
A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P .O .  Box  7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

EDITORIAL SECRETARY

Professor Mikko Siponen

Professor Harri Mantila

Professor Juha Kostamovaara

Professor Olli Vuolteenaho

Senior assistant Timo Latomaa

Communications Officer Elna Stjerna

Senior Lecturer Seppo Eriksson

 Professor Olli Vuolteenaho

 Publication Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 951-42-8057-1 (Paperback)
ISBN 951-42-8058-X (PDF)
ISSN 0355-3221 (Print)
ISSN 1796-2234 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I S

MEDICA

ACTA
D

OULU 2006

D 874

Sanna Sorppanen

KLIINISEN 
RADIOGRAFIATIETEEN 
TUTKIMUSKOHDE
KÄSITEANALYYTTINEN TUTKIMUS KLIINISEN 
RADIOGRAFIATIETEEN TUTKIMUSKOHDETTA 
MÄÄRITTÄVISTÄ KÄSITTEISTÄ JA KÄSITTEIDEN 
VÄLISISTÄ YHTEYKSISTÄ

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, 
HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS,
OULUN YLIOPISTO

D
 874

A
C

TA
 Sanna Sorppanen

D874etukansi.kesken.fm  Page 1  Monday, April 3, 2006  3:21 PM





A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S
D  M e d i c a  8 7 4

SANNA SORPPANEN

KLIINISEN RADIOGRAFIATIETEEN 
TUTKIMUSKOHDE
Käsiteanalyyttinen tutkimus kliinisen radiografiatieteen 
tutkimuskohdetta määrittävistä käsitteistä ja käsitteiden 
välisistä yhteyksistä

Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi hammaslääke-
tieteen laitoksen luentosalissa 1 (Aapistie 3) 5. toukokuuta
2006 kello 12

OULUN YLIOPISTO, OULU 2006



Copyright © 2006
Acta Univ. Oul. D 874, 2006

Työn ohjaaja
Professori Helvi Kyngäs

Esitarkastajat
Professori Maija Hentinen
Dosentti Antti Servomaa

ISBN 951-42-8057-1 (Paperback)
ISBN 951-42-8058-X (PDF) http://herkules.oulu.fi/isbn951428058X/
ISSN 0355-3221 (Printed )
ISSN 1796-2234 (Online) http://herkules.oulu.fi/issn03553221/

Kannen suunnittelu
Raimo Ahonen

OULU UNIVERSITY PRESS
OULU  2006



Sorppanen, Sanna, Focus of the clinical science of radiography and radiotherapy.
A concept-analytical study on the defining concepts and connections between them
Faculty of Medicine, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu,
FinlandDepartment of Nursing Science and Health Administration, University of Oulu, P.O.Box
5300, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. D 874, 2006
Oulu, Finland

Abstract
The objective of this study was to analyse the central concepts of radiography and connections
between them, assumed to define the focus of the radiography science. The objective was also to
define these concepts theoretically, and to formulate a model defining the focus of radiography
science. Radiography refers here to radiographers' professional work, education and radiography
science. The concepts of nursing, environment, health and human being were used as starting point
for the study, as they are commonly applied, but not clearly defined in radiography.

The study was conducted in three phases in accordance with the hybrid method of concept
analysis. During the theoretical phase, the theoretical phase model and tentative definitions were
developed on the grounds of literature. These were further developed during the empirical phase, as
the empirical phase model was formulated on the grounds of empirical data. Data were collected in
the form of interviews and written material from selected experts (n = 8). In the analytical phase,
theoretical definitions and the model of the focus of radiography science were formulated as a
synthesis of the results of former phases. The total number of data was 1,147 pages, and it was
analysed with the method of qualitative content analysis.

Based on the results, the concept of nursing was substituted with the concept of clinical
radiography and radiotherapy, which was defined as radiographer's work within health care. Seamless
combination of patient care and service as well as technical usage of radiation and radiation protection
was found to be the core of a radiographer's work, aimed at serving the health care field as part of a
multiprofessional teamwork. Essential characteristics of the work were found to be theoretical and
practical-technical expertise, guiding elements, implementation as a process, and responsibility for
safety as well as optimizing decision-making. Environment was defined as the physical and
functional environment in health care, cultural environment, cognitive environment, and context of a
radiographer's expertise. The concept of health was substituted with the concept of health and illness,
which was defined as a holistic and variable state of being that is indirectly affected by radiation. A
human being was defined as a dignified individual or community, which is also a holistic and variable
being. Connections were found to be positive, negative, characterizing, directing, functional and
experimental by nature. On the basis of the results, radiography science could be named the clinical
science of radiography and radiotherapy. The model formulated in this study describes the focus of
the clinical science of radiography and radiotherapy on a general level.

The results may be exploited in the development of the clinical science of radiography and
radiotherapy, in theory development and in education within radiography. They may also clarify the
identity of this science and understanding regarding it.

Keywords: concept analysis, hybrid method,  radiography





Sorppanen, Sanna, Kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohde. Käsiteanalyyttinen
tutkimus kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävistä käsitteistä ja
käsitteiden välisistä yhteyksistä
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja
terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, PL 5300, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. D 874, 2006
Oulu

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida radiografian keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä,
joiden voidaan olettaa määrittävän radiografiatieteen tutkimuskohdetta. Tarkoituksena oli määritellä
käsitteet teoreettisesti sekä muodostaa käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien perusteella malli
radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Radiografialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa röntgenhoitajan
työtä ja koulutusta sekä radiografiatiedettä. Lähtökohtana käytettiin hoitotieteen käsitteitä hoitotyö,
ympäristö, terveys ja ihminen, joita on radiografiassa käytetty ja sovellettu, mutta ei täsmällisesti
määritelty.

Tutkimus toteutettiin kolmivaiheisesti hybridisen käsiteanalyysimenetelmän mukaan.
Teoreettisessa vaiheessa muodostettiin kirjallisuuden perusteella käsitteiden työmääritelmät ja
teoreettisen vaiheen malli. Empiirisessä vaiheessa muodostettiin empiirisen vaiheen malli
asiantuntijoilta (n = 8) kerätyn kirjallisen ja haastatteluaineiston perusteella. Analyyttisessä vaiheessa
muodostettiin tulosten systemaattiseen vertailuun perustuvana synteesinä käsitteiden teoreettiset
määritelmät ja malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Aineiston kokonaismäärä oli 1147 sivua,
ja se analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Tutkimuksen tuloksena hoitotyö-käsite korvattiin käsitteellä kliininen röntgenhoitajan työ. Se
määriteltiin röntgenhoitajan terveydenhuollossa toteuttamaksi työksi, jonka ydin on teknisen
säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun saumaton yhdistäminen. Ytimen
avulla työ palvelee terveydenhuollon toimintaympäristöä osana moniammatillista tiimityötä. Työn
keskeiset ominaisuudet ovat teoreettinen ja käytännöllis-tekninen asiantuntijuus, ohjaavat tekijät,
prosessimaisuus sekä turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko. Ympäristö määriteltiin
fyysiseksi terveydenhuollon toimintaympäristöksi, kulttuuriympäristöksi, kognitiiviseksi
ympäristöksi ja röntgenhoitajan asiantuntijuuden muodostamaksi ympäristöksi. Terveys-käsite
korvattiin käsitteellä terveys ja sairaus, joka määriteltiin kokonaisvaltaiseksi ilmiöksi ja muuttuvaksi
tilaksi, jonka kannalta keskeisiä ovat säteilyn välilliset vaikutukset. Ihminen määriteltiin arvokkaaksi
yksilöksi tai yhteisöksi, joka on kokonaisvaltainen ja muuttuva olento. Käsitteiden väliset yhteydet
voivat olla positiivisia, negatiivisia, luonnehtivia ja ohjaavia yhteyksiä sekä tekemis- ja
kokemisyhteyksiä.

Tulosten perusteella radiografiatieteen nimeksi sopisi kliininen radiografiatiede. Tutkimuksessa
tuotettu malli määrittää kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta yleisluontoisesti. Tuloksia
voidaan hyödyntää lähinnä kliinisen radiografiatieteen kehittämisessä, teorianmuodostuksessa ja
radiografian koulutuksessa. Tulokset voivat myös auttaa selkeyttämään kliinisen radiografiatieteen
identiteettiä ja lisäämään sitä koskevaa ymmärrystä.

Asiasanat: hybridinen menetelmä, käsiteanalyysi, radiografia
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Esipuhe

Tiede kaikessa moni-ilmeisyydessään on aina kiehtonut minua. Niinpä radiografian tie-
teenalaohjelman käynnistyessä Oulun yliopistossa syksyllä 1999, hieman röntgenhoita-
jaksi valmistumiseni jälkeen, astuin uteliaana muun pilottiryhmän mukana ”oman” tie-
teenalan maailmaan. Maisteriopintojeni edetessä kiinnostuin tieteen tutkimisen lisäksi
käsitteistä ja vakuutuin siitä, että käsitteiden kautta on mahdollista vangita abstraktejakin
ilmiöitä hallittavampaan muotoon. Jatko-opintojen tullessa ajankohtaisiksi väitöskirjan
aiheen valinta ja tutkimuksen luonne muotoutuivat näin ollen kuin itsestään. Tätä taustaa
vasten koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä tutkimusta tieteenalan ottaessa ensi
askeleitaan; tällaista mahdollisuutta tuskin kovin monelle tieteen peruskysymyksistä kiin-
nostuneelle tutkijalle tarjoutuu.

Väitöskirjaprosessin aikana näkemykseni käsitteiden merkityksestä tieteenalan ytimen
määrittäjinä on vahvistunut. Tiede itsessään on näyttäytynyt minulle entistä kiinnosta-
vampana alueena, joka tarjoaa ehtymättömästi uusia tutkimusaiheita, ja jonka tutkimi-
sessa yksi vastaus herättää useita uusia kysymyksiä. Myös käsitteet ovat avautuneet
minulle uudella tavalla paitsi tutkimusaiheena, myös tavallisen arkipäiväisen elämän
perusosina. Konkreettisimmin olen oivaltanut tämän seuratessani omaa lastani hänen
rakentaessaan omaa kuvaansa maailman ihmeellisyyksistä ympärillään. Niiden järjestä-
misessä lienee kyse käsiteanalyysistä ja käsitteiden muodostamisesta puhtaimmillaan.

Tieteenalan nuoruus saattaa jossain määrin vaikuttaa tutkijoiden lähtökohtiin ja toimin-
taedellytyksiin. Uutta tieteenalaa edustavana tutkijana olen kiitollinen kaikille niille, jotka
ovat omalta osaltaan auttaneet tämän tutkimuksen toteutumista avoimella ja kannustavalla
asenteella uutta tieteenalaa kohtaan. 

Kiitän sydämellisesti ohjaajaani, professori Helvi Kyngästä, hänen lujasta mutta lem-
peästä ohjauksestaan. Hänellä on taito olla samaan aikaan opiskelijalle sekä ohjaava auk-
toriteetti että kuunteleva yhteistyökumppani, ja hänen rautaisen asiantuntemuksensa ja
vilpittömän välittämisensä varassa noviisitutkijan on ollut hyvä opetella ja oppia. Väitös-
kirjani esitarkastajia, professori emerita Maija Hentistä ja dosentti, FT Antti Servomaata
kiitän arvokkaista kommenteista ja opettavaisista keskusteluista, joiden koin selkiinnyttä-
vän ja auttavan tutkimustani ja omaa ymmärrystäni suuresti. On ollut kunnia saada oppia
kahdelta kokeneelta tieteentekijältä. Kiitän myös seurantaryhmäni jäseniä, professori Arja
Isolaa ja TtT Liisa Vanhanen-Nuutista osallistumisesta väitöskirjaprosessiini. FM Han-



nele Lanttoa kiitän väitöskirjaraporttini kielenhuollosta ja FM Anna Vuolteenahoa eng-
lanninkielisen tiivistelmän kielentarkastuksesta. Kiitän myös osastosihteeri Eija Tuomea
pyyteettömästä avusta väitöskirjaan liittyvissä käytännön järjestelyissä, sekä Oulun yli-
opistopainon ja julkaisutoimikunnan henkilöstöä neuvoista ja avusta väitöskirjaraportin
viimeistelyvaiheessa.

Tutkimukseeni osallistuneilla radiografian koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoilla
on ollut keskeinen merkitys tutkimuksen toteutukselle ja tutkimustuloksille. Kiitän lämpi-
mästi näitä kahdeksaa tiedonantajaani heidän korvaamattomasta panoksestaan ja oman
asiantuntemuksensa jakamisesta.

Kiitän entisiä ja nykyisiä työtovereitani ja esimiehiäni Hoitotieteen ja terveyshallin-
non laitoksella ja Thule-instituutin Arktisen lääketieteen keskuksessa tuesta ja lämpimästä
myötäelämisestä. Lisäksi kiitän radiografian yliassistentti Antti Niemeä, Suomen Rönt-
genhoitajaliittoa ja Radiografian tutkimusseuraa yhteistyöstä eri yhteyksissä sekä kannus-
tuksesta väitöskirjaprosessissani. Omalta osaltani haluan kiittää myös kaikkia radiografia-
tieteen opintoihin osallistuneita ja muilla tavoin radiografiatieteelle tukensa osoittaneita
röntgenhoitajia. Radiografian jatko-opiskelijoiden seminaariryhmää Lux Ossaeta kiitän
vetäjänsä, professori Sirpa Janhosen johdolla hedelmällisistä keskusteluista, samoin kuin
kaikkia jatko-opiskelijakollegoitani, joiden kanssa minulla on ollut ilo jakaa tätä koke-
musta. Mari, Satu, Reetta, Anneli, Marja ja muut kollegat, te olette osoittaneet minulle
vertaistuen suunnattoman arvon. Toivon teille sydämestäni menestystä omissa hankkeis-
sanne.

Väitöskirjan tekeminen on väistämättä vienyt tilaa muulta elämältä ja sen tärkeiltä asi-
oilta, kuten perheeltä ja ystäviltä. Toisaalta prosessi on auttanut näkemään perheen ja
ystävien merkityksen uudella tavalla ja antamaan perheen ja ystävien tuelle sen ansaitse-
man arvon. Kiitän lämpimästi kaikkia sukulaisiani, ystäviäni ja tuttaviani, jotka ovat kan-
nustaneet minua urakassani. Opettajaani, ystävääni ja suuresti arvostamaani röntgenhoita-
jaa, TtT Anja Kettusta kiitän kannustuksesta ja oppilaansa vierellä kulkemisesta niin
hyvinä kuin vaikeina aikoina. Kiitän Jaanaa, Miiaa ja Piiaa kaksi vuosikymmentä kestä-
neestä suurenmoisesta ystävyydestä. Samoin kiitän koko ”Oulun porukkaa”, mahtavia
ihmisiä, joista on tullut vuosi vuodelta läheisempiä. Erityisesti kiitän Minnaa avusta arki-
päivän järjestelyissä ja lämpimästä huolehtivaisuudesta. 

Ajan ja työrauhan antaminen tutkimuksen tekemiseen on kallisarvoisin ja hienoin apu,
jota työn ja perheen ohella väitöskirjaa tekevä tutkija voi saada. Tästä avusta kiitän sydä-
mellisesti lähipiiriäni. Appivanhempiani Sirkkaa ja Mattia kiitän ”savolaistytön” lämpi-
mästä vastaanottamisesta ja kaikesta lämmöstä ja avusta niin väitöskirjaprosessiini liit-
tyen kuin sen ulkopuolella. Äitiäni Anjaa ja edesmennyttä isääni Veikkoa kiitän siitä mää-
rättömästä tuesta ja kannustuksesta, joka on ollut tärkein evääni maailmalla. Äiti on ollut
minulle esimerkki sinnikkyydestä, työtä pelkäämättömyydestä, suoraselkäisyydestä ja
rehellisyydestä myös silloin, kun se on oman edun vastaista; tätä esimerkkiä olen yrittänyt
noudattaa myös omassa elämässäni. Isällä oli taito suhtautua elämään peruspositiivisesti,
huumorilla ja liikoja pingottamatta. Väitöskirjaprosessissani olen yrittänyt omaksua isän
esimerkkiä niin, että tutkimisen ilo ja rentous säilyisivät raskaissakin vaiheissa. Savolai-
nen sananparsi ”misteepä sitä tietää, mihinkä pystyy ennen ku kokkeiloo” onkin ollut
tämän tutkimuksen kantava ajatus. Miestäni Mikkoa kiitän paitsi avusta arjen pyörittämi-
sessä, myös prosessin kestämisestä ja tilan antamisesta tutkimuksen tekemiselle. Tämä on



ehdottomasti ollut koko perheen yhteinen projekti ja yhteinen aikaansaannos. Mikko, kii-
tos myös siitä, että olet uskonut tähän väitöskirjaan ja minuun silloinkin, kun itse en ole.

Omistan tämän väitöskirjan pojallemme Aleksille, joka on äidin rinnalla työstänyt
omaa ”väittäriään” esimerkillisellä tarmolla ja luovuudella. Väitöskirjan tekeminen on
ollut opettavainen ja antoisa prosessi, mutta tärkeimmät asiat elämästä olen oppinut Alek-
silta, ja hienoin tutkimusmatka elämään ja itseen on ollut äitiys.

Myllyojalla maaliskuussa 2006, 

Sanna Sorppanen
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1 Johdanto

Tämä tutkimus edustaa radiografiatieteellistä perustutkimusta ja pyrkii tuottamallaan tie-
dolla palvelemaan radiografiatieteen kehittämistä ja teorianmuodostusta sekä röntgenhoi-
tajien työn ja koulutuksen kehittämistä. Tieto voi osaltaan auttaa selkiinnyttämään radio-
grafian, erityisesti radiografiatieteen, identiteettiä ja lisäämään sitä koskevaa ymmärrys-
tä. Radiografialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa röntgenhoitajan työtä ja koulutusta
sekä radiografiatiedettä (ks. Laukkala 1998).

Radiografian tieteenalaohjelma käynnistettiin Oulun yliopistossa vuonna 1999. Sen
tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis- ja joh-
totehtäviin. (Oulun yliopisto 2005.) Tieteenalaohjelman käynnistymisen taustalla on käy-
tännöstä noussut tarve uudelle tiedolle (mm. Laukkala 1995, Pakarinen & Kettunen
1999). Uuden tieteenalan kehittyminen onkin usein prosessi, joka nousee esimerkiksi kes-
keisiin ilmiöihin liittyvästä luovasta ajattelusta tai käytännön tarpeesta. Uusi tiede voi
syntyä esimerkiksi eriytymällä tai haarautumalla emotieteestä tai integroitumalla teoreet-
tisesti eri tieteenaloista. Se voi vähitellen lunastaa paikkansa kyetessään täyttämään tie-
teenalan tunnusmerkit, mutta prosessi vaatii aikaa. (Niiniluoto 1993, Donaldson & Crow-
ley 2004; ks. myös Sinkkonen & Kinnunen 1999.)

Tieteenalojen perustehtäviä ovat teorianmuodostus ja tutkimukseen perustuvan tieto-
perustan tuottaminen. Perustehtävissä onnistuminen määrittää tieteenalan asemaa ja iden-
titeettiä tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa. (Gortner 2004, Winters & Ballou 2004, Lauri
& Kyngäs 2005.) Tutkimuksen ja teorianmuodostuksen tehtävä puolestaan on tuoda vas-
tauksia käytännön ja koulutuksen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Toisaalta käytäntö ja
koulutus tuottavat tieteelle esimerkiksi uusia käsitteitä ja tutkimusaiheita. (Mm. Ingram
1991, McEwen 2002a ja 2002e, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004, Donaldson & Crow-
ley 2004, Hardy 2004, Morse 2004, Winters & Ballou 2004.) Tiede, käytäntö ja koulutus
muodostavat siten tutkimustietoon ja teoriaan perustuvan vuorovaikutteisen syklin (ks.
Morse ym. 1996b, Fawcett 2004, Meleis 2005).

Käsitteet ovat tieteen, käytännön ja koulutuksen yhteisiä peruselementtejä. Tieteessä
ne ovat teorian rakennusaineita ja tieteellisen tutkimuksen keskeisiä osia, jotka määrittä-
vät teorian sisältöä ja tieteenalan kohdeilmiötä, ja jotka mahdollistavat teorianmuodostuk-
sen ja tieteenalan kehittymisen. (Mm. Johnson & Webber 2001, McEwen 2002e ja 2002h,
Kim 2004, Morse 2004.) Lisäksi käsitteet toimivat viestinnän välineinä tieteen, käytännön
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ja koulutuksen sisällä ja välillä (Chinn & Kramer 1995, Eriksson 1998, Rodgers 2000,
McEwen 2002a ja 2002b). Käsitteiden kehitysasteella on merkitystä sekä tieteelliselle että
käytännön toiminnalle (Morse ym. 1996a, Morse 2004), ja sen arvioimiseksi ja käsittei-
den edelleen kehittämiseksi on esimerkiksi hoitotieteessä kehitetty erilaisia menetelmiä
(ks. mm. Morse ym. 1996a, Morse 2000, Knafl & Deatrick 2000, Wills & McEwen
2002).

Käsitteellä tarkoitetaan kielellisesti ilmaistua, symbolista abstraktiota, jonka ihminen
muodostaa ajattelunsa avulla empiirisistä kokemuksistaan (mm. Walker & Avant 1992,
Chinn & Kramer 1995, Kim 2000, Rodgers 2000c). Tieteellisessä toiminnassa käsitteen
lisäksi keskeisiä ovat väittämät eli teoreettiset lauseet, jotka ilmaisevat esimerkiksi käsit-
teiden välisiä yhteyksiä (mm. Higgins & Moore 2004, Lauri & Kyngäs 2005). Tieteenalan
kannalta tärkeimpiä ovat ne käsitteet ja väittämät, jotka luonnehtivat tieteenalan identi-
teettiä ja sitä ainutlaatuista tutkimuskohdetta, joka erottaa tieteenalan muista (Kim 2000,
Eriksson 2002, Meleis 2005).

Hoitotieteessä keskeisinä käsitteinä on pidetty käsitteitä hoitotyö (nursing), ympäristö
(environment), terveys (health) ja ihminen (human being) (mm. Marriner-Tomey 1994,
Craven & Hirnle 2003, Fawcett 2004). Ne tunnistettiin 1980-luvulla hoitotieteen teori-
oista, määritelmistä ja hoitotyön opetussuunnitelmista niiksi käsitteiksi, jotka määrittävät
hoitotieteen sisäisen rakenteen (Donaldson & Crowley 1978 ja 2004, Fawcett 1989, Lauri
& Elomaa 1999). Ne ilmaisevat siis hoitotieteen keskeisen mielenkiinnon kohteen ja alu-
een, jolta hoitotieteelliset kysymykset nousevat (mm. Moody 1990, Krause & Salo 1993).

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida radiografian keskeisiä käsitteitä ja
niiden välisiä yhteyksiä, joiden voidaan olettaa määrittävän radiografiatieteen tutkimus-
kohdetta. Tarkoituksena on määritellä käsitteet teoreettisesti, sekä muodostaa käsitteiden
ja niiden välisten yhteyksien perusteella malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Läh-
tökohtana tutkimuksessa käytetään hoitotieteen käsitteitä hoitotyö, ympäristö, terveys ja
ihminen. Nämä käsitteet valittiin lähtökohdaksi, koska niitä on sovellettu röntgenhoitajien
työhön, koulutukseen ja tutkimukseen, mutta niitä ei ole radiografiassa täsmällisesti mää-
ritelty. Hoitotiedettä voitanee myös pitää radiografiatieteen ”emotieteenä”, koska radio-
grafiaan (esimerkiksi röntgenhoitajan työhön tai koulutukseen) liittyvät tutkimukset on
tähän saakka tehty pääosin hoitotieteessä. Erityisesti Pohjoismaissa radiografiaa ja radio-
grafiatiedettä yhdistää hoitotieteeseen myös hoitaja-ammattinimike sekä röntgenhoitajan
työn teknis-hoidollinen luonne (ks. Laukkala 1994 ja 1995).

Radiografiatiede tarvitsee käsitetutkimusta teorianmuodostuksensa perustaksi ja iden-
titeettinsä selkiinnyttämiseksi, koska tieteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että kaikki
toisilta tieteenaloilta peräisin olevat käsitteet tutkitaan ja niiden soveltuvuus arvioidaan
(mm. Donaldson & Crowley 1978, Morse 2000, Rodgers 2000c, Lauri & Kyngäs 2005).
Radiografiassa käsitteistön tutkiminen on toistaiseksi ollut vähäistä, ja radiografiatieteen
tutkimuskohde on vielä selkiintymätön. Käsitteiden avulla voidaan saada tietoa radiogra-
fiatieteen tutkimuskohteesta ja filosofisista lähtökohdista, joiden tiedostaminen ja määrit-
täminen on välttämätöntä erityisesti uudelle tieteenalalle (ks. Kalkas 1997, Eriksson 1999,
Eriksson & Lindström 1999).

Tässä tutkimuksessa tutkittavia käsitteitä analysoitiin hybridisen käsiteanalyysimene-
telmän mukaisesti, teoreettisen ja empiirisen tiedon synteesinä (ks. Schwartz-Barcott &
Kim 1986 ja 2000). Raportin alkuosassa tarkastellaan käsitteiden merkitystä tieteessä ja
tieteen, käytännön ja koulutuksen välisessä vuorovaikutuksessa sekä käsitteiden tutkimi-



21
sen menetelmiä. Sen jälkeen kuvataan tutkimuksen toteutus ja tulokset noudattaen hybri-
disen menetelmän kolmivaiheista etenemistapaa (ks. Schwartz-Barcott & Kim 2000).
Tutkimuksen alkuvaiheessa aihetta tarkastellaan pääosin radiografian näkökulmasta laa-
jasti (ts. mukaan lukien röntgenhoitajan työ, koulutus ja radiografiatiede), mutta tutki-
muksen edetessä näkökulma tarkentuu enemmän radiografiatieteeseen.



2 Teoreettiset lähtökohdat

2.1 Käsitteestä

2.1.1 Käsite dynaamisena todellisuuden symbolina

”Käsite” voidaan ymmärtää ja määritellä eri tavoin, ja näkemys käsitteistä on vaihdellut
eri ajanjaksoina. Jotkut teoreetikot (mm. Kim, Walker ja Avant, Hardy; ks. Rodgers
2000c) määrittelevät käsitteen empiirisen todellisuuden näkökulmasta niin, että käsite on
symboli jollekin objektille, joka voidaan aistien avulla havaita ympäröivästä maailmasta.
Toiset teoreetikot korostavat käsitteiden yhteyttä ihmisen mieleen ja ajatteluun: käsite on
siis mielikuva, joka muodostuu inhimillisen ajattelutyön tuloksena ja joka symboloi tiet-
tyä ideaa tai merkitystä (mm. King, Watson, Meleis; ks. Rodgers 2000c, McEwen 2002e).
Käsite voidaan liittää myös kieleen, esimerkiksi tiettyyn sanaan, jolloin käsite on yhtä
kuin sanan merkitys (mm. Tadd ja Chadwick, Diers; ks. Rodgers 2000c).

Yhteistä eri näkemyksille on se, että käsite liittyy aina johonkin ilmiöön, jota kutsutaan
käsitteen tarkoitteeksi. Se voi olla havaittava tai ihmisen mielessä oleva esine, asia tai
tapahtuma. Käsite on kuvaus tästä ilmiöstä: ajattelun avulla luotu ja kielelliseen muotoon
puettu todellisuuden symboli ja sanoilla kuvattu ajatuskokonaisuus, joka perustuu ihmi-
sen tietoisuuteen itsestään ja ympäristöstään. (Walker & Avant 1992, Chinn & Kramer
1995, Morse 1995 ja 2004, Uusitalo 1999, Kim 2000, Rodgers 2000c, Peterson 2004.)
Käsitteen muodostamisessa tavoitteena on olennaisen ja pysyvän erottaminen epäolennai-
sesta ja sattumanvaraisesta (Leminen 1975).

Käsite koostuu ilmiölle annetusta nimestä eli termistä ja itse ilmiöstä termin takana
(Leminen 1975, Kiikkala 1994, Chinn & Kramer 1995). Termi on käsitteen sopimuksen-
varainen symboli; se ei siis ole sama asia kuin itse käsite, vaan se on käsitettä edustava
ilmaus, joka voi helpottaa käsitteen tutkimista ja kehittämistä (Meleis 2005). Sisällölli-
sesti käsitteessä voidaan erottaa sen merkitys (intensio), joka muodostuu käsitteen omi-
naisista piirteistä, ja käsitteen ala (ekstensio), joka ilmentää käsitteen sovellusten joukkoa.
Intensio on näistä vahvempi, mikä tulee esiin erityisesti silloin, jos samaa ilmiötä ilmais-
taan kielellisesti usealla eri tavalla. Niiniluoto (1999) käyttää esimerkkinä Venus-planee-
tan nimityksiä Aamutähti ja Iltatähti, joilla viitataan samaan asiaan, mutta joiden merkitys
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on erilainen. Kahdella kielellisellä ilmauksella voi siten olla eri intensio, vaikka ekstensio
on sama. (Niiniluoto 1999.)

”Käsite” voidaan Rodgersin (2000c) mukaan määritellä entiteettinäkökulmasta tai dis-
positionaalisesta näkökulmasta. Entiteettinäkökulman mukaan käsite on asia tai kokonai-
suus, joka liittyy suoraan tai epäsuorasti empiiriseen todellisuuteen (esimerkiksi sana ja
sen merkitys) ja joka voidaan rajata tarkasti. Käsitteeseen kuuluvat ilmiöt voidaan siis
erottaa, jos käsitteen tietyt piirteet tunnetaan riittävän hyvin. Entiteettinäkökulman
mukaan esimerkiksi käsite ”terveys” liittyy tiettyyn todelliseen ja objektiiviseen asiaan,
joka yleensä nimetään termillä ”terveys”, ja ihmisen voidaan sanoa olevan terve vain
siinä tapauksessa, että ”terve” pystytään tarkasti määrittelemään. Entiteettinäkökulman
ansiosta huomio kiinnittyi käsitteiden ja määritelmien merkitykseen tiedossa ja käsittei-
den tutkimisen perusteltavuuteen, joskin käsite nähtiin staattisena ja muista käsitteistä ja
kontekstistaan erillisenä. (Juvakka 1998, Rodgers 2000c.)

Dispositionaalisen näkökulman myötä huomio siirtyi käsitettä kuvaavan termin käyt-
töön, ja käsitteille sallittiin epätarkat rajat. Dispositionaalisen näkökulman mukaan käsit-
teet ovat tiettyihin käyttäytymisiin liittyviä tapoja tai kapasiteetteja; käsite liittyy suoraan
esimerkiksi kykyyn käyttää kieltä tai suorittaa käsitteen kannalta tarkoituksenmukaisia
tekoja. Esimerkiksi ”aseptinen” toiminta on hoitajalle mahdollista vain, jos hän pystyy
määrittelemään ”aseptiikan”. Dispositionaalinen näkemys laajensi siten käsitteen alaa.
Sen mukaan käsitteet ovat myös muuttuvia ja kontekstisidonnaisia, ja käsitteiden käyttö
ja määritelmät vaihtelevat ajan kuluessa ja eri yhteyksissä. (Juvakka 1998, Rodgers
2000c.)

Wilsonin mukaan (ks. Avant 2000) käsitteet ovat harvoin puhtaita, ja sen vuoksi niiden
tarkka rajaaminen toisiinsa nähden on mahdotonta. Käsitteen sisältö ja merkitys ovat
myös käsitteen käyttöyhteydestä riippuvaisia. Käsite ei siis ole staattinen tai sen määri-
telmä pysyvä, vaan käsite on dynaaminen: erilainen eri konteksteissa ja ajan, kontekstin ja
ymmärryksen mukaan muuttuva. (Rodgers 1989, Kiikkala 1994, Morse ym. 1996b, Rod-
gers 2000c, Barrett 2002, Hardy 2004.) Käsite myös kehittyy ajan ja käytön myötä vähi-
tellen huonosti määritellystä ja epäselvästä käsitteestä selkeäksi ja hyvin määritellyksi, ns.
kypsäksi käsitteeksi, jonka piirteet ja rajat tunnetaan. Kypsän käsitteen käytöstä vallitsee
konsensus teoreetikkojen, tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken, ja sen soveltami-
nen ja käyttö on määritelmään nähden johdonmukaista. (Morse ym. 1996b.)

Käsite määritellään ja erotetaan muista käsitteistä ominaispiirteidensä perusteella
(Rodgers 1989 ja 2000b, Walker & Avant 1992, Morse 2000). Käsitteen määritelmä on
sanallisessa muodossa ilmaistu kuvaus käsitteestä, ja se voi muodostua yhdestä tai useam-
masta sanasta tai lauseesta (Walker & Avant 1992, Rodgers 2000c). Määritelmän tehtä-
vänä on helpottaa käsitteen tunnistamista suhteessa muihin käsitteisiin ja antaa käsitteelle
merkitys (Morse ym. 1996b, Niiniluoto 1999, Hirsjärvi ym. 2001, McEwen 2002h, Faw-
cett 2004, Silva 2004). Russellin (ks. Uusitalo 1999) mukaan määritelmän tehtävänä on
”tuttuuteen palauttaminen”, koska määritelmää muodostaessamme määrittelemme jonkin
oudon ilmiön tuttujen termien avulla. Tällä perusteella erityisesti epäselvät tai huonosti
tunnetut käsitteet on syytä määritellä. (Uusitalo 1999.)

Määritelmiä voidaan arvioida tiettyjen kriteereiden, esimerkiksi kattavuuden, mukaan.
Lemisen (1975) mukaan tavallisimpia virheitä määritelmien muodostamisessa ovat epä-
loogisuus (esimerkiksi ”ihmiset ovat eurooppalaisia, juutalaisia, neekereitä ja työläisiä”),
liiallinen ahtaus (jättää jotain käsitteen sisällöstä pois, esimerkiksi ”sairaanhoito-opisto on
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oppilaitos, jossa valmistetaan nuoria naisia sairaanhoitajiksi”) tai liiallinen laajuus (sisäl-
lyttää käsitteen alaan jotain sellaista, mikä ei kuulu siihen, esimerkiksi ”nursing science =
terveystiede”) sekä kehämääritelmä, jossa määritelmän selittävä osa ei tuo määritelmän
alkuun nähden mitään lisäinformaatiota (esimerkiksi ”terveydenhoitajan työ on työtä, jota
terveydenhoitaja tekee”). Määritelmää ei myöskään saa esittää negatiivisin termein, jos se
voidaan esittää positiivisin termein (Leminen 1975, Niiniluoto 1999). Täsmällisen määri-
telmän muodostaminen on vaikeaa, ja yleensä kaikki määritelmät sisältävät jossain mää-
rin epätarkkuutta tai vaihtelua (Chinn & Kramer 1995).

2.1.2 Käsitteiden ja määritelmien luokittelu

Käsitteet voidaan jakaa esimerkiksi erillisiin ja jatkuviin käsitteisiin (Hage, ks. Bishop
1994b). Erillinen käsite on muuttumaton ja nimeää ilmiöluokkia (esim. mies, nainen,
potilas), jolloin ilmiö määritellään joko luokkaan kuuluvaksi tai kuulumattomaksi sillä
oletuksella, että luokka kattaa ilmiön koko todellisuuden. Jatkuva käsite puolestaan vaih-
telee tietyllä jatkumolla (esim. ikä) ja keskittyy yleensä vain ilmiön yhteen puoleen, jättä-
en muut puolet toisten käsitteiden alueeksi. (Bishop 1994b, Hardy 2004.) Hardy (2004)
nimittää jatkuvia käsitteitä muuttujiksi (variables).

Dubin (ks. Keck 1994, Wills & McEwen 2002) luokittelee käsitteet määrittäviin,
assosiatiivisiin, suhteellisiin, tilastollisiin ja summatiivisiin käsitteisiin. Määrittävät käsit-
teet (esim. ikä) ovat ilmiön aina läsnä olevia piirteitä, toisin kuin assosiatiiviset käsitteet
(esim. sairaus), jotka esiintyvät ilmiössä vain tietyissä olosuhteissa. Suhteelliset käsitteet
ovat ilmiön piirteitä, jotka voidaan ymmärtää määrittävien ja assosiatiivisten käsitteiden
kautta (esim. iäkäs, joka ymmärretään vain iän ja pitkäikäisyyden yhdistelmän kautta).
Tilastolliset käsitteet (esim. keskimääräinen verenpaine) suhteuttavat kuvattua ominai-
suutta sen jakaumaan perusjoukossa. Summatiiviset käsitteet ovat monimutkaisia ja laa-
joja, kokonaista monitahoista ilmiötä edustavia käsitteitä, joita ei voida suoraan mitata.
(Keck 1994, Wills & McEwen 2002.) Summatiivisina käsitteinä on pidetty esimerkiksi
hoitotieteen keskeisiä käsitteitä (Keck 1994) ja hoitoon sitoutuminen -käsitettä (Kyngäs
& Hentinen 1997).

Morse (2000 ja 2004) erottaa toisistaan arkikielen käsitteet (lay concepts, everyday
concepts) ja tieteelliset käsitteet (scientific concepts). Arkikielen käsitteet ovat arkipäiväi-
sen puhekielen termejä, joita nousee esimerkiksi haastatteluaineistoista ja jotka voivat
kehittyä ja kypsyä tieteellisiksi käsitteiksi. Tieteelliset käsitteet on kehitetty nimenomaan
tieteelliseen käyttöön; ne ovat syntyneet tutkijan mielessä ja edustavat tutkijalle sitä todel-
lisuutta, jota hän tutkii. Ne ovat yleensä täsmällisesti määriteltyjä ja rajattuja, ja niitä käy-
tetään laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa. Tieteellinen käsite voidaan omaksua
myös arkikieleen, tai sen käyttö voi yleistyä siinä määrin, että se muuttuu arkipäiväiseksi
käsitteeksi. (Kyngäs & Hentinen 1997, Morse 2000 ja 2004.)

Myös määritelmiä voidaan luokitella usealla eri tavalla. Teoriaan kuuluvat määritel-
mät voivat olla reaalimääritelmiä, jotka kuvaavat käsitteiden yleismerkitystä ja pyrkivät
kertomaan jotakin käsitteen tyypillisistä ominaisuuksista, tai operationaalisia määritelmiä,
jotka osoittavat miten käsite ilmenee empiirisessä todellisuudessa (Bishop 1994b, Keck
1994, Niiniluoto 1999, Hirsjärvi ym. 2001). Toisaalta määritelmät voidaan luokitella
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denotaatiomääritelmiin, jotka kertovat, mitä käsite on tai mitä se edustaa (esimerkiksi
”isän” määritelmä on ”miespuolinen vanhempi”) ja konnotaatiomääritelmiin, jotka esittä-
vät käsitteistä syntyviä mielleyhtymiä (ts.”isästä” mieleentulevat asiat, esimerkiksi
”vahva, huoltaja, kurinpitäjä”) (Bishop 1994b, Keck 1994). Lisäksi voidaan erottaa esi-
merkiksi nominaalimääritelmä, joka on termin sopimuksenvarainen merkitys tai käyttö-
tapa (Niiniluoto 1999, Hirsjärvi ym. 2001; ks. myös Leminen 1975). Nominaalimääri-
telmä kuuluu Niiniluodon (1999) mukaan ns. stipulatiivisiin määritelmiin, joissa täsmen-
netään käsitteen aikaisempaa merkitystä tai sovitaan uudesta merkityksestä kielellisen
sopimuksen avulla. Deskriptiivisillä määritelmillä Niiniluoto (1999) tarkoittaa määritel-
miä, jotka kuvaavat jo käytössä olevan termin vakiintunutta merkitystä. (Ks. myös Lemi-
nen 1975.)

Teorian ja tutkimuksen kannalta keskeistä on käsitteiden ja määritelmien abstraktio-
taso (mm. Morse ym. 1996a). Sen perusteella käsitteet luokitellaan konkreettisiin (opera-
tionaalisiin) ja abstrakteihin (teoreettisiin) käsitteisiin (McEwen 2002e, Hardy 2004),
joista konkreettiset ja operationaaliset käsitteet ovat ominaisuuksiltaan lähempänä käytän-
nön tasoa ja abstraktit ja teoreettiset käsitteet teorian tasoa. Hyvin abstrakteja ja monimut-
kaisia käsitteitä voidaan kutsua myös rakenteiksi (constructs). Esimerkiksi hyvinvointi on
niin abstrakti käsite, että se täytyy ”rakentaa” useista havaittavista ja ei-havaittavista ilmi-
öistä. (Chinn & Kramer 1995, Burns & Grove 1997, McEwen 2002e.) Rajanveto abstrak-
tiotasoltaan erilaisten käsitteiden suhteen ei ole jyrkkä, vaan kyse on lähinnä ominaisuuk-
sien jatkumoista, joilla eri käsitteet asettuvat eri kohtiin. Konkreettiseen päähän asettuvat
ne käsitteet, jotka ovat aisteilla suoraan havaittavissa ja ajan ja paikan suhteen rajattuja
(esimerkiksi ”Oulun lämpötila”). Abstraktiin päähän sijoittuvat käsitteet, joita ei suoraan
voida havaita, mutta jotka voidaan konkreettisten käsitteiden avulla määritellä ja jotka
ovat ajan ja paikan suhteen riippumattomia (esimerkiksi ”lämpötila”). (Walker & Avant
1992, Chinn & Kramer 1995, Wills & McEwen 2002, Morse 2004.) Walker ja Avant
(1992) erottavat vielä primitiivisen käsitteen, jonka merkitys on sama kaikille ihmisille
(esimerkiksi ”sininen”). Lemisen (1975) mukaan todellisuuden jäsentämiseen tarvitaan
kaikentasoisia käsitteitä.

Käsitteen operationaalistaminen tarkoittaa teoreettisen käsitteen linkittämistä käytän-
töön jakamalla se pienempiin, käytännön tasolla tunnistettaviin osiin. Niiden perusteella
käsite määritellään uudelleen konkreettisemmin mittaamista varten. (Moody 1990, Tam-
minen 1993, Morse ym. 1996a, Niiniluoto 1999, Fawcett 2004.) Käsitteen teoreettinen
määritelmä on abstrakti, teoriaan soveltuva kuvaus käsitteen merkityksestä (mm. Uusi-
talo 1999, Smith & Liehr 2003, Hardy 2004). Operationaalinen määritelmä puolestaan
linkittää käsitteen konkreettisiin tilanteisiin ja ilmaisee täsmällisesti ne asiat, jotka tarvi-
taan jonkin muuttujan mittaamisessa (Uusitalo 1999, Johnson & Webber 2001, Wills &
McEwen 2002, Hardy 2004). Operationaalisella määritelmällä on siis metodologinen teh-
tävä (mittaaminen), teoreettisella semanttinen (merkitys) (Niiniluoto 1999). Olennaista
operationaalistamisessa on käsitteen teoreettisen ja operationaalisen määritelmän vastaa-
vuus toisiinsa nähden (Uusitalo 1999, Hardy 2004).

Mittaaminen perustuu ns. empiirisiin indikaattoreihin, jotka ovat käsitteen vastineita
konkreettisessa todellisuudessa (Moody 1990, Chinn & Kramer 1995, Niiniluoto 1999,
Wills & McEwen 2002, Lauri & Kyngäs 2005). Esimerkiksi ohjaus-käsitteen yksi omi-
naisuus on ”potilaan tavoitteellinen toiminta”, ja sen empiirisiä indikaattoreita ovat
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”missä määrin potilas osallistuu ohjauksen tavoitteiden laadintaan” tai ”miten hyvin hän
on tietoinen ohjauksen tavoitteista” (Kääriäinen & Kyngäs 2005, Lauri & Kyngäs 2005).

2.2 Käsitteiden merkitys tieteessä

Käsitteitä ei ole aina nähty tieteessä niin merkittävässä roolissa kuin nykyisin. Vielä
1900-luvun alussa positivistiset tieteenfilosofit pitivät käsitteiden tutkimista merkitykset-
tömänä, ja vasta 1970-luvulla se nousi tieteellisen prosessin keskeiseksi alueeksi. Niin
sanotun postmodernin ajan filosofit ovat edelleen korostaneet käsitteiden merkitystä tie-
teessä, koska käsitteiden ”selittävä voima” mahdollistaa tieteenalaan liittyvien ongelmien
ratkaisemisen. (Rodgers & Knafl 2000b, Rodgers 2000c.) 

Tieteenala (discipline) muodostuu käsitteistä, tutkitusta tiedosta, teorioista ja käytettä-
vistä tutkimusmetodeista. Toisaalta siihen kuuluvat myös opetuksessa ja käytännössä käy-
tetty muu tieto sekä uskomukset, arvot ja periaatteet. Tieteenala on siten sekä rakenteelli-
nen että traditionaalinen organisaatio. (McEwen 2002f, Smith & Liehr 2003, Donaldson
& Crowley 2004, Kim 2004, Gortner 2004, Lauri & Kyngäs 2005; ks. myös mm. Sinkko-
nen & Kinnunen 1999, Vehviläinen-Julkunen 1999, Hentinen 2002.) Teorianmuodostus ja
tutkimustiedon tuottaminen ovat tieteenalojen perustehtäviä ja tieteellisen toiminnan ylei-
siä kriteerejä. Niiden kautta tieteenala saa tukea ”tieteellisyydelleen” ja asemalleen tie-
deyhteisössä ja yhteiskunnassa (Gortner 2004, Winters & Ballou 2004; ks. myös Oldnall
1995, Niiniluoto 1999, McEwen 2002d, Watson 2004). 

Tieteelle ei voitane kirjallisuuden perusteella esittää yhtä oikeaa määritelmää (Kiikeri
& Ylikoski 2004). Niiniluoto (1999) luonnehtii tiedettä ”luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa
koskevien tietojen systemaattiseksi kokonaisuudeksi (tieteellisen tutkimuksen tulokset) ja
toisaalta tällaisten tietojen tarkoitukselliseksi ja järjestelmälliseksi tavoitteluksi (tieteelli-
nen tutkimusprosessi)” (ks. myös mm. McEwen 2002f). Varsinaisesti tieteen määritel-
mäksi kyseinen luonnehdinta ei kuitenkaan välttämättä sovi (Kiikeri & Ylikoski 2004). 

Tässä tutkimuksessa tieteenala ymmärretään laajana, myös rakenteellisena organisaa-
tiona, joka sisältää tieteen käsitteet, tieteessä tutkitun tiedon, tutkimusmetodit ja teoriat
(ks. McEwen 2002f, Lauri & Kyngäs 2005). 

2.2.1 Käsitteiden merkitys teorialle ja teorianmuodostukselle

2.2.1.1 Käsitteet teorian osana

Teoria- ja malli -käsitteiden käyttö vaihtelee kirjallisuudessa, samoin kuin muidenkin teo-
reettisia esityksiä kuvaavien käsitteiden (ks. mm. Fawcett 1989, Keck 1994, Kyngäs
1995, Burns & Grove 1997, McEwen 2002e). Yleisesti teorialla tarkoitetaan jotakin ilmi-
ötä koskevaa järjestelmällistä esitystä, ts. jonkin empiirisen ilmiön kuvaamista systemaat-
tisesti, taloudellisesti ja ymmärrettävästi. Teoria on siis esitys tai kuvaus todellisuudesta,
ei todellisuus itse (Chinn & Kramer 1995, Hardy 2004, Higgins & Moore 2004).
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Teorialla on aina jokin tarkoitus: teorian avulla tiede voi esimerkiksi kuvata, selittää,
ennustaa tai kontrolloida ilmiöitä. Lisäksi teoriat tiivistävät tieteenalan tietoperustaa, hei-
jastavat sen kantavia filosofisia näkökulmia ja ohjaavat ilmiötä koskevan ymmärryksen
lisäämistä ja menetelmällistä kehitystä tieteenalalla. (Marriner-Tomey 1994, Kim 1999 ja
2000, Johnson & Webber 2001, Higgins & Moore 2004; ks. myös Oldnall 1995, Eriksson
1999, Medin ym. 2000, Cody & Mitchell 2002, Silva 2004.)

Teorian tulisi olla looginen ja johdonmukainen ja koostua selitysvoimaisista osista,
jotka pystyvät tiiviissä muodossa välittämään paljon tietoa (Bishop 1994b, Niiniluoto
1999, McEwen 2002e, Fawcett 2004, Meleis 2005). Käsitteet ovat näitä osia, samoin kuin
väittämät, jotka yhdistävät teorian käsitteet toisiinsa tarkoituksenmukaisella ja tehok-
kaalla tavalla. Väittämät ovat siis käsitteiden välisiä yhteyksiä kuvaavia teoreettisia lau-
seita. (Chinn & Kramer 1995, Johnson & Webber 2001, McEwen 2002h, Hardy 2004,
Higgins & Moore 2004, Morse 2004.) Käsitteiden välisten yhteyksien voimakkuus tai
suunta jää Meleisin (2005) mukaan teorioissa usein näkymättömäksi (ks. myös Wills &
McEwen 2002). Yhteyksien kuvaaminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta teoria voitaisiin
ymmärtää kokonaan ja jotta yksittäisen käsitteen asema siinä voitaisiin määrittää (Higgins
& Moore 2004, Morse 2004, Silva 2004, Lauri & Kyngäs 2005). Myös yksittäisestä käsit-
teestä voidaan esittää väittämiä (Lauri & Kyngäs 2005).

Eri teoreetikot nimeävät ja luokittelevat käsitteiden välisiä yhteyksiä eri tavoin. Esi-
merkiksi Keck (1994) käyttää niistä yhteisnimitystä suhdelauseet, joiden pääluokat ovat
yhteyssuhdelauseet (ilmaisevat käsitteen arvojen suhdetta toisen käsitteen arvoihin) ja
syysuhdelauseet (käsitteen esiintyminen aiheuttaa toisen käsitteen esiintymisen). Yhteyk-
siä voidaan kutsua myös teoreettisiksi lauseiksi, jotka voidaan jakaa eksistenssilauseisiin
(käsitteen olemassaolon toteaviin lauseisiin), määritelmiin (kuvauksiin käsitteestä) ja suh-
delauseisiin (käsitteiden välisiä suhteita kuvaaviin lauseisiin) (Walker & Avant 1992,
Bishop 1994b, Marriner-Tomey 1994). Yhteydet voivat olla eksplisiittisiä (teoreetikon
tunnistamia ja ilmaisemia) tai implisiittisiä (piilossa olevia, mutta kuitenkin teorian kan-
nalta keskeisiä) (Chinn & Kramer 1995, Meleis 2005). Tässä tutkimuksessa käytetään
yleisluonteista nimitystä käsitteiden väliset yhteydet ja yhteyksiä tarkastellaan alustavasti
ja laadullisesti, menemättä syvemmälle niiden luokitteluun (ks. Lauri & Kyngäs 2005).

Teorian käsitteet vaikuttavat koko teorian abstraktiotasoon ja laajuuteen: mitä laa-
jempi on käsitteiden sisältö, sitä abstraktimpia ne ovat ja niiden myötä koko teoria, ja
mitä konkreettisemman tason teoriasta on kyse, sitä rajatumpia ovat myös sen käsitteet
(Morse 2001 ja 2004, Smith & Liehr 2003). Rakenteiden abstraktisuutta tai konkreetti-
suutta käytetään perusteena jaoteltaessa esimerkiksi hoitotieteen teorioita eri tasoihin
(McEwen 2002e ja 2002h, Smith & Liehr 2003, Higgins & Moore 2004, Kim 2004).
Luonteestaan riippuen jotkin käsitteet ja teoriat ovatkin helpommin omaksuttavissa käy-
tännön, toiset taas tutkimuksen käyttöön (Craven & Hirnle 2003).

Käsitteiden laatu ja niiden välisistä yhteyksistä nousevien hypoteesien luonne vaikutta-
vat myös teorian vahvuuteen ja arvoon (Chinn & Kramer 1995, Morse ym. 1996a). Käsit-
teillä on teoriassa tärkeä viestintätehtävä, sillä vain selkeästi määritellyt ja samalla tavoin
ymmärretyt käsitteet mahdollistavat tehokkaan ja taloudellisen kommunikoinnin eri taho-
jen välillä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi teorian hyödyntämiseen ja arviointiin käytän-
nössä. (Moody 1990, Rodgers & Knafl 2000b, Wills & McEwen 2002.)

