K K K K E K K K K    8710 

6. 

Wang 

ym. 

2017 

K K K K K K K K E K    9/10 

7. Lu 

ym. 

2021 

E K K K E E K K      5/8 

8. Sa-

xena 

ym. 

2017 

? K K K K K K K K K    9/10 

9. Lai 

ym. 

2020 

K K K K ? ? K K      6/8 

10. 

Sun 

ym. 

2018 

E K K K ? ? K K      5/8 

11. Al-

varez- 

Pe-

regrina 

ym. 

2019 

K K K K K K K K      8/8 

12. Lyu 

ym. 

2015 

K K K K K ? ? K      6/8 

13. 

Har-

ring-

ton 

ym. 

2019 

K K K K K K K N/A K K    9/10 

14. 

Zhang 

ym. 

2020 

K K K K K K K K K K    10/10 
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15. Jin 

ym. 

2015 

K K K ? ? N/A K K K ? K   7/11 

16. Do 

ym. 

2020 

E K K K K K K K K K    9/10 

17. 

Öner 

ym. 

2015 

K K K ? K E K K E K    7/10 

18. 

Rus-

nak 

ym. 

2018 

K K K K K K K K K K    10/10 

19. 

Guo 

ym. 

2017 

E K K K K K K K K K    9/10 

20. 

Huang 

ym. 

2019 

K K K K K ? K K E ? K   8/11 

21. Lin 

ym. 

2016 

K K K E E K K K K E K   8/11 

 

Taulukon lyhenteiden selitteet: K (kyllä), E (ei), ? (epäselvä) ja n/a (ei sovellettavissa) 

Arvioinnissa käytetyt listat: kohorttitutkimus, poikkileikkaustutkimus, satunnaistettu kont-

rolloitu tutkimus, tapaussarja, tapaus- verrokkitutkimus. Listat löytyvät osoitteesta: 

https://www.hotus.fi/jbin-kriittisen-arvioinnin-tarkistuslistat/ 
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