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Rembrandt 1632
’Tohtori Tulpin anatomianluento’ 



Mekanistinen malli

Rudolf Virchow 1821-
1902
’Omnis cellula e cellula’

Sir William Osler
1849-1919
”Modernin lääketieteen isä”

Louis Pasteur
1822-1905
Spesifinen etiologia







Jules Gavaret 1840
Principes Généraux de Statistique Médicale

1. Logiikan lait ovat riittämättömiä 
sairauden hoidon tehokkuuden 
ratkaisemiseksi tai kahden hoitotavan 
tehon vertaamiseksi.

1. Nämä ongelmat voi ratkaista vain 
suurten lukujen lain avulla.

1. Tilastollisten laskelmien avulla saatu 
kuolleisuusluku ei anna koskaan 
oikeaa ja tarkkaa kuvaa tilanteesta 
mutta se lähenee oikeaa havaintojen 
määrän kasvaessa.

1. Pieneen havaintoaineistoon 
perustuva arvio hoidon tehosta on 
epäluotettava.

5. Arvio hoidon tehosta ei ole koskaan 
absoluuttinen vaan se on ilmaistavana 
luottamusvälinä.

6. Jotta hoitoa voi pitää toista 
tehokkaampana, ei riitä että se näyttää 
paremmalta vaan eron on ylitettävä raja 
joka riippuu havaintojen määrästä.

7. Mikäli ero tehossa ei ylitä tätä rajaa, voi 
sitä pitää merkityksettömänä.



”Medical people are too 
easily bemused by evidence 
from what appears to be 
more basic science.”

Archie Cochrane 

(1909-1988)
’Effectiveness & Efficiency’ (1971)



Realismi ja empirismi

David Hume (1711-1776)

 Ontologia:

realismi 

vs. antirealismi/instrumentalismi

 Tietoteoria:
rationalismi vs. empirismi

 Empiristinen kritiikki

metafysiikka

kausaliteetti

arvot



Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

1. Maailma on kaikki, mikä on niin kuin se on.

1.1 Maailma on tosiseikkojen, ei olioiden kokonaisuus.

2. Mikä on niin kuin se on – tosiseikka - on yksityisten 
asiaintilojen vallitsemista.

2.1 Luomme itsellemme tosiseikkojen kuvia.

3. Tosiseikkojen loogiset kuvat ovat ajatuksia.

4. Ajatuksia ovat mielekkäät lauseet.

4.01 Lause on todellisuuden kuva.

4.05 Todellisuutta verrataan lauseisiin.

4.06 Vain lauseet, jotka ovat todellisuuden kuvia, voivat 
olla tosia tai epätosia.

6. Logiikan lauseet ovat tautologioita.

7. Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)



Diego Velazquez 1656
’Las Meninas’ 



Tosiasiat ja loogiset totuudet

Wienin piiri ja looginen 
empirismi

 analyyttinen-synteettinen
–jaon kritiikki

”Jokainen poikamies on naimaton”

W.V.O Quine 1908-2000 



Tosiasiat ja arvoarvostelmat

• tieteellisen tiedon 
soveltaminen

• tieteellisten teorioiden 
valintaa ohjaavat arvot

• tosiasioiden luonne



Fenomenologinen tieteen kritiikki

Edmund Husserl (1857-1938)

’Krisis der europäischen
Wissenschaften und die 
transzendentale
Phänomenologie’



Galileo Galilei (1564-1642)

’Filosofia on kirjoitettu tähän suureen kirjaan       

– tarkoitan maailmankaikkeutta – joka on 

jatkuvasti avoin tarkastelullemme, mutta sitä ei 

voi ymmärtää ennen kuin ymmärrämme kielen 

jolla se on kirjoitettu. Se on kirjoitettu 

matematiikan kielellä, ja sen kirjaimia ovat 

kolmiot, ympyrät ja muut geometriset kuviot.’



Tuntematon, 1400-luku



Onko lääketieteen eettinen perusta se yhtenäisyyden lähde?

Onko lääketiede fysiikan sijaan tieteenfilosofian mallitiede?