Hardy (2004) on esittänyt, että käsite on määritelty ja ymmärrettävissä vain kulloisen-
kin teorian kehyksessä. Käsitteen määritelmä ja merkitys ovat toisin sanoen valideja vain
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yksittäisen teorian alueella (Hardy 2004, Morse 2004); esimerkiksi hoitotieteen keskeiset
käsitteet määritellään eri teorioissa eri tavoin (Craven & Hirnle 2003; ks. myös Marri-
ner-Tomey 1994, Kim 1999, McEwen 2002e). Tämän vuoksi käsitteen dynaamisuuden
huomioon ottaminen on teorianmuodostuksessa tärkeää (Keck 1994, McEwen 2002h,
Wills & McEwen 2002, Morse 2004).

2.2.1.2 Käsitteet teorianmuodostuksessa

Teorianmuodostusprosessi on systemaattinen ja muodostuu itsenäisistä, mutta toisiinsa
kiinteästi kytkeytyvistä vaiheista (Walker & Avant 1992, Chinn & Kramer 1995, Avant
2000). Se voi tapahtua induktiivisesti tai deduktiivisesti. Lähestymistavat voidaan myös
yhdistää, jolloin puhutaan induktiivis-deduktiivisesta tai deduktiivis-induktiivisesta teori-
anmuodostuksesta (Lauri & Kyngäs 2005), retroduktiosta (Walker & Avant 1992, Marri-
ner-Tomey 1994) tai abduktiosta (Bishop 1994a, Johnson & Webber 2001).

Induktiivinen teorianmuodostuksen lähestymistapa tarkoittaa yksityisestä yleiseen, tut-
kimuksesta teoriaan etenevää päättelyä, jossa yksittäiset tapaukset yhdistetään laajem-
maksi kokonaisuudeksi. Induktiivinen lähestymistapa on aineistolähtöinen, koska siinä
muotoillaan yleisiä teoreettisia esityksiä yksittäisten havaintojen perusteella. Käsitteet
ovat siis induktiivisen teorianmuodostuksen tavoite, johon pyritään empiirisiä havaintoja
käsitteellistämällä. (Bishop 1994a, Marriner-Tomey 1994, Johnson & Webber 2001, Faw-
cett 2004, Lauri & Kyngäs 2005.) Induktiivisessa teorianmuodostuksessa käytetään laa-
dullisen tutkimuksen strukturoimattomia menetelmiä (Lauri & Kyngäs 2005). Bishopin
(1994a) mukaan induktiivisen päättelyn hyöty on erityisesti ilmiötä koskevan tiedon laa-
jentaminen ja uuden tiedon tuottaminen.

Deduktiivisessa lähestymistavassa päättely etenee yleisestä yksityiseen, teoriasta tutki-
mukseen. Siinä lähdetään siis konkretisoimaan yleisen tason lainalaisuuksia johtamalla
niistä täsmällisiä empiirisiä hypoteeseja. (Bishop 1994a, Marriner-Tomey 1994, Johnson
& Webber 2001, Fawcett 2004, Lauri & Kyngäs 2005.) Tutkittava käsite on yleensä jo
jossain määrin tunnettu ja sille on olemassa määritelmiä, mutta sitä halutaan empiirisesti
testata ja kehittää edelleen (Walker & Avant 1992, Schwartz-Barcott ym. 2001, Wills &
McEwen 2002.) Käytettävät tutkimusmenetelmät ovat yleensä määrällisiä ja strukturoi-
tuja (Lauri & Kyngäs 2005). Deduktion ansiona on Bishopin (1994a) mukaan uusien joh-
topäätösten tekeminen paljastamalla piilevää informaatiota aikaisemmasta tiedosta.

Teorianmuodostusprosessin päätteeksi teoria esitetään ja todennetaan, mikä tarkoittaa
teorian harkittua soveltamista ja sen käyttökelpoisuuden selvittämistä käytännössä tutki-
muksen avulla (Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002h, Fawcett 2004, Hardy 2004, Lauri
& Kyngäs 2005, Meleis 2005). Teorioiden testaaminen käytännössä vaatii käsitteiden täs-
mällistä määrittelyä ja erottamista toisistaan (Schwartz-Barcott ym. 2001). Operationaa-
listen määritelmien muodostaminen onkin välttämätön osa teorianmuodostusta (Hardy
2004). Teorianmuodostusprosessin loppuvaiheessa, teoriaa arvioitaessa, arvioidaan myös
käsitteitä rakenteellisesti, toiminnallisesti ja käytännön ja tutkimuksen näkökulmasta
(McEwen 2002g, Bredow 2004, Hardy 2004, Lauri & Kyngäs 2005; ks. myös Johnson &
Webber 2001, Schwartz-Barcott ym. 2001).
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2.2.2 Käsitteen merkitys tutkimukselle ja tieteenalan tutkimuskohteelle

2.2.2.1 Käsitteet tutkimustiedon tuottamisessa

Tieteenala voidaan määritellä tutkimusalueeksi, jolla on ainutlaatuinen näkökulma tarkas-
tella ilmiöitä ja jolla on oma, tutkimukseen perustuva tietoperusta (mm. Lauri & Kyngäs
2005). Perustehtävän mukaisesti tieteelle on tyypillistä systemaattinen tiedon hankinta
erilaisten tutkimuksellisten menetelmien avulla. Tiedettä voidaankin tässä mielessä pitää
prosessina. Toisaalta tiede on myös tuote; se on empiirisesti tutkittua tietoa, joka antaa
kuvauksia todellisuudesta esimerkiksi teorioiden muodossa. (Keck 1994, McEwen 2002f,
Peterson 2004, Watson 2004, Lauri & Kyngäs 2005.)

Filosofisesti tieteessä voidaan erottaa kaksi erilaista lähestymistapaa tai näkemystä.
Objektiivisesti hankitun näkemyksen lähestymistapa pyrkii ymmärtämään todellisuutta
objektiivisten havaintojen ja hypoteesien testaamisen perusteella. Ymmärtävän näkemyk-
sen lähestymistapa sitä vastoin yhdistää tutkijan ja tutkittavan havainnot ja pyrkii niiden
avulla luomaan kuvauksia erilaisista koetuista todellisuuksista. Lähestymistavat vaikutta-
vat sekä tutkimuksessa käytettävien menetelmien valintaan, että tuotettuun tietoon ja teo-
riaan. (Lauri & Kyngäs 2005.) Tutkimustiedon tuottamisessa hyödynnetään sekä eksaktia
empiiristä havainnointia että ymmärtämistä ja tulkintaa (ks. mm. Holloway & Wheeler
1996, Leino-Kilpi 1998, Lauri & Kyngäs 2005).

Tutkimus on yksi tapa tuottaa tietoa; muita tiedonlähteitä ovat esimerkiksi perinne
sekä arkipäivän havainnot ja kokemukset. Tieteellisesti, tutkimuksen avulla tuotetun tie-
don katsotaan olevan arkitietoa pätevämpää, perustellumpaa, rationaalisempaa ja totuu-
denmukaisempaa. Erot johtuvat ensisijaisesti käytetyistä tiedon hankintamenetelmistä,
jotka tutkimustiedon hankinnassa ovat systemaattisempia, kehittyneempiä ja kriittisem-
piä kuin arkitiedon hankinnassa. (Uusitalo 1999, Aaltola 2001.)

Käsitteet liittyvät kiinteästi tutkimukseen ja sillä saatuun tietoon tutkimuksen tulok-
sena tai ilmiön mittaamiseen tai teorian testaamiseen käytettyinä muuttujina (ks. mm.
McEwen 2002c ja 2002f, Hardy 2004, Higgins & Moore 2004, Polit & Beck 2004, Wat-
son 2004). Tyypillisimmin käsitteet toimivat tutkimuksessa teoreettisena viitekehyksenä
(McEwen 2002c). Puutteellinen käsitteenmäärittely tutkimusta tehtäessä voi johtaa vää-
rien tai tehottomien menetelmien valintaan ja epäonnistuneeseen tutkimukseen (Moody
1990, Rodgers & Knafl 2000b, Wills & McEwen 2002). Lisäksi huonosti tunnettujen tai
käyttökelvottomien käsitteiden käyttäminen tutkimuksissa voi heikentää tutkimuksen luo-
tettavuutta ja tutkimustulosten välittämistä tiedeyhteisöön ja käytäntöön ja sitä kautta hor-
juttaa tieteenalan asemaa. Tieteenalalla tulisikin pyrkiä käsitteiden mahdollisimman kor-
keaan kehitysasteeseen, ts. selkeisiin, käyttökelpoisiin ja ongelmanratkaisussa tehokkai-
siin käsitteisiin. (Varto 1992, Morse ym. 1996a, Rodgers 2000c.)

2.2.2.2 Käsitteet tieteenalan tutkimuskohteen määrittäjinä

Donaldsonin ja Crowleyn (1978) mukaan tieteenalan tunnusmerkkejä ovat oman näkö-
kulman lisäksi se, että alalla on määritelty kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö, sen tar-
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kastelukonteksti, kysyttävät kysymykset, käytettävät menetelmät ja tulokseksi hyväksyt-
ty tieto (myös Bishop 1994c, Higgins & Moore 2004, Kim 2004, Meleis 2005). Tieteen-
alan kehittäminen vaatiikin sen kiinnostuksen kohteena olevien ilmiöiden täsmällistä
muotoilua sekä tieteenalan keskeisten kysymysten, tieteellisen arvon ja käytettävien
menetelmien selkiinnyttämistä (Bishop 1994c, Newman 2004).

Yksittäisellä tieteenalalla omaksuttua lähestymistapaa heijastavat tieteenalan tieteenfi-
losofiset eli ontologiset (todellisuuden luonteeseen liittyvät), epistemologiset (tieto-opilli-
set) ja metodologiset näkemykset. Ne muodostavat tieteenalalla vallitsevan orientaation,
jota kirjallisuudessa kutsutaan metaparadigmaksi tai paradigmaksi ja jota tieteenalan kes-
keiset käsitteet määrittävät. (Fawcett 1989, Kalkas 1997, Guba & Lincoln 1998, Denzin
& Lincoln 2000, Newman 2004, Tinkle & Beaton 2004). Metaparadigma- ja para-
digma-käsitteiden käyttö on kirjallisuudessa jossain määrin vaihtelevaa, ja käsitteiden
merkityksestä ja käyttökelpoisuudesta on keskusteltu muun muassa hoitotieteessä (ks.
Salmi 2000, Tuomi 2000, Laijärvi 2001).

Metaparadigma on Petersonin (2004) mukaan kaikkein globaalein, filosofisesti neut-
raali ja melko vakaa tieteenalan orientaatio. Metaparadigma muodostuu tieteenalan kiin-
nostuksen kohdeilmiöitä määrittävistä abstrakteista käsitteistä ja niiden välisiä yhteyksiä
kuvaavista väittämistä, joista eri teoriat esittävät erilaisia variaatioita. (Alligood & Choi
1994, McEwen 2002e; myös mm. Fawcett 1989, Oldnall 1995, Donaldson & Crowley
2004, Kim 2004, Tinkle & Beaton 2004.) Hoitotieteessä näinä käsitteinä on pidetty ylei-
simmin hoitotyö-, ihminen-, terveys- ja ympäristö-käsitteitä (ks. mm. Fawcett 1989; vrt.
mm. Meleis 2005). Meleisin (2005) mukaan erilaiset teoriat eivät kilpailekaan keske-
nään, vaan täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä kuvaa tieteenalan kohdeilmiöstä.
Näin ollen myös eri teorioissa eri tavoin määriteltyjen keskeisten käsitteiden voidaan olet-
taa määrittävän tieteenalan tutkimuskohteen ja näkökulman eri puolia (ks. mm. Marri-
ner-Tomey 1994).

Metaparadigma voidaan Moodyn (1990) mukaan nähdä kehyksenä, jossa yksittäiset
teoriat tai täsmällisemmät paradigmat kehittyvät. Yleensä paradigmalla tarkoitetaan tie-
teenalan maailmankuvaa, joka tunnistaa tieteenalan kiinnostuksen kohteena olevia ilmi-
öitä ja selittää, millä ainutlaatuisella tavalla tieteenala näitä ilmiöitä käsittelee. Paradigma
voidaan nähdä metaparadigmaa suppeampana, abstraktina tapana ilmaista tieteenalan tie-
toperustaa, ja se on luonteeltaan filosofinen ja muuntuva. (Moody 1990, Lincoln & Guba
2000, Salmi 2000, Smith & Liehr 2003, Peterson 2004; ks. myös Fawcett 1989, Kiikeri &
Ylikoski 2004.) Paradigmaksi saatetaan kutsua myös esimerkiksi korkean abstraktiotason
käsitteellistä mallia (ks. Moody 1990, Fawcett 1989).

Tieteenalalla voi samanaikaisesti olla useampia vallitsevia paradigmoja, joskin yksi-
tai moniparadigmaisuudesta keskustellaan parhaillaan muun muassa hoitotieteessä (Guba
& Lincoln 1998, Newman 2004, Tinkle & Beaton 2004, Lauri & Kyngäs 2005). Siellä
ollaan Whallin ja Hicksin (2004) mukaan siirtymässä positivismin ja postmodernismin
paradigmojen jälkeen niin sanotun neomodernismin paradigmaan, jossa vaihtoehtoisia
lähestymistapoja ja menetelmiä hyödynnetään entistä vapaammin, ottaen samalla huomi-
oon tärkeät historialliset arvot ja perinteet. Neomodernismin paradigman mukaisesti filo-
sofisilta taustoiltaan erilaiset tutkijat voivat yhdessä työskennellä yhteisen tieteellisen
ongelman ratkaisemiseksi (Whall & Hicks 2004; ks. myös Sinkkonen & Kinnunen 1999,
Hentinen 2002).
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Hoitotiede on tyyppiesimerkki tieteenalasta, joka tutkimuskohteensa moninaisuuden
(esimerkiksi ihmisen ja terveyden kokonaisvaltaisuuden) vuoksi joutuu yhdistämään eri-
laisia näkökulmia ja usean eri tieteenalan teoreettisia aineksia (Morse 1995; ks. myös
Cody 2001, Gortner 2004, Newman 2004, Tinkle & Beaton 2004). Oman uniikin alueen
tunnistaminen on kuitenkin katsottu tärkeäksi, ja hoitotieteen asemaa itsenäisenä tieteen-
alana perustellaan muun muassa omilla käsitteellisillä näkökulmilla, jotka rajaavat hoito-
tieteen aluetta (Oldnall 1995, Vehviläinen-Julkunen 1999, Fawcett & Bourbonniere 2001,
McEwen 2002f, Kim 2004).

Tieteenala, joka tutkimuskohteensa vuoksi joutuu yhdistämään erilaisia näkökulmia,
tyypillisesti lainaa tai johtaa käsitteitä ja teorioita toisilta tieteenaloilta (Morse 1995,
Hardy 2004). Käsitteiden tuominen muualta edellyttää aina käsitteiden merkityksen tar-
kistamista, koska sama käsite voi olla merkitykseltään erilainen eri tieteenaloilla (esimer-
kiksi radiografia-käsite, ks. Sorppanen 2002). Merkityksen tarkistaminen on tärkeää
oman tieteenalan näkökulman säilyttämisen ja käsitteen sopivuuden arvioinnin kannalta.
(Donaldson & Crowley 1978, Morse 2000, 2001 ja 2004, Rodgers 2000c, Wills & McE-
wen 2002, Phillips 2004; ks. myös Medin ym. 2000.) Toisaalta DeKeyser ja Medoff-Coo-
per (2004) esittävät, että lainasta tulee oman tieteenalan käsite tai teoria, kun sitä käyte-
tään oman tieteenalan kontekstissa ja omalle tieteenalalle ominaisella tavalla.

2.2.3 Käsitteet ja niiden tutkiminen radiografiassa

Seuraava tarkastelu on rajattu suomalaiseen radiografian tutkimukseen, koska radiogra-
fian sisältö on eri maissa erilainen. Suomessa radiografiatieteen asema on erilainen kuin
muissa Pohjoismaissa, Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Myös radiografian koulutuk-
sessa (ks. mm. Voima 2005) ja röntgenhoitajan työssä on eroja. Suomessa (ja muissa Poh-
joismaissa) röntgenhoitajan työn katsotaan muodostuvan teknisistä ja hoidollisista alueis-
ta (ks. Laukkala 1994 ja 1998, Björk 2001). Muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
työn pääpaino on sen sijaan tekniikan hallinnassa (ks. Hokkanen 2001, Reinikainen 2000,
Vinnurva-Jussila ym. 2003, Auvinen 2004), joskin huomiota on jossain määrin kiinnitet-
ty myös hoidollisiin teemoihin ja potilaan näkökulmaan (ks. mm. Colyer 2000, Hafslund
2000, Clark ym. 2001, Murphy 2001), samoin kuin ”pehmeän” (mm. yhteiskuntatieteelli-
sen ja humanistisen) tiedon ja tutkimusvalmiuksien tarpeeseen (ks. Castle 2000, Nixon
2001, Adams & Smith 2003, Hogg 2004).

2.2.3.1 Käsitteiden tutkimisen ja kehittämisen taustaa radiografiassa

Tässä tutkimuksessa käytetty määritelmä radiografiasta radiografiatyönä, radiografian
koulutuksena ja radiografiatieteenä perustuu radiografian ammattisanastoon (Laukkala
1998), jonka on laatinut Suomen Röntgenhoitajaliiton vuonna 1997 perustama työryhmä.
Sanasto koostuu työryhmän mukaan radiografian keskeisistä käsitteistä.

Sanastossa radiografiatyöllä tarkoitetaan laillistetun röntgenhoitajan tekemää työtä,
johon sisältyy muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuva kliininen radiogra-
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fia. Se voidaan edelleen jakaa diagnostiseen radiografiaan (röntgen-, ultraääni-, mag-
neetti- ja isotooppitutkimukset ja interventiot) ja terapeuttiseen radiografiaan (sädehoito).
Radiografian koulutus tarkoittaa röntgenhoitajien ammatillista ja akateemista koulutusta,
jonka pääaine on radiografia. Koulutuksen perusta on kehittyvässä radiografiatieteessä,
käytännön kokemusperäisessä tiedossa ja muiden tieteenalojen tiedossa. Röntgenhoitajan
tutkinto antaa tiettyjen tietojen, taitojen ja asenteiden hallinnan muodostaman ammattipä-
tevyyden. Radiografiatiede käsittää työryhmän mukaan radiografiatyötä ja radiografian
koulutusta sekä niiden perusteita koskevan tutkimustoiminnan ja tietoaineksen. Radiogra-
fian tutkimus kohdistuu tähän alueeseen, ja radiografian tutkimusparadigman muodostaa
radiografian olemusta, perusteita, kiinnostuksenkohdetta ja metodeja ilmentävä käsitys.
Radiografian teorialla tarkoitetaan radiografian todellisuutta koskevaa systemaattista tie-
tojen järjestelmää ja radiografian mallilla todellisuutta kuvaavaa pelkistettyä esitystä.
(Laukkala 1998.)

Sanaston tarkoituksena on ollut helpottaa eri tahojen välistä viestintää täsmentämällä
termien käyttöä sekä selkeyttää ”suomalaista radiografian alaa, missä röntgenhoitajan
työhön kuuluu sekä potilaan hoidon että radiografian menetelmien ja tekniikan hallinta
tutkimusten ja hoitojen yhteydessä”. Keskeisenä ajatuksena on röntgenhoitajan, energian
ja kohteen vuorovaikutteinen kohtaaminen jossakin ympäristössä. Kliinisen radiografian
kohde on ihminen, joka humaanisuudessaan eroaa muiden radiografian alueiden koh-
teista. Radiografian keskeinen työmenetelmä on energian tehokas ja turvallinen hallinta:
röntgenhoitaja huolehtii työssään sekä kohteesta, energiasta että ympäristöstä niin, että
toiminta on tarkoituksenmukaista ja turvallista, sekä vastaa työn laadusta. (Laukkala
1998.)

Sanaston termit ja määritelmät on pyritty muotoilemaan niin, että ne mahdollistavat
röntgenhoitajan ammatin kehittymisen myös terveydenhuollon ulkopuolisille alueille.
Radiografia-termillä halutaan korvata radiologinen hoitotyö -termi, koska hoitotyö-termi
on työryhmän mukaan rajautunut enenevässä määrin kuvaamaan sairaanhoitajan työtä.
Radiografia-termin synonyymeja ovat mm. röntgenhoitajan työ ja käytännön radiografia.
Työryhmä tuo esiin radiografia-termin vaihtelevat tarkoitteet ja huomauttaa saman päte-
vän myös hoitotyö-termiin, joka voi tarkoittaa niin sairaanhoitajan työtä, kuin mitä
tahansa hoitamista. Myös ”hoitamista”, ”hoitoa”, ”potilaan hoitoa” ja ”hoitotyötä” käyte-
tään työryhmän mukaan vaihtelevasti. ”Hoitaminen” näyttäytyy työryhmän mukaan usein
eräänlaisena ideologisena, hyviä toimijoita luonnehtivana piirteenä. Sanaston saaman kri-
tiikin perusteella radiografia-termin ongelmaksi koettiin sen teknispainotteisuus ja toi-
saalta diagnostisen puolen korostuminen sekä termin vieraus suomalaisessa kontekstissa.
Termiä puolustettiin sen kansainvälisellä ymmärrettävyydellä. (Laukkala 1998.)

Käsitteiden systemaattinen tutkiminen ja kehittäminen on ollut radiografiassa toistai-
seksi vähäistä sekä Suomessa että ulkomailla. Käsitteet ovat kuitenkin jo 1990-luvulla
olleet esillä röntgenhoitajien ammatillisessa keskustelussa, jossa niiden kehittämisen ja
tutkimisen merkitys erityisesti omalle tieteenalalle on tiedostettu.

Laukkala (1994 ja 1995) on pohtinut ”radiologisen hoitotyön” käsitteitä suhteessa
röntgenhoitajan tehtäväalueeseen ja hoitotieteeseen, käsitteisiin liittyvää problematiikkaa
sekä käsitteiden kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia ja tarkastelee kriittisesti erityisesti
hoitotyö-käsitettä. Laukkalan (1994 ja 1995) mukaan hoitotiede- ja hoitotyö-käsitteet ovat
radiologisen hoitotyön kannalta ongelmalliset, koska niiden vaihteleva merkitys vaikeut-
taa niiden käyttämistä ja koska ne eroavat radiologisesta hoitotyöstä (röntgenhoitajan
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työstä) ja siinä tarvittavasta tieteellisestä perustasta sisällöllisesti ja orientaationsa osalta.
Ongelmia esiintyy erityisesti käytettäessä hoitotyö-käsitettä nursing-käsitteen merkityk-
sessä (vrt. caring), ja hoitotyön Laukkala (1994 ja 1995) näkee liittyvän kiinteästi sairaan-
hoitajan työhön.

Radiologista hoitotyötä (1994) Laukkala määrittelee röntgenhoitajan asiantuntijuusalu-
eeksi ja vastuualueeksi perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja röntgenhoi-
tajan toiminnaksi radiologisissa ja sädehoidon yksiköissä. Röntgenhoitajan tehtävänä on
radiologisissa tutkimuksissa ja sädehoidoissa hoitotyön menetelmin edistää ja ylläpitää
terveyttä sekä estää ja vähentää sairauksien aiheuttamia haittoja; tehtävänä on suorittaa
itsenäisesti tai ryhmän jäsenenä erilaisia tutkimuksia sekä sädehoidon suunnittelua, toteu-
tusta ja arviointia. Radiologinen hoitotyö lähtee potilaan tarpeista ja on osa potilaan koko-
naishoitoa, jossa röntgenhoitajan tehtävänä on korkeatasoisten terveyspalveluiden turvaa-
minen omalta osaltaan ja väestön säteilyrasituksen minimointi ja jossa käytetään sekä hoi-
totyön menetelmiä että radiologisia menetelmiä. Työhön liittyvä tekniikka on hallittava
niin hyvin, että tutkimustilanteessa on mahdollista keskittää päähuomio tekniikan sijasta
potilaaseen. (Laukkala 1994.)

Laukkala (1994) kritisoi radiologinen hoitotyö -käsitteen sopivuutta (jonka synonyy-
minä Laukkalan mukaan käytetään tyypillisesti esimerkiksi ”röntgenhoitajan työtä”) ja
esittää sen korvaamista käsitteellä kliinisen kuvantamisen ja sädehoidon hoitotyö, joka
ilmentää kattavasti röntgenhoitajan erityisosaamista terveydenhuollossa sekä työn muo-
dostumista hoitamisen ja tekniikan ulottuvuuksista yhdessä. Tätä aluetta Laukkala (1995)
nimittää tekniseksi hoitamiseksi, joka on hänen mukaansa röntgenhoitajan ainutkertaisen
pätevyyden alue ja joka on myös ”röntgenhoitajien ammatillisen tieteen” ainutkertaista
tutkimusaluetta. Tieteestä Laukkala (1995) käyttää nimitystä kliinisen kuvantamisen ja
sädehoidon tiede. Käsitteet ovat Laukkalan (1994) mukaan muuttuvia, ja sen vuoksi nii-
den kehittäminen ja tutkiminen on tärkeää erityisesti teorianmuodostuksen, tutkimuksen
ja alan kehittämisen kannalta. Erityisesti Laukkala (1995) korostaa oman tutkimusalueen
kirkastamista, koska ilman sitä röntgenhoitajan ammatin ydinalue jää kehittämättä.

2.2.3.2 Käsitteet hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen radiografian 
tutkimuksissa

Radiografian alaa koskevat tutkimukset ovat keskittyneet enimmäkseen röntgenhoitajan
käytännön työhön ja röntgenhoitajakoulutukseen. Tutkimuksia on tuotettu tieteellisinä
opinnäytetöinä lähinnä hoitotieteeseen sekä mm. kasvatustieteeseen ja terveyshallinto- ja
terveystaloustieteeseen, mutta niiden kokonaismäärä on vielä melko pieni. Puhtaasti käsi-
tetutkimuksen otteella radiografian alaa on tutkittu vain pro gradu -tutkielmien tasolla
(ks. Sorppanen 2002). Radiografiaa koskevista tutkimuksista voidaan löytää näkemyksiä
myös hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteistä, vaikka niitä ei tutkimuksissa
olekaan tarkasteltu suoranaisesti käsitetutkimuksen näkökulmasta. Röntgenhoitajan työtä
ovat tutkineet mm. Valtonen (2000) ja Walta (2001), koulutusta mm. Jaronen (2005),
potilasta ja ympäristöä Luotolinna-Lybeck (2003) ja potilaan näkökulmaa mm. Heikkilä
(1998), Aalto (1997) ja Karhu-Hämäläinen (2002).
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Tutkimusten mukaan röntgenhoitajan työssä yhdistyvät teknisyys ja inhimillisyys, eli
röntgenhoitajan on prosessissa hallittava sekä potilaan kohtelu että kuvantamisen onnistu-
minen (Valtonen 2000, Walta 2001, Karhu-Hämäläinen 2002). Röntgenhoitajan työn
ydinprosessi on Valtosen (2000) mukaan kuvantamistutkimuksen suorittaminen potilaalle,
ja sen lähtökohtana on tarve selvittää potilaan fyysistä terveydentilaa. Tilanne on tyypilli-
sesti lyhytkestoinen, ja sen onnistumiseksi röntgenhoitajan on hankittava tietoa muun
muassa lähetteestä, tarkkailtava tilannetta jatkuvasti ja tarvittaessa muutettava toimintaa
(Valtonen 2000, Walta 2001). Työhön liittyy monenlaista päätöksentekoa (Walta 2001).

Potilas, laitteet ja tilat ovat Wallan (2001) mukaan röntgenhoitajan työn konkreettisia
kohteita, ja niihin liittyvä tieto ja toiminta abstrakteja kohteita. Työn kohteisiin liittyvät
teot Walta (2001) jakaa vastuutekoihin (mm. potilaasta, laitteesta ja osaston päiväohjel-
masta huolehtiminen), kognitiivisiin tekoihin (mm. potilaan tarkkailu, toisten toimijoiden
seuraaminen, teknisten ratkaisujen varmistaminen), inhimillis-sosiaalisiin tekoihin (mm.
potilaan auttaminen), informatiivis-kommunikatiivisiin tekoihin (mm. potilaan ja muiden
ammattilaisten ohjaus), erityisiin ja vain röntgenhoitajan työlle tyypillisiin radiografisiin
tekoihin (mm. potilaan asettelu, kuvan ottaminen tai sädehoitaminen, säteilysuojelun
toteuttaminen), kliinisiin tekoihin (mm. hoitotoimenpiteiden toteuttaminen), logistisiin
tekoihin (mm. potilaan, lähetteen tai laitteiden siirtäminen), ennakoiviin ja valmiutta yllä-
pitäviin tekoihin (mm. potilaan, laitteiden ja tilojen valmistaminen) sekä tallentamistekoi-
hin (mm. potilaan hoidon ja tutkimustekniikan kirjaaminen). Työn päämääriä ovat inhi-
millisyys, turvallisuus ja sujuvuus (Walta 2001).

Valtosen (2000) mukaan hoitotyötä voisi röntgenhoitajan työssä olla potilaan fyysinen
hoitaminen, joka edellyttää sairaanhoidollista osaamista. Karhu-Hämäläinen (2002) puo-
lestaan korostaa potilaan hoidollista tukemista hoitohenkilökunnan tehtävänä (ks. myös
Luotolinna-Lybeck 2003); esimerkiksi potilaan hoidollisen tuen tarpeen kartoittamista, ja
siihen perustuvaa hoitotyön suunnitelmaa. Hoidolliseen tukeen kuuluvat potilaan tiedolli-
nen, psykososiaalinen ja toiminnallinen tukeminen sekä potilaan itsehoito ja osallistumi-
nen hoitoonsa ja päätöksentekoon. Hoidollinen tuki vaikuttaa positiivisesti potilaan hoi-
toon osallistumiseen. (Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003; ks. myös Aalto
1997).

Röntgenhoitajan työtä ohjaa tutkimusten mukaan potilaslähtöisyys (Valtonen 2000,
Walta 2001, Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003), ja työssä tulisi mahdolli-
suuksien mukaan pyrkiä omahoitajajärjestelmän mukaiseen toimintaan, josta Aalto
(1997) käyttää nimitystä samahoitajuus. Potilaan ohjaus, kohtelu ja valmistelu on toteu-
tettava spesifisti, kuvantamistutkimus huomioon ottaen, ja ne vaikuttavat tutkimuksen
onnistumiseen (Valtonen 2000, Luotolinna-Lybeck 2003). Hoito tai tutkimus puolestaan
vaikuttaa potilaana olevan ihmisen arkielämään (Heikkilä 1998, Karhu-Hämäläinen
2002).

Röntgenhoitajan työssä tarvitaan sekä ihmiseen että tekniikkaan liittyvää tietoperus-
taa, sen soveltamista (Valtonen 2000, Walta 2001) ja tiedon syventämistä (Jaronen 2005).
Työ vaatii omaa asiantuntijuutta (Valtonen 2000, Walta 2001), jota koulutus ei yksin takaa
(Valtonen 2000). Wallan (2001) mukaan työssä tarvitaan lisäksi toiminnalliseen ympäris-
töön liittyvää tietoa. Röntgenhoitajan työ on yhteistyötä potilaan ja hänen omaisensa,
muiden hoitoon osallistuvien ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa (Valtonen 2000, Walta
2001, Luotolinna-Lybeck 2003), ja asiakaspalvelu ja yhteistyö edellyttävät sosiaalista
osaamista (Valtonen 2000).
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Wallan (2001) mukaan röntgenhoitajat mieltävät työnsä osaksi suurempaa kokonai-
suutta terveydenhuollossa. Toimintaan toisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa liitty-
vät myös tiedonkulun merkitys tutkimusten ja hoitojen onnistumiselle (Luoto-
linna-Lybeck 2003), ja potilaan ohjaaminen toisen ammattilaisen puheille tarvittaessa
(Karhu-Hämäläinen 2002). Potilaan kohteluun liittyvä osaaminen on osittain yhteistä
muun terveydenhuollon kanssa (Valtonen 2000). Wallan (2001) mukaan röntgenhoitajan
työssä on muun terveydenhuollon kanssa yhteisiä alueita, mutta säteilyn tai muun ener-
gian käyttöön liittyvät menetelmät erottavat kuitenkin röntgenhoitajan työn muusta terve-
ydenhuollosta. Niiden hallinta on välttämätöntä, jotta toiminta olisi turvallista (Walta
2001).

Ihminen (potilas) on yksilö erilaisine yksilöllisine piirteineen, ja sen vuoksi myös
hänen tutkimuksensa tai hoitonsa on suunniteltava ja toteutettava yksilöllisesti (Heikkilä
1998, Valtonen 2000, Walta 2001; ks. myös Aalto 1997). Valtonen (2000) määrittelee
ihmisen kliinisen työn kohteeksi, joka nähdään ensisijaisesti fyysisenä entiteettinä. Anato-
mian osaaminen onkin röntgenhoitajakoulutuksen keskeisimpiä tavoitteita (Jaronen
2005). Karhu-Hämäläisen (2002) tutkimuksessa korostuvat myös ihmisen tiedolliset, toi-
minnalliset ja psykososiaaliset puolet, ja erityisesti tiedon tarve on ihmisellä keskeinen
(Heikkilä 1998, Luotolinna-Lybeck 2003).

Potilaan iällä ja sukupuolella, terveydentilalla ja siihen liittyvillä tekijöillä (esimerkiksi
sairaudella, muilla hoidoilla ja sivuvaikutuksilla) ja turvallisuuden tunteella on vaikutusta
potilaan hoitoon osallistumiseen ja yhteistyön onnistumiseen tutkimustilanteessa
(Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003). Ne vaikuttavat myös esimerkiksi
potilaan pelkoon (Heikkilä 1998). Potilaan sosiaalisen tukiverkon huomioon ottaminen on
tärkeää (Heikkilä 1998): esimerkiksi vanhempien läsnäolo on lapselle tärkeää tutkimusti-
lanteessa (Luotolinna-Lybeck 2003), ja ero läheisistä voi lisätä potilaan pelkoa tutki-
musta tai hoitoa kohtaan (Heikkilä 1998). Aallon (1997) mukaan ihminen on myös aktii-
vinen toimija, joka luonnostaan pyrkii ylläpitämään ja kehittämään itseään.

Ympäristöön voidaan katsoa kuuluvan tekniset laitteet, välineet ja ihmiset sekä toimin-
nan tilat, samoin kuin sairaan ihmisen kohtaaminen. Ympäristössä voi esiintyä monen-
laista vaihtelua, ja siihen voi liittyä esimerkiksi aseptiikan vaatimuksia. (Valtonen 2000.)
Ympäristöön voi liittyä myös informaatiokanavia potilaan suuntaan (Karhu-Hämäläinen
2002). Käytettävät koneet ja välineet (Luotolinna-Lybeck 2003) ja itse toimenpiteet
(Heikkilä 1998) voivat aiheuttaa potilaalle pelkoa ja turvattomuutta; ympäristö saatetaan
myös kokea viihtyisyyden kannalta puutteelliseksi (Karhu-Hämäläinen 2002). Ympäris-
tössä painottuvat fyysiset tekijät (Valtonen 2000, Luotolinna-Lybeck 2003, Karhu-Hämä-
läinen 2002) ja turvallisuusnäkökohdat (Valtonen 2000, Luotolinna-Lybeck 2003. Ympä-
ristö on myös muuttumassa virtuaaliseksi, mikä on Wallan (2001) mukaan otettava huo-
mioon röntgenhoitajien koulutuksessa. Potilaalle tärkeitä tekijöitä ovat hoidon huolellinen
toteutus, turvallisen olon kokeminen, ystävällinen ilmapiiri ja palvelualttius
(Karhu-Hämäläinen 2002.) Ympäristön kehittämisessä tulisikin ottaa huomioon potilas-
ryhmäkohtaiset tarpeet (Luotolinna-Lybeck 2003).

Terveys on tutkimusten mukaan röntgenhoitajan työn tavoite: potilaan fyysinen tervey-
dentila on kuvantamistutkimuksen lähtökohta, ja tutkimus tehdään potilaan terveydentilan
selvittämiseksi ja potilaan hoitamiseksi (Aalto 1997, Valtonen 2000, Walta 2001). Halu
oman terveydentilan selvittämiseen voi myös olla syy potilaan osallistumiseen seulonta-
tutkimukseen (Aalto 1997). Valtosen (2000) mukaan röntgenhoitajan on työssään tunnet-
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tava sairauksien erilaiset vaikutukset elimistöön ja niiden näkyvyys eri kuvantamismene-
telmillä. Hoito tai tutkimus voi vaikuttaa terveyteen sitä edistävän vaikutuksen lisäksi
myös haitallisesti (Walta 2001), ja haitat voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä (Karhu-Hämä-
läinen 2002). Terveydentilaan ja haittoihin voivat vaikuttaa ihmisen yksilölliset ominai-
suudet, kuten sairaus, ikä, sukupuoli ja hoidon vaihe (Heikkilä 1998, Karhu-Hämäläinen
2002). Myös ihmisen kokemus haitasta on yksilöllinen (Heikkilä 1998, Luoto-
linna-Lybeck 2003).

2.2.4 Käsitteet hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen hoitotieteessä 

Hoitotieteestä tieteenalana on kehitetty useita erilaisia teoreettisia kuvauksia. Käsitteet
hoitotyö, ihminen, ympäristö ja terveys voidaan tunnistaa niistä kaikista eksplisiittisesti
tai implisiittisesti, joskin eri tavoin kuvailtuina, korostuneina ja yhdistettyinä. (Lauri
1983, Fawcett 1989 ja 2004, Moody 1990, Marriner-Tomey 1994, McEwen 2002e, Cra-
ven & Hirnle 2003, Bredow 2004.) Käsitteet tunnistettiin 1970-luvulla hoitotyön opetus-
ohjelmista ja niissä käytetyistä teorioista ja malleista. Niiden keskeisyys hoitotieteessä sai
edelleen tukea siinä määrin, että 1980-luvulla saavutettiin yksimielisyys hoitotyön, ympä-
ristön, terveyden ja ihmisen asemasta keskeisinä peruskäsitteinä, ns. metaparadigmakäsit-
teinä. (Fawcett 1989, Bishop 1994c, Oldnall 1995, McEwen 2002e.)

Näiden käsitteiden keskeisyyttä on sittemmin myös kritisoitu hoitotieteen teoreetikoi-
den (mm. Cameron-Traub 1991, Newman ym. 1991, Thorne ym. 1998, Meleis 2005) kes-
kuudessa, ja erityisesti käsitteiden välisten yhteyksien on todettu kaipaavan lisäselvitystä
(Bishop 1994c). Kritiikki on kohdistunut muun muassa käsitteiden kattavuuteen, sopivuu-
teen ja siihen, että ne enemmänkin sekoittavat kuin kirkastavat hoitotieteen tutkimuskoh-
detta. (McIntyre 1995, Thorne ym. 1998, McEwen 2002e, Meleis 2005.) Toisistaan irral-
lisina ne eivät myöskään nosta esiin filosofisia tai tutkimusta ohjaavia kysymyksiä (New-
man ym. 2004). Viime aikoina käsitteistä on myös esitetty uusia näkökulmia, ja käsitteet
ovat jossain määrin muuttumassa (Thorne ym. 1998, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004).

2.2.4.1 Hoitotyö-käsite

Hoitotyö-käsite on kaikissa hoitotieteen teorioissa keskeinen, ja sen määritelmä voi kuva-
ta hoitotyön olemusta, hoitajien toimintaa, ja hoitajien ja asiakkaan (potilaan) välistä vuo-
rovaikutusta (Craven & Hirnle 2003). Muun muassa Lauri (1983) käyttää hoitotyö-käsit-
teen tilalla käsitettä hoitotyön toiminnot.

Hoitotyö nähdään useiden teoreetikkojen (mm. Rogers, Johnson, Abdellah, Wieden-
bach, Leininger, Wagner) muodostamissa määritelmissä toisaalta tieteenä ja tietona, ja
toisaalta taitona ja ammattitoimintana (Conner ym. 1994, McEwen 2002e, Craven &
Hirnle 2003, Meleis 2005). Siihen vaikuttavat erilaiset eettiset, moraaliset ja arvolähtö-
kohdat (Benner, Levine), ja se on lähtökohdiltaan ja luonteeltaan humanistista ja luovaa
(mm. Levine, Rogers, Leininger, Rogers, Orem) (Fawcett 1989, Alexander & Keller
1994, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Hoitotyön tiede- ja taitoluonteeseen liittyy
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kiinteästi tieto, joka hoitotyössä on niin potilaasta ja ympäristöstä saatua tietoa kuin hoito-
työn taustalla olevaa tieteellistä (hoitotieteellistä) tietoa (mm. Levine, Roy) (Fawcett
1989, Craven & Hirnle 2003). Rogersin mukaan hoitotaito on nimenomaan abstraktin
hoitotieteen käyttämistä ihmisen hyväksi (Fawcett 1989). Hoitotyöhön liittyy olennai-
sesti myös hoitajan toteuttama päätöksenteko ja johtopäätösten muodostaminen (mm.
Nightingale, Henderson, Roy, Orem) (Lauri 1983, Blue ym. 1994, DeGraaf ym. 1994,
DeMeester ym. 1994).

Hoitotyössä on muun muassa Rogersin, Kingin, Johnsonin, Oremin, Abdellahin ja Tra-
velbeen mukaan kyse ihmisen ja yhteiskunnan palvelusta (Fawcett 1989, Ackermann ym.
1994, Dycus ym. 1994, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Hoitotyössä korostuu yksi-
löllisyys: muun muassa Levine, Rogers ja Orem painottavat yksilön ainutkertaisuuden
merkitystä hoitotyön lähtökohtana ja yksilöä hoidon keskipisteenä, ja Abdellahin mukaan
myös sairaanhoitaja toimii hoitotyössä yksilönä (Fawcett 1989, Dycus ym. 1994). Hoito-
työn kohteena voi olla yksilön lisäksi myös ryhmä tai yhteisö (mm. Thorne ym., King,
Leininger, Newman) (Fawcett 1989, Alexander ym. 1994a, Keffer ym. 1994). Hoitotie-
teen perustana on tyypillisesti ihmisen terveyteen liittyvä tarve, ongelma tai puute tai
ihmisen ympäristöstä lähtöisin oleva, terveyteen kohdistuva haaste, stressitekijä tai muu-
tos. Hoitotyö on tarkoituksenmukaista silloin, kun ihminen ei kykene hoitamaan itseään
tai hänen hoidostaan riippuvaisia muita ihmisiä (Orem) tai toimimaan sosiaalisissa roo-
leissaan (Meleis, King) (Fawcett 1989, Ackermann ym. 1994). Perustana olevia tarpeita
kuvataan hoitotyön määritelmissä muun muassa ihmisen perustarpeiksi (Henderson), ter-
veystarpeiksi (mm. Abdellah) tai inhimillisiksi tarpeiksi (Patterson & Zderad), itsehoidon
vaatimuksiksi (Orem), avuttomuudeksi tai avuntarpeeksi (Orlando, Wiedenbach) tai ter-
veysongelmiksi (Barnard) (Fawcett 1989, Baker ym. 1994, Dycus ym. 1994, DeMeester
ym. 1994, Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005).

Hoitotyö on tavoitteellista toimintaa (mm. Peplau, Wiedenbach), ja tavoite nousee
usein terveyden määritelmistä (Fawcett 1989, Meleis 2005). Hoitotyön keskeiset tavoit-
teet voidaan löytää jo Nightingalen esittämästä määritelmästä, jossa hoitotyöllä pyritään
saattamaan potilas tilaan, jossa hänellä ei ole sairautta tai hän voi toipua siitä. Tämän seu-
rauksena luonnolla on parhaat mahdollisuudet ylläpitää tai palauttaa terveyttä. (Lauri
1983, McEwen 2002e.) Hoitotyön tavoitteena onkin useimmissa määritelmissä ihmisen
terveyden edistäminen (mm. Parse, Pender, Artinian & Conger, Mercer), terveydentilan
säilyttäminen ja palauttaminen (mm. Levine), tai molemmat (mm. Rogers, King, Neu-
man, Johnson, Leininger, Watson, Thorne ym.) (Alexander ym. 1994a, Barhart ym. 1994,
Bee ym. 1994, Tillett 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003). Myös sairauden
ehkäiseminen (Rogers, Travelbee, Watson), oireiden ja kärsimyksen lievittäminen
(Orlando, Thorne ym.) ja hyvän olon lisääminen (Eriksson) kuuluvat määritelmien
mukaan hoitotyön tavoitteisiin (Fawcett 1989, Barhart ym. 1994, Grönroos ym. 1994).
Auttaminen hoitotyön tavoitteena tulee selkeästi esiin muun muassa Kingin, Oremin,
Abdellahin sekä Ericksonin, Tomlinin ja Swainin määritelmissä (Fawcett 1989, Cald-
well-Gwin ym. 1994, Dycus ym. 1994, Craven & Hirnle 2003, ks. myös Chinn & Kra-
mer 1995). Terveyden edistäminen voidaan nähdä kehitysprosessina, joka suuntautuu
Fitzpatrickin mukaan kohti terveyttä ja Newmanin mukaan kohti korkeampaa tietoisuu-
den tasoa ja joka Ericksonin, Tomlinin ja Swainin mukaan hyödyntää ihmisen omia voi-
mavaroja (Alexander ym. 1994b, Caldwell-Gwin ym. 1994, McEwen 2002e).



38
Hoitotyöllä voidaan pyrkiä ihmisen eheyden tai kokonaisuuden saavuttamiseen
(Levine) tai ihmisen riippuvuuden vähentämiseen ja itsenäisyyden lisäämiseen (Adam,
Henderson, Barnard) (Baker ym. 1994, Creekmur ym. 1994, Meleis 2005). Juuri ihmisen
kokonaisuuden (Rogers) ja hänen koko ympäristönsä (Neuman, Roy, Andrews ja Roy)
huomioon ottaminen ja holistinen auttaminen (Erickson, Tomlin ja Swain) tekevät hoito-
työn alueesta ainutlaatuisen (Fawcett 1989, Beckman ym. 1994, Blue ym. 1994, McE-
wen 2002e, Craven & Hirnle 2003). Hoitotyön tavoitteena voi olla myös ihmisen kasva-
minen tai kypsyminen (Pender, Peplau, Hall, Barnard), ihmisen auttaminen hoitamaan
itseään (Erickson, Tomlin ja Swain, Orem, Abdellah, Wagner) tai ihmisen täydellisen
potentiaalin ja kykyjen saavuttaminen (Wagner, Wiedenbach) (Fawcett 1989, Baker ym.
1994, Brophy ym. 1994, Caldwell-Gwin ym. 1994, Dycus ym. 1994, Grandstaff ym.
1994, Tillett 1994, Meleis 2005). Hoitotyön tehtävänä on tukea ihmistä sairauden kohtaa-
misessa ja sen kanssa selviämisessä (Travelbee, Leininger, Artinian & Conger), kuoleman
lähestyessä (King, Leininger, Thorne ym.), tai sairauden tarkoituksen löytämisessä (Tra-
velbee, Parse) (Fawcett 1989, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005).

Hoitotyössä keskeistä on ihmisten välinen vuorovaikutus (Lauri 1983, Chinn & Kra-
mer 1995, Craven & Hirnle 2003). Useat teoreetikot (mm. Levine, King, Peplau, Travel-
bee, Duldt, Mercer, Patterson ja Zderad sekä Erickson, Tomlin ja Swain) korostavat mää-
ritelmissään hoitotyötä inhimillisenä vuorovaikutuksena ja ihmisten välisenä prosessina
(Lauri 1983, Fawcett 1989, Ackermann ym. 1994, Bee ym. 1994, Hobble ym. 1994,
McEwen 2002e). Hoitotyölle on ominaista myös toiminta, joka on luonteeltaan sarja- tai
prosessimaista (mm. King, Orem, Orlando, Travelbee, Roy) (Fawcett 1989, Ackermann
ym. 1994, Eben ym. 1994, Fisher ym. 1994, Meleis 2005). Hoitotyön prosessin vaiheet
vaihtelevat eri teorioissa ja määritelmissä, mutta pääpiirteissään hoitotyön prosessi koos-
tuu ihmisen terveydentilan ja tarpeiden arvioimisesta, hoitotyön tavoitteiden asettami-
sesta, hoitotyön toteutuksesta ja ihmisen terveydentilan ja hoitotyön tulosten arvioimi-
sesta (Fawcett 1989).

Näkemys hoitotyöstä hoitajan ja potilaan väliseen, inhimilliseen vuorovaikutukseen
keskittyvänä auttamisprosessina ei Chinnin ja Kramerin (1995) mukaan erota selkeästi
hoitotyötä (tai hoitotiedettä) muista aloista, mutta auttaa merkittävällä tavalla kohdista-
maan hoitotyön käytännössä tarvittavan tiedon tuottamista. Muun muassa Leininger ja
Watson ovat korostaneet hoitamista tai huolenpitoa (caring) hoitotyön keskeisenä yti-
menä, ja viime aikoina sen avulla on pyritty määrittelemään hoitotyön ainutlaatuista ase-
maa terveydenhuollossa. Pyrkimyksenä on ollut myös tuoda teoriaa lähemmäs niitä
ammattilaisia, jotka toteuttavat hoitamista hyvin teknisissä ympäristöissä. (Thorne ym.
1998, McEwen 2002e, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004, Newman ym. 2004.) Käsitettä
on kuitenkin kritisoitu, koska sen ei katsota olevan hoitotyölle ainutlaatuinen. Hoitajan
rooliin liittyen ajankohtaiseksi on noussut kysymys siitä, katsotaanko hoitajan olevan
aktiivinen asiantuntija vai potilaan aktiivista roolia tukeva läsnäolija. (Fawcett ja Malinski
1996, Thorne ym. 1998, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004.)
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2.2.4.2 Ympäristö-käsite

Cravenin ja Hirnlen (2003) mukaan ympäristö sisältää kaikki yksilöön sisäisesti tai ulkoi-
sesti vaikuttavat tekijät. Ympäristö-käsitteelle on keskeistä kiinteä ja jatkuva vuorovaiku-
tussuhde ihmiseen (Lauri 1983, Ackermann ym. 1994, Chinn & Kramer 1995, McEwen
2002e). Ihminen ja ympäristö ovat yhtenäinen kokonaisuus, ja ympäröivä yhteisö tai kult-
tuuri on keskeinen ihmistä muokkaava voima (mm. Neuman, Roy, Pender, Wagner) (Blue
ym. 1994, Tillett 1994, Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003). Peplaun mukaan
ympäristö sisältää organismin ulkopuoliset ja kulttuurikontekstin voimat, joista omaksu-
taan tavat, tottumukset ja uskomukset (Brophy ym. 1994). Chinnin & Kramerin (1995)
mukaan Nightingale käsitti ympäristöllä kaikki organismin ulkopuoliset, siihen vaikutta-
vat tekijät ja voimat, joista keskeisiä ovat tuuletus, lämpö, valo, äänet, puhtaus ja ruoka-
valio (ks. myös Lauri 1983, DeGraaf ym. 1994, Craven & Hirnle 2003). Esimerkiksi
Newmanin ja Oremin mukaan ihmiseen vaikuttavat tekijät voivat olla myös sisäisiä
(Fawcett 1989, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003). Ympäristöä pidetään erilaisten
stressitekijöiden tai ”syötteiden” lähteenä (mm. Johnson, King, Erickson, Roy), jotka
saattavat horjuttaa ihmisen tasapainoa (Neuman) tai asettaa ihmiselle haasteita (Hall) tai
esteitä, joiden vuoksi ihminen kokee tarvitsevansa apua (Wiedenbach) (Fawcett 1989,
Ackermann ym. 1994, Caldwell-Gwin ym. 1994, Danko ym. 1994, Grandstaff ym. 1994,
McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Parse määrittelee vuorovaikutuk-
sen ihmisen ja ympäristön välisenä energiansiirtona (Craven & Hirnle 2003). Rogersin
mukaan keskinäisen vuorovaikutuksensa seurauksena ihminen ja ympäristö kehittyvät
vähitellen kohti kasvavaa järjestyneisyyttä ja erilaistumista (Fawcett 1989). Artinian ja
Conger nimittävät kehitykselliseksi ympäristöksi niitä tapahtumia, tekijöitä ja voimia, jot-
ka vaikuttavat ihmiseen hänen kulkiessaan kohti kehitysvaiheitaan (McEwen 2002e).

Levinen, Kingin ja Travelbeen mukaan ympäristö muodostaa ihmisten välisen kanssa-
käymisen taustan (Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002e, Meleis 2005). Ympäristöön
sisältyvät monissa määritelmissä esimerkiksi perhe, yhteiskunta tai kulttuuri (Orem), poti-
laan koti ja yhteisö (Abdellah), ja kaikki merkittävät tahot, joiden kanssa ihminen on vuo-
rovaikutuksessa (Wagner) (McEwen 2002e). Abdellahin tavoin Levine ja King sisällyttä-
vät ympäristöön myös sairaanhoitajan (Ackermann ym. 1994, Dycus ym. 1994, McEwen
2002e). Fitzpatrickin ja Whallin mukaan Nightingale sisällytti myös potilaan ja sairaan-
hoitajan välisen sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen osaksi ympäristöä (DeGraaf
ym. 1994). Artinian käyttää hoitajan ja asiakkaan vuorovaikutuksessa syntyvästä ympä-
ristöstä nimitystä situationaalinen ympäristö (McEwen 2002e). Watson määrittelee ympä-
ristön hoitamisen ja hoitamiskulttuurin terveysvaikutuksen kautta (Craven & Hirnle
2003).

Useat hoitotieteen teoreetikot (muun muassa Levine, Wagner, Neuman, Roy, ja New-
man) jakavat ympäristön ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön (Fawcett 1989, McEwen
2002e, Meleis 2005). Ulkoiseksi ympäristöksi määritellään esimerkiksi kaikki jakamatto-
man ihmisen ulkopuolella oleva (Rogers) (Fawcett 1989). Levine on jakanut ulkoisen
ympäristön havaintoympäristöön (aistien välittämät näkö-, ääni-, haju-, maku- ja kosketu-
särsykkeet sekä orientoituminen tilaan), toimintaympäristöön (ei-havaittavat tekijät, kuten
radioaktiivisuus ja mikro-organismit) ja käsiteympäristöön (kehittyy yksilön kulttuurisista
malleista, arvoista ja hengellisyydestä ja välitetään kielen ja ajattelun avulla) (Fawcett
1989, Meleis 2005). Neumanin mukaan ulkoinen ympäristö käsittää ihmisen ulkopuo-
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lella ja ihmisten välillä tapahtuvan ja sisäinen ympäristö ihmisen sisällä tapahtuvan vuo-
rovaikutuksen (Fawcett 1989, Beckman ym. 1994, McEwen 2002e). Kolmas Neumanin
erottama ympäristön ulottuvuus, ihmisen luoma ympäristö, liittyy sekä sisäiseen että
ulkoiseen ympäristöön, ja sitä kehitetään tiedostamatta eräänlaisena järjestelmän eheyden
vertauskuvana (Fawcett 1989, Beckman ym. 1994). King määrittelee sisäisen ympäristön
tehtäväksi muuntaa energiaa käytettäväksi mukautumisessa ulkoisen ympäristön muutok-
siin (Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Patterson ja Zderad sisällyttävät ympäristöön
ihmisinä ja esineinä ilmenevän objektiivisen maailman sekä sen subjektiiviset merkityk-
set ihmiselle (Meleis 2005). Ne liittyvät ympäristöön myös muun muassa Bennerin ja
Wrubelin määritelmissä (Alexander & Keller 1994). Barnard erottaa toisistaan elollisen ja
elottoman ympäristön. Elottomaan ympäristöön kuuluu kaikki mitä voidaan tunnustella ja
käsitellä, kuten ihmiset, esineet, paikat, äänet ja näkö- ja tuntoaistimukset, ja elolliseen
hoitajan toiminnot. (Baker ym. 1994.) Ympäristöön voidaan rinnastaa myös ne tietyt inhi-
milliset olotilat, jotka ovat kaikille ihmisille yhteisiä ja kuuluvat ihmisenä olemiseen
(Hobble ym. 1994). Näitä ovat Travelbeen mukaan kärsimys, toivo, kipu ja sairaus. Vielä
laajempi on Levinen määritelmä, jonka mukaan ympäristöä on kaikki ihmisen kokema
(Craven & Hirnle 2003).

Hoitotieteen teoreetikoiden näkemysten mukaan ympäristö on monitasoinen ja
monista osista koostuva kokonaisuus (mm. Thorne ym., Orem, Wiedenbach), joka on
yksilöllinen jokaiselle ihmiselle (Rogers) ja joka Leiningerin mukaan antaa merkityksen
ihmisen ilmaisuille, tulkinnoille ja sosiaaliselle kanssakäymiselle tietyssä fysikaalisessa,
ekologisessa, sosio-poliittisessa ja kulttuurillisessa taustassa (Fawcett 1989, Daily ym.
1994, McEwen 2002e, Meleis 2005). Neumanin ja Wagnerin näkemyksen mukaan ympä-
ristö on järjestelmänä avoin ja sallii aineen, energian ja tiedon siirron ihmisten välillä
(McEwen 2002e). Vaikka ympäristön on monissa teorioissa katsottu olevan tärkeä käsite,
sitä käsitellään kuitenkin vain osassa teorioita. Onkin esitetty, että ympäristö määriteltäi-
siin hoitotieteessä monikerroksisena kontekstina, joka toisaalta on erottamattomasti yhte-
ydessä ihmiseen ja toisaalta muodostaa ihmiselle taustan ja olosuhteet, joihin ihmisen on
sopeuduttava. (DeKeyser & Medoff-Cooper 2004, Thorne ym. 1998.) 

2.2.4.3 Terveys-käsite

Terveys osoittaa hoitotieteessä Cravenin ja Hirnlen (2003) mukaan yleensä ihmisen
hyvinvoinnin tilaa. Se voidaan nähdä terveenä ja sairaana olon jatkumona (mm. Levine,
Rogers, Neuman, Roy) tai kaksijakoisesti terveytenä tai sairautena (mm. Johnson, Orem)
(Fawcett 1989, McEwen 2002e). Lauri (1983) käyttää terveys-käsitteen sijasta käsitettä
terveys-sairaus. Jo Nightingale käsitti terveyden laajempana kuin vain sairauden tai tau-
din puuttumisena, ja tämän näkemyksen tuovat määritelmissään esille myös muun muas-
sa Barnard, Erickson, Tomlin ja Swain, Benner ja Wrubel sekä Eriksson (Alexander &
Keller 1994, Caldwell-Gwin ym. 1994, Grönroos ym. 1994, McEwen 2002e).

Travelbee ja Henderson jakavat terveyden objektiiviseen terveyteen, joka tarkoittaa
ammatti-ihmisen tekemiin ja diagnostisiin arvioihin perustuvaa taudin, vamman tai vaja-
vuuden puuttumista, sekä subjektiiviseen terveyteen, joka tarkoittaa ihmisen omaa arvi-
ota vastaavaa hyvinvoinnin tilaa (Hobble ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle
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2003). Myös Watson, Parse ja King tuovat määritelmissään esiin terveyden subjektiivi-
sen ja kokemuksellisen puolen (Fawcett 1989, Barhart ym. 1994, Lee ym. 1994, McE-
wen 2002e, Craven & Hirnle 2003). Benner & Wrubel sen sijaan määrittelevät terveyden
arvioitavissa olevaksi asiaksi; koetun terveyden he katsoivat viittaavaan hyvään vointiin
(Alexander & Keller 1994).

Nightingale määritteli terveyden hyvinvoinniksi ja kaikkien kykyjen täysipainoiseksi
käyttämiseksi (DeGraaf ym. 1994). Hyvinvointi ja kaikkinainen tasapaino ja sopusointu
kuuluvat terveyteen useissa myöhemmissäkin määritelmissä (mm. Newman, Henderson,
Watson, Wagner, Leminen), ja tasapainoisuus on sekä rakenteellista että toiminnallista
(Orem) (Hentinen & Lauri 1983, Barhart ym. 1994, Keffer ym. 1994, McEwen 2002e).
Muun muassa Neuman sekä Patterson ja Zderad rinnastivat terveyden hyvinvointiin, joka
Neumanin mukaan tarkoittaa olotilaa, jossa kaikki ihmisen osajärjestelmät ovat harmoni-
assa kokonaisuuden kanssa. (Fawcett 1989, Beckman ym. 1994, McEwen 2002e, Craven
& Hirnle 2003, Meleis 2005). Hyvän olon tunne ja terveys ilmentää Neumanin mukaan
ihmisen erilaisten tarpeiden tyydyttymistä, joka sisältyy terveyteen myös muun muassa
Abdellahin, Orlandon ja Hendersonin määritelmissä (Hentinen & Lauri 1983, Fawcett
1989, McEwen 2002e, Meleis 2005). Ericksonin, Tomlinin ja Swainin sekä Levinen
mukaan terveyteen kuuluu fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi sosiaalinen hyvin-
vointi (Fawcett 1989, Caldwell-Gwin ym. 1994).

Terveys määräytyy Levinen ja Leiningerin mukaan sosiaalisesti, ja se liittyy ihmisen
kykyyn suoriutua erilaisista sosiaalisista roolitoiminnoistaan (Leininger, King, Duldt)
(Fawcett 1989, Ackermann ym. 1994, Artigue ym. 1994). Levine ja Orem korostavat ter-
veyttä ihmisen integriteetin ja kokonaisuuden ylläpitäjänä, Hall ihmisen kypsän identitee-
tin kehittymisenä ja Henderson ihmisen itsenäisyyteen liittyvänä tekijänä (Grandstaff ym.
1994, Craven & Hirnle 2003). Terveys on myös arvo (Rogers) tai hyve (Eriksson), jota
hoitotyö ja terveydenhuollon edustajat (Johnson) tavoittelevat (Fawcett 1989, Conner ym.
1994, Grönroos ym. 1994, Chinn & Kramer 1995; ks. myös Lauri & Kyngäs 2005).

Terveyteen kuuluvaa hyvinvoinnin ja tasapainon tilassa olemista luonnehditaan tervey-
den määritelmissä "kokonaisuuden" (mm. Andrews, Pender, Chinn ja Kramer) tai "ehey-
den" tilaksi (mm. Orem, Eriksson, Levine, Roy) (Hentinen & Lauri 1983, Fawcett 1989,
Blue ym. 1994, Grönroos ym. 1994, Tillett 1994, Chinn & Kramer 1995, McEwen
2002e). Terveyteen sisältyy kokonaisuuden tai eheyden tilassa olemisen lisäksi niihin pyr-
kiminen ja niitä kohti siirtyminen (Chinn ja Kramer, Peplau, Barnard, Rogers) (Fawcett
1989, Chinn & Kramer 1995). Terveyden tilaan päästyään ihminen on saavuttanut kehi-
tysasteen (Pender), jossa hänellä on käytössään koko elämänpotentiaalinsa ja jossa hän
pystyy toimimaan ja selviytymään itsenäisesti (Wagner, Duldt, Henderson) ja ylläpitä-
mään terveyttään (Neuman, Orem) (Fawcett 1989, DeMeester ym. 1994, Tillett 1994,
Meleis 2005). Terveys ilmenee Johnsonin mukaan tavoitteisena, järjestelmällisenä ja
ennustettavana käyttäytymisenä, joka on tehokasta ja johtaa suorituksiin (Fawcett 1989,
Craven & Hirnle 2003). Newmanin mukaan myös ihmisen tietoisuuden taso kehittyy ter-
veyden prosessissa korkeammaksi (Keffer ym. 1994). Terveys nähdään useimmiten
dynaamisena tilana ja prosessina (mm. Peplau, Johnson, Neuman, Eriksson, Abdellah),
joka vaatii ihmiseltä jatkuvaa sopeutumista tai mukautumista (King, Wagner, Fawcett,
Levine, Roy ja Roberts) (Hentinen & Lauri 1983, Lauri 1983, Fawcett 1989, Ackermann
ym. 1994, Craven & Hirnle 2003).
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Terveyden käsitteeseen liittyy kiinteästi käsitys sairaudesta. Sairautta on luonnehdittu
yksilön pyrkimykseksi suojella itseään, valloilleen päässeeksi ja säätelemättömäksi häi-
riöksi (Levine), tasapainottomuudeksi tai normaalista poikkeavaksi tilaksi ihmisen biolo-
gisessa tai psyykkisessä rakenteessa, konfliktiksi sosiaalisissa suhteissa (King) tai ihmi-
sen sopeutumismekanismien tehottomuudesta johtuvaksi eheyden puuttumiseksi
(Andrews ja Roy) (Fawcett 1989, Blue ym. 1994). Johnson rinnasti epätasapainoisen ja
epävakaan käyttäytymisen sairauteen (Fawcett 1989). Benner ja Wrubel korostivat sairau-
den kokemuksellista luonnetta (sairautta puutteen tai toimintahäiriön kokemuksena) ja
erottivat sairauden fyysisesti arvioitavissa olevasta taudista (Alexander & Keller 1994).

Terveyden suhteen viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että sen lisäksi hoito-
työn tavoitteena voi olla esimerkiksi elämänlaadun parantaminen. Terveyden nähdään
vaihtelevasti heijastavan joko ihmisen yhtä ulottuvuutta tai koko ihmistä. Ihminen arvot-
taa elämäänsä ja olosuhteitaan omien yksilöllisten kriteeriensä perusteella, jotka hoito-
työssä tulee ottaa huomioon. (Thorne ym. 1998, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004.) Ter-
veys on edelleen keskeinen käsite hoitotieteessä, ja sen rinnalle on viime aikoina noussut
erityisesti terveyskokemus (Newman ym. 2004).

2.2.4.4 Ihminen-käsite

Keskeisin ihmiseen liittyvä hoitotieteen teoreetikoiden näkökulma on holistinen ihmiskä-
sitys, näkemys ihmisestä kokonaisuutena (Fawcett 1989, Chinn & Kramer 1995). Ihmisen
kehon ja mielen erottamattomuutta korostavat muun muassa King ja Henderson (Chinn &
Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Johnson määrittelee ihmisen seitse-
män erilaisen alajärjestelmän yhdessä muodostamaksi käyttäytymisjärjestelmäksi (Faw-
cett 1989, Conner ym. 1994). Tyypillisimmin ihmisen kokonaisuuden nähdään muodostu-
van fyysis-biologisesta, psykologisesta ja sosiaalisesta alajärjestelmästä, kuten muun
muassa Oremin, Travelbeen, Wagnerin ja Lemisen määritelmissä (Hentinen & Lauri
1983, Fawcett 1989, Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Myös
Roy erottaa ihmisessä fysiologisesti toimivien anatomisten osien muodostaman biologi-
sen tason, psykologisen puolen, jonka yhteistyö biologisen puolen kanssa ilmenee ihmi-
sen vakioisena toimimisena, sekä sosiaalisen puolen, jonka vaikutuksesta ihmisen käyt-
täytyminen liittyy muiden ihmisten käyttäytymiseen (Hentinen & Lauri 1983, Fawcett
1989).

Artinian ja Neuman sekä Henderson erottavat ihmisen kokonaisuudessa myös hengel-
lisen alajärjestelmän, samoin kuin Eriksson, jonka mukaan ihmisen kokonaisuus muodos-
tuu ruumiista, sielusta ja hengestä (Hentinen & Lauri 1983, Grönroos ym. 1994, McE-
wen 2002e). Neumanin mukaan ihmisen kokonaisuuteen kuuluu myös kehityksellinen
puoli (McEwen 2002e). Rogers korostaa "jakamatonta ihmistä energiakenttänä" ja sitä,
että kokonaisuus on erilainen ja enemmän kuin osiensa summa; tämän näkemyksen jaka-
vat myös muun muassa Wagner ja Levine, jotka määrittelevät ihmisen ”holistiseksi olen-
noksi” (Fawcett 1989, Craven & Hirnle 2003). Chinnin & Kramerin (1995) mukaan holis-
tinen ihmiskäsitys puhtaimmillaan tarkoittaa juuri tämän määritelmän kaltaista näkemystä
ihmisestä, jolloin ihmisen määritelmä bio-psyko-sosiaalisena ei tarkalleen ottaen täytä
holismin ajatusta.
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Ympäristön ja ihmisen välinen kiinteä yhteys tulee esiin myös ihminen-käsitteen
yhteydessä (mm. Orem, Johnson, Roy, Neuman) (Hentinen & Lauri 1983, Fawcett 1989,
Beckman ym. 1994, McEwen 2002e; ks. myös Lauri & Kyngäs 2005). Ihmistä pidetään
hoitotieteen teorioissa avoimena, ympäristönsä kanssa vuorovaikutteisena järjestelmänä
(King, Fitzpatrick) tai energiakenttänä (Rogers, Parse, Wagner, Newman) ja tuntevana,
ajattelevana ja sosiaalisena olentona, joka pystyy kommunikoimaan symbolisesti ja käsit-
telemään ympäristöstä tulevia vaikutteita (mm. King, Paterson ja Zderad, Duldt) (Acker-
mann ym. 1994, Alexander ym. 1994b, McEwen 2002e, Meleis 2005). Muun muassa
Levine ja Barnard tuovat määritelmissään esiin ihmisen aistitoiminnan ja ajattelun ja tun-
temisen välisen yhteistyön (Fawcett 1989). Kingin mukaan ihminen on tietoinen, sosiaali-
nen, järjellinen, reagoiva ja tunteva olento (Hentinen & Lauri 1983, Fawcett 1989, Acker-
mann ym. 1994). Inhimillisyyden perusmääritteinä Newman korostaa ihmisen tietoi-
suutta ja Rogers ihmisen kykyä abstrahoida asioita, tuntea, ajatella ja käyttää kieltä (Faw-
cett 1989, McEwen 2002e). Myös Oremin määritelmässä ihmisen kyky muodostaa ja
käyttää symboleja korostuu, samoin kuin ihmisen kyky reflektoida, tehdä päätöksiä ja
kantaa vastuuta (Hentinen & Lauri 1983, Chinn & Kramer 1995). Reflektio ja itsensä tul-
kitseminen liittyvät Bennerin ja Wrubelin mukaan siihen, että ihminen ei ole ennalta mää-
ritelty, vaan muotoutuu ja määrittyy eläessään elämäänsä, esimerkiksi perimänsä, kulttuu-
rinsa ja kokemustensa vaikutuksesta (Travelbee, Mercer) (Alexander & Keller 1994, Bee
ym. 1994, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005).

Kykyjensä ja ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla ihmisen on mah-
dollista sopeutua tai mukautua ympäristön vaatimuksiin (Johnson, Roy ja Andrews, Roy
ja Roberts, Wagner) ja säilyttää kokonaisuutensa ja integriteettinsä (Levine) (Hentinen &
Lauri 1983, Fawcett 1989, Conner ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003,
Meleis 2005). Ihmistä pidetään siis aktiivisena ja vaikuttavana toimijana (ks. mm. Orem,
King, Wiedenbach), joka käyttäytyy verbaalisesti ja nonverbaalisesti (Orlando), omien
säännönmukaisten käyttäytymistapojensa (Johnson) mukaisesti (Ackermann ym. 1994,
Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Tämä näkemys eroaa Nigh-
tingalen kirjoituksista, joissa potilasta pidettiin passiivisena hoidon ja ympäristövaikuttei-
den kohteena (DeGraaf ym. 1994).

Erickson, Tomlin ja Swain erottavat potilaan ja asiakkaan sillä perusteella, että asiakas
on henkilö, joka itse osallistuu omaan hoitoonsa, potilaan ollessa lääketieteellisen hoidon
kohde (Caldwell-Gwin ym. 1994). Thorne ja kumppanit pitävät yksilöä hoidon keskipis-
teenä (McEwen 2002e), mutta tuovat esiin hoitotieteen teoreetikkojen keskuudessa esiin-
tyvän näkemyksen siitä, että "ihminen" voidaan käsittää kattavan myös muita henkilöitä
ja tahoja. Yksilön lisäksi ihminen voi tarkoittaa myös ryhmää, esimerkiksi potilasta ja
hänen perhettään (Orem, Henderson), tai laajempaa yhteisöä (Roy ja Andrews, Travelbee)
(DeMeester ym. 1994, McEwen 2002e, Meleis 2005). Myös Cravelin ja Hirnlen (2003)
mukaan ihminen hoitotieteessä on sekä yksilö että ryhmä. Ihmisellä tarkoitetaan tyypilli-
sesti hoitotyötä vastaanottavaa osapuolta (mm. Wiedenbach, Roy, Abdellah), joskin muun
muassa Peplau, Levine ja Eriksson, Riehl ja Travelbee sisällyttävät myös hoitajan ihmi-
nen-käsitteeseen (Hentinen & Lauri 1983, Crawford ym. 1994, Grönroos ym. 1994,
Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003).

Ihmisen määritelmissä tulevat esiin potilaan tai asiakkaan tarpeet ja yksilöllisyys.
Ihmisen tarpeet voivat olla fysikaalisia, älyllisiä, biokemikaalisia tai psykososiaalisia tar-
peita (Wagner), kehityksellisiä tarpeita (Orem), potilaan ongelmia (Abdellah), potilaan
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avuntarvetta terveyden ja riippumattomuuden tai rauhallisen kuoleman saavuttamiseksi
(Henderson) tai holistisen, terveyttä ja elämänlaatua lisäävän hoidon tarvetta (Watson,
Orlando) (DeMeester ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005).
Ihmisen yksilöllisyyttä kuvaa muun muassa Rogersin määritelmän korostama ihmisen
"omamallisuus", joka erottaa ihmisen muista ja joka ilmenee ihmisen havaittavassa käyt-
täytymisessä (Fawcett 1989). Henderson, Leminen ja Travelbee korostavat yksilön ainut-
laatuisuutta, ainutkertaisuutta ja korvaamattomuutta, ja Travelbee tuo esiin myös yksilön
sairauskokemuksen ainutlaatuisen merkityksen (Hentinen & Lauri 1983, Chinn & Kramer
1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Ihmisen arvokkuus korostuu muun muassa
Watsonin ja Erikssonin määritelmissä (Grönroos ym. 1994, McEwen 2002e, Craven &
Hirnle 2003).

2.2.4.5 Käsitteiden väliset yhteydet

Hoitotyön, ympäristön, terveyden ja ihmisen väliset yhteydet hoitotieteessä käyvät ilmi
Donaldsonin ja Crowleyn (1978) esittämästä väitteestä, jonka mukaan ”hoitotyössä tutki-
taan ihmisen eheyttä ja terveyttä, mutta myönnetään, että ihminen on jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa ympäristönsä kanssa”. Fawcettin (1989) mukaan tätä voidaan pitää hoito-
tieteen metaparadigman pääväittämänä. Käsitteiden välisiä yhteyksiä voidaan siis lukea
hoitotieteen tutkimuksen kohdealueista, jotka ovat seuraavat: (1) ihminen biopsykososi-
aalisena olentona eri ikä- ja kehitysvaiheissa, elämäntilanteissa ja elinympäristöissä, ter-
veenä ja sairaana, 2) hoitotyön erilaiset toiminnat erilaisissa tilanteissa ja niihin liittyvä
päätöksenteko sekä 3) hoitotyön toimintojen vaikutukset ihmisen biopsykososiaaliseen
terveydentilaan, selviytymiseen, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen (Lauri & Kyngäs 2005;
ks. myös McEwen 2002e).

Käsitteet määrittävät tieteenalan tutkimuskohdetta vasta yhteen liitettyinä, ja tieteen-
alan tulisi pystyä ilmaisemaan tutkimuskohteensa jonkin yksinkertaisen väittämän muo-
dossa. Hoitotieteessä keskeiseksi väittämäksi on esitetty myös väittämää, jonka mukaan
hoitotiede tutkii hoitamista tai huolenpitoa ihmisen terveyskokemuksessa (caring in the
human health experience). Väittämä kuvaa paitsi hoitotieteen tutkimuskohdetta, myös sen
ja siihen liittyvän käytännön ”sosiaalista mandaattia” ja palvelutehtävää. (Newman 2004,
Newman ym. 2004.)

2.3 Tieteen yhteys käytäntöön ja koulutukseen

Käytäntö ja koulutus ovat osa esimerkiksi hoitotieteellisen tutkimuksen kohdealuetta
(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998). Tutkimuksen, tuotetun tiedon ja teorioiden
kautta tiede ohjaa ja palvelee käytännön työtä ja koulutusta, jotka puolestaan tuovat tie-
teeseen esimerkiksi käsitteitä, tutkimusaiheita ja ongelmanasetteluja (ks. Ingram 1991,
Alligood & Choi 1994, Bishop 1994b, Chinn & Kramer 1995, Sykes 1996, Uusitalo
1999, Hentinen 2002, McEwen 2002a ja 2002e, Hardy 2004, DeKeyser & Medoff-Coo-
per 2004, Winters & Ballou 2004, Meleis 2005). Tiede, käytäntö ja koulutus muodosta-
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vat siten teoriaan ja tutkimukseen perustuvan vuorovaikutteisen syklin (ks. Morse ym.
1996b, Uusitalo 1999, Hentinen 2002, Fawcett 2004, Meleis 2005). Tässä syklissä käsit-
teet ovat keskeisiä, koska niitä käytetään sekä tieteessä, käytännössä että koulutuksessa ja
koska ne vaikuttavat siihen, mitä näemme ja mitä emme näe tietyllä tieteen tai käytännön
alalla (mm. McEwen 2002a ja 2002b, Gortner 2004).

Donaldson ja Crowley (1978 ja 2004) jakavat tieteenalat akateemisiin ja ammatillisiin
tieteisiin. Akateemiset tieteenalat (esimerkiksi fysiikka ja filosofia) pyrkivät ”tietämi-
seen” ja kuvailevaan teoriaan soveltavan ja perustutkimuksen avulla. Ammatilliset tie-
teenalat (esimerkiksi lääketiede ja hoitotiede) ovat käytännönläheisempiä. Niissä painot-
tuu kuvaileva ja ohjaava tutkimus, ja myös ne tarvitsevat sekä perustutkimusta että sovel-
tavaa tutkimusta. Perustutkimuksella on merkitystä erityisesti tieteenalan asemalle, identi-
teetille ja tietoperustalle. (Donaldson & Crowley 1978 ja 2004, Vehviläinen-Julkunen &
Paunonen 1998, Fawcett & Bourbonniere 2001, McEwen 2002f, Kikuchi 2004b, Lauri &
Kyngäs 2005, Lehtinen ym. 2005.) Taustansa (käytännöstä nousevan tarpeen) johdosta
radiografiatiedettä voitaneen myös pitää ammatillisena tieteenalana (ks. mm. Laukkala
1995 ja 1998, Pakarinen & Kettunen 1999).

Ammatillisen tieteenalan rakennetta ovat kuvanneet Donaldson ja Crowley (1978 ja
2004) (ks. kuvio 1). Tieteenala muodostuu sisällöllisestä rakenteesta (substantive structu-
res) ja syntaktisesta rakenteesta (syntactical structures). Sisällöllinen rakenne muodostuu
tieteenalan lainatuista ja luoduista käsitteellisistä esityksistä, ja se määrittää tiedonhankin-
nan alan ja aiheen (kiinnostuksenkohteen) tieteenalalla. Syntaktinen rakenne puolestaan
muodostuu käytettävästä tutkimusmetodologiasta ja hyväksyttävänä pidetyn tiedon kri-
teereistä ja määrittää sen mukaisesti tieteenalalla tehtävän tutkimuksen toteutusprosessin
ja tulokset. (Donaldson & Crowley 1978 ja 2004.)

Kuvio 1. Ammatillisen tieteenalan rakenne (Donaldson & Crowley 2004, mukaillen).
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Syntaktiseen rakenteeseen liittyvät tieteelliset ja ammattieettiset arvojärjestelmät (value
systems) sekä tutkimukseen liittyvät rajoitteet (research constraints), joita ovat esimerkik-
si tutkimustekniset mahdollisuudet ja yhdenmukaisuus olemassa olevan tiedon kanssa.
Niillä on vaikutusta teorianmuodostukseen ja todellisiin tutkimusasetelmiin, ja niiden tar-
koituksena on varmistaa se, että tutkimuksella saadaan tieteenalan kannalta tarkoituksen-
mukaista ja luotettavaa tietoa. Tutkimuksen tulokset liitetään tieteenalan rakenteeseen
käsitteinä ja teorioina, jotka muodostavat tieteenalalle perusväittämiä (statements). Tie-
teenalan näkökulma (perspective) pitää sisällään tuotetut käsitteelliset rakennelmat (struc-
tural conceptualizations) ja kehittyy tieteenalan käytännöllisestä tarkoituksesta (practical
aim). Teoriat tuodaan testattaviksi kulloinkin käytössä olevista käsitteellisistä rakenteista,
ja ne eivät johda erillisiin tietorakenteisiin, vaan yhden ja saman tietorakenteen eri aluei-
siin. (Donaldson & Crowley 1978 ja 2004.)

Ammatillisten tieteenalojen filosofiset lähtökohdat saavat siis vaikutteita kliinisestä
käytännöstä, ja tieteellä ja käytännöllä on yhteiset sosiaaliset tarkoitukset ja käytännölliset
päämäärät. Myös käytännön palveleminen on erityisen tärkeää ammatillisissa tieteissä,
esimerkiksi näyttöön perustuvan toiminnan muodossa. (Donaldson & Crowley 1978 ja
2004, Särkioja 2000, Barrett 2002, McEwen 2002f). Esimerkiksi hoitotiede tutkii omasta
näkökulmastaan ihmisen terveyttä tai kokonaisuutta, ottaen huomioon ihmisen jatkuvan
vuorovaikutuksen ympäristönsä kanssa. Hoitotieteen perspektiivi nousee käytännöllisestä
tavoitteesta tehdä ihmisen ympäristöt terveyden kannalta optimaalisiksi. Käsitteelliset
rakennelmat koskevat esimerkiksi inhimillisiä piirteitä ja luonnollisia prosesseja ja terve-
yttä verrattuna sairauteen. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998, Donaldson & Crow-
ley 2004.)

Ammatillisen tieteenalan ja käytännön suhteessa olennaista on kuitenkin se, että tie-
teen tulee ohjata ja hallita käytäntöä, ei määrittyä sen kautta. Käytäntö esimerkiksi keskit-
tyy tässä ja nyt olevan tilanteen tarkoituksenmukaiseen ratkaisemiseen, kun taas tieteen-
ala tuottaa tietoperustaa kaikkiin käytännön tilanteisiin sekä menneessä, tämänhetkisessä
että tulevassa ajassa. Käytännön ilmiöt ovat siten tärkeä, mutta eivät ainoa tieteenalan
kiinnostuksenkohde. (Fjelland & Gjengedal 1994, Donaldson & Crowley 2004.) 

Tiede hyödyttää käytäntöä ja koulutusta saattamalla tiedon käsitteiden ja teorioiden
avulla hallittavampaan ja jäsentyneempään muotoon. Teorian antamien perusteiden ja rat-
kaisumallien avulla voidaan myös toimia tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja perustel-
lusti. (Ingram 1991, Sykes 1996, Särkioja 2000, Johnson & Webber 2001, McEwen
2002a, 2002b ja 2002e, Hardy 2004, Kikuchi 2004a, Meleis 2005; myös Roelofs 1991,
Esptein 2005.) Käytännön toiminnan perustaminen teorioihin edistää ammatillista auto-
nomiaa, minkä lisäksi teoriat voivat selkeyttää alan identiteettiä heijastamalla esimerkiksi
tietyn ammattiryhmän moraalikäsityksiä ja arvoja, perustavanlaatuisia oletuksia ja toi-
minnan luonnetta ja päämäärää (Alligood & Choi 1994, Chinn & Kramer 1995, Morse
ym. 1996b, McEwen 2002e, Kikuchi 2004a). Käsitteitä selkiinnyttämällä tiede tehostaa
viestintää myös koulutuksessa ja käytännössä, esimerkiksi ammattilaisten keskinäisessä
tai ammattilaisen ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa (Leminen 1975, Chinn & Kra-
mer 1995, Juvakka 1998, Särkioja 2000, Meleis 2005).

On huomattava, että kaikki käytännössä tarvittava tieto ei ole oman tieteenalan tietoa.
Esimerkiksi hoitotieteen tietoa on vain hoitotieteen näkökulmasta tuotettu tieto, jonka
lisäksi käytäntö voi tarvita ja käyttää muiden tieteenalojen tietoa. Tieteenalan ei toisin



47
sanoen tarvitse kattaa kaikkea käytännössä tarvittavaa tietoa. (Donaldson & Crowley
2004.)

Palvellakseen käytäntöä tieteen on kuitenkin tuotettava teoriaa ja tutkimustietoa, joka
on totuudenmukaista ja relevanttia. Teoriat ja käsitteet testataankin tyypillisesti käytän-
nössä, joka näin ollen on tärkeä kenttä teorian ja käsitteiden arvioinnille ja kehittämiselle.
Käytännöstä saatava näyttö on välttämätön tuki esimerkiksi valittaessa empiirisiä indi-
kaattoreita abstrakteille käsitteille. (Chinn & Kramer 1995, Hardy 2004, Meleis 2005.)
Käytäntö on tärkeä tutkimusaiheiden lähde myös käsitetutkimukselle, koska usein käsit-
teiden alkuperä on käytännössä tehdyssä havainnossa (Fjelland & Gjengedal 1994, Chinn
& Kramer 1995, Erdley 2000, McEwen 2002b, Wills & McEwen 2002, Steele 2003,
Gortner 2004). Käytäntö voi auttaa käsitetutkimusta myös esimerkiksi käsitteiden rajaa-
misessa tuottamalla lisäinformaatiota käsitteestä empiirisen kokemuksen näkökulmasta
(Chinn & Kramer 1995).

Tieteenfilosofisten peruskysymysten (ja sen myötä käsitteiden) tutkiminen on aina
ajankohtaista ja tarpeellista tieteenalan aseman ja palvelutehtävän kannalta, koska tieteen-
alan ympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset heijastuvat myös tieteeseen (Oldnall
1995, Eriksson 1998, 1999 ja 2002, Rodgers 2000c, Cody 2001, Fawcett & Bourbonniere
2001, Barrett 2002, Cody & Mitchell 2002, McEwen 2002d, Kim 2004, Phillips 2004; ks.
myös Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998, Niiniluoto 1999, Sinkkonen & Kinnunen
1999, Uusitalo 1999, Kikuchi 2004b). Tieteenalan arvoa eivät loppujen lopuksi määritä
sen tuottamat empiiriset ”totuudet”, vaan sen sosiaalinen relevanssi ja arvolähtökohdat.
Tieteenalaa onkin jatkuvasti arvioitava sen tieteellisten meriittien ja sosiaalisten tarpei-
den näkökulmasta. (McEwen 2002f, Donaldson & Crowley 2004.)

2.4 Käsitteiden tutkiminen

2.4.1 Käsitteiden tutkimisen merkitys tieteenalalle

Kaikki tieteenalan käsitteet eivät välttämättä ole kehitysasteeltaan samalla tasolla. Tie-
don ja tieteenalalla ratkaistavien ongelmien jatkuvasti muuttuessa myös käsitteet muuttu-
vat siten, että uusia, ”epäkypsiä” käsitteitä ilmaantuu samalla, kun entiset kehittyvät ja
tarkentuvat tutkimuksen myötä. Tieteenalalla voi siten olla samanaikaisesti kehitystasol-
taan erilaisia käsitteitä, jotka ovat välttämättömiä tieteenalan kyvylle ratkaista sen alaan
kuuluvia ongelmia. (Morse ym. 1996a, Rodgers 2000c). Chenitzin ja Swansonin (ks.
Lauri & Kyngäs 2005) mukaan keskeistä on, että käsitteet ovat samanaikaisesti sekä rele-
vantteja käytännön kannalta että tieteellisesti merkittäviä suhteessa tieteenalaan.

Käsitteellisten ongelmien nouseminen tieteenalalla liittyy Toulminin (ks. Rodgers
2000c) mukaan tilanteeseen, jossa olemassa oleva ymmärrys ei enää riitä tavoitteiden saa-
vuttamiseen tieteenalalla. Ratkaistava käsitteellinen ongelma voi Rodgersin (2000c)
mukaan olla hyvin monimuotoinen ja yhtä hyvin käytännön kuin teorian tasolla. Käsit-
teelliset ongelmat ilmenevät esimerkiksi terminologian ja käsitteiden määritelmien vaih-
televuutena, käsitteen ajallisena muuttumisena sekä tieteidenvälisinä eroina käsitteen
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määrittelemisessä. Nämä ongelmat vaikeuttavat tietoperustan kehittämistä ja viestintää.
(Rodgers 2000c, Hardy 2004; ks. mm. Kääriäinen & Kyngäs 2005.)

Käsitteiden tutkimisen kautta tieteenala voi edistää ongelmanratkaisukykyään (Rod-
gers 2000c). Morsen (2004) mukaan käsitteiden tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää
myös siksi, että se auttaa synteesin muodostamista olemassa olevasta tiedosta, helpottaa
yhtäläisten ominaisuuksien, kaavamaisuuksien ja vaihtelun tunnistamista aineistosta,
edistää käsitteiden alan ja soveltamisen laajentamista, linkittää käsitteitä muihin käsittei-
siin ja edistää laadullisesti johdettua teorianmuodostusta. Tieteellinen tutkimus edellyttää
yleensä aina jossain määrin käsitteiden määrittelemistä, mutta käsitteen tutkiminen tai
kehittäminen voi olla myös tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus ja tutkimusmenetelmä
tähän tarkoitukseen käytetty työväline (ks. Hupcey ym. 1996 Eriksson 1998, McEwen
2002c ja 2002h, Wills & McEwen 2002). Käsitetutkimuksen näkökulma voi olla määrälli-
nen tai laadullinen (Tamminen 1993, Morse ym. 1996a).

Käsitteiden tutkiminen toisten tieteenalojen näkökulmasta voi tuoda käsitteestä esiin
uusia ja käyttökelpoisia piirteitä ja siten laajentaa tai monipuolistaa käsitteen käyttöä.
Oman tieteenalan näkökulman erottamisessa auttaa paitsi se, että tietää miten käsite
omalla tieteenalalla määritellään, myös se, että tietää miten sitä ei määritellä tai mitä sii-
hen ei kuulu (ks. Smith & Liehr 2003). Kyse on siis käsitteen ominaispiirteiden määrittä-
misestä ja tunnistamisesta ja siihen perustuvasta käsitteen rajaamisesta sekä oman tieteen-
alan näkökulman tunnistamisesta. (Ks. Morse ym. 1996a ja 1996b, Craven & Hirnle
2003, Gortner 2004, Phillips 2004.) Käsitteiden, ja toisaalta tieteenalojen, rajapinnat ovat
usein hedelmällisintä käsitteiden kehittämisen ja tutkimisen aluetta (ks. Cody 2001).

Käsitteiden tutkimisessa Morse ym. (1996a) korostavat käsitteen kehitysasteen ja ns.
kypsyyden arvioimista esimerkiksi ennen käsitteen operationaalistamista. Tämä on tär-
keää, koska vain kypsät käsitteet voidaan operationaalistaa niin, että mittaaminen voi-
daan tehdä tarkoituksenmukaisesti (Morse ym. 1996a; ks. myös Field & Morse 1985,
Paley 1996). Käsitteen arviointi perustuu käsitteen rakenteellisiin kriteereihin. Niiden
mukaisesti arvioidaan käsitteen määrittelyn selkeyttä, käsitteen ominaisuuksien kuvausta,
käsitteen ilmenemisen edellytyksiä ja seurauksia sekä käsitteen rajaamista. Näiden kritee-
reiden mukaisesti kypsä käsite on tarkasti määritelty, sen ominaisuudet on kuvattu ja rajat
määritetty hyvin, ja sen edellytykset ja seuraukset on eritelty (Morse ym. 1996a; ks. myös
Tamminen 1993).

Yleisesti ottaen kaikessa käsitteen tutkimisessa on kyse jonkin käsitteellisen ongelman
ratkaisemisesta ymmärryksen lisäämiseksi ja tietoperustan laajentamiseksi (Morse ym.
1996a, Kim 1999, Rodgers 2000c, Wills & McEwen 2002). Käsitteiden tutkiminen perus-
tuu niiden käytön, rakenteen ja sisällön selvittämiseen, jossa lisäksi usein tarkastellaan
käsitteen yhteyksiä muihin käsitteisiin. Tällaisen tarkastelun avulla saadaan tietoa mm.
käsitteen kehitysasteesta. (Morse ym. 1996a, Wills & McEwen 2002.) Perimmäinen käsit-
teen tutkimisen tarkoitus tulisi Hupceyn ym. (1996) mukaan kuitenkin olla ilmiön rajaa-
minen ja muuntaminen operationaaliseksi (ks. myös Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja
2000, Paley 1996, Meleis 2005).
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2.4.2 Käsiteanalyysi käsitteiden tutkimisessa

Käsitteitä voidaan tutkia esimerkiksi käsiteanalyysin, käsitesynteesin, käsitteen johtami-
sen tai rajaamisen tai kriittisen kirjallisuuskatsauksen avulla (Walker & Avant 1992, Kiik-
kala 1994, Morse ym. 1996a, Morse 2000, Rodgers 2000c). Käsiteanalyysi on yleisin
käsitteiden tutkimisen menetelmä, jonka merkitykseen esimerkiksi hoitotieteen teorian-
muodostuksessa on kiinnitetty viime aikoina enenevässä määrin huomiota (Hägg-
man-Laitila & Pietilä 1993, Morse 1995, Rodgers 2000a, Lauri & Kyngäs 2005). Käsite-
analyysillä voidaan tarkoittaa käsitteiden kehitysastetta selvittävää tutkimusta (ks. Morse
ym. 1996a) tai laajemmin käsitteen sisältöä ja käyttöä selvittävää tutkimusta, joka pyrkii
myös lisäämään ymmärrystä (Wills & McEwen 2002, Lauri & Kyngäs 2005).

Käsiteanalyysin toteuttamiseksi on olemassa useita menetelmiä, jotka eroavat toisis-
taan yksityiskohdiltaan, tavoitteiltaan ja filosofisilta lähtökohdiltaan (ks. Morse ym.
1996a, Knafl & Deatrick 2000, Rodgers & Knafl 2000a, Wills & McEwen 2002). Mene-
telmä on valittava harkiten, jotta sen hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta.
Valintaan vaikuttavista tekijöistä keskeisimmät ovat tutkittava käsite ja käsiteanalyysin
tarkoitus. (Morse ym. 1996b, Rodgers 2000c, Rodgers & Knafl 2000a, Lauri & Kyngäs
2005.) Käsitteitä tutkittaessa on Rodgersin (2000c) mukaan lähdettävä ”käsitteen” määri-
telmästä, ts. tutkijan on määriteltävä mitä hän ymmärtää ”käsitteellä”, koska tämä ohjaa
merkittävällä tavalla menetelmävalintoja tutkimusprosessissa ja tulosten tulkintaa. Myös
käsitteen historia tulee ottaa huomioon, vaikka se ei välttämättä olekaan suoraan verran-
nollinen käsitteen kehitysasteeseen (Rodgers 2000c, Morse 2001).

Useimmat käsiteanalyysimenetelmät pohjautuvat Wilsonin 1960-luvulla esittämään
käsiteanalyysiin, jossa käsitettä kuvataan erilaisten esimerkkitapausten (”cases”) avulla
(Hupcey ym. 1996, Knafl & Deatrick 2000). Ne ovat yleensä tutkijan itse luomia hypo-
teettisia tilanteita, joilla pyritään ilmentämään ja havainnollistamaan käsitettä todellisessa
elämässä (Avant 2000, Knafl & Deatrick 2000).

Tyypillinen ja paljon käytetty menetelmä on Walkerin ja Avantin 1980-luvulla esitte-
lemä käsiteanalyysi, jossa käsitettä analysoidaan kirjallisuuskatsauksen ja esimerkkitapa-
usten valossa (Walker & Avant 1992, Kiikkala 1994, Hupcey ym. 1996, Morse ym.
1996b). Rodgersin evolutionistinen käsiteanalyysi on poikkeus muista siinä suhteessa,
että se ei käytä ”keksittyjä” esimerkkitapauksia, vaan pitäytyy tiukasti aineistolähtöisessä
käsitteen kuvaamisessa, jossa on kirjallisuuden lisäksi mahdollista hyödyntää myös
empiiristä aineistoa. Evolutionistinen menetelmä korostaa erityisesti käsitteen dynaami-
suutta ja kontekstin merkitystä käsitteelle. (Rodgers 1989 ja 2000b, Knafl & Deatrick
2000, Wills & McEwen 2002.) Sekä Walkerin ja Avantin että Rodgersin menetelmät ana-
lysoivat käsitettä sen erilaisten tunnusmerkkien kautta; ts. käsitteen kuvaus muodostuu
sen ominaispiirteistä, ennakkoehdoista, seurauksista, lähikäsitteistä ja käyttöyhteyksistä,
joiden lisäksi käsitteelle haetaan esimerkiksi lähi-, vasta- ja rinnakkaiskäsitteitä (Rodgers
1989 ja 2000b, Walker & Avant 1992, Knafl & Deatrick 2000).

Empiiristä aineistoa painottaa selkeimmin Schwartz-Barcottin ja Kimin kehittämä
hybridinen käsiteanalyysimenetelmä, joka ei niinkään ole kiinnostunut käsitteiden tun-
nusmerkeistä, vaan määritelmistä ja mitattavuudesta teorianmuodostusta ja testaamista
silmälläpitäen (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Browne 1997, Knafl & Deatrick
2000, Wills & McEwen 2002). Menetelmä ei suoranaisesti ohjaa muodostamaan käsit-
teelle keksittyjä esimerkkitapauksia, vaan niiden tulisi perustua aineistoon (Hupcey ym.
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1996). Menetelmän vahvuudeksi on katsottu sen kyky tuottaa monipuolista (teoreettista ja
empiiristä) perustaa esimerkiksi teorianmuodostukselle (mm. Hupcey ym. 1996, Muino-
nen 2000).

Morse (1995) on kritisoinut Wilsonin menetelmään perustuvia käsiteanalyysimenetel-
miä siitä, että ne eivät anna välineitä käsitteen arviointiin, vaan yksinkertaistavat käsitettä
ja tuottavat triviaaleja ja merkityksettömiä tuloksia, jotka eivät hyödytä käytäntöä eivätkä
tietoperustaa (ks. myös Hupcey ym. 1996, Morse ym. 1996a, Paley 1996). Erityisesti esi-
merkkitapausten Morse (1995) katsoo rajoittavan menetelmien käyttökelpoisuutta. Mene-
telmissä on kuitenkin tapahtunut edistystä empiiristen aineistojen ja laadullisten tutkimus-
menetelmien käytön lisääntymisen myötä, koska ne rikastuttavat analyysiä. Tällä perus-
teella hybridistä menetelmää voidaan Morsen (1995) ja Rodgersin (2000a) mukaan pitää
menetelmällisenä edistysaskeleena käsiteanalyysimenetelmien joukossa (ks. myös Hup-
cey ym. 1996, Meleis 2005).

Teorianmuodostuksessa korostetaan tällä hetkellä suuresti teorioiden testaamisen mer-
kitystä ja teoriaa testaavaa tutkimusta (mm. Evers 2003; ks. myös Oldnall 1995, Eriksson
1998, Lauri & Kyngäs 2005). Käsitteiden osalta myös kuvaileva tutkimus ja teoria on
Rodgersin & Knaflin (2000a) mukaan arvokasta ja informatiivista, koska se valaisee ilmi-
öitä tehokkaasti ja tätä kautta lisää ymmärrystä ilmiöistä. Todellinen käsitteiden kehittä-
minen vaatii kuitenkin myös käsitteiden testaamista, metodologian kehittämistä ja käsite-
analyysin mieltämistä lähestymistapana, joka on enemmänkin käsitteen ja teorian kehittä-
misen alkuvaihe kuin päätepiste (Rodgers 2000a, Rodgers & Knafl 2000a, McEwen
2002d).

2.5 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista

Käsitettä voidaan määritellä erilaisin painotuksin, mutta yleisimmin käsitteellä tarkoite-
taan ihmismielen luomaa kielellistä kuvausta jostakin abstraktista tai konkreettisesta koh-
teesta. Käsite on luonteeltaan dynaaminen, eli esimerkiksi teorian, tieteenalan tai muun
kontekstin mukaan muuttuva. (Mm. Rodgers 1989, 2000b ja 2000c, Wills & McEwen
2002). Käsitteen erottaminen muista käsitteistä perustuu määritelmään, joka antaa käsit-
teelle merkityksen (mm. Walker & Avant 1992, Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002h).
Tieteellisessä toiminnassa käsitteiden ja määritelmien abstraktiotaso (teoreettisuus ja
konkreettisuus, operationaalisuus) on keskeinen huomioon otettava piirre (Morse ym.
1996a, McEwen 2002e, Hardy 2004). Tämä tutkimus kohdistuu abstrakteihin käsitteisiin
ja teoreettisten määritelmien muodostamiseen.

Käsitteitä voidaan pitää tieteen perustehtävien, teorianmuodostuksen ja tutkimustie-
don tuottamisen (ks. Gortner 2004, Winters & Ballou 2004) keskeisinä välineinä. Käsit-
teet ja niiden väliset yhteydet ovat teorioiden perusosia ja vaikuttavat esimerkiksi teorian
abstraktiotasoon ja käyttökelpoisuuteen (mm. Chinn & Kramer 1995, Morse ym. 1996a,
Smith & Liehr 2003, Higgins & Moore 2004, Morse 2004). Induktiivisessa teorianmuo-
dostuksessa käsitteet ovat prosessin lopputulos ja deduktiivisessa teorianmuodostuksessa
prosessin lähtökohta, ja ne liittyvät sekä uuden teorian (tai yleisesti uuden tutkimustie-
don) luomiseen että aikaisemman teorian (tai tutkimustiedon) testaamiseen (mm. Bishop
1994a, Johnson & Webber 2001, Wills & McEwen 2002, Fawcett 2004, Lauri & Kyngäs
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2005). Teoria voidaan määritellä ilmiötä koskevaksi systemaattiseksi kuvaukseksi, joka
pyrkii kuvaamaan, selittämään, ohjaamaan tai ennustamaan ilmiötä (mm. Walker & Avant
1992, McEwen 2002e, Hardy 2004, Meleis 2005). Tässä tutkimuksessa pyritään tuotta-
maan malli, jolla tarkoitetaan teorian esiastetta (ks. mm. Kyngäs 1995).

Tieteenalan kriteereinä voidaan kirjallisuuden mukaan pitää rakenteellisten edellytys-
ten lisäksi tietoperustan, käytettävien menetelmien, hyväksyttävän tiedon ja oman tutki-
muskohteen olemassaoloa ja määrittämistä (mm. Donaldson & Crowley 2004, Lauri &
Kyngäs 2005). Tieteenalan ainutlaatuista näkökulmaa ja tutkimuskohdetta kutsutaan kir-
jallisuudessa metaparadigmaksi tai paradigmaksi (ks. mm. Moody 1990, Peterson 2004),
ja sen katsotaan heijastavan tieteenalan perustavanlaatuisia filosofisia lähtökohtia (Lin-
coln & Guba 2000, McEwen 2002e, Smith & Liehr 2003, Peterson 2004). Tämän tutki-
muksen kiinnostus kohdistuu tieteenalan tutkimuskohteeseen, joka on osa tieteenalan
orientaatiota ja ”maailmankuvaa”, ts. metaparadigmaa tai paradigmaa (ks. mm. Sinkko-
nen & Kinnunen 1999).

Tutkimuskohdetta määrittävät tieteenalan keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet.
Hoitotieteen metaparadigmakäsitteinä on yleisimmin pidetty hoitotyö-, ympäristö-, ter-
veys- ja ihminen -käsitteitä, joista hoitotieteen eri teoriat ja teoreetikot esittävät erilaisia
variaatioita. (Fawcett 1989, Alligood & Choi 1994, McEwen 2002e, Crawen & Hirnle
2003, Meleis 2005). Radiografiatieteen osalta tutkimuskohde ja sitä määrittävät käsitteet
ovat vielä selkiintymättömiä; myös käsitteet hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen ovat
vielä epäselviä ja suhteellisen tutkimattomia radiografiassa.

Tieteen, käytännön ja koulutuksen voidaan katsoa muodostavan vuorovaikutteisen
syklin, joka perustuu teoriaan ja tutkimustietoon. Tieteen yhteys käytäntöön korostuu eri-
tyisesti ns. ammatillisissa tieteissä (ks. Donaldson & Crowley 1978 ja 2004), joihin
radiografiatieteenkin voitaneen katsoa kuuluvan. Tieteen, käytännön ja koulutuksen väli-
sen vuorovaikutuksen toimivuus ja tehokkuus riippuu osaltaan siitä, kuinka toimivia ja
tehokkaita ovat tahojen käyttämät käsitteet. (Ks. McEwen 2002a ja 2002e, Meleis 2005.)

Käsitteiden kehittäminen systemaattisen käsitetutkimuksen avulla nähdään tässä tutki-
muksessa edellä esitetyn perusteella tärkeäksi ja hyödylliseksi niin tieteenalan oman
kehittymisen, tieteen perustehtävässä onnistumisen kuin tieteen, käytännön ja koulutuk-
sen välisen yhteyden toimivuuden kannalta. Näiden tekijöiden kautta käsitteiden tutkimi-
sella nähdään olevan merkitystä tieteenalan asemalle, jonka tieteenalan tieteelliset ja sosi-
aaliset meriitit viime kädessä määräävät (ks. Morse ym. 1996a, Donaldson & Crowley
2004).

 Tämän tutkimuksen epistemologisena lähtökohtana on näkemys kuvailevan ja yleis-
luontoisen tiedon merkittävyydestä tutkittaessa käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä, jotka
ovat huonosti tunnettuja (ks. Rodgers & Knafl 2000a). Lisäksi lähtökohtana on, että teo-
reettinen ja empiirinen tieto ovat molemmat tärkeitä ja tarpeellisia, jotta voidaan muodos-
taa malli käytäntöön ja koulutukseen kiinteästi yhteydessä olevan tieteenalan tutkimus-
kohteesta (ks. Donaldson & Crowley 1978 ja 2004). Metodologisena lähtökohtana on
näkemys käsiteanalyyttisen, laadullisen metodin sopivuudesta huonosti tunnettujen käsit-
teiden analysoimiseen teorianmuodostuksen lähtökohdasta (ks. Schwartz-Barcott & Kim
1986 ja 2000, Rodgers & Knafl 2000a, Polit & Beck 2004).



3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida radiografian keskeisiä käsitteitä ja niiden väli-
siä yhteyksiä, joiden voidaan olettaa määrittävän radiografiatieteen tutkimuskohdetta.
Tarkoituksena on määritellä käsitteet teoreettisesti, sekä muodostaa käsitteiden ja niiden
välisten yhteyksien perusteella malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Radiografialla
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa röntgenhoitajan työtä, siihen liittyvää koulutusta ja
radiografiatiedettä. Tutkimuksella saatavaa tietoa voidaan käyttää radiografiatieteen
kehittämisessä, teorianmuodostuksessa sekä röntgenhoitajien työn ja koulutuksen kehittä-
misessä. Tieto voi osaltaan selkiinnyttää radiografian, erityisesti radiografiatieteen, iden-
titeettiä ja lisätä sitä koskevaa ymmärrystä.

Tutkimuksessa tuotettava malli koostuu käsitteiden teoreettisista määritelmistä ja
käsitteiden välisistä yhteyksistä. Teoreettiset määritelmät muodostetaan niiden käsittei-
den ominaisuuksien perusteella, jotka tunnistetaan analyysissä tuloksena. Mallin muodos-
tamisessa käytetään hybridistä käsiteanalyysimenetelmää, jonka mukaisesti tutkimus
toteutetaan kolmivaiheisesti. Lähtökohtana kahdessa ensimmäisessä vaiheessa käytetään
hoitotieteen käsitteitä hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen, koska niitä on radiogra-
fiassa käytetty ja sovellettu paljon, mutta ei täsmällisesti määritelty. Tutkimuksen kol-
mannessa vaiheessa käsitteitä muutetaan, mikäli se osoittautuu analyysin perusteella tar-
peelliseksi.

Tutkimuksen vaiheet ja niitä ohjaavat tutkimustehtävät ovat seuraavat:

I Teoreettinen vaihe:

Teoreettisen vaiheen tarkoituksena on kirjallisuuden perusteella analysoida hoitotyö-,
ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä radiografiassa sekä
tuottaa käsitteille ns. työmääritelmät. Teoreettista vaihetta ohjaava tutkimustehtävä on
seuraava:
1. Millaisia käsitteet hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen ovat radiografiassa kirjalli-

suuden perusteella?
1.1.Mitkä ovat hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteiden ominaisuudet

ja työmääritelmät radiografiassa?
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1.2.Millaisia yhteyksiä hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteiden välillä
on radiografiassa kirjallisuuden perusteella?

II Empiirinen vaihe:

Empiirisen vaiheen tarkoituksena on empiirisen analyysin perusteella tarkentaa analyysiä
hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä
radiografiassa sekä tarkentaa käsitteiden työmääritelmiä. Empiiristä vaihetta ohjaava tut-
kimustehtävä on seuraava:
2. Millaisia käsitteet hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen ovat radiografiassa empiiri-

sen analyysin perusteella? 
2.1.Mitkä ovat hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteiden ominaisuudet

ja tarkennetut työmääritelmät radiografiassa?
2.2.Millaisia yhteyksiä hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -käsitteiden välillä

on radiografiassa empiirisen analyysin perusteella?

III Analyyttinen vaihe:

Analyyttisen vaiheen tarkoituksena on muodostaa teoreettisen ja empiirisen vaiheen
tulosten synteesinä radiografian keskeisille käsitteille teoreettiset määritelmät sekä muo-
dostaa malli, joka koostuu radiografian keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyk-
sistä ja joka määrittää radiografiatieteen tutkimuskohdetta. Analyyttistä vaihetta ohjaavat
tutkimustehtävät ovat seuraavat:
3. Millaisia radiografian keskeiset käsitteet ovat synteesin perusteella?

3.1.Mitkä ovat radiografian keskeiset käsitteet, niiden ominaisuudet ja teoreettiset
määritelmät?

3.2.Millaisia yhteyksiä radiografian keskeisten käsitteiden välillä on kirjallisuuden
ja empiirisen analyysin synteesin perusteella?

4. Millainen on radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävä malli?



4 Metodologiset lähtökohdat

4.1 Hybridinen käsiteanalyysi

Hoitotieteen käsiteanalyysimenetelmissä on painottunut joko teoreettinen tai empiirinen
näkökulma. Varhaisimmat käsiteanalyysimenetelmät, Chinnin ja Jacobsin sekä Walkerin
ja Avantin menetelmät nojaavat voimakkaasti teoreettiseen näkökulmaan, kirjallisuuskat-
saukseen ja esimerkkitapausten muodostamiseen. (Schwartz-Barcott & Kim 1986, Hägg-
man-Laitila & Pietilä 1993.) Rodgersin kehittämä evolutionistinen käsiteanalyysi sisällyt-
tää analyysiin lisäksi empiiristä prosessia, joskaan ei kovin voimakkaasti (Rodgers 1989
ja 2000b, Hutchfield 1999).

Schwartz-Barcottin ja Kimin luoma hybridinen käsiteanalyysimenetelmä syntyi
1980-luvulla vaiheessa, jolloin oli alettu luoda hoitotieteen teorioita käytäntöön sovelta-
via opintojaksoja. Teorian ja käytännön yhdistäminen opintojaksoissa ei ollut ongelma-
tonta, koska siihen ei ollut riittävästi sopivia menetelmiä; esimerkiksi sopivan teorian tai
käsitteen valintaan liittyvää keskustelua ei käyty, vaan kaikkia teorioita pidettiin sopivina
kaikkiin käytännön tilanteisiin. Lisäksi teoriat olivat hyvin abstrakteja ja niiden käsitteel-
linen perusta usein puutteellinen. Ratkaisuksi näihin ongelmiin esitettiin yksittäisten
käsitteiden analysointia ja tarkentamista, jossa korostettiin käsitteiden merkittävyyttä käy-
tännölle, riittävän laajaa kirjallisuuskatsausta käsitepiirteiden löytämiseksi, analyysin kes-
kittymistä käsitteen keskeisiin ominaisuuksiin ja mitattavuuteen sekä kirjallisuuskatsauk-
seen perustuvan analyysin tiivistä integrointia empiiriseen aineistoon. Näkökulma perus-
tui näkemykseen käsitteiden keskeisestä roolista teorian rakennusosina. Edellä mainittuja
kriteereitä täyttävää menetelmää ei löytynyt, joten sellainen luotiin tieteenfilosofisen,
objektiivista havainnointia (kenttätyöskentelyä) käsittelevän ja teorianmuodostukseen liit-
tyvän sosiologisen kirjallisuuden avulla. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.)

Luotu menetelmä, hybridinen käsiteanalyysimenetelmä, liittää yhteen teoreettisen ana-
lyysin ja empiirisen havainnoinnin ja keskittyy käsitteen määritelmän keskeisiin ominai-
suuksiin ja käsitteen mitattavuuteen (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Menetel-
mällä tunnistetaan, analysoidaan ja tarkennetaan käsitteitä teorianmuodostuksen alkuvai-
heessa. Menetelmällä aloitetun teorianmuodostuksen vahvuutena on sekä teoreettisen että
empiirisen perustan saaminen käsitteille ja kehittyvälle teorialle, mikä voi myös helpot-
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taa teorian soveltamista käytäntöön. Teorianmuodostusta voidaan jatkaa hybridisen käsi-
teanalyysin jälkeen kolmella eri strategialla, riippuen siitä, tavoitellaanko käsitteiden lin-
kittämistä olemassa olevaan teoriaan (theory selection), testaamista jossain teoreettisessa
yhteydessä (theory integration) vai kokonaan uuden teorian luomista (theory creation).
Nämä jatkovaiheet korostavat pitkäkestoista empiiristä havainnointia. (Schwartz-Barcott
ym. 2001.) Hybridisestä käsiteanalyysimenetelmästä käytetään kirjallisuudessa myös
nimitystä hybridinen malli tai hybridinen käsitteen kehittämisen malli (hybrid model of
concept development, HMCD) (mm. Erdley 2000).

Hybridinen käsiteanalyysi on kolmivaiheinen: analyysin aloittaa teoreettinen vaihe,
sitä jatkaa kenttätyövaihe (josta tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä empiirinen
vaihe), ja analyysin päättää analyyttinen vaihe. Ensimmäinen vaihe on nimensä mukai-
sesti teoreettinen, joskin se nojaa myös käytännöstä nouseviin kokemuksiin. Sen tarkoi-
tuksena on tuottaa perusta käsiteanalyysin myöhemmille vaiheille ja paljastaa käsitteen
määritelmien vahvuuksia ja heikkouksia; tässä suhteessa se palvelee esimerkiksi teorian
nimeämisen vaihetta Meleisin esittämässä teorianmuodostusprosessissa (Hutchfield 1999;
ks. Meleis 2005). Teoreettinen vaihe limittyy empiiriseen vaiheeseen, jossa erilaisin
menetelmin kerätään laadullista tietoa käsitteen jatkoanalyysiä varten. Teoreettisessa vai-
heessa alkanut kirjallisuuskatsaus voi jatkua myös empiirisessä vaiheessa. Hybridiseen
käsiteanalyysiin voidaan integroida muita käsiteanalyysimenetelmiä tai osia niistä (ks.
Madden 1990, Gibson 1995, Nyström 1995, DeNuccio & Schwartz-Barcott 2000, Maijala
ym. 2000, Sadler 2002, Epstein 2005). Analyyttisessä vaiheessa teoreettisen analyysin
tulos liitetään empiirisen kenttätyöskentelyn tuloksiin. Hybridisen käsiteanalyysin kulku
on esitetty kuviossa 2. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.) Kulku on kehämäinen,
koska tutkijan on tarvittaessa palattava takaisinpäin aikaisempiin vaiheisiin (Maijala ym.
2000). Edestakainen liikkuminen eri vaiheiden välillä on tyypillistä Wilsonin (ks. Avant
2000) menetelmään perustuville käsiteanalyyseille, samoin kuin tutkimustilanteiden huo-
lellinen valinta. Mikäli hybridisessä menetelmässä käytetään esimerkkitapauksia, niiden
tulee perustua aineistoon. (Hupcey ym. 1996, Morse ym. 1996a, Muinonen 2000.)

Kuvio 2. Hybridisen käsiteanalyysin eteneminen (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986, 2000).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Teoreettinen vaihe:  
1. käsitteen valinta 
2. kirjallisuuden etsiminen 
3. merkitysten ja mitatta- 
vuuden käsittely 
4. työmääritelmä 

II Empiirinen vaihe: 
1. tilanteiden valinta 
2. aloituksesta sopiminen 
3. tapausten valinta 
4. aineiston keruu ja analysointi
 

III Analyyttinen vaihe: 
tulosten punnitseminen ja vertaaminen 
käsitteen selkiinnyttämiseksi ja 
tarkentamiseksi, 
tulosten kirjoittaminen 
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Schwartz-Barcottin ja Kimin (1986 ja 2000) mukaan hybridinen käsiteanalyysi sopii eri-
tyisesti soveltavien tieteiden, kuten hoitotieteen, käyttöön ja hoitotyön kannalta keskeis-
ten käsitteiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Maddenin (1990) kokemuksen perusteella hybri-
dinen menetelmä sopii hyvin myös käsitteiden määrittelemiseen ja operationaalistami-
seen ja siten teorianmuodostuksen perustan luomiseen (myös Muinonen 2000, Verhulst &
Schwartz-Barcott 2000, Lerdal 2002). Menetelmä on käyttökelpoinen erityisesti käytän-
töä empiirisesti kuvaavien käsitteiden kehittämisessä (mm. Häggman-Laitila & Pietilä
1993, Mäenpää 2000, Schwartz-Barcott & Kim 2000), mutta sen avulla on tutkittu myös
abstrakteja käsitteitä, kuten hoitaminen (Rodgers & Knafl 2000a) ja ”caring” (Sadler
1995). Käytännönläheisen käsitteen analyysin tulos voi olla suhteellisen suoraan hyödyn-
nettävissä käytäntöön (mm. Roelofs 1991, Epstein 2005). Muinosen (2000) mukaan
menetelmällä voidaan tuottaa käsitteestä myös tieteenalalle merkityksellinen määritelmä.
Hybridinen menetelmä on toimiva myös haluttaessa lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmi-
östä (Öhlén & Segesten 1998, Muinonen 2000, Schwartz-Barcott & Kim 2000), tutkitta-
essa huonosti tunnettua käsitettä (Roelofs 1991, Gibson 1995, Muinonen 2000), tutkitta-
essa tuttua käsitettä uudessa kontekstissa tai haettaessa sille uusia piirteitä (Kiikkala
1994, Maijala ym. 2000). Käyttökelpoisuudestaan huolimatta hybridimallia on käytetty
suhteellisen vähän hoitotieteessä (Hupcey ym. 1996, Muinonen 2000).

Tässä tutkimuksessa päädyttiin hybridisen menetelmän valintaan, koska teorianmuo-
dostuksen näkökulma on sekä hybridisen menetelmän että tämän tutkimuksen lähtö-
kohta. Toisaalta tässä tutkimuksessa halutaan hakea tietoa sekä teoriasta että empiriasta,
ja käsiteanalyysimenetelmistä hybridimenetelmän arvioitiin vastaavan tähän lähtökoh-
taan parhaiten, koska se painottaa aineistolähtöisyyttä ja empiiristä näkökulmaa teoreetti-
sen rinnalla selkeimmin (Hutchfield 1999, Muinonen 2000).

4.2 Sisällönanalyysi hybridisessä käsiteanalyysissä

Hoitotieteessä yleisimmin käytetyt käsiteanalyysimenetelmät ovat luonteeltaan laadulli-
sia: käsiteanalyysi perustuu useimmissa menetelmissä laadulliseen aineistoon, ja vaikka
käsiteanalyysin käytännön toteutus voikin olla tarkkaan ohjeistettua ja kurinalaista (ks.
esim. Rodgers 1989 ja 2000b, Avant 2000), on tutkija omana subjektinaan aina kiinteästi
läsnä prosessissa. Hybridinen käsiteanalyysi on laadullisuudesta hyvä esimerkki, koska se
painottaa empiirisessä vaiheessa nimenomaan laadullisten menetelmien hyödyntämistä,
myös useiden menetelmien rinnakkaiskäyttönä (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000,
ks. myös Häggman-Laitila & Pietilä 1993 ). Hybridisessä käsiteanalyysissä hyödynnettä-
vien laadullisten menetelmien kirjo on laaja; sopivia ovat esimerkiksi fenomenologinen
(ks. esim. Maijala ym. 2000) tai grounded theory -lähestymistapa (ks. esim. Roelofs
1991). Tässä tutkimuksessa niitä ei valittu menetelmäksi, koska tutkimus ei kohdistu hen-
kilökohtaisiin kokemuksiin (fenomenologia) ja toisaalta koska tutkimus painottaa käsit-
teiden määrittelyä ja mitattavuutta ja lähtee valmiiksi valituista käsitteistä eikä siis pyri
käsitteiden tunnistamiseen (grounded theory) (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000,
Field & Morse 1996). Hybridisessä menetelmässä on hyödynnetty myös sisällönanalyy-
siä (ks. Mäenpää 2000, Myllylä 2004).
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Sisällönanalyysin juuret ovat määrällisessä tutkimuksessa, jossa sitä on käytetty mit-
taamaan esimerkiksi tekstimateriaalin ominaisuuksia määrällisesti (Rosengren 1981,
Ryan & Bernard 2000). Sillä voidaankin tarkoittaa esimerkiksi viestien määrällistä ana-
lyysiä, joka perustuu tieteelliseen metodiin ja jossa otetaan huomioon määrällisen tutki-
muksen yleiset periaatteet (mm. objektiivisuus, yleistettävyys, reliabiliteetti ja validiteetti
sekä hypoteesien testaus; Neuendorf 2002). Sillä voidaan tarkoittaa myös prosessia, jossa
kirjallista tai sanallista viestintää analysoidaan systemaattisella ja objektiivisella tavalla,
muuttujien määrälliseen mittaamiseen pyrkien. (Ryan & Bernard 2000, Polit & Beck
2004 ja 2006.) Sisällönanalyysi voi kuitenkin olla myös laadullinen menetelmä, joka tuot-
taa laadullista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tällöin sisällönanalyysiä koskevat laadullisen
tutkimuksen yleiset piirteet ja periaatteet samalla tavalla kuin laadullista käsiteanalyysiä.
(Rosengren 1981, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Tut-
kijan subjektiivinen vaikutus on keskeinen tekijä molemmissa menetelmissä erityisesti
luotettavuuden kannalta ja yhdistää näin menetelmiä lähtökohtaisesti. Tässä tutkimuk-
sessa sisällönanalyysillä tarkoitetaan nimenomaan laadullista sisällönanalyysiä.

Sisällönanalyysi kytkeytyy kommunikaatioteoriaan, jonka mukaan viestintätapahtuma
muodostuu viestistä, sen lähettäjästä ja vastaanottajasta (Cavanagh 1997, Kyngäs & Van-
hanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001; myös Lindkvist 1981). Sisällönanalyy-
sin avulla voidaan tutkia esimerkiksi viestin sisältöä sekä sitä, mitä ja miten viestintä
tapahtuu (Kyngäs & Vanhanen 1999, Polit & Beck 2004). Viestintä tapahtuu kommuni-
kaatioteorian mukaan aina jonkin välineen avulla; käsitetutkimus puolestaan korostaa
käsitteiden tehtävää viestinnän välineenä, koska hyvin määritellyt ja selkeät käsitteet hel-
pottavat ja tehostavat viestintää (Rodgers & Knafl 2000a). Käsitteiden voidaankin aja-
tella olevan viestintäteorian mukaisia viestinnän välineitä, joita voidaan tutkia sisällönan-
alyysin avulla.

Toisaalta sisällönanalyysiä ja käsiteanalyysiä yhdistää dokumenttien tutkiminen. Vies-
tintätapahtumat esitetään dokumenteissa, jotka ovat inhimillisen toiminnan ja käyttäyty-
misen tuotteita (Kyngäs & Vanhanen 1999). Muun muassa Weberin (1990) mukaan sisäl-
lönanalyysi sopii erityisen hyvin erilaisten kirjallisten dokumenttien, kuten puheiden,
raporttien, artikkeleiden ja päiväkirjojen analysointiin, minkä vuoksi siitä voidaan käyt-
tää myös nimitystä dokumenttien analyysi. Käsitteet puolestaan ovat inhimillisen ajatus-
työn tuotoksia, jotka esiintyvät näissä dokumenteissa ja joita tutkija käsittelee ja tuottaa
(ks. Rodgers 1989 ja 2000b, Walker & Avant 1992). Hybridisessä käsiteanalyysimenetel-
mässä hyödynnetään monipuolisesti sekä teoreettisia että empiirisiä dokumentteja (ks.
Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000).

Kommunikaatioteorian mukaan viestintätapahtuma toteutuu tietyssä yhteiskunnalli-
sessa kontekstissa. Rodgersin (1989 ja 2000b) esittämä näkemys käsitteistä korostaa
myös niiden tiiviistä yhteyttä kontekstiinsa ja muuttumista sen mukana; tätä Rodgers kut-
suu käsitteiden dynaamisuudeksi. Hybridisessä käsiteanalyysissä ei suoranaisesti esitetä
oletuksia käsitteiden luonteesta, mutta esimerkiksi huolellisen tiedonkeruutilanteiden
valinnan (empiirinen vaihe) voisi ajatella viestivän siitä, että käsitteet nähdään myös
hybridisessä menetelmässä dynaamisina ja kontekstisidonnaisina (ks. Schwartz-Barcott &
Kim 1986 ja 2000). Sisällönanalyysillä voidaan tutkia viestintätapahtuman kontekstia, ja
tällä perusteella sitä voidaan pitää sopivana menetelmänä myös käsitteiden kontekstien
tutkimiseen.
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Holstin (ks. Cavanagh 1997) mukaan sisällönanalyysi on menetelmä, jolla voidaan
kerätä tietoa viesteistä objektiivisella ja systemaattisella tavalla ja tehdä sen perusteella
tulkintoja. Sisällönanalyysiä voidaan siis käyttää paitsi ilmausten esiintymisen mittaami-
seen, myös viestinnän merkitysten ymmärtämiseen. (Lindkvist 1981, Weber 1990, Cava-
nagh 1997). Sisällönanalyysin yleinen tavoite ja keskeisin tehtävä onkin luoda aineiston
perusteella vähitellen tiivis ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä jäsentämällä yksittäi-
set ilmaisut muutamiin sisällöstä nouseviin ryhmiin siten, että samaan ryhmään kuuluvilla
ilmaisuilla on keskenään sama merkitys (Weber 1990, Burnard 1991, Miles & Huberman
1994, Cavanagh 1997, Alasuutari 1999, Kyngäs & Vanhanen 1999, Kiviniemi 2001, Polit
& Beck 2004). Tässä prosessissa keskeistä on samanlaisuuksien ja erilaisuuksien syste-
maattinen erottaminen ja olennaisen tunnistaminen (Weber 1990, Alasuutari 1999, Lat-
vala & Vanhanen-Nuutinen 2001).

Ilmiön kuvaus koostuu eritasoisista luokista sekä tutkittavaa ilmiötä luonnehtivia käsit-
teitä ja niiden välisiä yhteyksiä kuvaavista käsitejärjestelmistä tai malleista (Weber 1990,
Morse & Field 1995, Burns & Grove 1997, Kyngäs & Vanhanen 1999, Ryan & Bernard
2000, Kiviniemi 2001, McEwen 2002e). Kim on painottanut hybridisessä mallissa käsit-
teiden välisten yhteyksien tarkastelun tärkeyttä ja siten tarkastelun viemistä lähemmäksi
operationaalistamista (Schwartz-Barcott & Kim 2000). Tämän tutkimuksen tarkoitus,
mallin (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999) muodostaminen hybridisen käsiteanalyysin avulla,
on yhteneväinen sisällönanalyysin käyttötarkoituksen kanssa. Tavoitteena tässä tutkimuk-
sessa on tiedon tuottaminen teorianmuodostusta varten ja ymmärryksen lisääminen. Sekä
laadullinen tutkimus, sisällönanalyysi että hybridinen käsiteanalyysi voivat johtaa teori-
anmuodostukseen, ja ymmärryksen lisääminen on paitsi sisällönanalyysin ja koko laadul-
lisen tutkimuksen, myös hybridisen käsiteanalyysin tavoite (Field & Morse 1985,
Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Varto 1992, Cavanagh 1997, Kyngäs & Vanhanen
1999, Denzin & Lincoln 2000, Knafl & Deatrick 2000, Schwartz-Barcott ym. 2001, Polit
& Beck 2004). Sisällönanalyysi ja hybridinen käsiteanalyysi ovat siten myös tämän tutki-
muksen tavoitteen mukaisia. Hybridisellä käsiteanalyysillä on tuotettu malli muun
muassa diakonisesta hoitotyöstä (Myllylä 2004), energiasta (Lerdal 2002) ja potilaan ja
hoitajan välisestä suhteesta teho-osastolla (ks. Mäenpää 2000).

Hybridisessä käsiteanalyysissä pyritään mahdollisimman totuudenmukaiseen tulok-
seen monipuolisen lähestymistavan avulla, ts. käsitettä tarkastellaan sekä teoreettisesti
että empiirisesti, jotta käsitteen ominaisuudet tavoitettaisiin mahdollisimman totuuden-
mukaisesti (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Myös sisällönanalyysin tulosten luo-
tettavuuden kannalta keskeistä on jatkuvan yhteyden säilyttäminen aineistoon ja tutkijan
tulkintojen todennettavuus aineiston avulla (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanha-
nen-Nuutinen 2001). Keskeistä on myös koko aineiston analysoiminen, jättämättä mitään
analyysin ulkopuolelle (Alasuutari 1990, Cavanagh 1997). Aineiston kunnioittaminen
yhdistääkin lähtökohtaisesti molempia menetelmiä.

Sisällönanalyysin toteuttamiselle on olemassa ainoastaan suhteellisen yleisiä ohjeita
(Cavanagh 1997, Kyngäs & Vanhanen 1999, Polit & Beck 2004 ja 2006). Ennen sisällön-
analyysin aloittamista tutkijan on määritettävä käytettävä analyysiyksikkö sekä päätet-
tävä, tarkasteleeko hän analyysissä vain aineiston ilmisisältöjä (analyysiyksiköitä sellai-
sina, kuin ne aineistossa esiintyvät), vai myös ns. piilosisältöjä ("piilotettuja" viestejä).
Piilosisältöjen analysoiminen vaatii tutkijan tulkintaa, minkä vuoksi tutkijan subjektiivi-
suus vaikuttaa analyysin luotettavuuteen enemmän kuin ilmisisältöjen analyysissä.
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(Lindkvist 1981, Field & Morse 1985, Morse & Field 1995, Kyngäs & Vanhanen 1999,
Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Käsiteanalyysissä tutkijan on ulotettava tarkaste-
lunsa käsitettä kuvaavan termin (käsitteen ilmisisällön) lisäksi sen takana olevaan ilmiöön
(käsitteen piilosisältö) (ks. Kiikkala 1994); tällä perusteella tässä tutkimuksessa sekä
käsitteen ilmi- että piilosisällöt ovat keskeisiä.

Sisällönanalyysiprosessissa voidaan erottaa kaksi tapaa, induktiivinen (aineistolähtöi-
nen) ja deduktiivinen (teorialähtöinen) lähestymistapa. Induktiivisessa lähestymistavassa
aineistoa lähdetään pelkistämään, ryhmittelemään ja abstrahoimaan puhtaasti, ilman
rajauksia. Deduktiivinen lähestymistapa puolestaan perustuu valmiin analyysirungon
mukaiseen aineiston käsittelyyn, jossa analyysirunko voi nousta esimerkiksi aikaisem-
masta teoriasta tai aikaisempaan tietoon perustuvasta mallista. Lähestymistavat voidaan
myös yhdistää. (Patton 1990, Miles & Huberman 1994, Kyngäs & Vanhanen 1999,
Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Tässä tutkimuksessa teoreettisen vaiheen sisällön-
analyysi on induktiivinen, ja sitä jatketaan empiirisessä vaiheessa deduktiivisesti, käyt-
täen analyysirunkona teoreettisen vaiheen mallia (ks. tutkimuksen toteutus). Tämä perus-
tuu siihen, että hybridisessä käsiteanalyysissä empiirisellä vaiheella voidaan tarkentaa
aiempaa, teoreettisen vaiheen tulosta (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000), sekä sii-
hen, että lähestymistapojen yhdistäminen palvelee tutkimuksen tarkoitusta. Analyysien
tuloksena raportoidaan käsitteiden ominaisuudet, määritelmät ja käsitteiden väliset yhtey-
det sekä niistä muodostettu malli kaikissa vaiheissa (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999).

Seuraavassa luvussa esitetään tutkimuksen toteutus ja tulokset hybridisen käsiteana-
lyysin vaiheiden mukaisesti (ks. Schwartz-Barcott & Kim 2000). Hybridinen menetelmä
suosittaa yhdistämään raportoinnissa menetelmän vaiheet ja perinteisen tutkimusraportin
rakenteen ja käyttämään esimerkkejä raportoinnin tukena (Schwartz-Barcott & Kim 2000,
Knafl & Deatrick 2000). Tässä raportissa esimerkkeinä käytetään suoria lainauksia aineis-
tosta ja analyyseistä.



5 Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tutkimuksen toteutus on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tutkimuksen toteutus.

5.1 Teoreettisen vaiheen toteutus

5.1.1 Teoreettinen vaihe hybridisessä käsiteanalyysissä

Teoreettinen vaihe perustuu Reynoldsin esittämään lähestymistapaan (ks. Schwartz-Bar-
cott & Kim 1986 ja 2000), jota voidaan hyödyntää kirjallisuuskatsauksen aloittamisessa,
olemassa olevien määritelmien analysoinnissa ja työmääritelmän valinnassa. Se korostaa
voimakkaasti käsitteen ominaisinta luonnetta erilaisten tunnusmerkkien (ominaispiirtei-
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4-12/ 2004 opinnäytetyöt (n=9)
opinto-oppaat (n=6)

1000
33

Laadullinen induktiivinen 
sisällönanalyysi;
uudelleenluokittelu

Alustava
malli

6-8/ 2005 ”Tervapaperi” 5 Laadullinen deduktiivinen 
sisällönanalyysi (runkona 
alustava malli)

Teoreettisen vaiheen 
malli

Empiiri-
nen vaihe

1-10/ 2005 Kirjalliset kommentit 
alustavaan malliin (n=6)
Haastattelut (n=8)
Tutkijan muistiinpanot

5

88
16

Laadullinen deduktiivinen 
sisällönanalyysi (runkona 
teoreettisen vaiheen malli)
Laadullinen induktiivinen 
sisällönanalyysi

Empiirisen vaiheen 
malli

Analyytti-
nen vaihe

10-11/ 
2005

Teoreettisen vaiheen 
tulokset
Empiirisen vaiheen 
tulokset

Systemaattinen vertailu Malli radiografia-
tieteen tutkimus-
kohteesta
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den, ennakkoehtojen jne.) määrittelemisen sijasta; näiden piirteiden tutkiminen on perus-
tellumpaa vasta sitten, kun käsitteen keskeiset ominaisuudet on tunnistettu
(Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Tästä syystä tässä käsiteanalyysissä ei määrite-
tä käsitteille näitä piirteitä, vaan keskitytään käsitteiden keskeisten ominaisuuksien
kuvaamiseen.

Teoreettisen vaiheen toteutus muodostuu analysoitavan käsitteen valinnasta, kirjalli-
suuskatsauksen aloittamisesta, käsitteen määritelmien ja mitattavuuden tarkastelemisesta
ja ns. työmääritelmän valinnasta tai muodostamisesta käsitteelle. Analysoitava käsite voi-
daan valita toisen tieteenalan olemassa olevista käsitteistä tai omalla alalla tunnistetuista,
mutta vielä kehittymättömistä käsitteistä, tai voidaan lähteä luomaan täysin uusia käsitteitä
käytännöstä tai tutkimuksesta käsin. Käsitteen valinnassa kannattaa ottaa huomioon käsit-
teen merkittävyys käytännön kannalta, sillä mitä merkittävämpi käsite alan käytännön kan-
nalta on, sitä paremmin alan omaa näkökulmaa voidaan ylläpitää analyysissä.
(Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.)

Tässä tutkimuksessa tutkitaan käsitteitä hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen. Ne ovat
abstrakteja ja laajoja käsitteitä, joiden käytännönläheisyys ei välttämättä toteudu hybridi-
sen menetelmän tarkoittamassa mielessä. Niiden valintaa perustellaan kuitenkin niiden
keskeisellä asemalla, joka tekee niistä merkittäviä myös käytännön kannalta. Tässä tutki-
muksessa ne edustavat tyypillisesti toisen tieteenalan olemassa olevia käsitteitä, mutta kos-
ka niitä on jo käytetty radiografiassa, ne edustavat tavallaan myös radiografian omia käsit-
teitä. Niiden ominaisuudet radiografiassa ovat kuitenkin vielä selkiintymättömät.

Hybridisen käsiteanalyysin mukaan käsitteelle voidaan antaa vaihtoehtoisia nimiä ana-
lyysin kuluessa. Käsitteen suhteen kannattaa paremminkin olla avoin ja varoa liian jyrkkää
sitoutumista yhteen käsitteeseen liian aikaisessa vaiheessa, jotta voitaisiin tunnistaa mah-
dollisimman laajalti ne käsitteet, jotka voisivat heijastaa kyseistä ilmiötä. Käsitteiden ilme-
neminen voi olla vaihtelevaa (ks. Verhulst & Schwartz-Barcott 2000), ja joskus voi olla
mahdotonta valita yhtä tai kahta käsitettä, jotka kattavasti kuvaisivat koko ilmiötä. Tässä
tapauksessa tutkijan kannattaa luoda uusi käsite analyysin seuraavaa vaihetta varten, ja mi-
käli analyysin edetessä ilmaantuu sopiva olemassa oleva käsite, se voidaan ottaa aikaisem-
man tilalle. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.)

Hybridisessä menetelmässä kirjallisuuskatsauksen tulisi olla riittävän laaja ja monitie-
teinen, jotta käsitteen ominaisuudet löydetään kattavasti (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja
2000). Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsausta (kirjallisuusaineiston keruuta) ei toteutet-
tu täsmällisesti ohjeiden mukaan, vaan aineisto rajattiin tietoisesti yhden alan tietyntyyppi-
seen materiaaliin (ks. aineistonkeruu), koska näin arvioitiin saatavan radiografian näkökul-
maa mahdollisimman puhtaasti esiin. Kirjallisuuskatsauksessa tulisi ottaa huomioon pyrki-
mys käsitteiden määritelmien ja mitattavuuden tarkasteluun (Schwartz-Barcott & Kim
1986 ja 2000.). Tässä tutkimuksessa aineiston katsottiin sopivan tähän tarkoitukseen siitä
huolimatta, että se oli rajattu tiukemmin kuin menetelmä ohjeistaa.

Käsitteiden määritelmien ja mitattavuuden tarkastelussa voidaan hyödyntää Wilsonin
(ks. Avant 2000) menetelmään kuuluvia käsitteen tunnusmerkkejä ja esimerkkitapauksia
(ks. esim. Gibson 1995, Maijala ym. 2000). Löydettyjä valmiita määritelmiä tarkastellaan
yhtäläisyyksien ja erojen näkökulmista. Käsitteelle saatetaan löytää useita erilaisia määri-
telmiä, joiden perusteella tutkija voi arvioida käsitteen suhteen alalla vallitsevaa konsen-
susta; toisaalta selkeitä määritelmiä ei välttämättä löydy lainkaan (ks. Verhulst &
Schwartz-Barcott 2000). Valmiiden määritelmien keskuudesta tutkija valitsee teoreettisen
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vaiheen lopuksi ns. työmääritelmän analyysin seuraavaa vaihetta varten. Se voidaan tarvit-
taessa myös muotoilla itse. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.) Häggman-Laitilan ja
Pietilän (1993) mukaan määritelmän tulee olla kuvaava, ei selittävä. Tässä tutkimuksessa
yhtäläisyyksien ja erojen tarkasteluun käytettiin laadullista sisällönanalyysiä.

5.1.2 Teoreettisen vaiheen kirjallisuusaineisto ja aineistonkeruu

Teoreettisen vaiheen kirjallisuusaineisto (ks. liite 1) valittiin harkinnanvaraisesti, koska se
palvelee laadullisen tutkimuksen tavoitetta ymmärtää ilmiötä syvällisesti yleistämisen
sijaan (mm. Denzin & Lincoln 2000, Polit & Beck 2004 ja 2006). Pattonin (1990)
mukaan laadullisen tutkimuksen perustavoite, rikkaan ja syvällisen tiedon saaminen,
ohjaa tiedon lähteiden valintaa, jonka tulee olla harkittua ja määriteltyihin kriteereihin
perustuvaa. Tiedon lähteiden harkittu valinta on myös sisällönanalyysin kannalta tärkeää
(Cavanagh 1997).

Kirjallisuus muodostui opinnäytetöistä, opinto-oppaista sekä yhdestä lisädokumentista,
ns. ”Terva-paperista”, ja sen kokonaismäärä oli 1038 sivua. Tutkija suoritti aineistonkeruun
itse. Opinnäytetyöt ja opinto-oppaat valittiin aineistoksi, koska hoitotieteen kirjallisuuteen
perehdyttäessä havaittiin, että hoitotieteessä hoitotyö-, ympäristö-, terveys- ja ihminen -kä-
sitteet ovat nousseet hoitotieteen teorioista ja opetussuunnitelmista (mm. Donaldson &
Crowley 1978 ja 2004, Fawcett 1989, Lauri & Elomaa 1999). Koska radiografiassa ei ole
vielä olemassa teorioita, arvioitiin tieteelliset opinnäytetyöt sopivimmaksi aineistoksi.
Opinnäytetöihin hyväksyttiin vähintään pro gradu -tasoisia, radiografian tieteenalalla ai-
neistonkeruun ajankohtaan mennessä (huhti—toukokuu 2004) tuotettuja tutkimuksia. Ra-
jauksella pyrittiin varmistamaan radiografian oman näkökulman esiin saaminen mahdolli-
simman puhtaasti. Opinnäytetöitä haettiin Oulun yliopiston kirjastotietokannasta, ja niitä
saatiin aineistoon yhdeksän kappaletta: kahdeksan pro gradu -tutkimusta ja yksi väitöskirja.
Opinnäytteet olivat suomenkielisiä lukuun ottamatta englanninkielistä väitöskirjaa. Se
otettiin kuitenkin mukaan, koska se oli ensimmäinen radiografian tieteenalalla tuotettu väi-
töskirja. Opinto-oppaisiin hyväksyttiin röntgenhoitajien ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-
koulutuksen opinto-oppaat. Opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet koottiin opinto-oppaiden
paperikappaleista ja oppilaitosten Internet-sivuilta opinto-oppaiden verkkoversioista. Ai-
neistoon saatiin kuusi opinto-opasta (viidestä ammattikorkeakoulusta ja yhdestä yliopistos-
ta), jotka olivat kaikki suomenkielisiä.

Kirjallisuusaineistoa täydennettiin myöhemmin ns. ”Terva-paperilla” (Opetusministe-
riön julkaisu ”Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon” vuodelta 2001). Se tuli esiin
empiirisen vaiheen aineistonkeruun aikana, ja se otettiin kirjallisuusaineistoon, koska se
kuvaa röntgenhoitajien ammatillisen osaamisen ja opintojen sisältöjä ja koska se on rönt-
genhoitajia kouluttavien ammattilaisten yhteistyönä laatima ja siten jonkinlaista yleistä nä-
kemystä edustava dokumentti. ”Terva-paperi” hankittiin Opetusministeriön Internet-sivuil-
ta kesäkuussa 2005, ja siitä poimittiin aineistoon terveysalan yleistä osaamista ja röntgen-
hoitajan osaamista käsittelevät osiot.
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5.1.3 Kirjallisuusaineiston analyysi

Opinnäytetyöt ja opinto-oppaat analysoitiin laadullisella induktiivisella sisällönanalyysil-
lä viiteen kertaan (käsitteet yksi kerrallaan ja käsitteiden väliset yhteydet erikseen). Tutki-
ja suoritti kaikki vaiheet itse.

Laadullisen aineiston analysoijan on välttämätöntä tuntea aineistonsa erittäin hyvin voi-
dakseen tehdä siitä synteesiä, ts. voidakseen muodostaa käsityksen siitä, mistä aineistossa
puhutaan ja mikä siinä on tyypillistä (Polit & Beck 2004). Sen vuoksi analyysi aloitettiin
aineiston huolellisella läpilukemisella useaan kertaan (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999). Jo
tässä vaiheessa huomattiin, että käsitteitä käytettiin aineistossa vaihtelevasti ja eri merki-
tyksissä. Erityisesti hoitotyö-käsitteen käyttö ja merkitys vaihtelivat huomattavasti: sillä
tarkoitettiin sekä röntgenhoitajan työtä kokonaisuudessaan että työn yhtä osa-aluetta.

Aineisto ei selkeästi tukenut kumpaakaan tulkintaa toiseen nähden oikeampana, ja sen
vuoksi hoitotyö-käsitettä päätettiin käsitellä analyysissä siten, kuin se kuvaisi röntgenhoi-
tajan työn kokonaisuutta, ts. kaikki röntgenhoitajan työtä kuvaavat ilmaisut luettiin kuulu-
vaksi hoitotyö-käsitteen alle riippumatta siitä, mitä käsitettä niissä oli käytetty. Tämä rat-
kaisu perustui hybridisen menetelmän ohjeistukseen jättää tarvittaessa avoimuutta ja muu-
tosvaraa käsitteiden valintaan ja hakea lisäselvyyttä analyysin jatkovaiheista (ks.
(Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.) Ratkaisu arvioitiin aineistoon nähden totuuden-
mukaisemmaksi vaihtoehdoksi; muussa tapauksessa aineisto ja tulkinta olisivat saattaneet
kaventua ja ohjautua liian aikaisen ja perustaltaan epävarman johtopäätöksen seurauksena.
Analyysissä päädyttiin näin ollen jättämään epäselvät asiat avoimiksi ja hakemaan niihin
selkeytystä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. Myös Cavanagh (1997) neuvoo tutkijaa
tukeutumaan aineistoon ja tekemään ratkaisut sen perusteella ongelmatilanteissa, esimer-
kiksi silloin, kun aineistosta ilmenee useita erilaisia merkityksiä.

Aineistosta poimittiin käsitteisiin ja niiden välisiin yhteyksiin liittyviä ilmaisuja sekä il-
misisällön että piilosisällön perusteella (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999). Yksittäistä ilmai-
sua oli jatkuvasti peilattava koko aineistoon sen oikean merkityksen tunnistamiseksi (ks.
Alasuutari 1999), ja käsitteiden käytön vaihtelevuuden takia piilosisältöjen analysoiminen
oli välttämätöntä. Ilmaisujen hakeminen perustui aineistolle esitettyihin kysymyksiin (ks.
Dey 1993, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001): esimerkiksi
”mitä tässä kerrotaan hoitotyöstä”, ”miten terveys ilmenee konkreettisesti” tai ”millainen
ihminen tässä on”. Kysymyksissä pyrittiin ottamaan huomioon analyysin tavoite löytää kä-
sitteiden ominaisuuksia ja mitattavia piirteitä.

Analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, joka käytännössä vaihteli yhdestä sanas-
ta usean lauseen mittaisiin ilmaisuihin (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Ryan & Bernard
2000, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Polit & Beck 2004). Analyysissä pyrittiin otta-
maan huomioon kunkin ilmaisun asiayhteys niin laajasti, että ilmaisun sisältö ei vääristyisi.
Tämä vaati tarkkuutta, koska asiayhteys saattoi ilmetä vasta kauempaa tekstistä. (ks. Polit
& Beck 2004.)

Joissain kohdin aineisto ei antanut tutkijalle paljonkaan tulkinnan välineitä; erityisesti
opinto-oppaiden analyysiä hankaloitti se, että opintojaksojen sisällöt oli usein ilmaistu ly-
hyesti ja luettelomaisesti. Lisätietoa antoivat jossain määrin opintojaksojen tavoitteet, mut-
ta joidenkin ilmaisujen suhteen sisältö jäi epäselväksi (esimerkiksi ”terveys ja toimintaky-
ky”, ”terveys ja hyvinvointi”). Näiden ilmaisujen osalta päädyttiin tulkinnan jättämiseen
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auki: esimerkiksi ”terveys ja toimintakyky” -ilmaisu tulkittiin niin, että terveydellä ja toi-
mintakyvyllä on radiografiassa jokin yhteys, joka ei käy tässä vaiheessa ilmi.

Analyysissä haasteellista oli myös se, että sama ilmaus saattoi sisältää useita eri merki-
tyksiä ja kertoa jotain useammasta käsitteestä ja myös niiden välisistä yhteyksistä (ks. Polit
& Beck 2004). Samoja ilmaisuja poimittiin siten aineistosta moneen kertaan. Esimerkiksi
ilmaisusta ”oppija tuntee käytännön potilas- ja työprosessit siten, että hän kykenee suunnit-
telemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vastuualueellaan eri-ikäisten potilaiden kokonaishoi-
toon liittyvät yleisimmät isotooppitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti” tehtiin seu-
raavat tulkinnat: isotooppitoiminnan tunteminen on edellytys sen käytännön toteutukselle,
isotooppitutkimus on prosessinomainen tapahtuma, prosessi muodostuu suunnittelu-, to-
teutus- ja arviointivaiheista, isotooppitutkimukset kuuluvat röntgenhoitajan työn vastuu-
alueeseen, ihmiset ovat keskenään erilaisia, potilaiden erilaisuus on otettava työssä huomi-
oon, isotooppitutkimukset ovat osa potilaan kokonaishoitoa, työssä on otettava huomioon
isotooppitutkimusten laatuvaatimukset ja ympäristö ohjaa työtä laatuvaatimusten kautta.

Tulkinnan perusteella alkuperäisistä ilmaisuista muodostettiin pelkistetyt ilmaisut, jois-
sa pyrittiin säilyttämään alkuperäisen ilmaisun sisältö ja terminologia mahdollisimman tar-
kasti tulkinnan oikeellisuuden turvaamiseksi (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala &
Vanhanen-Nuutinen 2001). Ilmaisut numeroitiin, ja niitä kertyi hoitotyö-käsitteestä 907,
ympäristö-käsitteestä 414, terveys-käsitteestä 182 ja ihminen-käsitteestä 321 sekä käsittei-
den välisistä yhteyksistä 102 kappaletta.

Analyysiä jatkettiin sisällönanalyysin ryhmittely- ja abstrahointiprosessin mukaisesti
pyrkien erottamaan olennainen sisältö epäolennaisesta (ks. Alasuutari 1999). Ilmaisuja
koottiin niiden sisällön yhtäläisyyksien ja erojen perusteella yhteenkuuluviin ryhmiin vaihe
vaiheelta, ryhmät nimettiin jokaisessa vaiheessa niiden sisältöä mahdollisimman hyvin ku-
vaavalla nimellä, ja ryhmiä pyrittiin viemään koko ajan korkeammalle abstraktiotasolle
(Burnard 1991, Kyngäs & Vanhanen 1999, Ryan & Bernard 2000, Latvala &
Vanhanen-Nuutinen 2001, Polit & Beck 2006). Politin & Beckin (2004) mukaan ryhmien
korkea abstraktiotaso on ominaista erityisesti teorianmuodostukseen pyrkivissä tutkimuk-
sissa. Osuvimman nimen löytäminen oli paikoin haastavaa käsitteellisen vaihtelun vuoksi
(ks. Polit & Beck 2004).

Ryhmät koottiin pesulistoiksi (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Ryan & Bernard 2000) ja
numeroitiin analyysikierroksittain, ja niiden muodostuminen kirjattiin analyysipoluiksi
muistiin. Ryhmittely tehtiin manuaalisesti, ja sitä jatkettiin, kunnes ryhmiä ei enää muodos-
tunut luontevasti (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999). Jokaisen käsitteen kohdalla jouduttiin
analyysi aloittamaan muutamaan kertaan alusta uudelleen, ennen kuin lopulliset ryhmät
muotoutuivat. Erityisesti hoitotyö-käsitteen kohdalla ryhmittely haki pitkään muotoaan,
kunnes kaksiulotteinen, toisensa kahdessa suunnassa leikkaavien ryhmien kuvaus käsitteen
ominaisuuksista löytyi (ks. Polit & Beck 2004 ja 2006). Analyysin kuluessa tutkijan oli jat-
kuvasti palattava alkuperäisaineistoon ja haettava siitä apua ryhmien muodostamiseen.
Analyysin tuloksena saatiin kullekin käsitteelle sitä kuvaavia ominaisuuksia sekä käsittei-
den keskinäisten yhteyksien pääluokat. Esimerkki induktiivisesta sisällönanalyysistä on
esitetty liitteessä 2.

Opinnäytetöiden- ja opinto-oppaiden analyysi uusittiin noin kolmen kuukauden kulut-
tua ensimmäisen analyysin valmistumisesta. Tällä pyrittiin arvioimaan ja parantamaan ana-
lyysin luotettavuutta (ks. Cavanagh 1997). Uusinta-analyysin valmistuttua käsitteille muo-
dostettiin niiden ominaisuuksien (analyysissä muodostettujen ylimpien ryhmien) perus-



65
teella ns. työmääritelmät tutkimuksen jatkon ja empiirisen aineistonkeruun käyttöön
(Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000; ks. myös Madden 1990). Työmääritelmät tutkija
muodosti itse, koska aineistosta ei löytynyt valmista määritelmää, joka olisi voitu ottaa
käyttöön (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Työmääritelmät ja käsitteiden väliset
yhteydet koottiin alustavaksi malliksi (ks. Polit & Beck 2004), joka on esitetty liitteessä 3
(liitekuvio 1). Lisäksi liitteessä 2 on esitetty hoitotyö-käsitteen ominaisuudet alustavassa
mallissa (liitetaulukko 3). Niihin tuli tutkimuksen edetessä muutoksia, mutta ne esitetään
tässä, koska niitä käytettiin empiirisen vaiheen aineistonkeruussa pohjana.

Alun perin tutkimuksen teoreettinen vaihe oli tarkoitus päättää alustavan mallin muo-
dostamiseen, ts. tarkoituksena oli käyttää aineistona vain opinnäytetöitä ja opinto-oppaita.
Teoreettista vaihetta kuitenkin jatkettiin vielä empiirisen aineistonkeruun yhteydessä esiin
tulleen ”Terva-paperin” analyysillä (ks. liite 1). ”Terva-paperi” analysoitiin ensin laadulli-
sella deduktiivisella sisällönanalyysillä käyttäen alustavaa mallia analyysirunkona (ks. Pat-
ton 1990, Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001), ts.
”Terva-paperista” poimittiin alustavan mallin mukaisia ilmaisuja. Tämän jälkeen
”Terva-paperi” analysoitiin vielä induktiivisesti. Tämän tarkoituksena oli hakea ominai-
suuksia ja yhteyksiä, jotka eivät sisältyneet alustavaan malliin.

Analyysin tulos lähinnä tuki ja selkeytti alustavaa mallia ja erityisesti kysymyksiä, jotka
edellisessä analyysissä olivat jääneet avoimeksi; uusia luokkia (ominaisuuksia)
”Terva-paperin” analyysistä ei noussut. ”Terva-paperin” tuomien muutosten takia käsittei-
den ominaisuudet ja työmääritelmät muotoiltiin uudestaan, ja alustava malli korvattiin uu-
della mallilla, joka nimettiin teoreettisen vaiheen malliksi. Työmääritelmien pohjana olevat
käsitteiden ominaisuudet ja teoreettisen vaiheen malli on esitetty liitteessä 4.

5.2 Teoreettisen vaiheen tulokset

Seuraavassa esitetään teoreettisen vaiheen tulokset siten, että alustavan mallin tulokset
(eli opinnäytetöiden ja opinto-oppaiden perusteella saadut tulokset) mainitaan erikseen
vain siltä osin, kuin ne poikkeavat teoreettisen vaiheen lopullisesta tuloksesta. Tällöin esi-
tetään myös ”Terva-paperin” tuomat muutokset. Teoreettisen vaiheen tuloksia on havain-
nollistettu liitetaulukoin ja -kuvioin liitteissä 3—4. 

5.2.1 Hoitotyö ja radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ 
radiografiassa kirjallisuuden perusteella

Opinnäytetöiden ja opinto-oppaiden perusteella hoitotyö-käsitteen merkitys oli ristiriitai-
nen: hoitotyöllä saatettiin tarkoittaa laajasti röntgenhoitajan työtä kokonaisuudessaan tai
suppeasti yhtä työn osa-aluetta, jota nimitettiin aineistossa myös hoitamiseksi. Tämän
vuoksi alustavassa mallissa hoitotyötä kuvattiin sen laajassa merkityksessä, eli siten kuin
se kuvaisi koko röntgenhoitajan työtä. Röntgenhoitajan työstä käytettiin hoitotyön lisäksi
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käsitteitä radiologinen hoitotyö, radiografiatyö, (kliininen) radiografia, (kliininen) kuvan-
taminen, kuvantamistyö ja sädehoitotyö.

Kliinisellä radiografialla tarkoitetaan tässä sitä röntgenhoitajan työtä, jota hän tekee
terveydenhuollossa (8)
Opiskelija arvioi toimintaansa radiologisen hoitotyön edustajana (3)
Radiografiatyö tarkoittaa määritelmän mukaan laillistetun röntgenhoitajan tekemää
työtä (12)
Radiologisen kuvantamisen suorittaminen on työprosessi, jonka röntgenhoitaja tekee
(10)

Alustavassa mallissa hoitotyössä erottui neljä toisiinsa kiinteästi yhteydessä olevaa
aluetta, jotka nimettiin hoitamisjuonteeksi, toimintaympäristö-juonteeksi, tekniseksi juon-
teeksi ja säteilynkäyttö-juonteeksi. Näistä tekninen ja säteilynkäyttöjuonne voitiin aineis-
ton perusteella ymmärtää joko toisistaan erillisiksi mutta kiinteästi toisiinsa yhteydessä ole-
viksi osa-alueiksi tai yhdeksi yhtenäiseksi juonteeksi. Alustavassa mallissa ne erotettiin
omiksi juonteikseen, jotta niitä voitaisiin tarkastella mahdollisimman tarkasti. (Alueita ni-
mitettiin ”juonteiksi” vain alustavassa mallissa. Sen jälkeen juonne-sanan käytöstä luovut-
tiin.)

Jos työntekijä tuli uutena henkilönä magneettitutkimusyksikköön, hänen katsottiin tar-
vitsevan perehdyttämistä työyhteisöön ja sen toimintatapoihin, potilaan hoitoon, mag-
neettitutkimusympäristöön sekä magneettitutkimukseen kuvantamismenetelmänä (16)
Potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet radiografiatyössä -- röntgentutkimusten radio-
grafia -- lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö -- röntgenhoitajan erityisosaamista
vaativat alueet terveydenhuollossa (4)

”Terva-paperi” selkeytti hoitotyö-käsitettä, koska siinä hoitotyötä käytettiin vain sen sup-
peassa merkityksessä, ts. hoitotyö nähtiin osana röntgenhoitajan työtä terveydenhuollos-
sa ja siitä käytettiin käsitettä ”potilaan hoito”. Kirjallisuuden perusteella hoitotyö-käsite ei
siis kuvannut röntgenhoitajan työn kokonaisuutta, vaan sen yhtä osa-aluetta. Alustavassa
mallissa tätä osa-aluetta nimitettiin hoitamisjuonteeksi, mutta ”Terva-paperin” perusteel-
la nimi muutettiin potilaan hoidoksi. Röntgenhoitajan työstä kokonaisuutena käytettiin
käsitteitä radiografiatyö, sädehoitotyö ja röntgenhoitajan työ, ja se koostui kuvantamistut-
kimuksista (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksista) ja niihin liittyvistä
toimenpiteistä, sekä ulkoisista ja sisäisistä sädehoidoista. Kokonaisuutta kuvaavan käsit-
teen vaihtelevan käytön takia hoitotyö-käsite muutettiin teoreettisen vaiheen mallissa
radiografiatyöksi/sädehoitotyöksi /röntgenhoitajan työksi. Tämä esitystapa on ilmaisuna
huono, mutta se valittiin, koska haluttiin tuoda esiin aineistossa esiintynyttä vaihtelua
käsitteen nimeämisessä. Kirjallisuuden perusteella eri vaihtoehtojen kesken ei voitu teh-
dä yksiselitteistä valintaa.

Toimintaympäristön suhteen ”Terva-paperi” toi esiin sosiaali- ja terveydenhuollon tai
terveysalan erityisominaisuuksia toimintaympäristönä ja toisaalta radiografiatyön/sädehoi-
totyön/röntgenhoitajan työn roolia tietyn erityisalueen asiantuntijana ja tietyn erityispalve-
lun tuottajana potilaan kokonaishoidossa. Tällä perusteella alustavan mallin toimintaympä-
ristö-juonne muutettiin teoreettisen vaiheen mallissa terveydenhuollon toimintaympäristön
palveluksi.
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”Terva-paperi” toi esiin myös tekniikan hallitun käytön säteilyaltistuksen optimoinnin
edellytyksenä ja välineenä, ja tekniikan ja säteilynkäytön tiiviin liittymisen toisiinsa ja sä-
teilysuojeluun radiografiatyössä/sädehoitotyössä/ röntgenhoitajan työssä. Tekniikasta ja
säteilynkäytöstä yhdessä käytettiin nimitystä lääkinnällinen säteilynkäyttö. Tällä perusteel-
la alustavan mallin tekninen juonne ja säteilynkäyttöjuonne yhdistettiin teoreettisen vai-
heen mallissa lääkinnälliseksi säteilynkäytöksi ja säteilysuojeluksi. Kirjallisuuden perus-
teella radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn osa-alueet ovat siten potilaan
hoito, terveydenhuollon toimintaympäristön palvelu ja lääkinnällinen säteilynkäyttö ja sä-
teilysuojelu.

Potilaan hoito radiologisissa tutkimuksissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä sekä
sädehoidossa (17)
Toiminta koostuu kuvantamistutkimuksista (röntgen-, ultraääni-, isotooppi- ja mag-
neettitutkimukset) ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista (sisäinen ja
ulkoinen) (17)
Saumattomassa hoitoketjussa röntgenhoitajan vastuualueeseen perus- ja erikoissairaan-
hoidossa kuuluvat hoitavan lääkärin määräyksestä potilaalle tehtävät lääketieteelliset
kuvantamistutkimukset, niihin liittyvät toimenpiteet ja sädehoidot (17)
Hän hallitsee käyttämänsä radiografian ja sädehoidon menetelmät ja laitteet sekä
kuvantamisen teknisen suorituksen kyeten optimoimaan ja määrittämään potilaan sätei-
lyaltistuksen (17)

Opinnäytetöiden ja opinto-oppaiden analyysistä nousevia hoitotyön ominaisuuksia oli-
vat teoreettis-käytännöllinen asiantuntijuus, ohjaaviin tekijöihin perustuva toiminta-ajatus,
prosessimainen toimintamalli sekä turvallisuudesta vastaamisesta ja optimoivasta päätök-
senteosta muodostuva tehtäväalue. ”Terva-paperi” tuki ja selkeytti näitä ominaisuuksia.
Kirjallisuuden perusteella radiografiatyö/ sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ on siten
teoreettis-käytännölliseen asiantuntijuuteen ja ohjaaviin tekijöihin perustuvaa toimintaa,
joka toteutuu prosessimaisessa toimintamallissa ja jonka ominaiset tehtävät ovat turvalli-
suusvastuu ja optimoiva päätöksenteko.

Röntgenhoitajan työssä tarvitaan erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä, lääketie-
teellistä ja hoitotieteellistä osaamista (17)
Radiografiatyötä ohjaavat lakien, asetusten ja säädösten ohella ammatin eettiset peri-
aatteet (17)
Röntgenhoitaja vastaa omalta osaltaan potilasturvallisuudesta (17)
Röntgenhoitaja käyttää ammatillista päätöksentekoaan suunnitellessaan, toteuttaessaan
ja arvioidessaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja
ultraäänitutkimuksia, erilaisia toimenpiteitä ja sädehoitoja (17)

5.2.1.1 Teoreettis-käytännölliseen asiantuntijuuteen perustuva toiminta

Alustavassa mallissa teoreettis-käytännöllisellä asiantuntijuudella tarkoitetaan työn teo-
reettista hallintaa, teoriatiedon soveltamisesta ja käytännön taidoista muodostuvaa työn
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käytännöllistä hallintaa ja niihin liittyvää asiantuntijuutta. Myös ”Terva-paperin” perus-
teella radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ on teoreettis-käytännölliseen asian-
tuntijuuteen perustuvaa toimintaa, jossa asiantuntijuus omalla tehtäväalueella perustuu
työn teoreettiseen ja käytännölliseen hallintaan, ja sen tiedolliset ja taidolliset perusvalmi-
udet saadaan ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelija kokoaa radiografiatyön tietoperustan omaa työtään ohjaavaksi ammattitai-
doksi (5)
Työnjaon kehittäminen ja tehtäväsiirrot terveydenhuollossa edellyttävät vahvojen teo-
reettisten ja taidollisten perusvalmiuksien saamista ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavassa koulutuksessa (17)

Potilaan hoidon teoreettinen hallinta muodostuu hoidollisen teoriatiedon hallinnasta ja
hoidollisen tietoperustan jatkuvasta vahvistamisesta. Hoitotieteellinen ja hoitotyön teoria-
tieto muodostavat keskeisen osan radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn hoi-
dollisesta tietoperustasta, mutta siihen kuuluu myös muiden tieteenalojen tuottama, poti-
laan hoidossa tarvittava tieto, kuten käyttäytymistieteellinen, kasvatustieteellinen ja lääke-
tieteellinen tieto. Potilaan hoidon käytännöllinen hallinta on tämän tiedon soveltamista
käytäntöön potilaan hoidossa ja kohtaamisessa sekä erilaisten hoidollisten taitojen omaa-
mista ja käyttämistä. Potilaan hoidon teoreettinen ja käytännöllinen hallinta on esimerkiksi
erilaisten kliinisten hoitotoimenpiteiden, lääkehoidon, ensihoidollisten toimenpiteiden, ki-
vunhoidon ja aseptisen toiminnan teoreettista tuntemusta ja osaamista käytännössä. Lisäksi
potilaan hoidon käytännölliseen hallintaan kuuluu kyky empaattisuuteen ja herkkyys vas-
tata potilaan tarpeisiin. Potilaan hoitoon liittyvää asiantuntijuusaluetta nimitettiin aineistos-
sa hoitamisen tai hoitotyön asiantuntijuudeksi.

Hoitotieteen perusteet ja tutkimus röntgenhoitajan ammattitaidon perustana (1)
Röntgenhoitajan tarvitsemat hoitotaidot potilaan ravitsemukseen ja erittämiseen liitty-
vissä radiologisissa tutkimuksissa (3)
Röntgenhoitaja on sisäistänyt aseptisen tavan toimia (17)
Opiskelija saa valmiuksia vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan sekä hänen omais-
tensa kohtaamiseen (4)
Opiskelija hankkii perusvalmiudet hoitotyön asiantuntijuuden kehittymiseen (1)

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun teoreettiseen hallintaan kuuluu toimin-
taympäristön tuntemus niin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja lähiammattialojen
kuin koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta. Tietoperustaan kuuluu myös esimerkiksi talou-
dellisuuteen, johtamis- ja kehittämistoimintaan, kansainvälisyyteen, laadun ja työprosessi-
en hallintaan, työelämään, ohjaukseen ja opetukseen, poikkeusoloissa toimimiseen sekä
tiedonhankintaan ja -välitykseen liittyvää teoriaa. Toimintaympäristön käytännöllinen hal-
linta on näiden monipuolisten teoreettisten tietojen soveltamista ja niihin perustuvien taito-
jen (esimerkiksi johtamistaitojen, opetustaitojen, taloushallinnollisten taitojen ja kielitai-
don) hyödyntämistä käytännössä, itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai
johtajana toimittaessa.

Hän (opiskelija) on selvillä potilaan kokonaishoidosta ja radiologisten tutkimusten, toi-
menpiteiden ja sädehoidon osuudesta siinä (1)
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Opiskelija tuntee terveys- ja sosiaalipolitiikan käsitteistöä ja eri toiminta-alueiden
tavoitteita ja keinoja sekä osaa yhdistää tietonsa omaan tehtäväalueeseensa (5)
Toimiessaan moniammatillisesti verkostoituvissa työryhmissä röntgenhoitajalta vaadi-
taan taloudellista, hallinnollista ja työnjohdollista osaamista, yrittäjyyttä sekä radiogra-
fiatyöhön liittyvää ohjaus- ja opetustaitoa (17)

”Terva-paperi” vahvisti alustavan mallin ajatusta siitä, että toimintaympäristön teoreet-
tinen hallinta perustuu pitkälti terveydenhuoltoalan yleisen ja yhteisen tietoperustan hallin-
taan ja jatkuvaan kehittämiseen, mutta myös oman alueen ja roolin tuntemiseen ja kehittä-
miseen toimintaympäristön kokonaisuudessa. Oman alueen tunnistaminen ilmenee käytän-
nössä mm. toisen ammattilaisen konsultoimisena tarvittaessa. Teoreettinen ja käytännölli-
nen hallinta yhdistyvät myös ns. näyttöön perustuvassa toiminnassa, jossa tuotetaan uutta
tietoa ja hyödynnetään tutkittua tietoa käytännön toiminnassa ja jossa terveydenhuollon
toimintaympäristö ja käytännön työ kytkeytyvät koulutus- ja tutkimustoimintaan. Opin-
näytetöissä ja opinto-oppaissa nousi esiin radiografiatiede-käsite, joka liitettiin röntgenhoi-
tajan ammatin, työn ja niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen ja laatuun, alan ”omaan”
tietoperustaan sekä tieteellisyyden kytkemiseen käytännön työhön. Terveydenhuollon toi-
mintaympäristön palveluun liittyvässä asiantuntijuudessa on kirjallisuuden mukaan kyse
radiografiatyön/sädehoitotyön/ röntgenhoitajan työn ja siihen liittyvien palvelujen edusta-
masta asiantuntijuudesta potilaan kokonaishoidon ja saumattomien palveluketjujen osana.

Laadukas ja korkeatasoinen kliininen radiografiatyö edellyttää tieteellistä tutkimusta
omalta alaltaan, jota radiografian tieteenalaohjelma tarjoaa (8)
Röntgenhoitajan yhteiskunnallisena tehtävänä terveydenhuollossa on osallistua poti-
laan ja hänen perheensä terveyttä edistävään kokonaishoitoon radiografiatyön asiantun-
tijana (7)

Kirjallisuuden perusteella lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun teoreettinen
hallinta tarkoittaa käytettävän teknologian ja energian teoreettista tuntemista: teknis-fysi-
kaalista ja laiteteknistä teoriatietoa, tutkimusteknologian (laitteiden, välineiden) rakenteen
ja toiminnan teoreettista tuntemista, säteilyyn ja muuhun energiaan liittyvän teoriatiedon
hallintaa, varjo- ja radiolääkeaineiden sekä säteilyn (radioaktiivisuuden) ominaisuuksien ja
vaikutusten tuntemista sekä erilaisten säteilysuojelumenetelmien, -välineiden ja -säädösten
sekä säteilyannosten tuntemista. Teknis-luonnontieteellisen tietoperustan lisäksi keskeistä
on lääketieteellinen ja erityisesti anatomis-fysiologinen tietoperusta, jonka soveltamista
tarvitaan lääkinnällisen säteilynkäytön toteutuksessa (esimerkiksi teknisiä parametreja va-
littaessa).

Teoriaperustan soveltaminen mahdollistaa laitteiden, välineiden ja energian käytön ja
menetelmien teknisen toteutuksen hallitusti ja turvallisesti siten, että lopputuloksena on
riittävä kuva tai tavoitteenmukainen hoito ja optimaalinen säteilyaltistus. Lääkinnällisen
säteilynkäytön ja säteilysuojelun käytännöllinen hallinta muodostuu siten onnistuneesta
teknisestä suorituksesta ja säteilysuojelun toteuttamisesta säteilyaltistusta optimoivilla va-
linnoilla ja toimenpiteillä (esimerkiksi säteilysuojainten käytöllä). Lisäksi siihen kuuluvat
säteilyaltistusten määrittäminen ja seuranta ja säteilyturvallisuuteen liittyvä ohjaus ja neu-
vonta. Asiantuntijuus lääkinnällisessä säteilynkäytössä ja säteilyltä suojautumisessa on
radiografiatyön/sädehoitotyön/ röntgenhoitajan työn keskeinen asiantuntijuusalue.
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Hän (rh) hallitsee käyttämänsä radiografian ja sädehoidon menetelmät ja laitteet sekä
kuvantamisen teknisen suorittamisen kyeten optimoimaan ja määrittämään potilaan
säteilyaltistuksen (17)
Kippausta perusteltiin tietoteoreettisin väittämin, jota tuki kliinisestä työstä saatu koke-
mus (9)
Röntgenhoitajista yli puolet oli sitä mieltä, ettei levykuvantamista osaa käyttää ilman
sen perusteiden hallintaa. (13)
Potilaan säteilyaltistuksen minimoimiseksi on tärkeää tuntea ja ymmärtää ionisoivan
säteilyn terveyshaitat (11)
Röntgenhoitaja on lääketieteellisen säteilyn käytön ja säteilyltä suojautumisen -- asian-
tuntija (17)

5.2.1.2 Ohjaaviin tekijöihin perustuva toiminta

Alustavassa mallissa hoitotyön ominaisuudeksi nousi ohjaaviin tekijöihin perustuva toi-
minta-ajatus, jota myös ”Terva-paperi” tuki. Ominaisuus tarkentui teoreettisen vaiheen
tuloksena siten, että radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ voidaan nähdä työn
eri osa-alueilta nouseviin ohjaaviin tekijöihin perustuvana toimintana. Korkealaatuinen
radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ edellyttää ohjaavien tekijöiden sisäistä-
mistä ja niihin sitoutumista ammattitoiminnassa.

Potilaan hoitoa ohjaavat kirjallisuuden mukaan hoidolliset lähtökohdat, joita ovat hoito-
työn arvot ja periaatteet ja hoitofilosofiset näkemykset. Alustavassa mallissa niistä koros-
tuivat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, jotka ilmenivät kaikissa työn ”juonteis-
sa”. Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta alustavassa mal-
lissa ne erotettiin, jotta niitä voitaisiin tarkastella mahdollisimman tarkasti. ”Terva-paperi”
kuitenkin vahvisti niiden nivoutumista radiografiatyössä/ sädehoitotyössä/röntgenhoitajan
työssä toisiinsa tiiviisti, ja sillä perusteella ne yhdistettiin teoreettisen vaiheen mallissa yk-
silöllisyyttä kunnioittavaksi asiakaslähtöisyydeksi. Myös yhteistyö on keskeinen hoidolli-
nen lähtökohta. ”Terva-paperi” tuki alustavaa mallia siinä, että nämä lähtökohdat nousevat
työn hoidollisista lähtökohdista, mutta ilmenevät kaikilla työn osa-alueilla.

Potilaan hoidossa yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ilmenee potilaan yksi-
löllisten ominaisuuksien, taustatekijöiden, näkemysten ja voimavarojen huomioon ottami-
sena potilaan hoidon lähtökohtana sekä erilaisuuden hyväksymisenä ja kunnioittamisena.
Yhteistyö potilaan hoidossa perustuu potilaan ja röntgenhoitajan väliseen luottamukselli-
seen hoito- ja vuorovaikutussuhteeseen, joka ilmenee potilaan osallistumisena päätöksen-
tekoon, ja jonka ansiosta toiminta perustuu yhteisymmärrykseen potilaan ja hänen läheis-
tensä kanssa.

Oppija soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita omassa työssään (2)
Hän (opiskelija) kehittyy potilaslähtöiseen hoitotyöhön ottaen huomioon potilaan yksi-
lölliset voimavarat ja elämäntilanteen toteuttaessaan yhteistyössä hänen kanssaan
radiologisia tutkimuksia, toimenpiteitä ja sädehoitoa (1)
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Opiskelija ohjaa ja hoitaa potilasta röntgentutkimuksissa yhteisymmärryksessä potilaan
kanssa (4)

Terveydenhuollon toimintaympäristön palveluun liittyviä ohjaavia tekijöitä ovat kirjal-
lisuuden mukaan terveydenhuoltoa yleisesti koskevat periaatteet, vaatimukset, tavoitteet ja
määräykset sellaisinaan ja radiografiatyöhön/sädehoitotyöhön/röntgenhoitajan työhön so-
vellettuina. Kaikelle terveydenhuollolle yhteisiä ohjaavia tekijöitä ovat terveydenhuollon
lainsäädännöllinen ohjaus, laatuvaatimukset ja saumattomien hoitoketjujen tavoite sekä
terveydenhuollossa yleisesti hyväksytyt arvot ja toimintaperiaatteet. Näitä ovat esimerkiksi
toiminnan asiakaspalvelullinen laadukkuus, terveydenhuollon ja työelämän normien mu-
kaisuus ja taloudellinen tehokkuus. Toimintaympäristön palveluun liittyviä ohjaavia teki-
jöitä ovat myös terveydenhuollon yleiset ja röntgenhoitajien omat eettiset ohjeet.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun osa-alueella yksilöllisyyttä kunnioitta-
va asiakaslähtöisyys ilmenee siten, että asiakkaana on toinen terveydenhuollon yksikkö,
jolle röntgenhoitaja tuottaa palveluja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yksilöl-
lisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ilmenee myös esimerkiksi uuden työntekijän pereh-
dyttämisessä tai opiskelijan tai toisen ammattilaisen ohjauksessa. Yhteistyö on kirjallisuu-
den mukaan keskeinen lähtökohta toimintaympäristön palvelun osa-alueella, koska radio-
grafiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ tapahtuu usein moniammatillisissa työryhmissä
tai kytkeytyy tiiviisti toisten ammattilaisten työhön potilaan hoitoketjussa. Toisaalta radio-
grafiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ voi sisältää yhteistyötä koulutus- ja tutkimus-
sektoreiden kanssa esimerkiksi näyttöön perustuvan toiminnan tiimoilta.

Hän (opiskelija) hyväksyy röntgenhoitajan eettiset ohjeet sekä noudattaa niitä vas-
tuunsa tiedostaen radiografiatyössä (4)
Tutkimuksen kuvausprojektioihin vaikutti se, mistä yksiköstä potilas oli tutkimuspyyn-
nön saanut (9)
Laitetoimittajien, röntgenlääkärien ja röntgenhoitajien välinen yhteistyö on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta tulokseksi saadaan laadukkaita röntgenkuvia (13)
Yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkojen välillä tulisi kehittää esim. yhteisten tutki-
musprojektien avulla (15)

Kirjallisuuden perusteella lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-aluetta
ohjaavia tekijöitä ovat tekniset, lähinnä tutkimustekniikkaa ja tuotettuja tulosteita koske-
vat laatuvaatimukset ja niihin liittyvät toimintaohjeet sekä erityiset säteilysuojelulliset
lähtökohdat, kuten säteilysuojeluperiaatteet ja -ohjeet ja säteilylainsäädäntö (esimerkiksi
säteilyaltistusten vertailutasot, kuvien kriteerit, laatukäsikirjat, Säteilyturvakeskuksen
ST-ohjeet, EU-direktiivit, säteilylaki ja -asetus sekä Alara-periaate). Yksilöllisyyttä kun-
nioittava asiakaslähtöisyys ilmenee siinä, että käytettävä teknologia ja siihen liittyvät rat-
kaisut (esimerkiksi kuvausparametrien valinta) vaihtelevat potilaan ominaisuuksien ja tut-
kimuksen mukaan ja ovat siten potilaskohtaisesti erilaiset. Myös aiheutettu säteilyaltistus
on potilaan ominaisuuksista ja tutkimuksesta riippuva ja siten potilaskohtainen. Lääkin-
nällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun asiakaslähtöisyyttä ilmentää myös se, että poti-
laan tulisi viime kädessä aina itse saada päättää säteilyaltistuksensa toteuttamisesta tai
toteuttamatta jättämisestä. Toisaalta säteilyaltistuksesta päättäminen ilmentää myös
yhteistyötä lääkinnällisessä säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa, koska päätöksenteko voi
syntyä potilaan ja useiden ammattilaisten yhteistyönä.
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Hyvän kuvanlaadun varmistaminen edellyttää, että noudatetaan laitevalmistajan laite-
kohtaisia suosituksia (13)
Potilaan fyysinen kunto ja ruumiinrakenne vaikuttivat tutkimustapaan ja kuvauskaset-
tien ja -parametrien määrittämiseen (9)
Todellinen sikiön annos riippuu käytetyistä radiografisista laitteista, potilaan koosta,
sikiön sijainnista ja koosta, tutkimuksen suorittamismenetelmistä ja siitä, onko sikiö
primaarisäteilykeilassa (tutk.suom) (14)
Päätökset säteilylle altistavista hoitotoiminnoista tehdään yhteisymmärryksessä poti-
laan, lääkärin ja/tai fyysikon kanssa (17)

5.2.1.3 Prosessimaisessa toimintamallissa toteutuva toiminta

Alustavassa mallissa hoitotyön ominaisuudeksi muodostui kirjallisuuden perusteella
suunnittelu-, toteutus- ja laadunvarmistus- tai arviointivaiheista muodostuva prosessin-
omainen toimintamalli. Laadunvarmistus liittyi siinä pääosin prosessin päätösvaiheeseen
kaikissa ”juonteissa” arvioinnin ohella. ”Terva-paperi” tuki toimintamallin prosessin-
omaisuutta ja esitti sen koostuvan suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheista. Tällä perus-
teella prosessin viimeisen vaiheen nimi muutettiin teoreettisen vaiheen mallissa arviointi-
vaiheeksi, ja siinä korostuu toiminnan laadun arvioiminen ja kehittäminen.

Radiografiatyössä/sädehoitotyössä/röntgenhoitajan työssä on kirjallisuuden perusteella
useita erilaisia prosesseja. Varsinaisen toiminnan sisällön muodostavat kuvantamistutki-
musten ja/tai niihin liittyvien toimenpiteiden prosessit (ns. radiografiatyön prosessit) tai sä-
dehoitoprosessit eli kuvantamistutkimuksen, toimenpiteen tai sädehoidon suunnittelu-, to-
teutus- ja arviointitoiminnot. Näiden prosessien tavoitteena on potilaan tutkiminen ja/tai
hoitaminen. Niiden lisäksi radiografiatyöhön/sädehoitotyöhön/röntgenhoitajan työhön
kuuluu myös muita prosessinomaisia toimintoja, kuten laadunhallintaprosessit, erilaiset
selvitystyö- ja kehittämisprosessit sekä toisen toimijan ohjaus- ja perehdytysprosessit. Pro-
sessinomaisen toimintamallin vaiheet ilmenevät kaikilla radiografiatyön/ sädehoitotyön/
röntgenhoitajan työn osa-alueilla.

Oppija tuntee käytännön potilas- ja työprosessit siten, että hän kykenee suunnittele-
maan, toteuttamaan ja arvioimaan vastuualueellaan eri-ikäisten potilaiden kokonaishoi-
toon liittyvät yleisimmät isotooppitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti (2)
(Opiskelija) osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus-/ohjaustilanteen sekä poti-
laalle että opiskelijalle/ammattihenkilölle (1)
Ammatissaan röntgenhoitaja käyttää säteilyä potilaan terveydentilan tutkimiseen ja
hoitoon (11)

Potilaan hoidossa perustana ovat kaikissa vaiheissa potilaan tarpeet. Potilaan hoidon
suunnitteluvaiheessa potilaan tarpeet kartoitetaan lähtökohtaisesti, ja niitä tarkkaillaan ja
arvioidaan uudelleen koko prosessin ajan. Potilaan tarpeiden arviointiin liittyvät olennai-
sesti vuorovaikutus potilaan kanssa ja potilaan kuunteleminen. Suunnitteluvaiheeseen kuu-
luu myös potilaan fyysinen valmistelu tulevaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai hoitoon
sekä potilaan informointi ja ohjaus niihin liittyen. Potilaan hoidon suunnitteluvaiheessa po-
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tilaalle annetaan edellytykset tehdä tutkimustaan, toimenpidettään tai hoitoaan koskevat
päätökset tietoisesti ja potilaan oikeuksien mukaisesti.

Potilaan hoidon toteutusvaiheeseen kuuluvat tarvittavien kliinisten hoitotoimenpiteiden,
lääkehoidon, kivunhoidon ja tarvittaessa ensiaputoimintojen toteuttaminen sekä toiminnan
aseptisuudesta huolehtiminen. Lisäksi potilaan hoidon toteutukseen kuuluu potilaan ohja-
us, informointi ja tarkkailu tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon aikana sekä potilaan hoi-
don kirjaaminen. Potilaan hoidon toteutus perustuu hoitotyön auttamismenetelmien (joista
aineistossa käytettiin myös nimitystä hoitamismenetelmät) hyödyntämiseen ja soveltami-
seen. Myös potilaan asettelu tutkimus- tai hoitoasentoon ja potilaan jatkohoidosta huoleh-
timinen kuuluvat potilaan hoidon toteuttamiseen. Potilaan hoitoa arvioidaan sekä potilaan
että ammattilaisen näkökulmasta, ja tärkeä arviointikriteeri on potilaan tyytyväisyys saa-
maansa kohteluun.

Hän (opiskelija) tunnistaa potilaan tuen ja avun tarpeet lääketieteellisissä kuvantamis-
tutkimuksissa (1)
Kun sikiön annos arvioidaan suuremmaksi kuin 1mmGy, tarvitaan yksityiskohtaisem-
paa selvitystä ja ohjausta auttamaan potilasta päättämään tehdäänkö tutkimus vai ei
(tutk.suom.) (14)
Opiskelijoiden vastauksissa potilaan hoitaminen tuli esille varjoainereaktioiden huomi-
oimisena, potilaan huomioimisena tutkimuksessa, tutkimuksesta kertomisena, potilaan
ohjaamisena, hoitotoimenpiteiden tekemisenä, potilaan asetteluna, aseptisena toimin-
tana sekä potilastietojen kirjaamisena (7)
Opiskelija harjoittelee potilaan/asiakkaan psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin liit-
tyvien tarpeiden tunnistamista ja vastaamista käyttäen vuorovaikutussuhdetta tietoisesti
auttamismenetelmänä (3)
Opiskelija arvioi auttamistapoja potilaan kokemuksena sekä omana ammatillisena toi-
mintana (1)

Tutkimus-, toimenpide- ja hoitoprosessin suunnitteluun vaikuttavat radiografiatyössä/
sädehoitotyössä/ röntgenhoitajan työssä suuresti myös potilaan lähete ja muut potilasdoku-
mentit, esimerkiksi sädehoitosuunnitelma. Niihin perehtyminen ja toimintaympäristön
(fyysisen ympäristön ja muiden toimijoiden) valmistelu kuuluvat terveydenhuollon toimin-
taympäristön palvelun suunnitteluun. Laadunhallinta- ja kehittämisprosessit tulevat selväs-
ti esiin terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa, koska oman toiminnan laadun-
hallinta nähdään osana koko organisaation laadunhallintaa ja kehittämisprosessit koskevat
sekä omaa työtä tai ammattia että laajemmin koko työyhteisön tai terveydenhuollon kehit-
tämistä.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun toteutus perustuu toimintaympäristössä
tapahtuvaan vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja tiedonvälitykseen. Toteutukseen kuu-
luvat potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa ja saumattoman palveluketjun aikaansaami-
sessa tarvittava viestintä, tiedon tuottaminen ja välittäminen sekä konsultaatioavun antami-
nen ja hankkiminen eri ammattilaisten kesken, toiminnan ohjaaminen tutkimuksen, toi-
menpiteen tai hoidon aikana, työryhmän jäsenenä tai johtajana toimiminen ja toisen am-
mattilaisen avustaminen.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelua arvioitaessa tarkastellaan radiografia-
työtä/sädehoitotyötä/röntgenhoitajan työtä ja siihen liittyviä palveluja sekä itsenäisenä toi-
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mintana että osana suurempaa kokonaisuutta (potilaan kokonaishoitoa tai saumatonta pal-
veluketjua). Arviointi kohdistuu kirjallisuuden mukaan siis esimerkiksi oman yksikön tai
tiimin toimintaan tai laajemmin potilaan kokonaishoidon onnistumiseen ja seurantaan. Tär-
keä kriteeri terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun arvioinnissa on palveluja käyt-
tävien yksiköiden tyytyväisyys saamaansa palveluun.

Röntgentutkimuksen suunnittelun voidaan katsoa alkavan siitä hetkestä kun röntgen-
hoitaja tutustuu potilaalle määrättyyn röntgenlähetteeseen ja alkaa sen perusteella
suunnitella röntgentutkimusta (9)
Oppija osallistuu hoitoa koskevaan tiedottamiseen (2)
Opiskelija tarkastelee radiologisen ja sädehoidon yksikön toimintaa ja sen kehittämis-
haasteita terveydenhuollon hallinnon ja laatutyön näkökulmasta. Opiskelija arvioi toi-
mintaansa radiologisen hoitotyön edustajana moniammatillisen työryhmän jäsenenä (3)

Lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueen suunnitteluvaiheeseen kuu-
luu kirjallisuuden mukaan tutkimustekniikan suunnittelu eli käytettävien laitteiden, väli-
neiden, menetelmien ja ohjelmien valmisteleminen käyttökuntoon. Lisäksi olennaista tut-
kimuksen, toimenpiteen tai hoidon suunnittelussa on säteilyaltistuksen oikeutuksen var-
mistaminen ja säteilyaltistusta koskeva päätöksenteko, jonka perusteella prosessi joko ete-
nee tai keskeytyy. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös sädehoidon annossuunnittelu ja ra-
diolääkeaineiden valmistelu isotooppitutkimusta varten.

Lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueen toteutusvaihe tarkoittaa ra-
diografiatyön ja sädehoidon menetelmien, laitteiden, välineiden ja varjo- ja radiolääkeai-
neiden käsittelemistä ja käyttämistä, säteilyn tai muun energian käyttämistä (eksponointia),
kuvien ja muiden tulosteiden käsittelyä sekä säteilysuojelun toteuttamista ja säteilyaltistuk-
sen määrittämistä. Lääkinnällisen säteilynkäytön toteutuksen tuloksena saadaan kuva tai
muu tuloste tai annetaan hoito (säteilytys). Lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun
toteutuksessa korostuu tekninen suorittaminen ja tekniikan hallinta, jotka vaikuttavat kes-
keisesti säteilyaltistuksen optimointiin.

Kirjallisuuden mukaan tämän osa-alueen arviointivaiheen keskeisiä tekijöitä ovat tuo-
tettujen tulosteiden (esimerkiksi röntgenkuvien) kriittinen arviointi ja hyväksyminen pro-
sessin päätteeksi sekä aiheutettujen säteilyaltistusten arviointi esimerkiksi suhteessa suosi-
tuksiin ja vertailutasoihin ja säteilyvalvonnan toteuttaminen tätä kautta. Laadunhallintapro-
sessin arviointivaihe ilmenee erityisen selkeästi lääkinnällisen säteilynkäytön osa-alueella,
jossa tekninen laadunvarmistus korostuu. Se perustuu monipuolisiin mittauksiin ja muihin
toimenpiteisiin, joilla arvioidaan niin teknisten menetelmien toteutusta kuin tuotettuja tu-
losteita ja niiden laatua.

Röntgenhoitajat valitsivat kuvauskasetin ja asettivat sen kasettitelineeseen jo ennen
kuin potilas kutsuttiin tutkimushuoneeseen (9)
Jos potilas on varmasti tai mahdollisesti raskaana, pyydetyn tutkimuksen oikeutus on
radiologin ja lähettävän lääkärin toimesta harkittava uudelleen (tutk.suom.) (14)
Laitteiden käsitteleminen ilmeni muun muassa röntgenputken, eli ns. kattoputken siir-
tämisenä sekä asettelemisena (7)
Kuvankäsittely osana röntgenhoitajan työtä (3)
Opiskelija osaa toteuttaa säteilysuojelua sädehoito-osastolla (5) 



75
Röntgenkuvia arvioitiin sekä yleisten kuvakriteerien että projektiokohtaisten kriteerien
perusteella (9)
Syntymättömän lapsen säteilyannos tulisi arvioida ennen tutkimuksen toteutusta ja,
mikäli relevanttia, uudelleen arvioida jälkikäteen (tutk.suom.) (14)

5.2.1.4 Turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko

Alustavassa mallissa hoitotyön ominaisuudeksi nousi turvallisuudesta vastaamisen ja
optimoivan päätöksenteon muodostama tehtäväalue, joka ilmeni kaikissa ”juonteissa”.
”Terva-paperi” tuki näitä ominaisuuksia. Kirjallisuuden perusteella turvallisuusvastuulla
voidaan tarkoittaa ammatillisen vastuun kantamista turvallisuuden säilymisestä työn eri
osa-alueilla; siinä nivoutuvat yhteen radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn
keskeiset elementit, turvallisuus ja vastuu (vastuullisuus).

Potilaan hoidossa turvallisuusvastuu tarkoittaa kirjallisuuden mukaan vastuuta potilas-
turvallisuudesta ja turvallisesta hoitosuhteesta. Siihen sisältyvät esimerkiksi luottamuksel-
linen vuorovaikutussuhde, vastuu potilaan hyvinvoinnista, toiminnan aseptisuus ja ensi-
apuvalmiudet. Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa turvallisuusvastuuseen
kuuluvat toimintaympäristön turvallisuudesta vastaaminen radiografiatyön/sädehoitotyön/
röntgenhoitajan työn ja siihen liittyvien palvelujen osalta sekä toisaalta niiden vastuualue
potilaan kokonaishoidossa ja saumattomassa palveluketjussa. Lääkinnällisen säteilynkäy-
tön ja säteilysuojelun osa-alueella säteilyturvallisuudesta vastaaminen röntgenhoitajan
osalta (vastuu säteilyn turvallisesta käytöstä ja säteilyturvallisuudesta huolehtiminen rönt-
genhoitajan vastuualueena laajemmin) on keskeinen tekijä. Turvallisuusvastuuseen liittyy
olennaisesti myös käytettävän tekniikan turvallisuudesta vastaaminen röntgenhoitajan
osalta, kuten tutkimustekniikan, laitteiden ja välineiden turvallinen käyttö ja tietoturvalli-
suudesta huolehtiminen informaatioteknologiaa käytettäessä.

Röntgenhoitaja vastaa omalta osaltaan potilasturvallisuudesta potilaan ollessa kuvanta-
mistutkimuksissa, niihin liittyvissä toimenpiteissä tai sädehoidoissa (17)
Työsuojelu ja työturvallisuus radiologisessa hoitotyössä (3)
Opiskelija kykenee toimimaan työryhmän vastuullisena jäsenenä ja johtajana (4)
Keskeinen radiografian työmenetelmä on erilaisten energioiden turvallinen ja tehokas
hallinta, josta -- vastaa suurelta osin röntgenhoitaja (12)

Optimoiva päätöksenteko tarkoittaa kirjallisuuden perusteella ammatillista päätöksente-
koa, joka perustuu kriittiseen ajatteluun ja useiden tekijöiden optimaaliseen yhdistämi-
seen radiografiatyössä/ sädehoitotyössä/röntgenhoitajan työssä. Tämä tehtäväalue yhdis-
tää työn toiset keskeiset tehtäväelementit, optimoinnin ja (ammatillisen) päätöksenteon.

Potilaan hoidossa optimaalinen päätöksenteko ilmenee potilaan ominaisuuksien, voima-
varojen, oikeuksien ja tarpeiden huomioon ottamisena päätöksenteossa, potilaan tilan mu-
kaisena toimintana ja potilaan ystävällisenä ja arvostavana kohteluna. Päätöksenteon nope-
us ja eettinen kestävyys korostuvat. Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa op-
timoiva päätöksenteko ilmenee potilaan kokonaishoidon kannalta optimaalisena toiminta-
na. Se tarkoittaa lähetteen mukaista toimintaa, potilaan kokonaishoidon ja saumattomien
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palveluketjujen edistämistä ja toteuttamista omalta osalta, tarvittavan tiedon tuottamista,
välittämistä ja oikeellisuutta sekä oman toiminnan (esimerkiksi röntgenhoitajien ammatti-
taidon ja palvelujen laadun) pitämistä toimintaympäristön muutosten ja tarpeiden tasalla.
Lääkinnälliseen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueeseen liittyvä optimoiva päätök-
senteko ilmenee teknisyyden ja säteilyaltistusten optimointina: radiografiatyön ja sädehoi-
don menetelmiin liittyvänä ammatillisen päätöksentekona, jonka tavoitteena on aikaansaa-
da optimaalinen (riittävä) kuva optimaalisella säteilyaltistuksella. Teknisyyden optimointi
tarkoittaa tutkimustekniikan, laitteiden ja välineiden optimaalista (tarkoituksenmukaista,
tehokasta, hallittua) käyttöä ja tuotetun kuvan tai muun tulosteen optimointia tarvittavaan
tietoon nähden. Säteilyaltistuksen optimoinnissa kyse on paitsi potilaan, myös toimijoiden
ja ympäristön säteilyaltistuksen optimoinnista.

Monta tekijää on optimoitava, jotta saavutetaan hyväksyttävä diagnostinen kuva alhai-
simmalla säteilyannoksella -- käsiteltäessä pieniä vastasyntyneitä, joilla on erityistar-
peita ja -vaatimuksia (tutk.suom.) (14)
Potilaan äkillisestikin muuttuva tila edellyttää röntgenhoitajalta kykyä nopeaan ja eetti-
sesti kestävään päätöksentekoon (17)
Kliinikon määräämän röntgenlähetteen mukainen toiminta ja nopea päätöksenteko
korostuvat röntgenhoitajan työssä keuhkojen ja luuston tutkimusten aikana (9)
Työryhmän huomioimiseen kuului myös röntgenhoitajan itsenäisen toiminnan sovitta-
minen koko ryhmän toimintaan (7)
Tutkimus on optimoitava siten, että siitä aiheutuva säteilyaltistus on niin pieni, kuin se
käytännössä on mahdollista (10)

Alustavan mallin määritelmä hoitotyö-käsitteestä radiografiassa:
Alustavan mallin määritelmän mukaan hoitotyö radiografiassa on teoreettiseen ja käy-

tännölliseen asiantuntijuuteen perustuvaa turvallisuusvastuuta ja optimoivaa päätöksente-
koa, joka tapahtuu suunnittelu-, toteutus- ja laadunvarmistusvaiheiden muodostamassa
toimintaprosessissa ja jota ohjaavat toiminnan lähtökohdista nousevat yksilöllisyyden,
asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön periaatteet. Hoitotyö on hoitamisen, toimintaympäris-
töön liittyvän toiminnan, teknisyyteen liittyvän toiminnan ja säteilyn käytön juonteiden yh-
dessä muodostama kokonaisuus.

Radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn työmääritelmä radiografiassa:
Teoreettisen vaiheen lopputuloksena alustavan mallin hoitotyö-käsite muutettiin radio-

grafiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ -käsitteeksi, joka määritellään seuraavasti: 
Radiografiassa radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ on potilaan hoidon,

terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun ja lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteily-
suojelun yhdessä muodostama kokonaisuus. radiografiatyö/ sädehoitotyö/röntgenhoitajan
työ perustuu teoreettiseen ja käytännölliseen asiantuntijuuteen sekä erilaisiin ohjaaviin te-
kijöihin, joista korostuvat yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja yhteistyö. Tehtä-
väalue muodostuu turvallisuusvastuusta ja optimoivasta päätöksenteosta, jotka toteutuvat
suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa. Näihin proses-
seihin kuuluu tutkimus- ja toimenpideprosessien (ns. radiografiatyön prosessit) ja sädehoi-
toprosessien lisäksi muita radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn prosesseja,
kuten erilaiset laadunhallinta-, selvitystyö- ja kehittämisprosessit sekä ohjaus- ja perehdy-
tysprosessit. 
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5.2.2 Ympäristö radiografiassa kirjallisuuden perusteella

Kirjallisuuden perusteella ympäristö voi radiografiassa olla fyysinen tutkimus- ja hoi-
toympäristö, joka ensisijaisesti on luonteeltaan tekninen. Teknisyys ja toisaalta turvalli-
suus (erityisesti säteilyturvallisuus) korostuvat tutkimus- ja hoitoympäristössä, joka koos-
tuu massiivisesta analogis-digitaalisesta teknologiasta, fyysisistä tiloista ja säteilyn tai
energian lähteestä. Tutkimus- ja hoitoympäristöön kuuluvat kuitenkin myös ihmiset sekä
erilaiset logistiset tekijät ja tahot.

Ympäristö voi radiografiassa olla myös kulttuuriympäristö, jonka taso voi vaihdella or-
ganisaatiokulttuurista kulttuurin kansalliselle tasolle ja edelleen monikulttuuriselle kan-
sainväliselle tasolle saakka. Esimerkiksi röntgenhoitajan ammatin kehittäminen tapahtuu
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Radiografian ympäristö voi kirjallisuuden perusteella olla myös kognitiivinen. Tällöin
ympäristö muodostuu tutkimus- ja tiedeympäristöstä, oppimis- ja koulutusympäristöstä se-
kä tiedosta ja tiedonlähteistä.

Turvallinen hoitoympäristö, sen järjestäminen ja kehittäminen (3)
Röntgenosastolla fyysisessä ympäristössä painottuu teknisyys useine erilaisine laittei-
neen (15)
Oppija perehtyy -- organisaatiokulttuurin merkitykseen työyhteisön toiminnassa (2) 
Monikulttuurinen ja kansainvälinen radiografiatyö (4)
Radiografiatiede tieteenä ja sen suhde lähitieteisiin. Radiografia humanistisena terveys-
tieteenä ja yliopistollisena oppiaineena (6)
Perehtyminen työhön ja työyhteisöön tapahtui pääosin työnteon lomassa: tietoa käsitel-
tiin mielellään sen aidossa kontekstissa (16)

Radiografiassa ympäristö on tyypillisesti monella tavalla epävakaa. Ympäristö on tilanne-
kohtainen eli erilaisten tilanteiden mukaan muotoutuva ja vaihteleva. Siinä tapahtuu jat-
kuvaa muutosta, joka radiografiassa on ensisijaisesti teknologian kehityksen aiheutta-
maa, mutta voi johtua myös terveydenhuoltojärjestelmässä tapahtuvista yleisistä muutok-
sista. Ympäristö on myös enenevässä määrin mobiili ja virtuaalinen ja siten ajan ja pai-
kan suhteen liikkuvainen ja sitomaton. Radiogafian ympäristössä epävakautta aiheuttavat
myös jatkuvasti vaihtuvat haasteet, ympäristön yksikkökohtainen erilaisuus sekä ympäris-
töön liittyvien ammattilaisten moninaisuus ja vaihtelevuus.

Ympäristö on ideologis-normatiivinen erilaisten normien, radiografiaan kohdistuvan
kontrollin ja ohjaavan ideologian perusteella. Niihin kuuluvat erilaiset lait, asetukset, oh-
jeet ja suositukset, luvat ja velvollisuudet sekä järjestelmät ja organisaatiot, ja niiden tar-
koituksena on ensisijaisesti varmistaa toiminnan turvallisuus.

Suomessa on noin 450 turvallisuuslupaa röntgentutkimuksille (14)
Työturvallisuuslaki vaatii työnantajaa perehdyttämään työntekijänsä (16)

Radiografian ympäristö on tyypillisesti myös toiminnallinen. Se muodostuu ionisoivan
säteilyn käyttöalueista ja toisaalta röntgenhoitajan ammatillisesta toiminta-alueesta. Niis-
tä tyypillinen on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, mutta sen lisäksi toi-
mintaympäristönä voi olla myös esimerkiksi liike-elämä, teollisuus tai eläinlääkintähuol-
to. Toimintaympäristö nähdään osana suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi röntgenosas-
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to osana koko sairaalaa. Toiminnallisena kontekstina radiografian ympäristö voi toisaalta
olla niin työelämän muodostama ympäristö (yksittäinen työyhteisö tai koko työelämä)
kuin yleisesti elinympäristö.

Toimintaympäristön muuttumista ja tekniikan sekä teknologian kehittymistä pidetään
keskeisenä muutostekijänä röntgenhoitajan työssä (13)
Terveyskeskusta isommissa sairaaloissa röntgenyksiköissä on yleensä avustavaa henki-
lökuntaa, joka suorittaa tehtäviä, joita röntgenhoitaja tekee terveyskeskuksessa yksin
(10)
Oppimisympäristöt voivat olla erilaisia sosiaalisesti, fyysisesti ja henkisesti (15)
Hallinnollinen säteilysuojelu: säteilysuojelulainsäädäntö, säteilyturvaohjeet, säteily-
suojeluorganisaatio, lupajärjestelmä (2)
Hän (opiskelija) syventyy vaihtoehtoisesti johonkin säteilyn käytön alaan, kuten lää-
kinnällinen säteily, luonnonsäteily, ydinvoimala tai teollinen säteilyn käyttö (1)
Opiskelija tuntee elinympäristön säteilylähteet ja niihin liittyvät suojaustoimet (5)

Ympäristön työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa ympäristö on teknisyyttä ja turvallisuutta painottavan tutkimus- tai hoi-

toympäristön, ideologis-normatiivisen ympäristön ja kognitiivisen ympäristön sisältävä
kulttuuri ja toiminnallinen konteksti, joka on luonteeltaan epävakaa.

5.2.3 Terveys radiografiassa kirjallisuuden perusteella

Kirjallisuuden perusteella terveys-käsitteeseen liittyvät radiografiassa erottamattomasti
käsitteet "sairaus" ja "säteilyn vaikutus". Terveys, ja siihen liittyen sairaus ja säteilyn vai-
kutus, on ensisijaisesti fyysistä. Terveys-käsitteessä radiografiassa fyysisyys korostuu
säteilyn (lähinnä ionisoivan säteilyn) aiheuttamien biologisten terveyshaittojen sekä ihmi-
sen fyysisen terveyden ja sairauden painottumisen takia sekä siksi, että terveyteen keskei-
sesti liittyvä säteilyherkkyys on elimellinen ja fyysisistä ominaisuuksista (esimerkiksi iäs-
tä) riippuva tekijä. Fyysiseen terveyteen kuuluvat lisäksi muut kuin säteilyn aiheuttamat
fyysiset riskit radiografiassa.

Fyysisyyden korostumisesta huolimatta terveydellä on myös toinen ulottuvuus, joka
muodostaa muun kuin fyysisen terveyden. Siihen liittyvät psyykkinen terveys ja sairaus ja
toisaalta säteilyyn liittyvät psyykkiset vaikutukset ja haitat. Lisäksi fyysistä terveyttä laa-
jempaa terveyden olemusta kuvaavat terveyden yhteydet ihmisen toimintakykyyn ja hyvin-
vointiin. Nämä yhteydet tulevat kuitenkin aineistossa esiin vain toteamuksen omaisesti, il-
man että toimintakyky- ja hyvinvointi-käsitteitä määritellään millään tavalla. Sen vuoksi
käsitteiden yhteyttä ei voida tässä tarkastella syvemmin.

Lapsen solujen korkeasta mitoottisesta vaiheesta johtuen säteilyriski on voimakkaasti
riippuvainen lapsen iästä altistushetkellä (tutk.suom.) (14)
Yleisimmin kyseessä oli säteilyriski, mutta radiografia saattoi aiheuttaa myös muun
fyysisen turvallisuusriskin tai psyykkisen haitan (12)
Opiskelija tuntee yleisimmät psyykkiset sairaudet ja psyykkiset häiriötilat (1)
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Vanhenevan ihmisen terveys ja toimintakyky (3)

Terveyden, sairauden ja säteilyn vaikutusten ulottuvuudet näyttäisivät radiografiassa
olevan monitasoiset. Ne ilmenevät ihmisessä solutasolla, mikä tarkoittaa säteilyn aiheutta-
mia solutason muutoksia elimistössä sekä sairauden biologis-fysiologisia syntymekanis-
meja. Toisaalta terveys, sairaus ja säteilyn vaikutus tulevat näkyviin yksilötasolla yksittäi-
sen ihmisen (lähinnä potilaan, radiografian toimijan tai muun henkilön) terveytenä, sairau-
tena tai säteilyriskinä. Yksilötasoa ilmentää myös terveyden yksilöllisyys: terveys on ai-
neiston perusteella suhteellista, ja sen arvostaminen ja merkitys ihmiselle on yksilöllistä.
Laajimmillaan terveys, sairaus ja säteilyn vaikutus ilmenevät väestötason ulottuvuudessa,
johon kuuluvat väestön terveys, sairaus ja säteilyriski sekä säteilyn aiheuttamat väestössä
periytyvät haitat ja sairaudet.

Säteilyn biologiset vaikutukset johtuvat DNA:n vauriosta, jota solu itse ei pysty korjaa-
maan (tutk.suom.) (14)
Sairauden ja sairaalahoidon merkitys lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen (2)
Väestön terveys ja sen yhteys radiografiatyöhön (5)

Kirjallisuuden perusteella terveys nähdään radiografiassa muuttuvana tilana. Terveys
edustaa vallitessaan eräänlaista elimistön normaalitilaa, joka normaalistikin muuttuu jatku-
vasti ja johon kuuluu normaaleja ongelmia eri elämänvaiheissa. Siinä, missä terveys edus-
taa elimistön normaalitilaa, sairaus on jonkinlainen muutoksen aiheuttaja. Sairaus muuttaa
normaalia tilaa, ihmisen toimintakykyä tai hyvinvointia, ja muutokset voivat tapahtua hy-
vin nopeasti. Sairauden lisäksi terveydentila voi muuttua säteilyn vaikutuksesta. Säteilyn
vaikutus voi aiheuttaa terveydentilaan ominaisuuksiltaan vaihtelevan haitan. Terveydelli-
nen haitta vaihtelee esimerkiksi säteilyn laadusta ja säteilyannoksesta riippuen, ja sitä voi-
daan kuvata säteilyriskin ja säteilyannoksen avulla. Säteilyn haitallisuutta lisää se, että sä-
teilytyksellä aiheutettava sädealtistus sisältää aina potentiaalisen terveysriskin. Säteilyn
vaikutus terveydentilaan on laajemmin tarkasteltuna yleensä kuitenkin terveydelle hyödyl-
linen, ja sitä kuvaa aineistosta esiin noussut käsitys terveydestä tavoiteltavana tilana.

Kirjallisuuden perusteella terveyden edistäminen on radiografiassa yleisluonteinen läh-
tökohta ja tavoite, jonka saavuttamisen keinoja tai välineitä ovat radiologiset terveyspalve-
lut ja toisaalta säteilyturvallisuus. Säteilyaltistuksella saadaan näiden keinojen avulla ter-
veydellistä hyötyä, koska säteilynkäyttö mahdollistaa elimistön terveydestä kertovien löy-
dösten aikaansaamisen ja hyödyntämisen diagnosoinnissa ja hoidossa. Terveysongelma
toimii yleensä säteilynkäytön indikaationa, joten esimerkiksi sairaus voi olla sekä säteilyn
käytön lähtökohta että sen seuraus.

Opiskelija tuntee vanhenemiseen liittyvät keskeiset terveydelliset/sosiaaliset ongelmat
(1)
Oppija on selvillä sisätautien sairauksien aiheuttamista keskeisistä toimintahäiriöistä ja
niiden vaikutuksista yksilön toimintaan (2)
Röntgentutkimukseen tuleva potilas altistuu terveydelle haitalliseen röntgensäteilyyn
(9)
Efektiivisellä annoksella kuvataan tavallaan koko elimistön säteilystä saamaa haittaa
(11)
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Opiskelija saa valmiuksia toimia hoitotyöntekijänä moniammatillisessa terveyden edis-
tämistyössä. (3)
Opiskelija perehtyy eri radiologisilla menetelmillä tutkittujen eri-ikäisten ihmisten nor-
maaleihin ja patologisiin löydöksiin (5)

Terveyden työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa terveys on ensisijaisesti fyysis-biologinen, mutta myös muita ulottuvuuk-

sia ja monia tasoja sisältävä, jatkuvasti muuttuva tila, jota tavoitellaan. 

5.2.4 Ihminen radiografiassa kirjallisuuden perusteella

Radiografiassa ihminen voidaan kirjallisuuden perusteella nähdä sekä yksilönä että yhtei-
sönä. Yksilönä ihminen tarkoittaa tyypillisesti yksittäistä potilasta, omaista, ammattilais-
ta tai muuta toimijaa, esimerkiksi opiskelijaa. Yksilöt ovat radiografiassa toisiinsa näh-
den erilaisia ja ainutlaatuisia. Yhteisönä ihminen tarkoittaa potilasta perheineen tai omai-
sineen, ammatillista yhteisöä tai väestöyhteisöä. Ihminen on kirjallisuuden perusteella
jakamaton, jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, jolla on yksilöllisiä, muuttuvia tarpeita.
Ihminen on myös kehittyvä olento, joka muuttuu kasvaessaan persoonana ja ammatilli-
sesti. Esimerkiksi röntgenhoitaja kehittää itseään jatkuvasti ammatillisesti. 

Opiskelija kunnioittaa ihmistä yksilönä, joka on perheensä ja yhteisönsä ehyt, jakama-
ton ja kehittyvä jäsen (1)
Opiskelija ymmärtää ihmisen jakamattomana kokonaisuutena erilaisissa tutkimus/hoi-
totilanteissa (4)

Kirjallisuuden perusteella ihminen voidaan nähdä radiografiassa ensisijaisesti fyysisenä.
Fyysisten tekijöiden huomioon ottamisen ensisijaisuus ilmenee radiografiassa näkemyk-
senä ihmisestä yksilöllisenä anatomisena rakenteena ja fysiologisena kokonaisuutena.
Fyysiseen ihmiseen liittyvät myös ihmisen fyysisen iän, sukupuolen ja fyysisen kunnon
korostaminen.

Ihminen on radiografiassa kuitenkin myös henkinen ja toiminnallinen. Henkinen ihmi-
nen liittyy ihmisen henkisiin tekijöihin ja näkemykseen ihmisestä kokevana ja tuntevana
olentona. Henkinen ihminen on myös tiedollinen eli omaa ja käyttää tietoa toiminnassaan
sekä moraalinen, mikä ilmenee aineiston perusteella esimerkiksi ihmisen vastuullisuutena
ja eettisyytenä. Toiminnallinen ihminen tarkoittaa ihmistä aktiivisena toimijana, mikä ilme-
nee inhimillisen toiminnan tavoitteellisuutena ja ihmisen (esimerkiksi potilaan) aktiivisena
osallistumisena toimintaan.

Kirjallisuuden perusteella ihminen on radiografiassa kiinteä osa ympäristöään. Se ilme-
nee ihmisen yhteytenä yksilöllisiin taustatekijöihinsä ja elämäntilanteeseensa sekä ihmisen
kulttuurisuutena, mikä tarkoittaa kulttuurin vaikutusta ihmiseen, ihmistä oman yhteisönsä
(kulttuurinsa) jäsenenä, ja röntgenhoitajaa oman ammattiryhmänsä edustajana. Ihminen on
radiografiassa jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ja ihmisen muutosval-
mius ja joustavuus auttavat ihmistä reagoimaan ympäristöönsä ja sen vaatimuksiin.

Opiskelija perehtyy elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toimintojen pääpiirteisiin
ja muodostaa käsityksensä ihmisestä fyysisenä toimivana kokonaisuutena (4)



81
Opiskelijat pyrkivät ottamaan huomioon esimerkiksi potilaan iän, kunnon ja sairauden
(7)
Röntgenhoitajat kiinnittivät huomiota kohdatessaan potilaan ensikerran hänen fyysi-
seen kuntoonsa ja ruumiinrakenteeseensa (9)
Opiskelija syventää näkemystään vanhenemisesta, sen kokemisesta osana elämänkul-
kua (3)
Joskus potilas saattoi itse kysymättäkin kertoa oireistaan tai siitä miten mahdollinen
vamma oli syntynyt (9)
Hän (opiskelija) ymmärtää asiakkaan kulttuuritaustan ja elämäntavan merkityksen eri-
laisissa vuorovaikutustilanteissa (5)

Ihmisen työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa ihminen on ensisijaisesti fyysinen, mutta myös henkinen ja toiminnalli-

nen yksilö tai yhteisö. Ihminen on arvokas ja muuttuva kokonaisuus ja ympäristönsä osa. 

5.2.5 Käsitteiden väliset yhteydet radiografiassa kirjallisuuden 
perusteella

”Terva-paperin” perusteella käsitteiden välisiin yhteyksiin tehtiin yksi muutos, muutoin
käsitteiden väliset yhteydet säilyivät alustavan mallin mukaisina teoreettisen vaiheen lop-
puun saakka. Tästä syystä käsitteiden väliset yhteydet esitetään tässä teoreettisen vaiheen
lopputuloksen mukaisesti ja teoreettisen vaiheen mallin käsitteitä käyttämällä.

5.2.5.1 Radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn ja ympäristön 
väliset yhteydet

Radiografiatyöllä/sädehoitotyöllä/röntgenhoitajan työllä on kirjallisuuden perusteella
kiinteä yhteys ympäristöönsä, joka luonnehtii työtä sijoittamalla sen tiettyyn paikkaan ter-
veydenhuollon kentässä ja laajemmin yhteiskunnallisessa kehyksessä. Muuttuva ympäris-
tö ohjaa radiografiatyötä/sädehoitotyötä/röntgenhoitajan työtä sen yhteiskunnallisen teh-
tävän ja toisaalta kulloinkin vallitsevien ohjaavien tekijöiden kautta, ja ohjausvaikutus on
luonteeltaan sekä suosituksenomaista että määräävää. Ympäristön muutokset heijastuvat
myös radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn perustana olevaan teoreet-
tis-käytännölliseen asiantuntijuuteen ja asiantuntijuuden merkitykseen yhteiskunnassa.
Toisaalta radiografiatyö/sädehoitotyö/ röntgenhoitajan työ ohjaa osaltaan ympäristön
kehitystä oman asiantuntijatehtävänsä ja terveydenhuollon yhteisen tehtävän kautta; tältä
osin ”Terva-paperi” muutti alustavan mallin käsitteiden välisiä yhteyksiä.

Sama ympäristötekijä voi vaikuttaa radiografiatyöhön/ sädehoitotyöhön/röntgenhoita-
jan työhön sekä positiivisesti että negatiivisesti. Ympäristö edistää radiografiatyötä/säde-
hoitotyötä/ röntgenhoitajan työtä toimimalla esimerkiksi sen tietolähteenä ja apuvälineenä.
Toisaalta ympäristö rajoittaa työtä siinä mielessä, että työ on mahdollista vain tietyntyyp-
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pisessä ympäristössä. Rajoitteita syntyy myös, jos ympäristön vaatimukset ja annetut re-
surssit ovat epätasapainossa.

Toimintaympäristölle tyypilliseen ionisoivaan säteilyyn tai muihin energialajeihin
perustuvat menetelmät tekevät röntgenhoitajan työstä erityisen (12)
Oppija hallitsee isotooppitutkimuksia koskevan säteilylainsäädännön ja erilaiset ohjeis-
tot niin, että hän pystyy noudattamaan niitä työskennellessään isotooppilaboratoriossa
(2)
Röntgenhoitajat saivat ja keräsivät tietoa tutkimusympäristöstä kaularangan röntgentut-
kimuksen päätöksenteon pohjaksi (9)
Terveydenhuollon asiantuntijuuteen liittyy keskeisesti yhteiskunnan ja yhteisöjen
rakentaminen terveen ja hyvinvoivan elinympäristön luomiseksi, ja vastuu toimia
yhteiskunnallisena vaikuttajana (17)

5.2.5.2 Radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn 
ja terveyden väliset yhteydet

Kirjallisuuden perusteella terveys ohjaa radiografiatyötä/ sädehoitotyötä/röntgenhoitajan
työtä lähtökohtaisesti. Radiografiassa terveys on usein "sairauskohtaisesti" painottunut,
toisin sanoen lähtökohdan radiografiatyölle/sädehoitotyölle/röntgenhoitajan työlle muo-
dostavat kulloinkin kyseessä olevan sairauden ominaisuudet ja erityispiirteet. Terveys
voidaan toisaalta nähdä myös työn tavoitteena, koska pyrkimyksenä on terveyden lisää-
minen, edistäminen ja/tai ylläpitäminen. Radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ
on siten terveyteen positiivisesti vaikuttava ja terveyttä edistävä tekijä, mutta se voi olla
myös negatiivisesti vaikuttava, terveyttä uhkaava tekijä erityisesti säteilynkäytön muo-
dostaman terveysuhan vuoksi.

Opiskelija sisäistää potilaan terveyden, hyvän olon ja hyvinvoinnin toimintansa pää-
määräksi (1)
Ortopediset sairaudet ja niissä käytettävät radiologiset kuvantamistutkimukset (3)
Lääketieteellisen säteilyn käyttäjät voivat vaikuttaa Suomen väestön kokonaissätei-
lyannokseen ja laskennalliseen syöpätapausten lukumäärään, kun he huolehtivat siitä,
että jokaisesta röntgentutkimuksesta potilaalle aiheutuva säteilyannos jää mahdollisim-
man pieneksi (11)
Säteilynkäytön ansiosta radiografiaan liittyi lähes aina jonkinlainen potilaalle aiheu-
tettu riski tai haitta (12)
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5.2.5.3 Radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn ja ihmisen 
väliset yhteydet

Myös ihminen on kirjallisuuden perusteella radiografiatyön/ sädehoitotyön/röntgenhoita-
jan työn lähtökohta ja sitä ohjaava tekijä. Tätä ilmentävät esimerkiksi lähtökohtainen
ihmisarvoisen elämän kunnioittaminen ja ihmisen fyysisten ominaisuuksien merkitys lää-
kinnällisen säteilynkäytön teknisten ratkaisujen lähtökohtina. Toisaalta radiografiatyö/
sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ voi muodostaa lähtökohdan ihmisen (ammattilaisen,
esimerkiksi röntgenhoitajan) toiminnalle ja ohjata sitä.

Radiografiatyön/sädehoitotyön/röntgenhoitajan työn ja ihmisen yhteyttä voidaan tar-
kastella kokemisen ja toisaalta tekemisen näkökulmista: radiografiatyötä/ sädehoitotyötä/
röntgenhoitajan työtä ihmisen kokemana palveluna ja ihmistä työn "kohteena" ja toisaalta
radiografiatyötä/sädehoitotyötä/röntgenhoitajan työtä ihmisen tekemänä (ammatti)toimin-
tana ja ihmistä sen tekijänä.

Röntgenhoitajan työ on potilaslähtöistä ja potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta vastaa-
vaa radiografiatyötä, jossa lähtökohtana on ihmisarvoisen elämän kunnioittaminen (17)
Opiskelija arvioi auttamistapoja potilaan kokemuksena sekä omana ammatillisena toi-
mintana (1)

5.2.5.4 Ympäristön ja ihmisen väliset yhteydet

Ympäristö ja ihminen ovat kirjallisuuden perusteella keskenään kiinteässä ja monentyyp-
pisessä vuorovaikutuksessa. Ihminen näyttäisi olevan erityinen ympäristöä luonnehtiva
tekijä, koska ihminen on radiografian ”kohde” tyypillisesti vain terveydenhuollon ympä-
ristössä. Toisaalta ympäristö luonnehtii radiografiassa ihmistä määrittelemällä esimerkik-
si ”normaalikokoisen” ihmisen ominaisuuksia.

Ympäristö ja ihminen vaikuttavat toisiinsa positiivisesti: ympäristö esimerkiksi edistää
ihmisen kehittymistä, ja ihminen puolestaan edistää myönteisiä olosuhteita ympäristössä.
Ympäristö voi kuitenkin vaikuttaa ihmiseen myös negatiivisesti, esimerkiksi kohdistamalla
ihmiseen erilaisia velvoitteita, vaatimuksia ja kuormituksia tai aiheuttamalla fyysis-biolo-
gisia vaurioita. Samalla ympäristötekijällä voi olla ihmiseen sekä positiivinen että negatii-
vinen vaikutus.

Ympäristö ohjaa ihmistä ja ihmisen toimintaa, samaan tapaan kuin kliinistä röntgenhoi-
tajan työtä, sekä suosituksen omaisesti että määräävästi. Esimerkiksi röntgenhoitajalla on
tietty yhteiskunnallinen tehtävä, jota hän toteuttaa kulloinkin vallitsevien säädösten mukai-
sesti. Ympäristö on radiografiassa ihmiselle tyypillisesti tekemis- tai toimintakonteksti,
mutta se voi olla myös kokemuskonteksti.

Yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön välinen vuorovaikutus (1)
Kliinisen, eli terveydenhuollossa tapahtuvan radiografian kohde on ihminen, mikä erot-
taa kliinisen radiografian muista (esimerkiksi teollisuus- ja ympäristö-) radiografioista
(12)
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Euroopan neuvoston raportissa annetaan esimerkkinä röntgentutkimusten vertailutasot
normaalikokoisille potilaille, joiden vartalon paksuus etukuvassa on 20 cm ja paino
70 kg (11)
Opiskelija on selvillä lainsäädännön velvoitteista ja vastuusta ammatinharjoittajalle (4)
Röntgenhoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka työskentelee sairaaloiden
kuvantamis-, sädehoito- ja isotooppiyksiköissä tai terveyskeskusten kuvantamisyksi-
köissä (9)

5.2.5.5 Terveyden ja ihmisen väliset yhteydet

Myös terveyden suhteen ihminen voidaan radiografiassa nähdä sekä tekijänä että kokija-
na. Radiografiassa ihminen vaikuttaa terveyteen positiivisesti sitä edistämällä ja lisäämäl-
lä ja terveydellä on ihmiseen monenlaisia positiivisia ja ihmisen toimintaa edistäviä vai-
kutuksia. Toisaalta ihmisen (lähinnä fyysiset) ominaisuudet voivat vaikuttaa terveyteen
myös negatiivisesti, erityisesti säteilyn haitallisten vaikutusten ja säteilyherkkyyden väli-
tyksellä, ja sairauden vaikutukset ihmiseen voivat olla monella tavalla negatiivisia ja
vahingollisia.

Opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen yksilön ja yhteisön tervey-
delle ja hyvinvoinnille (3)
Vastasyntyneen ja sikiön (säteily)riski saattaa olla 2—3, jopa 4 kertaa niin korkea kuin
30—40 -vuotiaiden, ja 5—7 kertaa suurempi kuin 50 ikävuoden jälkeen (tutk.suom.)
(14)

5.2.5.6 Ympäristön ja terveyden väliset yhteydet

Ympäristön ja terveyden yhteys radiografiassa perustuu kirjallisuuden mukaan lähinnä
ympäristöstä nouseviin, positiivisiin ja negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Vaikutukset voi-
vat olla terveyttä edistäviä, lisääviä tai ylläpitäviä joko suoraan tai esimerkiksi terveyttä
edistävän tiedonvälityksen kautta. Ympäristön ominaisuuksista johtuen sen vaikutukset
voivat olla myös terveyttä suoraan tai välillisesti uhkaavia tai vähentäviä. Radiografiassa
ympäristö sisältää erilaisia terveydelle haitallisia tekijöitä tai terveysriskejä, joita ovat
tyypillisimmillään erilaiset energiat ja niiden aiheuttamat terveysriskit.

Terveyttä ja voimavaroja edistävä hoitoympäristö (1)
Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspolitiikan osana yhteiskunnallista toimintaa
sekä yhteyden väestön terveydentilaan (5) 
Opiskelijat vastauksissaan pohtivat hoitoympäristön huomioimista muun muassa mah-
dollisten tartuntojen ehkäisemisenä (7)
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5.3 Empiirisen vaiheen toteutus

5.3.1 Empiirinen vaihe hybridisessä käsiteanalyysissä

Empiirisen vaiheen tarkoituksena on tarkentaa tutkittavaa käsitettä laajentamalla teoreet-
tisen vaiheen analyysiä ja integroimalla se empiirisiin havaintoihin. Käytetty lähestymis-
tapa on muokattu klassisista osallistuvan havainnoinnin vaiheista, ja se koostuu käytettä-
vän kentän valinnasta, aloituksesta sopimisesta, tapausten valinnasta ja aineiston keruus-
ta ja analysoinnista. Vaiheet voivat vaihdella kestoltaan ja laajuudeltaan.

Havainnoinnin lähtökohtana on ennalta valittu tutkittava käsite, jota lähdetään havain-
noimaan erityisesti sen määritelmien ja mitattavuuden kannalta (ei esimerkiksi selittämisen
kannalta). Aineistonkeruun minimiaika on menetelmän mukaan noin kolme kuukautta.
(Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000.) Tässä tutkimuksessa empiirinen vaihe toteutettiin
pääpiirteissään ohjeiden mukaisesti, niitä soveltaen. Aineistonkeruu kesti kokonaisuudes-
saan noin neljä kuukautta, joskaan ei perinteisen kenttätyöajattelun mukaisena yhtäjaksoi-
sena aineistonkeruuna.

Empiirisen vaiheen aluksi tutkija valitsee kentän tai tilanteet, josta hän aineiston kerää,
sekä aineistonkeruuta ohjaavat tärkeimmät kysymykset. Kentän valinnassa keskeistä on
oman alan näkökulman säilyttäminen, joten tutkijan on pyrittävä oivaltamaan ne kentät,
joilla käsite parhaiten esiintyy (ks. Madden 1990, DeNuccio & Schwartz-Barcott 2000) ja
jotka ovat käsitteen jatkokehitystä silmällä pitäen sopivimpia (ks. Verhulst &
Schwartz-Barcott 2000). Ohjaavina kysymyksinä tutkija voi tarkastella käsitteen keskeisiä
määritteleviä piirteitä, erottavia piirteitä, jotka erottavat käsitteen muista, sekä mittauskri-
teereitä, joita käsitteelle olisi mahdollista kehittää. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000;
ks. DeNuccio & Schwartz-Barcott 2000.) Kenttiä voi olla enemmän kuin yksi (Nyström
1995, Browne 1997). Tässä tutkimuksessa kentäksi valittiin käytännön ja teorian välimaas-
to, koulutus ja tutkimus, jossa käsitteen teoreettiset ja mitattavat piirteet kohtaavat. Ohjaa-
via kysymyksiä hyödynnettiin aineistonkeruussa käytettyjen teemojen muodostamisessa.

Kentän valittuaan tutkija sopii aineistonkeruun aloittamisesta, hankkii tarvittavat luvat
ja valitsee tiedonantajansa. Tämä vaihe voi vaatia paljonkin neuvottelua. Tiedonantajien
valinnassa on otettava huomioon käytettävä analyysiyksikkö (esimerkiksi halutaanko tar-
kastelua tehdä yksilö- vai ryhmätasolla) ja teoreettisen vaiheen perusteella saatu käsitys kä-
sitteen selvyydestä. Epäselviä käsitteitä voidaan analysoida Wilsonin (ks. Avant 2000) me-
netelmän mukaisesti, muodostamalla niille tunnusmerkkejä ja esimerkkitapauksia (ks.
esim. Madden 1990, Verhulst & Schwartz-Barcott 2000). (Schwartz-Barcott & Kim 1986
ja 2000). Tässä tutkimuksessa esimerkkitapauksia ei käytetty käsitteiden abstraktisuuden
vuoksi ja siksi, että haluttiin pitäytyä mahdollisimman tarkasti aineistosta suoraan nouse-
vissa tuloksissa. Hybridisessä käsiteanalyysissä tiedonantajien määrän ei tarvitse välttä-
mättä olla suuri (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000); tämä voidaan kuitenkin nähdä
menetelmän puutteena aineiston saturaation ja tuloksen yleistämisen kannalta (Hupcey ym.
1996, Morse ym. 1996a).

Empiirinen vaihe päättyy aineistonkeruuseen ja analysointiin (Schwartz-Barcott & Kim
1986 ja 2000). Aineisto kerätään yhtä tai useampaa laadullista menetelmää käyttäen, esi-
merkiksi havainnoimalla (mm. Madden 1990, Byrd 1995a ja 1995b, Gibson 1995, Browne
1997, Erdley 2000, Muinonen 2000, Verhulst & Schwartz-Barcott 2000, Steele 2003),
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puolistrukturoidulla haastattelulla (mm. Browne 1997, Öhlén & Segesten 1998, Erdley
2000), syvähaastattelulla (mm. Gibson 1995) tai kirjallisella aineistolla, kuten esseillä
(mm. Mäenpää 2000). Aineistonkeruussa hybridinen malli suosittaa Schatzmanin ja
Straussin (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000) muistiinpanotekniikkaa, jossa teh-
dään kolmenlaisia muistiinpanoja. Havaintomuistiinpanot (observational notes) koskevat
havaittujen (kuultujen, nähtyjen) asioiden kirjaamista tilanteesta ilman tulkintaa, teoreetti-
set muistiinpanot (theoretical notes) tutkijan tilanteessa tekemiä tulkintoja ja oletuksia ha-
vaintojen mahdollisista merkityksistä ja metodologiset muistiinpanot (methodological
notes) tutkijan itselleen osoittamia ohjeita tilanteessa (ks. Madden 1990, Gibson 1995,
Browne 1997, DeNuccio & Schwartz-Barcott 2000, Verhulst & Schwartz-Barcott 2000).

Analyysin perusteella käsitteiden työmääritelmiä tarkennetaan, ja analyysissä voidaan
hyödyntää Wilsonin menetelmän mukaisia esimerkkitapauksia käsitteen demonstroimisek-
si (ks. esim. Madden 1990, Gibson 1995, Nyström 1995, DeNuccio & Schwartz-Barcott
2000, Epstein 2005). Tässä tutkimuksessa empiirisen vaiheen perusteella muodostetusta
käsitteen määritelmästä käytetään nimitystä tarkennettu työmääritelmä.

5.3.2 Empiirisen vaiheen aineisto ja aineistonkeruu

Tiedonantajia valitessaan tutkijan on mietittävä, mitä valitaan ja miten. Valinnan voi suo-
rittaa tutkija, tai tiedonantajat voivat valikoitua itse. Joissakin tapauksissa tutkijan voi olla
hyvin helppo määritellä ja valita ne tiedonantajat, joilla on erityistietämystä tutkittavasta
ilmiöstä (esimerkiksi tutkittavaan ilmiöön liittyvän tieteen- tai tiedonalan asiantuntijat).
(Field & Morse 1996, Holloway & Wheeler 1996.) Tässä tutkimuksessa tutkija määritteli
empiiristä aineistonkeruuta varten tiedonantajien valintakriteerit, joiden perusteella tie-
donantajat valittiin harkinnanvaraisesti (ks. mm. Kiviniemi 2001). Tiedonantajilla tuli
olla valmiutta käsitteelliseen ajatteluun, sekä radiografian alueen (röntgenhoitajan työn,
koulutuksen ja tieteen/tutkimuksen) tuntemusta. Lisäksi kriteerinä oli tiedonantajien
vapaaehtoisuus tutkimukseen osallistumisessa. Kriteerien perusteella tiedonantajiksi pää-
dyttiin hakemaan radiografian alan kouluttajia ja tutkijoita; heillä arvioitiin olevan paras
asiantuntemus ja valmius radiografian käsitteelliseen tarkastelemiseen ja myös kiinnos-
tusta siihen, koska he työskentelevät teorian ja käytännön välillä ja abstrahoivat ja opera-
tionaalistavat käsitteitä työssään jatkuvasti.

Tiedonantajia haettiin lähestymällä viiden ammattikorkeakoulun radiografian koulutus-
ohjelmajohtajia sähköpostitse tammikuussa 2005. Tutkija kertoi lyhyesti keskeiset tiedot
tutkimuksesta ja tiedonantajien roolista ja pyysi esimiehiä välittämään tiedon oman yksik-
könsä radiografian ja sädehoidon opettajille, jotka voisivat ilmoittautua suoraan tutkijalle
halutessaan mukaan tutkimukseen. Yliopistokoulutuksen osalta tiedonantajien haku tapah-
tui esittämällä pyyntö suoraan tieteenalan henkilökunnalle. Tiedonantajia ilmoittautui yh-
destä yliopistosta ja kolmesta ammattikorkeakoulusta, yhteensä kahdeksan (n=8) henkilöä.
Tiedonantajien ilmoittauduttua tutkija hankki helmikuussa 2005 tutkimusluvat niistä yksi-
köistä, jotka katsoivat sen tarpeelliseksi. Tutkimuksessa tiedonantajista käytetään asiantun-
tija-nimitystä.

Asiantuntijoilla oli kaikilla röntgenhoitajatausta sekä työkokemusta niin röntgenhoita-
jan työstä kuin opetustyöstä. Työkokemuksen pituus vaihteli röntgenhoitajan työn osalta
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2—18 vuoteen ja opetustyön osalta 3—20 vuoteen. Kaikilla asiantuntijoilla oli vähintään
terveystieteiden maisteritason koulutus, ja neljällä asiantuntijalla oli akateeminen jatkotut-
kinto tekeillä tai jo suoritettuna. Yhtä lukuun ottamatta kaikki asiantuntijat olivat tutkijalle
entuudestaan tuttuja muista yhteyksistä.

Tutkija otti henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen asiantuntijaan heti heidän ilmoittau-
duttuaan ja kertoi tarkemmin tutkimuksen etenemisestä. Tässä yhteydessä sovittiin myös
empiirisen aineistonkeruun aloittamisesta eli siitä, että tutkija lähettäisi alustavan mallin ja
sen aukikirjoitetut tulokset asiantuntijoille kirjallista kommentointia varten ja että aineis-
tonkeruuta jatkettaisiin myöhemmin haastattelulla. Materiaali postitettiin asiantuntijoille
helmi—maaliskuun vaihteessa 2005, ja materiaalin mukaan liitettiin saatekirje (ks. liite 5)
sekä suostumuslomake (ks. liite 6), jolla asiantuntijat antoivat suostumuksensa tutkimuk-
seen osallistumisesta ja aineistonsa mahdollisesta jatkokäytöstä. Saatekirjeessä asiantunti-
joille annettiin perustiedot materiaalin taustalla olevasta aineistosta ja analyysistä ja heitä
ohjeistettiin avoimeen ja kriittiseen kommentointiin. Vastausaikaa annettiin noin kuukausi.

Kirjallisia kommentteja saatiin kuudelta asiantuntijalta, aukikirjoitettuna yhteensä viisi
sivua. Kommentit vaihtelivat pituudeltaan parista sanasta pitkähköihin kannanottoihin.
Tutkija luki kommentit heti ne saatuaan, ja niihin palattiin aineistonkeruun seuraavassa vai-
heessa, haastattelussa.

Haastattelu päädyttiin toteuttamaan yksilöhaastatteluna, koska haluttiin turvata jokaisen
asiantuntijan mahdollisuus tuoda esiin ajatuksiaan vapaasti ja tasa-arvoisesti, ja koska ilmi-
östä haluttiin saada mahdollisimman yksilöllisiä kuvauksia (ks. Kiviniemi 2001). Tutkija
haastatteli jokaisen asiantuntijan teemahaastattelulla. Se arvioitiin tutkimuksen tarkoituk-
sen ja tutkittavan ilmiön perusteella tarkoituksenmukaisimmaksi aineistonkeruumenetel-
mäksi, koska sen avulla voidaan tarvittavat kysymykset käydä läpi tilanteenmukaisella ta-
valla, esimerkiksi muuttamalla kysymysten järjestystä ja esittämistapaa haastattelun kulun
mukaan (ks. Hirsjärvi & Hurme 1995, Kvale 1996, Polit & Beck 2004, Burnard 2005).

Haastattelut tehtiin touko—kesäkuussa 2005, ja ne tapahtuivat joko asiantuntijan työ-
paikalla luokkatilassa tai työhuoneessa tai tutkijan työhuoneessa (läsnä vain asiantuntija ja
tutkija) ja olivat kestoltaan 1—2 tuntia. Kaikki asiantuntijat antoivat luvan haastattelun
nauhoittamiseen. Lisäksi tutkija teki haastattelun aikana muistiinpanoja keskustelun kes-
keisestä sisällöstä ja haastattelutilanteesta. Muistiinpanot koostuivat haastattelutilanteen
yleisestä kuvauksesta (esimerkiksi kesto, tila, keskeytykset), tutkijan tilanteessa tekemistä
alustavista tulkinnoista (esimerkiksi koskien asiantuntijan näkemystä käsitteiden merkityk-
sistä ja soveltuvuudesta radiografiaan) sekä tutkijan itselleen osoittamista ohjeista (esimer-
kiksi niiden teemojen kirjaaminen, jotka piti muistaa ottaa esiin haastattelussa) (ks.
Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Muistiinpanoja kertyi yhteensä 16 sivua. Nauhoi-
tuksella ja muistiinpanoilla pyrittiin turvaamaan aineiston luotettavuutta.

Haastattelujen ilmapiiri oli rento ja keskustelunomainen, haastattelujen yhteydessä pu-
huttiin myös muista asioista ja haastattelut päättyivät hyvässä hengessä. Kolme haastattelua
keskeytyi lyhyeksi hetkeksi jonkun käydessä huoneen ovella, ja yhden haastattelun aikana
tapahtui sähkökatko. Keskeytykset eivät kuitenkaan haitanneet haastattelun etenemistä (ks.
Field & Morse 1985). Aineistonkeruun edellisessä vaiheessa käytetty materiaali oli muka-
na haastattelussa, ja asiantuntijat palauttivat sen avulla mieleen kommenttejaan ja tarken-
sivat niitä. Haastattelussa asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan alustavaa mallia, mutta
myös kuvailemaan käsitteitä omin sanoin, alustavan mallin ”unohtaen”. Haastatteluteemat
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perustuivat tutkimuksen tarkoitukseen ja alustavaan malliin (ks. Hirsjärvi & Hurme 1995,
Kvale 1996, Polit & Beck 2004 ja 2006, Burnard 2005) ja olivat seuraavat:

– Miten määrittelisit käsitteen hoitotyö/ihminen/terveys/ympäristö radiografiassa? Mil-
lainen se mielestäsi on radiografiassa? Mikä sille on ominaista?

– Miten luonnehtisit hoitotyön ja radiografian suhdetta?
– Miten hoitotyö, ihminen, terveys ja ympäristö ovat mielestäsi toisiinsa yhteydessä

radiografiassa? 
– Miten hyvin nämä neljä käsitettä kattavat radiografian ytimen mielestäsi? 
– Arvioi alustavan mallin esittämiä käsitteiden määritelmiä ja ominaisuuksia. Mitä säi-

lyttäisit? Mitä poistaisit? Mitä muuttaisit ja miten? Miksi?
– Arvioi alustavan mallin esittämiä käsitteiden välisiä yhteyksiä. Mitä säilyttäisit? Mitä

poistaisit? Mitä muuttaisit? Miksi?
Haastattelujen aluksi tutkija kävi läpi haastateltavan oikeuksiin liittyviä eettisiä asioita

ja johdatti keskustelun aiheeseen kertomalla alustavan mallin laatimisesta (ks. Kvale
1996). Tämän jälkeen asiantuntijat saivat vapaasti kertoa näkemyksiään aiheesta (ks.
Hirsjärvi & Hurme 1995). Heitä ohjattiin käyttämään apuna materiaaliaan ja erityisesti ku-
vioita (ks. Polit & Beck 2004). Kaikissa haastatteluissa tutkija kysyi tiettyjä samoja asioita
teemoista ja niiden ulkopuolelta (esimerkiksi ”mitä on kuvantaminen?”) (ks. Kvale 1996,
Burnard 2005) ja toisaalta selvensi alustavaan malliin liittyviä asioita samalla tavalla kai-
kissa haastatteluissa. Niitä tuotiin esiin sitä mukaa, kuin ne luontevasti istuivat keskustelun
sisältöön; tämän mahdollistamiseksi tutkija pyrki kuuntelemaan haastateltaviaan aktiivi-
sesti muistiinpanojen tekemisestä huolimatta (ks. Kvale 1996, Polit & Beck 2004). Yhdes-
sä teemassa asiantuntijoita pyydettiin analyysin jatkoa silmällä pitäen arvioimaan käsittei-
den soveltuvuutta radiografiaan (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Knafl &
Deatrick 2000).

Tutkijan taustasta johtuen tiedonantajien käyttämä käsitteistö oli tutkijalle tuttua samoin
kuin radiografian yleiset normit ja ajattelutavat, joihin tiedonantajat saattoivat viitata ”niin
kuin tiedät” -tyyppisesti. Tässä tutkimuksessa tutkija asennoitui keskusteluun ”mitään tie-
tämättömänä” (ks. Holloway & Wheeler 1996), ts. tutkija pyysi asiantuntijoita esimerkiksi
määrittelemään keskustelussa käytettyjä käsitteitä omin sanoin, vaikka tutkijalla olisikin
ollut käsitys siitä, mitä asiantuntija tarkoittaa. Tällä pyrittiin parantamaan tulkinnan oikeel-
lisuutta ja tuloksen totuudenmukaisuutta ja helpottamaan niiden osoittamista tutkimusra-
portissa.

Haastattelu päätettiin, kun asiantuntijalla ei enää ollut lisättävää eikä tutkijalla kysyttä-
vää. Haastattelun päätteeksi tutkija kysyi luvan yhteydenottoon, jos kysyttävää ilmenisi
myöhemmin. Tutkija itse aukikirjoitti haastattelut heti niiden jälkeen, ja materiaalia kertyi
yhteensä 88 sivua (riviväli 1, fonttikoko 12). Aukikirjoittamatta jätettiin muu kuin haastat-
teluaiheeseen liittyvä keskustelu. Myös tutkijan jokaisessa haastattelussa samanlaisena
toistamat johdattelupuheenvuorot ja alustavan mallin selittämiset jätettiin aukikirjoittamat-
ta niiltä osin, kuin asiantuntijat eivät niitä kommentoineet. Nauhat hävitettiin heti aukikir-
joituksen jälkeen. (Ks. Field & Morse 1985, Hirsjärvi & Hurme 1995.)
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5.3.3 Empiirisen vaiheen analyysi

Kirjalliset kommentit, haastatteluaineisto ja muistiinpanot analysoitiin yhdessä laadulli-
sella deduktiivisella sisällönanalyysillä käyttäen analyysirunkona teoreettisen vaiheen
mallia. Aineisto oli kerätty alustavaa mallia hyödyntäen, koska siinä vaiheessa ei vielä
tiedetty, että se ei tule olemaan teoreettisen vaiheen lopputulos. Teoreettisen vaiheen mal-
li valittiin kuitenkin analyysirungoksi, koska sen arvioitiin hyödyttävän analyysiä enem-
män kuin alustavan mallin, joka ei enää empiirisessä analyysivaiheessa ollut ”voimassa”.

Deduktiivisessa sisällönanalyysissä empiirisestä aineistosta poimittiin teoreettisen vai-
heen malliin sopivia ilmaisuja. Analyysirunkoa käytettiin väljästi, ts. siihen koottuja ilmai-
suja ryhmiteltiin rungon sisällä induktiivisen sisällönanalyysin mukaisesti, koska tarkoi-
tuksena oli kehittää mallia edelleen (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala &
Vanhanen-Nuutinen 2001). Esimerkki deduktiivisesta sisällönanalyysistä on esitetty liit-
teessä 7. Myös empiirisessä vaiheessa analysoitiin sekä ilmisisällöt että piilosisällöt.

Deduktiivisen analyysin jälkeen aineisto analysoitiin vielä induktiivisesti, jotta tavoitet-
taisiin ne ilmaisut, jotka eivät esiintyneet deduktiivisessa analyysirungossa (ks. Kyngäs &
Vanhanen 1999). Tämän analyysin tuloksena nousi joitakin uusia luokkia, kuten kuvanta-
mis-käsitteen määritelmä, yhteiset tutkimusalueet eri tieteiden kanssa, sekä röntgenhoita-
jan työn osa-alueiden keskinäinen hierarkia. Induktiivinen analyysi toteutettiin samaan ta-
paan kuin teoreettisessa vaiheessa. Empiirisen vaiheen analyysin tuloksena muodostettiin
empiirisen vaiheen malli, joka sisältää käsitteiden tarkennetut työmääritelmät ja käsitteiden
väliset yhteydet. Käsitteiden ominaisuudet ja empiirisen vaiheen malli on esitetty
liitteessä 8.

5.4 Empiirisen vaiheen tulokset

Empiirisen vaiheen tuloksia on havainnollistettu liitetaulukoin ja -kuvioin liitteessä 8.

5.4.1 Hoitotyö ja röntgenhoitajan työ radiografiassa
empiirisen analyysin perusteella

Alustavan mallin hoitotyö-käsitteen laajaa merkitystä (röntgenhoitajan työ kokonaisuute-
na) kuvaava käsite vaihteli empiirisessä aineistossa, ja käsitteet radiografiatyö, sädehoito-
työ ja kuvantaminen esiintyivät aiheistossa vaihtelevissa merkityksissä. Erityisesti radio-
grafiatyön ja kuvantamisen suhde toisiinsa jäi aineistossa epäselväksi: kuvantamista
pidettiin toisaalta radiografiatyötä suppeampana käsitteenä, toisaalta sitä käytettiin radio-
grafiatyön synonyyminä. Yleisesti ottaen kuvantamisella tarkoitettiin näkyvän kuvan
aikaansaamista röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksilla, ja yleensä sen
nähtiin muodostuvan nimenomaan teknisestä säteilynkäytöstä. Empiirisessä aineistossa
esiintyi kuitenkin myös määritelmiä, jotka sisällyttivät kuvantamiseen myös esimerkiksi
potilaan hoitamista.
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Sädehoitotyö esiintyi empiirisessä aineistossa sekä radiografiatyön yhtenä osana että
sen rinnalla tasa-arvoisena röntgenhoitajan työalueena. Myös kuvantamisen kanssa säde-
hoitotyö nähtiin tyypillisesti rinnakkaisena, mutta toisaalta kuvantaminen nähtiin myös
osana sädehoidossa työskentelevän röntgenhoitajan työtä. Radiografiatyön (tai kuvantami-
sen tai diagnostiikan) ja sädehoidon sisällöstä aineistossa esiintyi vaihtelevia näkemyksiä:
toisaalta niitä pidettiin toisiinsa nähden täysin erilaisina, toisaalta katsottiin, että ne eivät
oleellisesti eroa toisistaan.

Kokonaisuudella tarkoitettiin kuitenkin aina röntgenhoitajan tekemää työtä riippumatta
siitä, miten se nimettiin. Tämän perusteella kokonaisuus päädyttiin nimeämään röntgenhoi-
tajan työksi. Sitä on empiirisen analyysin mukaan edelleen mahdollista tarkentaa etuliit-
teellä ”kliininen”, joka sijoittaa röntgenhoitajan työn terveydenhuollon kontekstiin.

Mut se radiografiatyö, työ pitää sisällään sen kuvantamisen (at4)
Kuvantaminen me ollaan ymmärretty tällai että imaging elikkä siis se tota noin se
kuvan tuottaminen (at1)
Kyllähän se kuvantaminen niin se liittyy säteilyn käyttöön, mutta sitte se sinne liittyy
myöskin näitä hoitamisen toimintoja. Että kuvantaminen tarvii niinkun mun mielestä
molempia näistä, ja tarvitsee ton toimintaympäristönkin (at2)
Sädehoitotyö ei oo radiografiatyön alla. Ne on rinnakkaiset (at1)
Jos aatellaan sädehoidossa niin siellä sitä kuvantamista ois se simulaatiotyöskentely
(at7)
Jos aatellaan niinku radiografiatyötä niin, kylhän se on sitä niinku röntgenhoitajan
tekemää työtä (at2)
Miks sitte pitäs tosiaankin nii -- erottaa, puhua radiografia- ja sädehoitotyöstä. Eikö
sille röntgenhoitajan työlle tosiaankaan löyvy yhtä sannaa (at6)

Potilaan hoitaminen nähtiin selkeästi röntgenhoitajan työn osana, mutta se nimettiin
”hoitotyön” sijasta mieluummin ”potilaan hoidoksi” tai ”hoitamiseksi”, koska sen nähtiin
vastaavan paremmin käännöstermiä ”caring” kuin ”nursing”. Tämä osa-alue sisältää ns.
potilastyön: potilaan kohtaamisen, auttamisen, ohjaamisen, hänen tarpeisiinsa vastaamisen
ja erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttamisen, toisin sanoen sen työn, mitä röntgenhoitaja
tekee kosketuksissa potilaaseensa. Röntgenhoitajan työ tällä alueella voi sisältää myös esi-
merkiksi kuntouttavaa tai terveyskasvattavaa otetta. Röntgenhoitajan työ on empiirisen
analyysin mukaan luonteeltaan palvelutehtävä potilasta kohtaan. Näillä perusteilla tämä
röntgenhoitajan työn osa-alue nimettiin potilaan hoidoksi ja palveluksi.

Toinen keskeinen röntgenhoitajan työn osa-alue on säteilyn tai muiden energiamuotojen
ja niihin liittyvän teknologian käyttö ja hallinta sekä säteilysuojelu. Lisäksi alueeseen voi
kuulua erilaisia teknisiä tukitehtäviä (esimerkiksi kuvaliikenteen hoito). Teknologia ja sä-
teily niveltyvät erottamattomasti toisiinsa tässä röntgenhoitajan työn osa-alueessa, jonka
tarkoituksena on tutkimusten ja hoitojen toteuttaminen siten, että sekä kuvanlaatu että sä-
teilyaltistus ovat optimaaliset tai hoito suunnitellusti toteutettu ja oikein kohdistettu. Em-
piirisessä aineistossa tuli esiin röntgenhoitajan työn tekninen luonne nimenomaan tällä
alueella. Tällä perusteella tämä osa-alue nimettiin tekniseksi säteilynkäytöksi ja säteilysuo-
jeluksi.

Kolmas röntgenhoitajan työn osa-alue, terveydenhuollon toimintaympäristön palvelu
nähtiin myös tärkeäksi osaksi röntgenhoitajan työtä, joskin sen roolina kokonaisuudessa on
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empiirisen analyysin mukaan toimia kehyksenä potilaan hoidon ja palvelun ja teknisen sä-
teilynkäytön ja säteilysuojelun muodostamalle työn ytimelle. Röntgenhoitajan työ nähtiin
potilaan kokonaishoidon ja tiimityön kannalta tärkeänä komponenttina, joka palvelee poti-
laan kokonaishoidon suunnittelua ja etenemistä esimerkiksi tuottamalla toiselle terveyden-
huollon yksikölle sen tarvitsemaa tietoa potilaan tilasta. Röntgenhoitajan työ koostuu siis
empiirisen analyysin perusteella potilaan hoidosta ja palvelusta ja teknisestä säteilynkäy-
töstä ja säteilysuojelusta sekä niitä taustoittavasta terveydenhuollon toimintaympäristön
palvelusta. Osa-alueet näyttäisivät limittyvän toisiinsa erottamattomasti ja olevan kaikki
välttämättömiä röntgenhoitajan työn kokonaisuudelle.

Tää hoitaminen on kyllä yks keskeinen asia mutta tuota, hoitaa ei voi ellei meillä oo
tekniikkaa, ellei meillä oo säteilyä. Ellei meillä ois turvallista ympäristöä jossa sitä hoi-
toa voidaan antaa (at7)
Tärkeetä on se potilaan kanssa se yhteistyö, ilman sitähän me ei saada kuvaa mut ei me
nyt toisaalta saada ilman niitä laitteitakaan (at2)
Se hoitaminen liittyy tähän, tähän työhön ihan kiinteästi että et sitä ei voi mitenkään
siitä erottaa -- En kuitenkaan näkis sitä synonyyminä sille radiografiatyölle, vaan se on
niinku osa sitä (at3)
Se on nimenommaan sitä potilaan kanssa tapahtuvaa hoitamista (at6)
Hoitotyö on sitä tavallaan sitä sairaanhoitajan substanssia (at4)
Röntgenhoitajan työ se ei oo sen, siis se ei oo niinku pelkästään hoitotyötä sillä lailla
kun semmosta niinku määritellään nursing, vaan mä niinku käyttäsin tätä caring. Elikkä
se on niinku semmosta potilaasta huolehtimista (at8)
Mun mielestä se hoitaminen, potilaan hoito, nämä käsitteet ois siinä enempi (at4)
Sen tekniikan avullahan mä niinku teen sitä (säteilyaltistuksen) optimointia (at8)
Kyllä se meijän tekemä työ on niinku tärkee komponentti siinä potilaan kokonaishoi-
dossa (at2)
Niillä tutkimuksilla voijaan sitte, sanotaanko että niinku palvella muita vaikkapa vuo-
deosastoa että kun potilaat tulee vuodeosastolta ja siellä voijaan sitte taas jatkaa sitä
potilaan hoitamista kun saahaan siitä tutkimuksesta tulos (at6)

Empiirisen analyysin mukaan potilaan hoito ja palvelu, tekninen säteilynkäyttö ja sätei-
lysuojelu sekä terveydenhuollon toimintaympäristön palvelu perustuvat röntgenhoitajan
teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen, joka ilmenee röntgenhoitajan toi-
minnassa työn osa-alueiden teoreettisen ja käytännöllis-teknisen hallinnan integroitumise-
na. Lisäksi röntgenhoitajan työn perustaa muodostavat työn eri osa-alueilta nousevat erilai-
set ohjaavat tekijät. Röntgenhoitajan työlle on ominaista toteutuminen prosessimaisessa
toimintamallissa, ja työhön liittyviä tehtäviä luonnehtivat turvallisuusvastuu ja optimoiva
päätöksenteko kaikilla työn osa-alueilla.
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5.4.1.1 Teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen
perustuva toiminta

Empiirisen analyysin perusteella röntgenhoitajan työn asiantuntemuksessa on kyse teoria-
tiedon perusteella muotoutuvien omien työskentelytapojen kehittymisestä. Teoreettisen
tietoperustan lisäksi oleellisia ovat käytännöllis-tekniset taidot eli käytännöllisten taitojen
ja röntgenhoitajan työn jokaiselle osa-alueelle ulottuvan tekniikan hallinta. Ammatillinen
koulutus antaa asiantuntijuuden kehittymiselle perusvalmiudet, mutta ei suoranaisesti
anna asiantuntijuutta ainakaan kaikilla röntgenhoitajan työn osa-alueilla.

Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella hoitotieteen teoriat ja tutkimustieto palvelevat
empiirisen analyysin mukaan sovellettuina myös röntgenhoitajan työtä. Käytännöllis-tek-
nisissä taidoissa korostuvat potilaan hoitamis- ja kohtaamistaidot, kommunikaatiotaidot ja
potilaan hoitoon liittyvän tekniikan hallinta. Tällä alueella tutkimusaiheet voisivat empiiri-
sen analyysin mukaan olla yhteisiä esimerkiksi hoitotieteen kanssa. Potilaan hoidon ja pal-
velun osa-alueen asiantuntijuus on hoitamisen asiantuntijuutta, joka näkyy esimerkiksi
röntgenhoitajan kyvyssä ”nähdä” asioita potilaastaan.

Jos sulla on vahva tämmönen niinku kliinisen hoitotyön osaaminen, ni sitä paremmin
sinä pystyt tuota tarkkailemaan potilasta näkemään potilaan pelot ahdistukset, sitä
paremmin sää pystyt avustamaan potilasta --- tämän tyyppisiä asioita pystyy ihan eri
lailla näkemään. Plus tietenki sitte ihan se, se tuota, niitten potilaitten kans oleminen
(at8)
Ihan hyvin nämä niinku hoitotieteestä käy. Tietysti muunneltuna vähän, sovellettuna
(at3)

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun alueella keskeisen teoriaperustan muodostaa
empiirisen analyysin mukaan toisaalta tekninen tieto (esimerkiksi kuvanmuodostuksesta ja
-käsittelystä, säteilystä, laitteista, kuvausparametreista ja projektioista) ja toisaalta anato-
mis-fysiologinen tieto, jonka hyödyntäminen on välttämätöntä teknisen säteilynkäytön ja
säteilysuojelun toteutuksessa. Käytännöllis-tekniset taidot mahdollistavat myös tekniikan
ja säteilyn hallitun, turvallisen ja optimaalisen käytön. Röntgenhoitaja onkin tämän alueen
ansiosta erityisesti säteilynkäytön asiantuntija. Teknisen säteilynkäytön alueella tutkimus-
kohteet voisivat empiirisen analyysin mukaan olla yhteisiä esimerkiksi luonnontieteiden
kanssa.

Jos nyt aattelee vaikka ääripäänä sitte vaikkapa mammografiaa ja sitte thorax-tutki-
musta, niin siinähän on kysymys ihan erilaisesta säteilynkäyttötilanteesta, niinku sen
säteilyn (naurahtaa) säteilyn kannalta, niin täytyyhän sen hoitajan niinkun tietää että
miten se -- et se ei voi mennä niinku summassa kokeilemmaan että, saisinko tuosta nyt
tuolla tavalla sitte kuvan vaan täytyy niinku tietää (at6)
Kyllä sinne liittyy se säteilynkäytön asiantuntijuus. Se on niinku se keskeinen mun
mielestä (at2)
Säteilyn käyttö, nämä tekniset järjestelmät, digitaalinen kuvantaminen -- niitä asioita
voi fyysikko tai joku muu tutkia kanssa (at5)

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelemiseksi röntgenhoitajan on empiirisen
analyysin perusteella välttämätöntä tuntea ympäröivän terveydenhuoltojärjestelmän ja
toisten yksiköiden toimintaa, mutta myös tunnistaa oman työnsä rooli ja alue kokonaisuu-
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dessa. Toimintaympäristön palveluun kuuluu myös röntgenhoitajan ammattitaidon siirtä-
minen opiskelijaohjauksen välityksellä sekä yhteistyö tutkimustahojen kanssa, mikä näkyy
tieteellisen ajattelun omaksumisena ja näyttöön perustuvan radiografian kehittämisenä.
Myös toimintaympäristöön liittyy tekniikkaa, joka on hallittava.

Röntgenhoitajan työhön näyttäisi liittyvän yleisiä, koko terveydenhuoltoa koskevia pe-
rusvalmiuksia ja -tehtäviä, joiden piiristä voidaan aineiston mukaan löytää muun terveys-
alan kanssa yhteisiä tutkimusalueita. Myös potilas on muun terveydenhuollon kanssa yh-
teinen. Toisaalta röntgenhoitajan työllä on tiettyjä piirteitä, jotka erottavat sen keskeisesti
muista terveydenhuollon alueista ja joiden tunnistaminen ja hallinta mahdollistavat itsenäi-
senä asiantuntijana toimimisen moniammatillisessa toimintaympäristössä. Näitä piirteitä
ovat esimerkiksi röntgenhoitajan työn oma moraaliperusta ja toiminnan ja päätöksenteon
nopeatempoisuus.

Teknistä säteilynkäyttöä röntgenhoitajan työn uniikkina piirteenä sekä kannatettiin että
vastustettiin aineistossa. Sen sijasta voitaisiin esittää, että röntgenhoitajan työtä ei erota
muusta terveydenhuollosta tekninen säteilynkäyttö, vaan sen saumaton yhdistyminen poti-
laan hoitoon ja palveluun joskin niin, että teknisen säteilynkäytön hallinta on edellytys sil-
le, että pystyy hoitamaan ja palvelemaan potilasta hyvin. Tämän kokonaisuuden tutkiminen
on aineiston perusteella myös uniikki tutkimusalue, jolla voidaan esimerkiksi kehittää rönt-
genhoitajan työtä.

Se herkkyys ottaa toiseen asiantuntijaan yhteyttä kun, kun se vaan on tarpeellista, että
se on tärkeetä (at1)
Et tiedostaa se oman ammattialueensa (at4)
Kyllähän se on se potilaan perusturvallisuudesta hoitamisesta patient caring, niin kyllä
se on sen röntgenhoitajan alue ei sitä fyysikot ossaa. Sitte toinen mikä on röntgenhoita-
jan alue niin on se natiivitutkimusten ja ct-tutkimusten suorittaminen (at8)
Röntgenhoitajan tehtävänähän on sen tutkimuksen tekeminen, mutta se pitää tehdä sen
potilaan ehdoilla (at6)
Hoidetaan tekniikan kautta, avulla (at1)
Jos nämä hoitamisen taidot on vähän huonommat, niin tuota saatetaan saada tosi laadu-
kas kuva. Mutta jos ois, on toisinpäin että hoitaja hallitsee tään hoitamisen puolen tosi
hyvin mutta ei tekniikkaa, niin luultavasti siinä käy niin että kuva on huono, tehään
mahollisesti virhediagnoosi tai otetaan uus kuva, ja niin edelleen ja taas säteilyannos
kasvaa (at7)
Työn kehittämisen kannalta niin ehkä siinä on sitte se -- röntgenhoitajan työn tutkimi-
nen (at5)

5.4.1.2 Ohjaaviin tekijöihin perustuva toiminta

Röntgenhoitajan työn tärkeitä lähtökohtia ovat empiirisen analyysin perusteella röntgen-
hoitajien oma ammattietiikka ja lääkinnällistä säteilynkäyttöä koskevat säädökset, ohjeet
ja periaatteet. Yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys on keskeinen röntgenhoita-
jan työtä ohjaava tekijä, joka potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella ilmenee potilaana
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olevan yksilön kokonaisvaltaisena huomioon ottamisena ja hänen ainutkertaisuutensa
tunnustamisena ja kunnioittamisena riippumatta siitä, millainen potilas on (esim. rotu,
uskonto). Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella yksilöllisyyttä kunnioit-
tava asiakaslähtöisyys näkyy siinä, että esimerkiksi tekniset parametrit valitaan potilaan
yksilöllisten ominaisuuksien ja toisaalta tarvittavan tiedon perusteella. Terveydenhuollon
toimintaympäristön palvelussa asiakkaana on lähettävä yksikkö, jonka tarpeet otetaan
huomioon toiminnassa.

Etiikkahan siinä tulee sitte -- kovastikin esille et ammattietiikka (at4)
Palvelu ja tällanen pitää olla siitä asiakkaasta lähtösin eli sitä ihmistä palvellaan (at3)
Kun hän saa ortopedisen potilaan jolla on tosi monenlaisia vetoja, vetolaitteita ja leik-
kaus juuri tehty ja tila näin ja -- hän tietää minkälaiset projektiot suunnilleen pitää ottaa
että kuinka hän ne niinku siinä, siinä sitte osaa ottaa (at1)
Se lähettävä yksikkö on se meijän asiakas siellä, jota me niinku koko aika on mielessä
se että mitä siellä, mitä sielton tullu tietoo mitä ne siellä odottaa miten noppeesti kuvia
(at8)

Yhteistyö on toinen röntgenhoitajan työtä ohjaava tekijä, johon empiirisen analyysin
mukaan liittyy olennaisesti röntgenhoitajan vuorovaikutus työnsä kaikilla alueilla. Tällä
perusteella tämä ohjaava tekijä nimettiin vuorovaikutteiseksi yhteistyöksi.

Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella vuorovaikutteinen yhteistyö ilmenee röntgen-
hoitajan ja potilaan (ja hänen saattajansa) välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutussuhteessa,
jolla on keskeinen vaikutus tutkimuksen tai hoidon toteutuksen (teknisen säteilynkäytön)
onnistumiseen. Röntgenhoitaja on potilaan tärkein yhteistyötaho radiologisessa tutkimuk-
sessa tai sädehoidossa ja ammattilaisuudestaan huolimatta potilaan kanssa tasa-arvoinen.
Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella vuorovaikutteinen yhteistyö toteu-
tuu, kun potilas tai hänen edustajansa saa osallistua päätöksentekoon säteilyaltistuksestaan
tai sen antamatta jättämisestä. Moniammatillisuus ja tiimeissä työskenteleminen tekevät
vuorovaikutteisesta yhteistyöstä kiinteän osan terveydenhuollon toimintaympäristön pal-
velua röntgenhoitajan työssä. Röntgenhoitaja on työssään usein vuorovaikutteisessa yhteis-
työssä toisen ammattilaisen, opiskelijan tai toisen yksikön kanssa. Lähete on tärkeä yhteis-
työväline röntgenhoitajan ja lähettävän yksikön välillä potilaan kokonaishoidossa.

Ilman sitä potilaan yhteistyötä niin tutkimukset tai toimenpiteet on vähän hankalat,
hankalat tota toteuttaa (at2)
Se röntgenhoitajahan on nyt ensimmäisekseen tota sen ihmisen sen potilaan kanssa
vuorovaikutuksessa se tapahtuu se kaikki kuvantaminen, se toiminta, radiografiatyö
tapahtuu sen potilaan kanssa vuorovaikutuksessa (at4)
Yhteistyössä opiskelijan kanssa, yhteistyössä no jos tekee jos siellon kaks röntgenhoi-
tajaa niin sitte ne röntgenhoitaja-röntgenhoitaja ne muodostaa sen parin, no sitte tieten-
kin jos se, jos se työryhmähän voi olla isompi siellä voi olla joku radiologi ja useampia
röntgenhoitajia mut sitte se yhteistyö myös sinne ulospäin että, yhteistyö nyt sitte
vaikka sen anestesiaryhmän kanssa joka tulee siihen paikalle tai yhteistyö tutkimuksia
tilaavien yksiköitten kanssa (at6)
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5.4.1.3 Prosessimaisessa toimintamallissa toteutuva toiminta

Prosessimaisuus on empiirisen analyysin mukaan röntgenhoitajan työssä selkeästi tunnis-
tettavissa: työssä voidaan erottaa suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheita riippumatta
siitä, työskenteleekö röntgenhoitaja diagnostiikan parissa (ns. radiografiatyön tai kuvanta-
misen prosessit aineistossa) tai sädehoidossa. Prosessimaisuus liittyy myös muihin rönt-
genhoitajan työssä esiintyviin tehtäviin, kuten laadunvarmistukseen.

Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella suunnitteluvaihe käynnistyy potilaan tilan ja
tarpeiden kartoittamisella potilasta haastattelemalla ja havainnoimalla ja potilaspapereihin
perehtymällä. Prosessin toteutuksessa potilaan tarpeisiin vastataan ja potilaan hoito ja pal-
velu toteutetaan konkreettisesti sen mukaan, mitä potilas kulloisessakin tilanteessa edellyt-
tää. Röntgenhoitaja on potilaan kanssa yleensä prosessin alusta loppuun saakka ja arvioi
potilaan tilaa läpi prosessin. Hän myös huolehtii potilaan jatkohoidon selvittämisestä. Po-
tilaan antama palaute saamastaan kohtelusta on potilaan hoidon ja palvelun arvioinnin tär-
kein väline.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun keskeisyys röntgenhoitajan työssä näkyy sii-
nä, että röntgenhoitaja lähtee suunnittelemaan tutkimus- tai hoitoprosessia teknisen sätei-
lynkäytön, ei perinteisen hoitamisen näkökulmasta. Röntgenhoitaja siis suunnittelee ja to-
teuttaa kuvan ottamisen tai tutkimuksen toteutuksen teknisesti ja projektioiden osalta. Sä-
dehoidossa prosessiin kuuluvat sädehoidon annossuunnittelu, kohdistaminen ja hoidon an-
taminen.

Lähete on terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun kannalta tärkein röntgenhoi-
tajan työväline prosessin suunnittelussa. Prosessiin kuuluu myös muiden tarvittavien asian-
tuntijoiden ja ammattilaisten kartoittaminen ja käyttäminen. Usein röntgenhoitaja toteuttaa
varsinaisen tutkimus- tai hoitoprosessin ohessa toimintaympäristöön liittyvää ohjauspro-
sessia eli ohjaa työskennellessään opiskelijaa tai toista ammattilaista. Työryhmän jäsenenä
toimimisen lisäksi röntgenhoitaja voi toimia työryhmän vetäjänä tai yksin. 

Meijän täytyy kuitenkin prosessinomasesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida sitä työs-
kentelyä (at2)
Havainnointiin, haastatteluun ja asiapapereihin tutustumalla kartotetaan sitä potilaan
tilaa -- ja jos me ihan nähdään että okei, et nyt tarvii tehä joku mittaus, pulssi veren-
paine tai niin edelleen se voidaan toteuttaa siinä nopeasti sitte ja osata niinku viedä
potilasta eteenpäin (at1)
Hoitaja niinkun tietyllä tavalla alottaa sen tilanteen, hakkee potilaan sinne, laittelee val-
miiksi, no vaikka siihen tuliskin sitte joku radiologi joka tekkee jotakin, niin se poistuu
siitä sitte vähän ajan päästä, niin se hoitaja jatkaa sen potilaan kanssa (at6)
Me ei tavallaan lähetä niinku kuvantamista suunnittelemaan sen hoitamisen näkökul-
masta vaan enempi sen kuvantamisprosessin (at4)
Tunnistaa -- et keitten asiantuntijoiden muiden apua myöskin tässä tarvitaan (at1)
Siinon myös se opetuspuoli sitte -- sen opiskelijan ohjaus siinä rinnalla (at7)
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5.4.1.4 Turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko

Empiirisen analyysin mukaan turvallisuusvastuu on oleellisen tärkeää röntgenhoitajan
työssä. Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella röntgenhoitaja vastaa omalta osaltaan
potilaan ruumiillisesta ja henkisestä turvallisuudesta koko tutkimuksen tai hoidon ajan.
Sädehoidossa röntgenhoitaja arvioi potilaan terveydentilaa ja sen perusteella tarvetta kon-
sultoida lääkäriä sen varmistamiseksi, onko sädehoidon antaminen turvallista potilaan ter-
veydentilaan nähden. Teknisessä ja karussa ympäristössä röntgenhoitajalla ja hoitosuh-
teella on keskeinen vaikutus potilaan turvallisuuden tunteeseen. Teknisen säteilynkäytön
ja säteilysuojelun osa-alueella keskeisintä on säteilyturvallisuuden ylläpitäminen
(mukaanlukien teknologian turvallisuudesta vastaamisen); empiirisen analyysin mukaan
tämä vaatimus on röntgenhoitajan työssä ehdoton ja liittyy kaikkiin käytettäviin menetel-
miin. Röntgenhoitaja vastaa omalta osaltaan sekä potilaan ja muiden toimijoiden että
itsensä säteilyturvallisuudesta. Lisäksi röntgenhoitajan vastuulla on omalta osaltaan estää
kalliita laitteita ja energialähteitä vahingoittumasta.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa lähtökohta on empiirisen analyysin
mukaan se, että röntgenhoitaja on terveydenhuollossa ”hoidollisen säteilynkäytön” ja sätei-
lysuojelun ammattilainen. Röntgenhoitaja on omalta osaltaan vastuussa toimintaympäris-
tön turvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Toimintaympäristöön liittyvää turvallisuusvas-
tuuta on myös olla ylittämättä oman osaamis- ja tehtäväalueen rajoja, ja konsultoida tarvit-
taessa toista ammattilaista. Terveydenhuolto toimintaympäristönä tuo röntgenhoitajalle
täydennyskoulutusvelvoitteen, joka osaltaa edistää turvallisuusvastuun toteutumista myös
muilla työn osa-alueilla. Toisaalta sitä edistävät myös moniammatillisuus ja tiimityösken-
tely esimerkiksi siten, että tiimin jäsenet valvovat toistensa työskentelyn turvallisuutta yh-
dessä.

Turvallisuusvastuu meillähän se on äärimmäisen niinku tärkee (at2)
Potilas on turvallisin mielin ja niin että hän luottaa siihen röntgenhoitajan ammattitai-
toon, se on niinkö tärkeä asia (at7)
Mikä on meidän vastuu siinä niin, niin on se turvallinen säteilyn käyttö (at1)
Tää turvallisuushan on tullu nyt tuolla magneettipuolella, yhä enemmän vastaan eli että
se on nimenommaan se hoitaja joka huolehtii siitä että -- sinne tutkimushuoneeseen
menee semmonen potilas jolla ei ole mitään näitä tiettyjä kontraindikaatioita -- siinon
sitte kuitenkin suurista vahingoista kysymys et jos se magneettikenttä häiriintyy (at6)
Sen oman asiantuntijuusalueensa ymmärtäminen ja tiedostaminen että se olis tavallaan
niinku turvallista sitte, et ei ei niinku ylitä niitä sellasia rajoja (at4)
Toinen sitte niinkö katsoo, että jos toiselta unohtuu niin toinen kattoo ja muistaa (at7)

Optimoivalle päätöksenteolle on ominaista se, että sen on tapahduttava nopeasti. Pää-
töksiä tehdään röntgenhoitajan työn osa-alueiden välillä ja yksittäisen osa-alueen sisällä.
Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella optimoiva päätöksenteko tarkoittaa potilaan koko-
naisvaltaisen tilan huomioon ottamista päätöksenteossa, joka tapahtuu lyhytkestoisessa po-
tilaskontaktissa. Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella optimaalisessa
päätöksenteossa korostuvat kuvan (saatavan informaation) riittävän laadun ja säteilyaltis-
tuksen huomioon ottaminen päätöksenteossa niin, että pystytään tuottamaan riittävän infor-
maation antava kuva ilman, että potilas saa yhtään liikaa säteilyä. Terveydenhuollon toi-
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mintaympäristön palvelun osa-alueella otetaan huomioon potilaan kokonaishoito ja sau-
mattoman hoitoketjun tavoite omassa päätöksenteossa, samoin kuin potilaan tutkimusindi-
kaatio. Röntgenhoitajan työhön kuuluu myös yksikön tai sen osan (esimerkiksi kuvaushuo-
neen) toiminnan päivittäinen suunnittelu ja johtaminen optimaalisesti.

Mitä kaikkia asioita eri vaiheissa pittää tietää ja siitä listasta tullee niinku aika pitkä,
mut että sitten kun pääsee etteenpäin omassa ajatelussaan niin ne kaikki samat asiat sä
käyt läpi, mut se on vaan semmonen trrrr (kuvailee nopeaa kulkua). Ja siinä se on (at8)
Ammattitaidollaan se röntgenhoitaja sitten tunnistaessaan siksi se on niin uniikki, lyhyt
se tilanne jossa on suuret vaatimukset että hän lyhyessä tilanteessa ehtii niinkun asia-
kaslähtöisesti palvella potilasta (at1)
Osataan niinkun ottaa huomioon niinku sitä potilaan kokonais, kokonaishoitoa -- että ei
vaan pelkästään sitte sitä radiografiatyötä vaan osaa niinku miettiä sen omansa suh-
teessa sit esimerkiks tähän kirurgiseen hoitotyöhön tai sisätautien hoitotyöhön tai, tai
mikä siellä nyt tahansa on. Että tota se jouhevasti menee (at4)
Jos hoitajalla on hyvät nämä tekniset taidot, osaa säteilysuojelun, kaikki projektiot tai
sädehoidossa nämä, mitä siihen liittyy potilaan asettelut ja laitehallinnat ja niin edel-
leen niin, niin potilas, potilaasta saadaan optimaalinen kuva mahollisesti optimaalisella
annoksella (at7)

Röntgenhoitajan työn tarkennettu työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa röntgenhoitajan työ on potilaan hoidon ja palvelun, teknisen säteilyn-

käytön ja säteilysuojelun sekä terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun osa-alueiden
yhdessä muodostama kokonaisuus. Se perustuu teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen
asiantuntijuuteen sekä erilaisiin ohjaaviin tekijöihin, joista korostuvat yksilöllisyyttä kun-
nioittava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteinen yhteistyö. Röntgenhoitajan työ toteutuu
suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa riippumatta siitä,
mitä käsitettä työstä käytetään (vrt. radiografiatyön, sädehoitotyön, kuvantamisen proses-
sit). Prosessit ilmenevät röntgenhoitajan työssä myös esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja
ohjauksessa. Röntgenhoitajan työhön kuuluvia tehtäviä luonnehtivat turvallisuusvastuu ja
optimoiva päätöksenteko kaikilla työn osa-alueilla. Röntgenhoitajan työstä käytetään vaih-
televasti useita eri käsitteitä.

5.4.2 Ympäristö radiografiassa empiirisen analyysin perusteella

Empiirisen analyysin perusteella ympäristö voidaan radiografiassa nähdä muuttuvana tek-
nisenä toimintaympäristönä, joka tarkoittaa sitä konkreettista tutkimusten, toimenpitei-
den ja hoitojen tapahtumisympäristöä, jossa röntgenhoitaja toteuttaa työtään. Sillä voi-
daan tarkoittaa jotakin radiologista tai sädehoidon toimintayksikköä (esimerkiksi osas-
toa) tai laajemmin sairaalaa tai terveyskeskusta. Toimintaympäristö on tyypillisesti tekni-
nen erityisesti massiivisten laitteiden ansiosta. Toimintaympäristössä on laitteiden ja väli-
neiden lisäksi aina säteilylähde tai muu energialähde, ja säteilyturvallisuuden toteutumi-
seksi vaaditaankin yleensä tiettyjä erikoisratkaisuja, jotka erottavat nämä ympäristöt ter-
veydenhuollon muista toimintaympäristöistä. Säteilyturvallisuuden vuoksi toimintaympä-
ristö on myös yleensä jaettu julkisiin ja vain henkilökunnalle tarkoitettuihin alueisiin.
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Teknisyys tekee toimintaympäristöstä usein karun, mutta syynä voi olla myös säteilyläh-
teeseen liittyvä kontaminaatioriski, jonka takia toimintaympäristö on pidettävä mahdolli-
simman riisuttuna. Toimintaympäristön turvallisuus on keskeinen tavoiteltava asia.

Toimintaympäristöön kuuluvat myös siellä toimivat ihmiset sekä yhteistyöverkko, esi-
merkiksi lähettävä yksikkö, josta potilaat tulevat. Toimintaympäristö on osa laajempaa ter-
veydenhuollon kokonaisuutta, esimerkiksi sairaanhoitopiiriä, kuntayhtymää, perustervey-
denhuoltoa, erikoissairaanhoitoa tai julkista tai yksityistä terveydenhuoltosektoria. Toimin-
taympäristölle on ominaista jatkuva muutos. Muutokset voivat tapahtua nopeastikin, ja
useimmiten ne johtuvat teknologian kehityksestä ja muuttumisesta. Toimintaympäristö on
koko ajan laajemmassa määrin digitaalinen: langaton, filmitön, fyysiseen paikkaan sitoma-
ton, teleyhteyksiin ja työasemiin perustuva ja alueellinen. Toimintaympäristöt voivat olla
keskenään hyvinkin erilaisia riippuen esimerkiksi yksikön koosta ja perustehtävästä (vrt.
pieni terveyskeskusröntgen ja suuri keskussairaalan kuvantamisyksikkö, tai toisaalta rönt-
genosasto, isotooppiosasto ja sädehoito-osasto).

Ensisijaisesti missä se niinku se konkreettinen toiminta tapahtuu et onko se sitte säde-
hoito tai, tai röntgen--- ja se toimii tietyssä laajemmassa organisaatiossa että se on sitte
sairaanhoitopiiri terveyskeskus (at5)
Sehän meillä on niinku ominaista et kun meillä on säteily tai sit joku energianlähde niin
me tarvitaan ne fyysiset tilat pitää olla toisenlaisia et ne ei voi olla ihan niinku saman-
laisia niinku muissa terveydenhuollon palvelujen piirissä (at2)
Ympäristö on sekä radiografiassa että tuota sädehoidossa niin hyvin tekninen, hyvin
riisuttu malli, isotoopeilla ei saa olla ylimäärästä tavaraa kontaminaatioriskin takia.
Tämmönen sanottasko että se voi olla aika karukin tietyissä tilanteissa, on vaan täm-
mönen massiivinen, kylmä laite (at7)
Hoitaa ei voi ellei meillä oo tekniikkaa, ellei meillä oo säteilyä. Ellei meillä ois turval-
lista ympäristöä jossa sitä hoitoa voidaan antaa (at7)
Se vaatii sen että tuota meillä on niinku joku yhteistyöverkosto siinä josta ne potilaat
tullee -- sit se vaatii ne, ne ihmiset sinne (at8)
Röntgenosastohan on tämmönen --- sanotaanko että muuttuva ja se johtuu nimenom-
maan siitä että niinku ainakin tänä päivänä se tekniikka muuttuu (at6)
Toiminnallisestikin niin, niin se annetaanko magneettitutkimuksia vai sädehoitoa niin
tottakai se eroaa ja, sillon se ympäristö on ihan erilainen (at2)

Radiografiassa ympäristö voi olla myös kulttuuriympäristö. Se muodostuu monitasoi-
sista kulttuureista, jotka voivat olla yksittäisen henkilön omia sisäisiä kulttuureita, organi-
saatiotason kulttuureita, kansallisia tai yhteisötason kulttuureita tai laajoja kansainvälisiä
kulttuureita. Kulttuuriympäristöt voivat erota toisistaan myös ideologisesti, normatiivisesti
tai sosiaalisesti. Ideologinen kulttuuri tarkoittaa kulttuurikohtaisia arvostuksia, ajatteluta-
poja, filosofioita, tabuja ja maailmankuvia. Normatiivinen kulttuuri sisältää kulttuurikoh-
taiset säädökset, normit, ohjeet ja periaatteet. Sosiaaliseen kulttuuriin kuuluvat kulttuuri-
kohtaiset käyttäytymistavat, viestiminen ja kieli. Radiografian kulttuuriympäristössä voi-
daan erottaa tiettyjä, koko terveydenhuollolle yhteisiä kulttuurisia piirteitä sekä radiogra-
fialle omia erottavia piirteitä (esimerkiksi oma lainsäädäntö ja ”ammattislangi”).

Kognitiivinen ympäristö radiografiassa tarkoittaa oppimis- ja koulutusympäristöjä, tut-
kimus- ja tiedeympäristöjä sekä ns. tietoympäristöä. Oppimis- ja koulutusympäristöt ovat
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niitä paikkoja, joissa oppimista ja koulutusta tapahtuu. Näitä ovat paitsi oppilaitokset, yhä
enenevissä määrin myös kliiniset yksiköt ja käytännön työn ympäristöt. Tutkimus- ja tie-
deympäristöön kuuluvat oma ja muut tieteenalat ja niillä tehtävä tutkimus. Toisaalta tutki-
mus- ja tiedeympäristöjä on enenevissä määrin olemassa myös käytännön työelämässä.
Tietoympäristö tarkoittaa kaikkea ympärillä olevaa tietoa ja sen kulkua.

Tavallaan minkälainen, minkälainen maailmankuva on, on niinku röntgenhoitajalla, tai
minkälainen maailma näyttäytyy, et minkälainen ympäristö näyttäytyy, miten se niinku
sitä havainnointia tekee maailmasta ja ympäristöstä -- tällanen sisäinen ympäristö (at4)
Jokaisella organisaatiolla on sitte kuitenkin se oma organisaatiokulttuurinsa (at2)
Myös tää yhteisö, niin tuota kyllä se minkälainen filosofia siellä minkälainen ihmiskä-
sitys siellä on -- se näkkyy siinä että miten siellä niinkun toimitaan (at8)
Hoitajien niinkö tämmöstä että ei välttämättä aatella ihmistä jonain osina, rintana tai
päänä tai kallona, se on tullu vaan tämmönen kielenkäyttö. Jokainen tietää miten toimi-
taan (at7)
Jos aattelee tätä ammattikorkeakoulua niin kuitenkin se suurin oppiminen tapahtuu
siellä, siel tota röntgenosastolla isotooppiosastolla sädehoito-osastolla (at2)

Ympäristön tarkennettu työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa ympäristö on jatkuvasti muuttuva tekninen toimintaympäristö, joka tar-

koittaa röntgenhoitajan työympäristöä fyysisine laitteineen ja ihmisineen. Keskeinen toi-
mintaympäristön elementti on säteily- tai energialähde, joka asettaa omat vaatimuksensa
ympäristön turvallisuuden kannalta. Toimintaympäristö on tyypillisesti tekninen ja karu ja
enenevässä määrin digitaalinen. Toimintaympäristöt vaihtelevat kokonsa ja tehtävänsä
mukaan ja ovat osa jotakin laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Ympäristö radio-
grafiassa on myös kulttuuriympäristö, jonka laajuus vaihtelee yksittäisen ihmisen sisäises-
tä kulttuurista kansainvälisen tason kulttuureihin saakka. Kulttuuriympäristössä kulttuurit
voivat erota toisistaan ideologisesti, normatiivisesti ja sosiaalisesti. Radiografiassa ympä-
ristö voi olla myös kognitiivinen ympäristö, joka tarkoittaa oppimisen ja koulutuksen ym-
päristöjä, tutkimus- ja tiedeympäristöjä sekä ympäristössä olevan tiedon ja sen kulun muo-
dostamaa ympäristöä.

5.4.3 Terveys/sairaus radiografiassa empiirisen analyysin perusteella

Terveys ja sairaus näyttäisivät kytkeytyvän radiografiassa toisiinsa hyvin tiiviisti, ja saira-
us esiintyy yleisesti terveyden rinnalla tai jopa sen tilalla. Sairauden keskeistä asemaa
korostaa se, että radiografiassa säteilynkäytön indikaationa on yleisemmin todettu tai
epäilty sairaus tai terveysongelma kuin terveys. Tällä perusteella käsite terveys korvattiin
käsitteellä terveys/sairaus.

Tää sairaus on mun mielestä hyvä pitää tässä mukana et kyl se meijän työssä sillä lailla
korostuu. Se on merkittävä osa (at1)
Jos ajatellaan sitte sitä että missä tilanteessa se potilas meille tullee, sairashan se on
aina, ei aina mutta pääsääntösesti (at8)
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Terveys/sairaus on radiografiassa kokonaisvaltainen ilmiö, jossa fyysinen puoli on ko-
rostunutta, ja fyysinen terveys tai sairaus ja fyysiset terveysuhat ensisijaisia. Terveys/saira-
us on kuitenkin keskeisesti myös henkistä ja sosiaalista, ja joskus nämä puolet voivat ko-
rostua esimerkiksi potilaan tarpeissa siitä huolimatta, että tulosyy tutkimukseen tai hoitoon
on fyysinen. Fyysinen ja henkis-sosiaalinen terveys/sairaus ovat myös erottamattomasti
toisiinsa yhteydessä ja heijastuvat toinen toisiinsa. Terveys/sairaus vaikuttaa laajalti ihmi-
sen toimintakykyyn ja -mahdollisuuksiin fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Kokonais-
valtainen terveys/sairaus nähdään myös kunkin ihmisen yksilöllisenä, subjektiivisena ko-
kemuksena, jonka perusteella ihminen voi esimerkiksi kokea itsensä terveeksi, vaikka hä-
nellä olisi jokin sairaus. Terveydellä on tässä kokonaisuudessa tyypillisesti positiivinen
merkitys, sairaudella taas negatiivinen. Terveyden/sairauden kokonaisvaltaisuutta kuvaa
myös niiden monitasoisuus; terveyttä/sairautta voidaan tarkastella, ja se toteutuu aina solu-
tasolta lähtien yksilön tasolle ja edelleen väestötasolle saakka.

Terveydessäkin nii se fyysinen terveys kai se on, mikä tulee korostetusti esiin tässä ko
sitä hoidetaan tai tutkitaan (at3)
Se tietenkin et okei et potilaalla on joku sairaus eli se fyysinen vaiva, mutta ne ei välttä-
mättä potilaathan ei tuo sitä sillä lailla esiin että että se on ehkä enemmän sitte sille
psyykkiselle puolelle -- niinku kääntyny sitte (at2)
Se näyttäytyy sitte niinku ihmisillekin tää terveys eri -- eri tavalla (at4)
Kuinka paljon Suomes tehdään röntgentutkimuksia niin kuinka paljon Suomes on sitte
kollektiivista annosta. Niin niin tota tää on varmaan niinku semmonen terveyteen liit-
tyvä keskeinen asia sitte kans (at2)
Jos oot terve, niin sulla on mahollisuuet vaikka mihin, jos on sairas, niin tulee, syntyy
jotaki rajotteita (at6)

Terveys/sairaus on empiirisen analyysin perusteella muuttuva tila; terveys ja sairaus
muodostavat ääripäät jatkumolle, jolla ihmisen tila ja oma käsityksensä siitä liikkuvat. Ter-
veys edustaa tällä jatkumolla eräänlaista normaalitilaa, jossa itsessäänkin tapahtuu tiettyjä
muutoksia esimerkiksi ihmisen kasvaessa tai ikääntyessä. Sairaus puolestaan edustaa aina
jonkinlaista horjuttavaa muutosta tässä normaalitilassa, ja muutos voi olla laajuudeltaan ja
voimakkuudeltaan erilainen. Terveys on siis ihmiselle voimavara, johon sairaus tuo lie-
vempiä tai vakavampia rajoitteita ja ongelmia. Radiografiassa terveyden/sairauden muut-
tuva luonne näkyy myös niin, että toiminnalla pyritään muuttamaan potilaan tilaa tervey-
den suuntaan sen määrää lisäämällä ja sairautta vähentämällä (poistamalla tai lievittämäl-
lä).

Säteilyn vaikutus terveyteen/sairauteen on empiirisen analyysin mukaan radiografiassa
keskeistä. Radiografiassa lähtökohtana ovat säteilyn välilliset terveyttä lisäävät ja/tai sai-
rautta parantavat vaikutukset, ja säteilyaltistuksella saatavan terveydellisen hyödyn on ol-
tava suurempi kuin säteilystä mahdollisesti aiheutuvan haittan. Säteilyyn ja säteilyaltistuk-
seen liittyy myös erilaisia fyysisiä ja henkisiä haittavaikutuksia, jotka ovat säteilyn välillis-
ten hyötyvaikutusten ohella radiografiassa keskeisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä
seikkoja. Säteilyn hyödyt ja haitat ovat terveyden/sairauden kannalta keskeisiä muun mu-
assa siksi, että diagnostiikassa tai hoidossa käytetty säteily voi samanaikaisesti aiheuttaa
vaurion toisaalla ihmisessä tai perimän kautta seuraavassa sukupolvessa. Kuten terveys/
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sairaus itsekin, myös säteilyn vaikutus on monitasoista ja liittyy sekä solutasolle, yksilöta-
solle että koko väestön tasolle.

Sillonhan me käytetään nimenomaan säteitä jotta me saatas potilaan terveyttä aikaseksi
tai pystyttäs parantamaan potilaan sairautta (at2)
Toki toista kohtaa voidaan hoitaa ja sillä voidaan saada myös aikaan sitten toinen --
tämä haitta (at7)

Terveyden/sairauden tarkennettu työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa terveys ja sairaus liittyvät kiinteästi yhteen. Terveys/sairaus on koko-

naisvaltainen ilmiö: se koostuu fyysisestä ja henkis-sosiaalisesta alueesta, jotka ovat tii-
viissä yhteydessä toisiinsa sekä toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Terveys/sairaus on myös
kokemuksellinen ja monitasoinen ilmiö, joka ulottuu solutasolta yksilö- ja väestötasolle
saakka. Terveys/sairaus on muuttuva tila, jatkumo, jolla terveys edustaa normaalitilaa, ja
sairaus sitä horjuttavaa muutosta. Radiografiassa säteilyn vaikutukset terveyden/sairau-
den eri tasoille ovat keskeisiä: säteilyllä on välillisiä terveyttä lisääviä ja sairautta vähen-
täviä vaikutuksia, mutta myös terveydelle haitallisia, sairautta aiheuttavia vaikutuksia.

5.4.4 Ihminen radiografiassa empiirisen analyysin perusteella

Empiirisen analyysin mukaan ihminen nähdään radiografiassa yksilönä: ihmiset ovat
yksittäisiä henkilöitä (potilaita/asiakkaita, ammattilaisia, opiskelijoita), jotka kaikki ovat
keskenään erilaisia ja yhtä arvokkaita. Toisaalta ihminen voi olla myös yhteisö, esimer-
kiksi potilas (tai muu yksittäinen henkilö) perheineen, omaisineen ja läheisineen tai työ-
tai opiskeluyhteisö; kansallinen (väestö)yhteisö; tai tänä päivänä yhä korostuneemmin
myös kansainvälinen yhteisö. Yksilöt ja yhteisöt ovat monella tavalla muuttuvia olentoja.
Niillä on erilaisia tarpeita, jotka voivat muuttua hyvin nopeastikin. Ihminen muuttuu
myös esimerkiksi kasvaessaan fyysisesti ja henkisesti tai kehittäessään itseään tietoisesti.
Muuntautumiskyky on ihmiselle tyypillinen ominaisuus, jonka ansiosta ihminen voi halu-
tessaan muuttaa itseään esimerkiksi ympäristönsä vaatimusten mukaisesti.

Niinku potilaan, ihminen on niinkun, ja samoten tietenki voi aatella että ihan vastaa-
valla tavalla hoitaja, että kyllä mä niinkun nään että ne on, ne on kaikki niinkun ennen-
kaikkea yksilöitä, ne on erilaisia ihmisiä (at6)
Mä tosiaan sisällytän radiografiassa tähän myöskin potilaan läheisen, omaisen, per-
heenjäsenen tai jonkun muun läheisen henkilön (at1)
Mikä hänestä siinä tilanteessa korostuu, joka sitte toisella kertaa voi olla eri juttu
samalleki ihmiselle (at1)

Ihminen on radiografiassa myös kokonaisvaltainen olento. Kuten terveydessä/sairau-
dessa, myös ihmisessä fyysinen ulottuvuus ja fyysiset ominaisuudet ovat keskeisessä ase-
massa. Esimerkiksi ihmisen fyysinen ikä, sukupuoli, anatomiset ja fysiologiset ominaisuu-
det ja fyysinen kunto ovat radiografiassa erittäin tärkeitä ihmisen piirteitä. Näkemys ihmi-
sestä fyysisenä kohteena vaihteli aineistossa; toisaalta ihminen nähtiin jollain tavalla sätei-
lyn käytön fyysisenä kohteena, toisaalta ajatus ihmisen ”kohteellisuudesta” nähtiin sopi-
mattomana ja radiografiaan kuulumattomana.
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Jos aattelee sitä että mitkä tekijät vaikuttavat näihin tuota siihen että miten sitä, miten
se kuva otetaan, niin kyllähän se on tää fyysinen ihminen täällä. Ikä, sukupuoli, anato-
mia, fysiologia, fyysinen kunto, kaikkihan ne vaikuttaa siihen (at8)
Potilas jonakin kuvana siinä, tiedostona, nimenä mitä siirrellään paikasta A paikkaan B
(at5)
Tuo fyysinen puoli tulee varmaan sen takia että ko diagnostiikkapuolella on lähete.
Yhtään tutkimusta ei tehdä ellei meillä oo lähetettä ja lähetteessä on joku lääketieteelli-
nen, lääketieteellinen -- sairaus (at7)

Kuten terveys/sairaus-käsitteessä, myös ihmisessä on muitakin ulottuvuuksia, jotka ovat
fyysisyyden keskeisyydestä huolimatta olennainen osa ihmistä. Ihminen on fyysisyytensä
lisäksi henkis-filosofinen olento, mikä tarkoittaa ihmistä kokevana, tuntevana, eettisenä,
moraalisena ja hengellisenä olentona. Henkis-filosofisen ihmisen tarpeet voivat radiogra-
fiassa, esimerkiksi tutkimustilanteessa, korostua ja nousta ensisijaisiksi siitäkin huolimatta,
että ihminen on tullut tutkimukseen fyysisen tarpeensa takia. Ihminen on myös sosiaa-
lis-kulttuurinen olento: hän on kiinteä osa ympäristöään, ilmentää itsessään omaa taustaan-
sa ja kulttuuriaan ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin.
Tiedollis-toiminnallinen ihminen on tiedon kerääjä, käsittelijä, soveltaja ja käyttäjä: oppiva
olento, joka pystyy motivoitumaan ja tahtomaan ja sen mukaan reagoimaan asioihin ja toi-
mimaan aktiivisesti. Radiografiassa ihminen on siis kaikkien ulottuvuuksien yhdessä muo-
dostama jakamaton kokonaisuus, siitäkin huolimatta, että fyysinen ulottuvuus usein on toi-
siin nähden keskeisemmässä roolissa.

Mä näkisin ihmisen tosiaankin niin kokonaisvaltaisena, elikkä että että me ei voida
missään tapauksessa ajatella esimerkiksi sädehoidon alueella että kyseessä on kasvain
(at1)
Se on myös sitte kokeva ja tunteva ja tämmönen ihminen, yhtä paljon, ja tiedollinen,
pitää ohjausta antaa ja selittää mitä tehdään ja mahollisimman hyvä kokemus sitte
saada (at3)
Kyllä se sitä kulttuuria niinku ilmentää itsessään ihminen ja tuo sitä taustaansa kun se
tulee näihin meijän tutkimuksiin tai hoitoihin (at2)
Tää toiminnallinen ihminen esimerkiks sädehoitotyöhön tää on ihan tää on niinku tosi
tärkee koska hänen täytyy olla niinku motivoitunut omasta hoitamisestaan ja sädehoi-
don onnistuminen täysin riippuu siitä miten toiminnallinen joko hän itse tai hänen
lähiomaisensa on. (at1)

Ihmisen tarkennettu työmääritelmä radiografiassa:
Radiografiassa ihminen on yksittäinen, arvokas yksilö tai yhteisö, jonka laajuus voi

vaihdella perheyhteisöstä aina kansainväliseen yhteisöön saakka. Ihminen on muuttuva ja
kokonaisvaltainen olento, jonka ulottuvuudet (fyysinen, henkis-filosofinen, sosiaalis-kult-
tuurinen ja tiedollis-toiminnallinen ihminen) muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. 
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5.4.5 Käsitteiden väliset yhteydet radiografiassa empiirisen
analyysin perusteella

5.4.5.1 Röntgenhoitajan työn ja ympäristön väliset yhteydet

Röntgenhoitajan työn ja ympäristön välillä vallitsee empiirisen analyysin perusteella
molemminpuolinen ohjaussuhde. Röntgenhoitajan työ ohjaa ympäristöä esimerkiksi siten,
että kulloinkin käytettävä työmenetelmä määrää millainen toimintaympäristön on oltava
(vrt. esim. ultraäänihuone – sädehoitohuone, röntgenosasto – isotooppiosasto). Toisaalta
ympäristö ohjaa röntgenhoitajan työtä esimerkiksi lainsäädännön, ohjeiden, toimintaperi-
aatteiden ja röntgenhoitajan yhteiskunnallisen tehtävän kautta, samoin kuin toisesta ter-
veydenhuollon yksiköstä tulevan lähetteen avulla. Ympäristössä tapahtuvat muutokset ja
kehitys heijastuvat röntgenhoitajan työhön (koulutushistoria, teknologian kehitys jne.),
samoin kuin kulloisenkin toimintaympäristön (oppimis- ja harjoitteluympäristöt mukaan
lukien) ominaisuudet, kuten koko, tehtävä ja kulttuuri.

Röntgenhoitajan työllä ja ympäristöllä näyttäisi olevan toisiinsa myös molemminpuoli-
nen positiivinen vaikutus. Röntgenhoitajan työn positiivinen vaikutus ympäristöön näkyy
siinä, että sen avulla ympäristöjä voidaan muuttaa perustehtävää paremmin palvelevaksi,
turvallisemmaksi ja potilasystävällisemmäksi. Ympäristö vaikuttaa röntgenhoitajan työhön
positiivisesti esimerkiksi tuomalla siihen uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Toisaalta
ympäristöstä tulee röntgenhoitajan työhön myös paljon uusia vaatimuksia ja paineita, jotka
voivat vaikuttaa röntgenhoitajan työhön myös negatiivisesti.

Ympäristö voidaan nähdä röntgenhoitajan työtä luonnehtivana tekijänä terveydenhuol-
lossa, koska röntgenhoitajan työ vaatii tietyntyyppisen, muihin nähden erilaisen toimin-
taympäristön. Sopivan ympäristön vaikutus röntgenhoitajan työssä on merkittävä. Toisaal-
ta toimintaympäristöön liittyvä säteily ja sen käyttö potilaan hoidossa ja palvelussa luon-
nehtii myös röntgenhoitajan työtä terveydenhuollossa.

Tutkimustekniikkahan hyvin pitkälti määrää sen että -- miten se, no tutkimusvalikoima
(naurahtaa) tai ne laitteet määrittelee sen minkälaiset tilat tarvitaan (at6)
Opiskelija erilaisissa harjoitteluympäristöissä oppii käyttämään sädesuojia sit tietyllä
tavalla (at2)
Miten sitte tää ohjaus tapahtuu valtakunnan tasolla niin toki, toki niillä on vaikutusta,
vaikutusta sitte tähän toimintaan (at4)
Siihenkinhän on, on kiinnitetty huomiota et ne on vähän, vähän tommosempia
valosampia -- ja huomioidaan niinku erilaisia potilasryhmiä jo, lapset esimerkiksi,
niinku heijän ikätasoaan vastaavilla leluilla ja maalauksilla (at4)
Ympäristöhän meillä todellakin korostuu siis sehän on tosi merkittävä (at1)
Kuitenkin -- säteily yleensäkin mikä erottaa meijät tai säteilyn käyttö niinkun muista,
muista tuota terveydenhuoltoalasta tai hoitotyöstä (at3)
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5.4.5.2 Röntgenhoitajan työn ja terveyden/sairauden väliset yhteydet

Empiirisen analyysin perusteella myös röntgenhoitajan työllä ja terveydellä/sairaudella
on molemminpuolinen ohjausvaikutus. Terveys/sairaus on keskeinen röntgenhoitajan työ-
tä ohjaava tekijä ja lähtökohta monella tavalla: röntgenhoitajan työllä pyritään terveyden
lisäämiseen ja sairauden vähentämiseen, ja toisaalta vallitseva terveys/sairaus vaikuttaa
suoraan siihen, miten röntgenhoitajan työ (esimerkiksi säteilyn käyttö) voidaan toteuttaa.
Vallitsevan terveyden/sairauden tilan lisäksi röntgenhoitajan työtä ohjaavat toiminnasta
aiheutuvat mahdolliset terveyshaitat. Toisaalta röntgenhoitajan työn voidaan nähdä ohjaa-
van terveyttä/sairautta lähinnä potilaan näkökulmasta esimerkiksi siten, että tutkimuksen
tuloksen mukaan terveys/sairaus -kokemus potilaalla saattaa muuttua.

Röntgenhoitajan työllä voi olla terveyteen/sairauteen sekä positiivista että negatiivista
vaikutusta, nimenomaan säteilyn käytöstä johtuen. Työn ytimenä on sen terveyttä edistävä
ja lisäävä ja toisaalta sairautta parantava tai vähentävä tai oireita lievittävä vaikutus, ts. sä-
teilyaltistuksella saatava terveydellinen hyöty. Lisäksi röntgenhoitajan työ edistää terveyttä
säteilyturvallisuuden kautta. Säteilyn käyttöön liittyy kuitenkin aina terveyshaittojen ja li-
säsairauksien aiheuttamisen mahdollisuus, ja sen vuoksi röntgenhoitajan työ voi vaikuttaa
myös terveyttä vähentävästi ja sairautta lisäävästi. Röntgenhoitajan työhön liittyy säteilyn
lisäksi myös muita terveysuhkia, kuten tarttuvien tautien riski, erilaiset onnettomuusriskit
tai tutkimusten ja hoitojen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset sivuvaikutukset.

Se terveys, terve ihminen, terveyskeskeisyys on, on niinku tänä päivänä se lähtökohta
(at4)
Sädesuojien käytöstä esimerkiksi niin mikä, mikä merkitys on sitte niinku sädesuojilla
niinku fyysisesti ja mikä merkitys niillä on psyykkisesti. Ja sehän, sehän niinku vaikut-
taa sitte siihen potilaan terveyteen (at2)
Toki se myös näin päin että jos ajatellaan vaikka -- jotain semmosta tilannetta jossa
hoito on alotettu päivystyksenä, tämmönen yläonttolaskimon tukos ja sit se olotila hel-
pottuu niin kyllähän se potilaallekin on semmonen tosi ihana tunne että se hoito on aut-
tanu (at7)
Ne on niin niin merkittäviä ne haitat mitä me voidaan epäturvallisella säteilyn käytöllä
aiheuttaa (at1)

5.4.5.3 Röntgenhoitajan työn ja ihmisen väliset yhteydet

Röntgenhoitajan työn ohjaava vaikutus ihmiseen ilmenee empiirisen analyysin mukaan
esimerkiksi siten, että röntgenhoitajan ammatti-identiteetti tai näkemys omasta tehtäväs-
tään vaikuttaa hänen näkemykseensä asioista ja tapaansa toimia. Radiografiassa, erityi-
sesti röntgenhoitajakoulutuksessa, voidaan nähdä kaksi ajatussuuntaa, hoitamisorientoitu-
nut ja toisaalta teknisorientoitunut suuntaus, joilla voi olla vaikutusta koulutuksesta val-
mistuvien röntgenhoitajiin. Radiografian tieteenalaohjelma ja sen avulla tapahtuva rönt-
genhoitajan työn kehittyminen voi myös vaikuttaa röntgenhoitajien ammatti-identiteet-
tiin ja ammatilliseen profiiliin. Ohjausvaikutus on olemassa myös toisinpäin, sillä ihmi-
nen on keskeinen röntgenhoitajan työn ohjaava tekijä ja lähtökohta. Potilaan yksilölliset
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ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti röngenhoitajan työn toteutustapaan, ja tiedollisena
ihmisenä potilas tarvitsee myös ohjausta toiminnan aikana. Terveydenhuollossa ihminen
(potilas) on itse asiassa röntgenhoitajan työn edellytys, koska jollei potilasta olisi, ei rönt-
genhoitajan työtäkään tarvittaisi.

Röntgenhoitajan työn ja ihmisen välillä näyttäisi olevan molemminpuolinen tekemis- ja
kokemisyhteys. Tekemisyhteys tarkoittaa sitä, että röntgenhoitajan työ nähdään ihmisen
(röntgenhoitajan) tekemänä työnä, johon röntgenhoitajalla yksilönä on keskeinen vaikutus
ja josta hän on myös yksilönä vastuussa. Ihminen on toisaalta myös röntgenhoitajan työn
kokija sekä ammattilaisen että potilaan näkökulmasta; röntgenhoitajan työhön liittyvä ti-
lanne (esimerkiksi yksittäinen tutkimus) voi olla röntgenhoitajalle tuttua rutiinia, mutta po-
tilaalle ainutkertainen kokemus. Röntgenhoitajan työn laadunarvioinnin kannalta potilai-
den kokemukset ovat keskeisiä.

Et tiedostaa sen oman ammattialueensa ja sen ammatti -- ammatti-identiteetti tietysti,
ylpeä siitä ammatillisesta osaamisestaan (at4)
Joka paikassa pohdittas että mikä se meijän ihmiskäsitys on että onko se semmonen
että kaikki thoraxit niinku otetaan ja mennään niinku jonossa vai onko se se että niinku
oikeesti ajatellaan että jokainen potilas on ainutkertanen. Minusta missä se esimerkiks
näkkyy niin se näkkyy esimerkiks niin pienessä asiassa kun esittäytyminen potilaalle
(at8)
Potilaasta se lähtee. Että jos ei meilloo (naurahtaa) jos ei meilloo potilaita niin ei meillä
ole sitä röntgenhoitajaakaa (at6)
Vaikka sä otat sata thoraxia päivässä, niin kun se tullee se potilas, niin hänelle se on
ainutkertanen. Se voi olla hänen ainutkertanen kokemuksensa röntgenistä (at8)

5.4.5.4 Ympäristön ja ihmisen väliset yhteydet

Ihminen ja ympäristö ovat empiirisen analyysin mukaan radiografiassa toisiaan luonneh-
tivia tekijöitä. Ihminen (potilas) erottaa terveydenhuollon toimintaympäristön muista toi-
mintaympäristöistä, ja toisaalta ympäristön vaikutuksesta ihmisen tietyt ominaisuudet
saattavat korostua (esimerkiksi lähete voi korostaa ihmisen fyysisyyttä) tai ihminen saate-
taan määritellä tietyllä tavalla (esimerkiksi ns. normaalikokoinen potilas).

Ympäristöllä ja ihmisellä on toisiinsa myös positiivista vaikutusta. Ympäristö vaikuttaa
positiivisesti esimerkiksi yksittäiseen röntgenhoitajaan luomalla hänelle uusia mahdolli-
suuksia ja toimimalla hänen toimintansa perustana ja tukena, ja ihminen puolestaan voi vai-
kuttaa ympäristöönsä positiivisesti esimerkiksi kehittämällä ja muuttamalla sitä parempaan
suuntaan. Toisaalta ympäristö voi vaikuttaa ihmiseen negatiivisesti esimerkiksi luomalla
ihmiselle paineita, vaatimuksia ja toimintasääntöjä tai aiheuttamalla ihmiselle epämiellyt-
täviä mielikuvia tai tunteita.

Ympäristö näyttäisi ohjaavan ihmistä radiografiassa erityisesti röntgenhoitajan näkökul-
masta. Yksittäisen röntgenhoitajan on ammattilaisena toimittava ympäristön ohjeiden, vaa-
timusten ja odotusten sekä oman yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaisesti. Ympäristön ja
ihmisen välillä vallitsee lisäksi molemminpuolinen tekemis- ja kokemisyhteys. Tekemisyh-
teys tarkoittaa ympäristöä ihmisen tekemänä ja ihmisen monenlaista vaikutusta ympäris-
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töönsä. Kokemisyhteys tarkoittaa ympäristöä ihmisen kokemana, ihmisen ympäristöstään
muodostamia ja saamia erilaisia kokemuksia.

Toisaalta just tämä, tää erikoissairaanhoito on sillai pirstaloitunu että yks hoitaa päätä
ja yks jalkaa, sekin varmaan tuo tätä (fyysisyyden korostumista) (at7)
Vaikka se ois velvote mutta mun mielestä se pitäis aatella niin että se on hoitajan etu,
että mä saan -- mulla on oikeus -- opiskella (at7)
Se voi olla sen toimintaympäristön kehittäjänä ja noin päin pois sit se voi niinkun osal-
listua esimerkiks tämmöseen niinku yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (at4)
Et hoitajahan se tekee siitä ympäristöstä sen turvallisen. Fyysisesti turvallisen (at7)
Sinne henkiselle puolelle tämä, mielen puolelle minun mielestä sitte tämän ympäristön,
onko se niinku koetaanko se kokeekse asiakas sen niinku tämmösenä miellyttävänä,
mukavana ympäristönä vai vai semmosena -- negatiivisena ympäristönä (at4)

5.4.5.5 Terveyden/sairauden ja ihmisen väliset yhteydet

Empiirisen analyysin perusteella terveydellä/sairaudella ja ihmisellä on toisiinsa positiivi-
sia ja negatiivisia vaikutuksia. Terveys vaikuttaa ihmiseen positiivisesti myönteisen
perusmerkityksensä ansiosta, toimimalla voimavarana ja mahdollistamalla asioita, kun
taas sairaus vaikuttaa negatiivisesti rajoittamalla ja horjuttamalla jollain tavalla ihmistä ja
hänen mahdollisuuksiaan. Ihminen puolestaan vaikuttaa positiivisesti terveyteensä esi-
merkiksi omalla aktiivisella, terveyttä edistävällä toiminnallaan ja muuttamalla itseään
terveyden edistämisen vaatimalla tavalla. Toisaalta ihminen voi vaikuttaa terveyteen/sai-
rauteen negatiivisesti esimerkiksi laiminlyömällä terveyttä edistävää toimintaansa.

Ihmisen ja terveyden/sairauden välillä näyttäisi vallitsevan myös molemminpuolinen te-
kemis- ja kokemisyhteys. Ihminen voi siis olla terveyden/sairauden tekijä tai kokija, ja ter-
veys/sairaus voi olla ihmisen tekemää tai kokemaa. Ihminen ammattilaisena lisää terveyttä
ja vähentää sairautta, tai yksilö toimii oman terveytensä edistäjänä. Toisaalta terveys/sai-
raus on ihmisen henkilökohtainen, subjektiivinen kokemus, joka on kullekin ihmiselle eri-
lainen.

Terveyshän on positiivinen asia, sairaus on negatiivinen asia (at6)
Jotku tämmöset fyysiset ongelmat saattaa muistuttaa esimerkiksi sitä että tauti, niinkun
taudin leviämistä. Ja se taas aiheuttaa potilaalle tämmöstä psyykkistä hätää ja tuskaa ja
kipua (at7)
Ssädehoidon onnistuminen täysin riippuu siitä miten toiminnallinen joko hän itse tai
hänen lähiomaisensa on (at1) 
Ennen kaikkee mun mielestä se terveys on ihmisen kokemus, oma kokemus (naurah-
taa) että voi olla sairas mutta tuntea itsensä terveeksi (at3)
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5.4.5.6 Ympäristön ja terveyden/sairauden väliset yhteydet

Ympäristön ja terveyden/sairauden välisiä yhteyksiä ovat empiirisen analyysin mukaan
ympäristön positiiviset ja negatiiviset vaikutukset terveyteen/sairauteen. Ympäristö voi
vaikuttaa terveyteen positiivisesti esimerkiksi mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia
edistämällä, tai se voi toimia terveyttä edistävän informaation välityskanavana. Radiogra-
fiassa ympäristö ja erityisesti siihen kuuluvat laitteet ja säteily voivat kuitenkin aiheuttaa
monenlaisia negatiivisia vaikutuksia fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

Röntgenosastolla voi olla hyvinki paljon tämmöstä tuota tiedotusmateriaalia -- potilaat
oli hirveen tyytyväisiä koska ne siellä istuu ja oottaa niin niillä on aikaa niinku tutkailla
tämmösiä asioita (at8)
Isotoopeilla törmätään tähän että kun meillä on avolähde, se säteilylähde on avolähde,
niin jos meillä tulee joku onnettomuus -- paitsi että me saastutetaan ympäristö itte saa-
haan ja siinä saa potilas säteilyä (at7)

5.5 Analyyttisen vaiheen toteutus

5.5.1 Analyyttinen vaihe hybridisessä käsiteanalyysissä

Analyyttinen vaihe päättää hybridisen käsiteanalyysin tuomalla edellisten vaiheiden
tulokset yhteen, ts. empiirisen vaiheen tuloksia katsotaan uudelleen teoreettisen vaiheen
tulosten valossa. Schwartz-Barcottin & Kimin (1986 ja 2000) mukaan edellä esitettyjä
Reynoldsin (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000) ja Wilsonin (ks. Avant 2000)
lähestymistapoja voidaan hyödyntää myös analyyttisessä vaiheessa. Tutkija tarkastelee
tuloksia ohjaavien kysymysten valossa: kuinka sopiva ja tärkeä käsite on alalle, vaikut-
taako alkuperäinen käsitteiden valikoima perustellulta ja missä määrin teoreettiset ja
empiiriset tulokset tukevat käsitteen olemassa oloa ja yleisyyttä (Schwartz-Barcott &
Kim 1986 ja 2000, Knafl & Deatrick 2000; ks. myös Nyström 1995, Sadler 1995,
Verhulst & Schwartz-Barcott 2000, Lerdal 2002).

Analyysin tuloksena käsitteen perusteltavuus saattaa vahvistua tai heikentyä, ja joissain
tapauksissa analyysi voi tukea alkuperäisen käsitteen uudelleen määrittelyä tai korvaamista
kokonaan uudella, analyysissä esiin nousseella käsitteellä, joka kattaa ilmiön paremmin
kuin alkuperäinen. (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Analyyttisen vaiheen tuloksen
perusteella voidaan esittää käsitteelle alustavat operationaaliset piirteet (Browne 1997),
tuottaa perustaa käsitteen jatkokehitykselle (Sadler 1995) sekä esittää jatkotutkimushaas-
teita, jotka auttavat epäselvien alueiden hahmottamista ja osaltaan edistävät tieteenalan ke-
hittymistä jatkossa (Byrd 1995b).
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5.5.2 Analyyttisen vaiheen aineisto ja analyysi

Analyyttisen vaiheen aineisto muodostui teoreettisen ja empiirisen vaiheen tuloksista
sekä kaikesta niitä varten kerätystä alkuperäisaineistosta. Pyrkimyksenä oli luoda alkupe-
räisaineiston suhteen kestävä synteesi teoreettisen ja empiirisen vaiheen tuloksista ja siten
muodostaa perusteltu kuvaus käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä radiografiassa sekä
radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Synteesiä varten teoreettisen ja empiirisen vaiheen
tuloksia käytiin läpi systemaattisesti, kohta kohdalta vertaillen, ja vertailussa haettiin
tulosten keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Eriävien tulosten kohdalla apua haettiin alku-
peräisaineistosta.

Tuloksena osa käsitteistä sai tukea sellaisenaan tai hieman muokattuna, mutta yhden kä-
sitteen osalta synteesi tuki käsitteen korvaamista uudella (ks. (Schwartz-Barcott & Kim
1986 ja 2000). Synteesin tuloksia tarkasteltiin niin ikään alkuperäisaineistoa vasten, jotta
voitiin varmistua siitä, että tuloksissa säilytettiin yhteys aineistoon. Synteesin tuloksena kä-
sitteet määriteltiin teoreettisesti ja muodostettiin ns. malli radiografiatieteen tutkimuskoh-
teesta (ks. kuvio 3).

5.6 Analyyttisen vaiheen tulokset

Analyyttisen vaiheen tuloksia on havainnollistettu liitetaulukoin ja -kuvioin liitteessä 9.

5.6.1 Kliininen röntgenhoitajan työ synteesin perusteella

Röntgenhoitajan työtä kuvaavasta kokonaisuudesta käytetään aineistoissa useita eri nimi-
tyksiä, kuten radiografiatyö, sädehoitotyö, kuvantaminen ja kliininen radiografia. Näiden
termien merkitys ja suhde toisiinsa vaihtelee. Radiografiatyö saattaa tarkoittaa kuvanta-
mista yksinään tai kuvantamista ja sädehoitoa yhdessä, ja sen synonyyminä saatetaan
käyttää myös kliininen radiografia -käsitettä. Kuvantamisella tarkoitetaan tyypillisesti
näkyvän kuvan muodostamista säteilyä tai muuta energiaa hyödyntävän menetelmän
avulla (röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja ultraäänitutkimukset). Tämän määritelmän
mukaan kuvantaminen liittyy lähinnä röntgenhoitajan työn teknisen säteilynkäytön aluee-
seen. Kuvantamiseen voidaan kuitenkin sisällyttää myös potilaan hoidon aluetta. Säde-
hoitotyön pääalueet ovat ulkoinen ja sisäinen sädehoito, ja sädehoitotyö voi sisältää myös
kuvantamista. Röntgenhoitajan työtä voidaan eritellä myös diagnostiikan ja sädehoidon
näkökulmista; näiden nimeämisestä ja keskinäisestä samanlaisuudesta tai erilaisuudesta
esiintyy myös erilaisia näkemyksiä.

Nimeämistavasta riippumatta kokonaisuudella näytettäisiin aina kuitenkin tarkoitetta-
van röntgenhoitajan työtä, jonka etuliite ”kliininen” sijoittaa terveydenhuollon kontekstiin.
Tällä perusteella terveydenhuollossa tapahtuva röntgenhoitajan työn kokonaisuus voidaan
nimetä kliiniseksi röntgenhoitajan työksi hoitotyö-käsitteen sijaan.
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Kliininen röntgenhoitajan työ näyttäisi koostuvan kolmesta osa-alueesta: potilaan hoi-
dosta ja palvelusta, teknisestä säteilynkäytöstä ja säteilysuojelusta ja terveydenhuollon toi-
mintaympäristön palvelusta. Työn ytimen muodostavat potilaan hoito ja palvelu sekä tek-
ninen säteilynkäyttö ja säteilysuojelu, jotka yhdistyvät kliinisessä röntgenhoitajan työssä
saumattomaksi kokonaisuudeksi. Työn kolmas osa-alue, terveydenhuollon toimintaympä-
ristön palvelu, muodostaa kehyksen kliinisen röntgenhoitajan työn ytimelle, ja ydin palve-
lee terveydenhuollon toimintaympäristöä.

Potilaan hoidon ja palvelun voidaan katsoa tarkoittavan potilaan (ja hänen saattajansa)
kanssa kosketuksissa tapahtuvaa työtä, ns. potilastyötä. Hoitaminen on selkeästi osa kliini-
sen röntgenhoitajan työtä, mutta se nimetään ”hoitotyön” sijasta mieluummin ”potilaan
hoidoksi” tai ”hoitamiseksi”, ja sitä kuvaavat parhaiten käännöstermit ”caring” tai ”patient
care” (vrt. ”nursing”). Potilaan palvelu osa-alueen nimessä perustuu siihen, että röntgen-
hoitaja on potilaaseensa nähden palvelutehtävässä. Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuo-
jelun osa-alue tarkoittaa aineistojen mukaan säteilyä tai muuta energiaa hyödyntävien tut-
kimusten, toimenpiteiden ja hoitojen teknistä suorittamista ja säteilysuojelun toteuttamista.
Tämän alueen teknologia ja säteily tai muu energia (samoin kuin teknologian käyttö ja sä-
teilysuojelu) linkittyvät erottamattomasti toisiinsa, ja kliinisen röntgenhoitajan työn tekni-
nen luonne liittyy pääosin tähän osa-alueeseen. Tällä perusteella teknisyys nostettiin näky-
viin osa-alueen nimessä; esimerkiksi ”lääkinnällinen säteilynkäyttö” ei samalla tavalla tuo
teknisyyttä esiin, ja se saatetaan lisäksi sekoittaa muihin yhteyksiin. Terveydenhuollon toi-
mintaympäristön palvelu näyttäisi tarkoittavan potilaan kokonaishoidon, saumattoman hoi-
toketjun ja toisen terveydenhuoltoyksikön palvelemista. Kliininen röntgenhoitajan työ näh-
dään tärkeänä komponenttina, joka palvelee potilaan kokonaishoidon suunnittelua ja ete-
nemistä esimerkiksi tuottamalla toiselle terveydenhuoltoyksikölle sen tarvitsemaa tietoa
potilaan tilasta.

Teknistä säteilynkäyttöä ja säteilysuojelua voidaan synteesin perusteella pitää kliinises-
sä röntgenhoitajan työssä perustana, jonka hallinta on edellytys potilaan hyvälle hoidolle ja
palvelulle. Aineistojen perusteella näkemykset teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun
asemasta kliinisen röntgenhoitajan työn uniikkina alueena vaihtelevat: toisaalta se nähdään
nimenomaan sinä piirteenä, joka erottaa kliinisen röntgenhoitajan työn muusta terveyden-
huoltotyöstä, toisaalta katsotaan, että se ei ole röntgenhoitajien ”yksinoikeus”. Sen yhdis-
tyminen potilaan hoitoon sen sijaan on alue, joka ei kuulu millekään muulle ammattiryh-
mälle terveydenhuollossa. Tällä perusteella kliinisen röntgenhoitajan työn uniikki ydin
näyttäisi olevan teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun saumaton yhdistäminen potilaan
hoitoon ja palveluun. Tämä ydin palvelee edelleen terveydenhuollon toimintaympäristöä.

Kliininen röntgenhoitajan työ perustuu synteesin perusteella röntgenhoitajan teoreetti-
seen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen potilaan hoidossa ja palvelussa, teknisessä
säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa ja terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa.
Asiantuntijuus näkyy röntgenhoitajan toiminnassa työn osa-alueiden teoreettisen ja käytän-
nöllis-teknisen hallinnan integroitumisena. Lisäksi kliinisen röntgenhoitajan työn perustaa
muodostavat työn osa-alueilta nousevat erilaiset ohjaavat tekijät. Työ toteutuu prosessimai-
sen toimintamallin mukaisesti. Kliinisen röntgenhoitajan työhön liittyvien tehtävien kes-
keisiä ominaisuuksia näyttäisivät olevan turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko po-
tilaan hoidossa ja palvelussa, teknisessä säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa sekä tervey-
denhuollon toimintaympäristön palvelussa.
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5.6.1.1 Teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen
perustuva toiminta

Kliinisen röntgenhoitajan työn asiantuntijuuden muodostumisessa on aineistojen mukaan
kyse teoreettisen tietoperustan hallinnasta ja integroimisesta omaan toimintaan käytän-
nössä sekä tiettyjen käytännöllis-teknisten valmiuksien omaamisesta. Tarvittava teoreetti-
nen tietoperusta on kliinisen röntgenhoitajan työn monialaisuudesta johtuen monipuoli-
nen ja laaja-alainen. Käytännöllis-tekniset taidot tarkoittavat monipuolisia käytännöllisiä
valmiuksia ja työn jokaiselle osa-alueelle ulottuvan teknologian hallintaa. Ammatillinen
röntgenhoitajakoulutus antaa perusvalmiudet asiantuntijuuden kehittymiselle, mutta var-
sinaisesti asiantuntijuus kehittyy vasta teoriaperustan integroituessa käytännön työkoke-
muksen myötä oman ammatillisen toiminnan perustaksi.

Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella hoitotieteen teoriat ja tutkimustieto näyttäisivät
palvelevan sovellettuina hyvin kliinistä röntgenhoitajan työtä, ja tällä osa-alueella radio-
grafiatieteellä voitaisiin katsoa olevan yhteisiä tutkimusaiheita hoitotieteen kanssa. Lisäksi
potilaan hoidon ja palvelun teoreettiseen perustaan kuuluu muuta ns. ihmistieteellistä tie-
toa, kuten käyttäytymistieteiden, kasvatustieteiden ja lääketieteen tietoa.

Tämä teoriaperusta ja potilaan hoitoon ja palveluun liittyvät käytännöllis-tekniset taidot
(hoitamis-, kohtaamis- ja kommunikaatiotaidot ja empaattisuus) mahdollistavat potilaan
tarpeiden tunnistamisen ja niihin vastaamisen, jota kuvaa röntgenhoitajan kyky ”nähdä”
asioita potilaastaan. Teoriatiedon ja käytännön taitojen integroituessa röntgenhoitaja hallit-
see erilaiset kliiniset hoitotoimenpiteet, lääke- ja kivunhoidon, ensiavun ja aseptisen toi-
minnan, potilaan ohjaamisen, tukemisen ja avustamisen, potilaan tarkkailun ja yleisen po-
tilaasta huolehtimisen tutkimuksen tai hoidon aikana, samoin kuin potilaan hoitoon liitty-
vän teknologian.

Potilaan asettelu tutkimus- tai hoitoasentoon näyttäisi olevan toimintaa, jossa selkeästi
ilmenee työn ydinalueiden saumaton yhdistyminen toisiinsa; tuloksen kannalta keskeistä
on potilaan oikea asento laitteisiin nähden, mutta oleellista on myös esimerkiksi potilaan
ohjaus ja sen huomioon ottaminen, miten potilas pystyy olemaan asennossa. Röntgenhoi-
tajalla näyttäisi potilaan hoidon ja palvelun osa-alueen perusteella olevan työssään potilaan
hoitamisen asiantuntijuutta.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella tarvittava teoreettinen tietope-
rusta muodostuu synteesin perusteella riittävään kuvanlaatuun ja säteilyaltistuksen opti-
mointiin tarvittavasta teknisestä teoriatiedosta ja säteilyyn (energioihin) ja projektioihin
liittyvästä teoriaperustasta. Niihin kuuluvat teknis-fysikaalinen ja laitetekninen teoriatieto,
säteilyn ja muun energian ominaisuuksien ja vaikutusten tunteminen, säteilylainsäädännön
ja säteilyn käyttöön liittyvien ohjeiden ja periaatteiden tunteminen, erilaisten säteilyannos-
ten ja säteilyaltistuksen määrittämisen teoreettinen hallinta, laadunvarmistuksen teoreetti-
nen tunteminen ja anatomis-fysiologinen teoriatieto. Tutkimuksellisesti radiografiatiede
voisi teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun alueen ansiosta linkittyä esimerkiksi luon-
nontieteelliseen tutkimukseen.

Tämän osa-alueen teoreettisen tietoperustan integroituminen käytännöllis-teknisiin tai-
toihin näkyy kuvanmuodostuksen ja -käsittelyn sekä laitteiden käytön hallintana, säteily-
tyksen tai muun energian käytön hallintana, projektioiden ja potilaan asettelun hallintana,
säteilysuojelumenetelmien ja -välineiden (esimerkiksi sädesuojien) tarkoituksenmukaisen
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käytön hallintana sekä säteilyannosten ja säteilyaltistuksen määrittämisen hallintana. Tällä
perusteella kliiniseen röntgenhoitajan työhön voidaan katsoa kuuluvan asiantuntijuus tek-
nisessä säteilynkäytössä ja säteilysuojelussa.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun osa-alue näyttäisi edellyttävän röntgen-
hoitajalta esimerkiksi taloudellista ajattelua, organisaatioon ja työelämään liittyvää tietoa
sekä tietoa koulutus- ja tutkimustahojen toiminnasta, esimerkiksi voimassa olevista ohjaus-
periaatteista ja koulutustavoitteista. Synteesin perusteella ympäröivän terveydenhuoltojär-
jestelmän ja toisten yksiköiden toiminnan tuntemus on välttämätöntä, koska kliininen rönt-
genhoitajan työ on osa terveydenhuollon kokonaisuutta ja moniammatillista tiimityötä. Tä-
män vuoksi sitä koskevat tietyt, kaikille terveydenhuollon ammattilaisille yhteiset tehtävät
ja vaatimukset ja tätä kautta myös muiden terveystieteiden kanssa mahdolliset yhteiset tut-
kimusalueet. Myös potilas on muun terveydenhuollon kanssa yhteinen.

Olennaista näyttäisi olevan se, että röntgenhoitaja kykenee tunnistamaan oman ammat-
tialueensa ja roolinsa kokonaisuudessa; asiantuntijuus terveydenhuollon toimintaympäris-
tön palvelun osa-alueella tarkoittaa juuri kliinisen röntgenhoitajan työn asiantuntijuusalu-
een tunnistamista ja hallintaa terveydenhuollon kokonaisuuden komponenttina. Tutkimuk-
sellisesti tämä alue voisi olla radiografiatieteen omaa tutkimusaluetta, jonka kautta voidaan
esimerkiksi kehittää kliinistä röntgenhoitajan työtä ja ns. näyttöön perustuvaa radiografiaa
ja omaksua tieteellistä ajattelua käytännön työhön.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palveluun liittyvä teoriatieto integroituna käy-
tännöllis-teknisiin taitoihin (esimerkiksi itsenäisyys, ryhmätyö- ja johtamistaidot, viestin-
tätaidot, herkkyys konsultoida toista ammattilaista) mahdollistaa röntgenhoitajan työsken-
telyn työryhmän jäsenenä tai vetäjänä ja itsenäisenä ammattilaisena. Tällöin röntgenhoitaja
osaa hankkia ja antaa ammatillista konsultaatioapua tilanteen edellyttämällä tavalla, toi-
mintaympäristöön liittyvän teknologian käyttö on hallittua ja tiedonvälitys ammattilaisten
kesken onnistuu.

5.6.1.2 Ohjaaviin tekijöihin perustuva toiminta

Synteesin perusteella kliinisen röntgenhoitajan työn ohjaavat tekijät vaikuttavat työn kai-
killa osa-alueilla. Niiden taustalla voidaan nähdä hoidollisia lähtökohtia (hoitotyön arvo-
ja, periaatteita ja hoitofilosofisia näkemyksiä), säteilyn käyttöön ja säteilysuojeluun liitty-
viä lähtökohtia (säteilylainsäädäntö, ohjeistukset ja direktiivit, periaatteet, laatuvaatimuk-
set, vertailutasot ja kuvakriteerit, laitevalmistajien suositukset) sekä terveydenhuollon
yleisiä toimintasääntöjä (lainsäädäntöä, toimintaohjeita, yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja
periaatteita ja terveydenhuollon etiikkaa) ja erityisesti röntgenhoitajan yhteiskunnallises-
ta tehtävästä ja omasta ammattietiikasta nousevia tekijöitä. Olennaista näyttäisi olevan se,
että röntgenhoitaja hyväksyy ja sisäistää työtä ohjaavat tekijät ja sitoutuu noudattamaan
niitä kliinisessä työssä toimiessaan.

Synteesin perusteella kliinistä röntgenhoitajan työtä ohjaa yksilöllisyyttä kunnioittava
asiakaslähtöisyys. Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella yksilöllisyyttä kunnioittava
asiakaslähtöisyys näyttäisi ilmenevän potilaana olevan ainutkertaisen yksilön kokonaisval-
taisena huomioon ottamisena toiminnassa. Tähän sisältyy yksilöiden erilaisuuden hyväk-
syminen ja kunnioittaminen riippumatta siitä, millainen yksilö on esimerkiksi rodultaan tai
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uskonnoltaan. Potilaan itsensä ohella toiminnassa otetaan huomioon myös hänen saattajan-
sa.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella yksilöllisyyttä kunnioittava asia-
kaslähtöisyys tarkoittaa synteesin perusteella säteilyn käyttöön liittyvien teknisten ratkai-
sujen tekemistä aina potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja tarvittavan tiedon perusteella.
Myös säteilyaltistus/annos on potilaskohtainen: samasta tutkimuksesta saatu säteilyannos
voi olla eri potilailla erilainen potilaan ominaisuuksista ja tarvittavasta tiedosta johtuen.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa asiakkaana on toinen terveydenhuol-
lon yksikkö, ns. lähettävä yksikkö, jolla on omat tarpeensa potilaan tutkimuksen tai hoidon
suhteen. Yksilöllisyyttä kunnioittavan asiakaslähtöisyyden voidaan tällöin katsoa olevan
sitä, että kliinisellä röntgenhoitajan työllä pyritään vastaamaan lähettävän yksikön tarpei-
siin. Yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys näyttäisi ilmenevän terveydenhuollon
toimintaympäristön palvelussa myös toisen toimijan, esimerkiksi opiskelijan tai toisen am-
mattilaisen yksilöllisyyden huomioon ottamisena ohjauksessa tai perehdytyksessä.

Toinen kliinistä röntgenhoitajan työtä ohjaava tekijä synteesin perusteella on vuorovai-
kutteinen yhteistyö. Röntgenhoitaja toimii yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa, ja tähän
yhteistyöhön liittyy olennaisesti vuorovaikutus työn kaikilla osa-alueilla. Potilaan hoidon
ja palvelun osa-alueella vuorovaikutteisessa yhteistyössä keskeistä näyttäisi olevan rönt-
genhoitajan ja potilaan (ja hänen saattajansa) välinen tasa-arvoinen ja vuorovaikutteinen
yhteistyösuhde, joka ilmenee esimerkiksi luottamuksen syntymisenä, potilaan osallistumi-
sena itseään koskevaan päätöksentekoon ja potilaan kuuntelemisella tilanteessa. Röntgen-
hoitaja on tutkimus- tai hoitotilanteessa yleensä potilaan keskeisin tai ainoa yhteistyö-
kumppani ja ammatillisuudestaan huolimatta potilaan kanssa tasa-arvoinen. Toimiva vuo-
rovaikutuksellinen yhteistyö ja luottamuksellinen hoitosuhde voivat olla keskeisiä tekijöitä
tutkimuksen tai hoidon (teknisen säteilynkäytön) onnistumisen kannalta.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella vuorovaikutteinen yhteistyö
näyttäisi liittyvän säteilyaltistuksesta päättämiseen. Potilaalla itsellään viime kädessä tulisi
olla oikeus päättää, toteutetaanko säteilylle altistava toimenpide vai ei, ja tämä päätös voi-
daan tehdä myös potilaan ja ammattilaisten tai joissain tapauksissa ammattilaisten keski-
näisenä yhteistyönä. Myös konkreettiseen tekniseen säteilynkäyttöön ja säteilysuojeluun
voi liittyä vuorovaikutteista yhteistyötä esimerkiksi potilaan asettelussa (esim. käytettäessä
saattajaa potilaan kiinnipitäjänä tai pyydettäessä potilasta pitämään välineitä paikoillaan).

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa vuorovaikutteinen yhteistyö ilmenee
synteesin mukaan tyypillisimmin moniammatillisessa tiimityöskentelyssä potilaan tutki-
mus- tai hoitotilanteessa, mutta myös yhteistyönä esimerkiksi koulutuksen tai tutkimuksen
alueella. Röntgenhoitaja tekee vuorovaikutteista yhteistyötä useiden terveydenhuollon yk-
siköiden ja tasojen välillä, ja lähete on tässä yhteistyössä tärkeä väline. Kliininen röntgen-
hoitajan työ muodostaa osan moniammatillista tiimiä, potilaan kokonaishoitoa ja sauma-
tonta hoitoketjua yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa. 

5.6.1.3 Prosessimaisessa toimintamallissa toteutuva toiminta

Synteesin perusteella prosessimaisuus on kliinisessä röntgenhoitajan työssä tunnistetta-
vissa selkeästi, riippumatta siitä, työskenteleekö röntgenhoitaja ns. diagnostiikassa
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(”radiografiatyön prosessit”, ”kuvantamisprosessit”) vai sädehoidossa. Prosessimaisuus
näyttäisi liittyvän myös muihin kliinisessä röntgenhoitajan työssä esiintyviin tehtäviin,
kuten laadunvarmistukseen, ohjaukseen ja perehdytykseen ja erilaisiin kehittämistoimin-
toihin. Prosessi koostuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheesta.

Prosessi kattaa kaikki työn osa-alueet, mutta sen lähtökohtana voidaan pitää teknistä sä-
teilynkäyttöä ja säteilysuojelua, ts. tutkimus- tai hoitoprosessia lähdetään suunnittelemaan
sen teknisen toteutuksen, ei ”perinteisen” hoitamisen näkökulmasta, ja keskeisenä toimen-
piteenä prosessin alussa on säteilyaltistuksen oikeutuksen varmistaminen, jonka perusteel-
la prosessi joko etenee tai keskeytyy. Prosessin tavoitteena on potilaan tutkiminen ja/tai
hoidon antaminen. Työn ydinalueen prosesseja ovat röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja ult-
raäänitutkimusten, toimenpiteiden ja sädehoidon prosessit.

Potilaan hoidon ja palvelun suunnitteluvaiheessa kartoitetaan potilaan tilaa ja tarpeita
potilasta haastattelemalla ja havainnoimalla sekä potilaspapereiden perusteella. Potilasta
informoidaan siten, että hänelle annetaan edellytykset tehdä tutkimustaan tai hoitoaan kos-
kevat päätökset tietoisesti ja oikeuksiensa mukaisesti, ja potilas valmistellaan tutkimukseen
tai hoitoon fyysisesti ja henkisesti. Potilaan valmistelun ja asettelun yhteydessä häntä oh-
jataan esimerkiksi hengitykseen tai tutkimuslaitteisiin liittyen. Potilaan hoidon ja palvelun
toteutus tarkoittaa synteesin mukaan potilaan tarpeisiin vastaamista ja hoitamisen toteutta-
mista konkreettisesti potilaan hoidon menetelmillä (esimerkiksi kliinisillä hoitotoimenpi-
teillä tai potilaan avustamisella) sen mukaan, mitä potilaan tila kulloinkin edellyttää. Poti-
laan tilaa ja tarpeita tarkkaillaan ja arvioidaan uudelleen läpi koko prosessin. Tutkimus- tai
hoitotilanne päättyy potilaan jälkihoidosta tai hoidon jatkuvuudesta varmistumiseen ja po-
tilaan hoidon kirjaamiseen. Röntgenhoitaja on synteesin perusteella prosessissa keskeises-
sä roolissa, koska hän on yleensä potilaan kanssa prosessin alusta loppuun saakka. Potilaan
hoidon ja palvelun arvioimisessa potilaan antama palaute saamastaan kohtelusta on ensiar-
voisen tärkeä väline.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun suunnitteluvaihe tarkoittaa tarvittavien tutki-
mus- ja hoitolaitteiden, -välineiden ja ohjelmien, varjo- ja radiolääkeaineiden ja säteilyn tai
energian lähteen valmistelua käyttökuntoon. Lisäksi röntgenhoitaja suunnittelee kuvan ot-
tamisen tai tutkimuksen suorittamisen ja käytettävät projektiot potilaasta saatavan tiedon ja
tutkimusindikaation perusteella. Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat myös sädehoidon annos-
suunnittelu ja simulointi sekä radiolääkeaineiden valmistelu ja tutkimusannosten laskemi-
nen. Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun toteutukseen kuuluvat potilaan asettelu oi-
keaan tutkimus- tai hoitoasentoon, varjo- ja radiolääkeaineiden sekä laitteiden käyttö, sä-
teilytys (eksponointi) ja sen avulla kuvan ottaminen, tutkimuksen suorittaminen tai hoidon
antaminen sekä säteilysuojelun konkreettinen toteutus esimerkiksi sädesuojia käyttämällä.
Prosessiin voivat kuulua myös kuvien tai muiden tulosteiden käsittely, kriittinen arviointi,
hyväksyminen ja arkistointi sekä kuvaliikenne, teknisen säteilynkäytön kirjaaminen ja sä-
teilyaltistuksen/annoksen määrittäminen. Niitä voidaan hyödyntää teknisen säteilynkäytön
ja säteilysuojelun arvioinnissa, esimerkiksi verrattaessa säteilyannoksia vertailutasoihin.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa tärkein röntgenhoitajan työväline on
lähete, jonka avulla röntgenhoitaja kartoittaa tutkimusindikaatiota ja tekee ratkaisuja.
Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan myös se, keiden muiden ammattilaisten apua mahdolli-
sesti tullaan tarvitsemaan tutkimus- tai hoitotilanteessa, ja valmistellaan tilat. Prosessin to-
teutus terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa tarkoittaa ammattilaisten keskinäi-
sen tiedonsiirron toteutusta, toisen ammattilaisen tai opiskelijan ohjausta tai avustamista,
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työryhmän jäsenenä tai johtajana toimimista, sekä konsultaatioavun hankkimista ja anta-
mista tutkimus- ja hoitotilanteessa. Arviointi voi kohdistua omaan tai oman yksikön toi-
mintaan tai laajemmin potilaan kokonaishoitoon tai hoitoketjuun. Tärkeä väline oman toi-
minnan arvioinnissa näyttäisi olevan lähettävältä yksiköltä ja muilta yhteistyötahoilta saatu
palaute.

5.6.1.4 Turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko

Turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko ovat synteesin perusteella ominaisuuksia,
jotka korostuvat kliiniseen röntgenhoitajan työhön kuuluvissa tehtävissä. Turvallisuusvas-
tuu tarkoittaa ammatillisen vastuun tuntemista ja kantamista turvallisuuden säilyttämises-
tä työn osa-alueilla. Siihen liittyen turvallisuus ja vastuu näyttäisivät olevan kliinisen
röntgenhoitajan työn keskeisiä elementtejä.

Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella röntgenhoitaja on synteesin mukaan omalta
osaltaan vastuussa potilaansa fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta koko tutkimuksen tai
hoidon ajan. Sädehoidossa röntgenhoitajan vastuulla on arvioida potilaan terveydentilaa
hoitokerroilla ja sen perusteella arvioida tarvetta konsultoida lääkäriä sen varmistamiseksi,
että sädehoito voidaan potilaan terveydentilaan nähden antaa turvallisesti. Teknisessä ja ka-
russa ympäristössä röntgenhoitajalla, hänen toiminnallaan ja hoitosuhteella on usein kes-
keinen vaikutus potilaan fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella keskeisintä näyttäisi olevan sä-
teilyturvallisuuden ylläpitäminen ja laitteiden käytön turvallisuus röntgenhoitajan osalta.
Synteesin perusteella röntgenhoitaja vastaa omalta osaltaan potilaan, muiden toimijoiden
ja itsensä säteilyturvallisuudesta kaikissa menetelmissä. Turvallisuusvastuun konkreettista
toteuttamista on esimerkiksi asettelun ja teknisten valintojen oikeellisuuden tarkistaminen
ennen eksponointia ja sädesuojien tarkoituksenmukainen käyttö. Röntgenhoitajan vastuul-
la on myös omalta osaltaan estää kalliita laitteita vahingoittumasta.

Terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa lähtökohtana on usein se, että tervey-
denhuollossa säteilyn turvallinen käyttö potilaan hoidossa ja palvelussa on sitä vastuualu-
etta, jolla röntgenhoitajan rooli on keskeinen. Turvallisuusvastuuta on vastuun ottaminen
omasta toiminnasta ja sen turvallisuudesta työryhmän jäsenenä, johtajana ja itsenäisenä
ammattilaisena, samoin kuin se, että ei toiminnassaan ylitä oman osaamisensa ja vastuualu-
eensa rajoja. Röntgenhoitaja vastaa synteesin mukaan omalta osaltaan paitsi toimintaym-
päristön säteilyturvallisuudesta, myös yleisestä turvallisuudesta esimerkiksi poikkeusolois-
sa. Terveydenhuollon toimintaympäristöstä tulee röntgenhoitajalle täydennyskoulutusvel-
voite, joka osaltaan edistää turvallisuusvastuun toteutumista pitämällä röntgenhoitajan am-
mattitaidon ajan tasalla. Toisaalta toimintaympäristölle tyypillinen tiimityö lisää sekin tur-
vallisuusvastuun toteutumista, kun ammattilaiset (esim. röntgenhoitajatyöpari) valvovat
toistensa työskentelyn turvallisuutta yhdessä.

Optimoiva päätöksenteko tarkoittaa synteesin mukaan kriittiseen ajatteluun perustuvaa
ammatillista päätöksentekoa ja useiden eri tekijöiden koordinointia, minkä kliinisessä rönt-
genhoitajan työssä on työn nopeatempoisuuden vuoksi tyypillisesti tapahduttava nopeasti.
Röntgenhoitaja tekee päätöksiä työnsä eri osa-alueiden välillä ja yksittäisen osa-alueen si-
sällä. Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella optimoiva päätöksenteko tarkoittaa potilaan



115
kokonaisvaltaisen tilan huomioon ottamista päätöksenteon perustana lyhytkestoisessa po-
tilaskontaktissa. Synteesin perusteella se sisältää myös potilaan ottamisen mukaan päätök-
sentekoon. Tavoitteena voidaan katsoa olevan mahdollisimman positiivisen kokemuksen ja
hyvän palvelun aikaansaaminen potilaalle siitä huolimatta, että tilanne on lyhytkestoinen.

Teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella päätöksenteon tulee synteesin
mukaan tapahtua siten, että hoito toteutuu suunnitellusti, tai että pystytään tuottamaan riit-
tävän informaation antava kuvanlaatu optimaalisella säteilyaltistuksella (ts. lääkäri saa ku-
vasta diagnoosiin tarvitsemansa informaation, ja potilas saa mahdollisimman vähän sätei-
lyä). Säteilyaltistuksen optimoinnissa on kyse paitsi potilaan, myös ammattilaisten, muiden
toimijoiden ja ympäristön säteilyaltistuksen optimoinnista.

Kliininen röntgenhoitajan työ on osa moniammatillisen tiimin muodostamaa kokonai-
suutta. Terveydenhuollon toimintaympäristöä palvellakseen röntgenhoitajan on päätöksen-
teossaan otettava huomioon potilaan kokonaishoito, saumaton hoitoketju ja potilaan tutki-
musindikaatio mahdollisimman hyvin, jotta hänen työnsä palvelisi moniammatillista tiimiä
tarkoituksenmukaisesti. Toisaalta kliiniseen röntgenhoitajan työhön kuuluu synteesin pe-
rusteella oman yksikön tai sen osan (esim. kuvaushuoneen) toiminnan organisointi ja joh-
taminen ja niitä optimoiva päätöksenteko.

Kliinisen röntgenhoitajan työn teoreettinen määritelmä radiografiassa:
Kliininen röntgenhoitajan työ on röntgenhoitajan terveydenhuollossa toteuttamaa työ-

tä, jonka ytimen muodostaa teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon
ja palvelun saumaton yhdistäminen. Ydin palvelee terveydenhuollon toimintaympäristöä
osana moniammatillista tiimityötä. Kliininen röntgenhoitajan työ perustuu teoreettiseen ja
käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen, joka kasvaa ammatillisen tutkinnon antamille pe-
rusvalmiuksille. Työtä ohjaavat myös yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja vuo-
rovaikutteinen yhteistyö, jotka nousevat työn osa-alueisiin liittyvistä taustatekijöistä. Klii-
ninen röntgenhoitajan työ toteutuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodosta-
missa prosesseissa työn ydinalueella (ns. röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja ultraäänitut-
kimusten, toimenpiteiden ja sädehoidon prosesseissa). Prosessit ilmenevät myös esimerkik-
si laadunvarmistuksessa ja ohjauksessa. Kliinisen röntgenhoitajan työhön liittyvien tehtä-
vien keskeisiä ominaisuuksia ovat turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko kaikilla
työn osa-alueilla.

5.6.2 Ympäristö radiografiassa synteesin perusteella

Ympäristö on radiografiassa synteesin perusteella tyypillisesti terveydenhuoltoon sijoittu-
va fyysinen toimintaympäristö, jolla tarkoitetaan sitä konkreettista tutkimusten, toimenpi-
teiden ja hoitojen tapahtumispaikkaa, jossa röntgenhoitaja toteuttaa kliinistä röntgenhoita-
jan työtä. Fyysinen toimintaympäristö muodostuu yksittäisestä yksiköstä (esimerkiksi
osastosta, sairaalasta tai terveyskeskuksesta), joka linkittyy osaksi jotakin laajempaa ter-
veydenhuollon kokonaisuutta (esimerkiksi sairaanhoitopiiriä, perusterveydenhuoltoa tai
erikoissairaanhoitoa, yksityistä tai julkista terveydenhuoltosektoria). Se sisältää fyysiset
tilat, laitteet ja välineet sekä säteilylähteen tai muun energianlähteen, samoin kuin tilassa
toimivat ihmiset ja yhteistyöverkoston (ns. lähettävän tahon/yksikön).
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Teknisyys on tyypillisesti korostunutta fyysisessä toimintaympäristössä, ensisijaisesti
massiivisten laitteiden takia. Turvallisuuden (erityisesti säteilyturvallisuuden) vaatimus on
yleensä keskeinen, mikä edellyttää erilaisia erikoisratkaisuja ja tilojen tarkkaa jakamista
yleisiin ja vain henkilökunnalle tarkoitettuihin osiin. Teknisyys tekee fyysisestä toimin-
taympäristöstä usein karun, mutta syynä voi olla myös säteilylähteeseen liittyvä kontami-
naatioriski, jonka vuoksi toimintaympäristö on pidettävä mahdollisimman riisuttuna.

Fyysinen toimintaympäristö terveydenhuollossa näyttäisi olevan yhä enenevissä määrin
digitaalistuva ja mobilisoituva: langaton, filmitön, teleyhteyksiin ja työasemiin perustuva
ja fyysiseen paikkaan sitomaton. Lähinnä teknologian kehittymisen ja terveydenhuollossa
tapahtuvien muutosten vaikutuksesta fyysinen toimintaympäristö terveydenhuollossa
muuttuu jatkuvasti ja nopeassa tahdissa. Fyysiset toimintaympäristöt voivat olla resursseil-
taan, fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja toiminnan sisällön suhteen keskenään hyvinkin erilai-
sia riippuen esimerkiksi toimintaympäristön koosta, taustaorganisaatiosta ja perustehtäväs-
tä.

Radiografiassa ympäristö voi olla myös kulttuuriympäristö. Se muodostuu monitasoi-
sista kulttuureista, jotka voivat olla yksittäisen henkilön omia sisäisiä kulttuureita, organi-
saatiotason kulttuureita, kansallisen tai väestötason kulttuureita tai laajoja kansainvälisiä
kulttuureita. Kulttuurit voivat olla monessa suhteessa erilaisia, ja niiden ominaisuudet voi-
vat vaihdella kulttuurin tasojen välillä ja yksittäisen tason sisällä. Kulttuurit voivat erota
toisistaan paitsi tasoltaan, myös ideologis-normatiivisesti ja sosiaalis-kommunikatiivisesti.
Ideologis-normatiivinen kulttuuri tarkoittaa kulttuurikohtaisia arvostuksia, ajattelutapoja,
filosofioita, tabuja, maailmankuvia, säädöksiä, normeja, ohjeita, periaatteita ja valvontaa.
Sosiaalis-kommunikatiivinen kulttuuri tarkoittaa kulttuurikohtaisia käyttäytymis- ja vuoro-
vaikutustapoja, viestimistä ja kieltä. Radiografian (röntgenhoitajan työn, koulutuksen ja ra-
diografiatieteen) kulttuurisia piirteitä ovat esimerkiksi alan erityislainsäädäntö, säteilysuo-
jeluperiaatteet ja oma ammattietiikka ja ”ammattislangi”. Synteesin perusteella radiogra-
fian kulttuuriympäristöön kuuluu myös oma turvallisuuskulttuuri, koska turvallisuus näyt-
täisi olevan tekijä, joka koskettaa kulttuuriympäristön eri tasoja, nousee ideologis-norma-
tiivisesta kulttuurista ja heijastuu sosiaalis-kommunikatiiviseen kulttuuriin.

Kognitiivinen ympäristö radiografiassa tarkoittaa synteesin perusteella tutkimus- ja tie-
deympäristöjä, oppimis- ja koulutusympäristöjä ja ns. tiedollista ympäristöä. Tutkimus- ja
tiedeympäristöllä tarkoitetaan tutkimuksen ja tieteenteon ympäristöjä (tieteenaloja, tie-
deyhteisöjä, esimerkiksi radiografiatiede ja sen lähitieteet) sekä esimerkiksi tieteellisen tut-
kimuksen ja käytännön työelämän yhteisiä tutkimusprojekteja. Oppimis- ja koulutusympä-
ristöt ovat oppimisen, opettamisen ja koulutuksen tapahtumapaikkoja: tyypillisesti ne ovat
oppilaitoksia (ammattikorkeakouluja, yliopistoja) ja niiden koulutusohjelmia, mutta yhä
enenevissä määrin myös kliinisen työn yksiköitä ja käytännön työympäristöjä. Käytännön
työympäristö toimii oppimis- ja koulutusympäristönä esimerkiksi opiskelijan kliinisessä
harjoittelussa tai perehdytettäessä uutta työntekijää yksikön toimintaan.

Kognitiivisen ympäristön keskeinen osa-alue näyttäisi olevan tiedollinen ympäristö eli
ympärillämme oleva tieto, erilaiset tietolähteet ja tiedon kulku ympäristössä. Tiedolliseen
ympäristöön liittyy myös tiedon konteksti eli tapahtumaympäristön vaikutus tietoon ja sen
käsittelyyn. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oikea röntgenosasto on usein tehokkaampi
oppimisympäristö kuin koululuokka, koska röntgenosastolla uutta tietoa voidaan käsitellä
sen aidossa kontekstissa.
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Radiografiassa ympäristö voidaan nähdä myös röntgenhoitajan asiantuntijuusympäris-
tönä. Tyypillisimmin se on sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen jokin yksikkö,
mutta se voi olla myös jokin muu säteilynkäyttöalue terveydenhuollon ulkopuolella, esi-
merkiksi teollisuus, liike-elämä, koulutus, ydinvoimala, eläinlääkintähuolto tai erilaiset sä-
teilyn käytön valvonta- ja säteilysuojeluorganisaatiot. Röntgenhoitajan asiantuntijuusym-
päristöön kuuluvat synteesin mukaan paitsi työelämä laajana ilmiönä, myös elinympäristö,
jossa röntgenhoitajan asiantuntijuus liittyy luonnonsäteilyyn ja elinympäristön säteilyläh-
teisiin.

Ympäristön teoreettinen määritelmä radiografiassa:
Ympäristö on fyysinen terveydenhuollon toimintaympäristö, joka tarkoittaa tutkimus-,

toimenpide- ja hoitoympäristöjä, joissa röntgenhoitaja toteuttaa työtään terveydenhuollos-
sa ja joka on osa laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Fyysiseen toimintaympäris-
töön kuuluvat fyysiset tilat ja laitteet sekä siinä toimivat ihmiset ja yhteistyöverkostot. Kes-
keinen toimintaympäristön elementti on säteily- tai energialähde, joka asettaa ympäristölle
omat turvallisuusvaatimuksensa. Toimintaympäristö on tyypillisesti tekninen ja karu, ja
enenevässä määrin digitaalinen ja mobilisoituva. Toimintaympäristöt ovat kokonsa ja teh-
tävänsä mukaan erilaisia. Ympäristö radiografiassa on myös kulttuuriympäristö, joka on
monitasoinen ja voi vaihdella yksittäisen ihmisen sisäisestä kulttuurista kansainvälisen ta-
son kulttuureihin saakka. Kulttuuriympäristössä kulttuurit voivat erota toisistaan paitsi ta-
soltaan, myös ideologis-normatiivisesti ja sosiaalis-kommunikatiivisesti. Kulttuuriympä-
ristöön kuuluu myös turvallisuuskulttuuri. Kognitiivinen ympäristö tarkoittaa tutkimus- ja
tiedeympäristöjä, oppimisen ja koulutuksen ympäristöjä sekä ympäristössä olevan tiedon
ja sen liikenteen muodostamaa tiedollista ympäristöä. Radiografiassa ympäristöön liittyy
myös röntgenhoitajan asiantuntijuus eri säteilynkäyttöalueilla sekä laajemmin työ- ja elin-
ympäristössä.

5.6.3 Terveys ja sairaus radiografiassa synteesin perusteella

Radiografiassa terveys ja sairaus näyttäisivät liittyvän toisiinsa hyvin tiiviisti. Sairauden
asema on keskeinen, koska säteilynkäytön indikaationa on lähes aina mahdollinen tai jo
todettu sairaus tai terveysongelma. Seulontatutkimukset liittyvät lähimmin terveyteen,
mutta niissäkin taustalla on mahdollisen sairauden paljastaminen tai poissulkeminen. Täl-
lä perusteella on kuvaavampaa korvata käsite terveys radiografiassa käsitteellä terveys ja
sairaus.

Terveys ja sairaus radiografiassa on synteesin mukaan kokonaisvaltainen ilmiö, jossa
fyysis-biologinen terveys ja sairaus on korostunutta. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sä-
teilynkäytön indikaationa oleva sairaus on aina fyysinen. Terveys ja sairaus on radiogra-
fiassa kuitenkin keskeisesti myös henkistä ja sosiaalista, koska henkis-sosiaalinen terveys
ja sairaus voi joskus nousta keskeisimmäksi alueeksi, vaikka lähtökohta korostaa fyy-
sis-biologista terveyttä ja sairautta. Lisäksi fyysinen ja henkis-sosiaalinen terveys ja sairaus
toimivat yhdessä ja heijastuvat toinen toisiinsa ja vaikuttavat ihmisen fyysiseen, henkiseen
ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Terveys ja sairaus on myös kokemuksellista: siinä on kyse ihmisen subjektiivisesta ko-
kemuksesta, jonka mukaan ihminen voi esimerkiksi tuntea itsensä terveeksi, vaikka hänellä
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olisi jokin sairaus. Terveydellä on ihmiselle tyypillisesti positiivinen merkitys, sairaudella
taas negatiivinen. Synteesin mukaan kokonaisvaltaisessa terveydessä ja sairaudessa voi-
daan erottaa eri tasoja, sillä terveys ja sairaus toteutuu sekä solutasolla (esimerkiksi sairau-
den biologis-fysiologiset syntymekanismit), yksilötasolla että väestötasolla (esimerkiksi
sairauksien esiintyminen väestössä).

Terveys ja sairaus muodostavat synteesin mukaan ääripäät jatkumolle, jolla ihmisen tila
liikkuu. Terveyttä ja sairautta voidaan siten pitää muuttuvana tilana. Terveys edustaa jatku-
molla eräänlaista normaalitilaa, ihmisen voimavaraa, joka luo ihmiselle mahdollisuuksia ja
jossa tapahtuu normaalistikin muutoksia. Sairaus muuttaa ja horjuttaa normaalitilaa ja ra-
joittaa ihmisen toimintamahdollisuuksia. Sairauden aiheuttamat muutokset voivat vaihdel-
la vakavuudeltaan ja laajuudeltaan, ja ne voivat tapahtua nopeastikin. Terveyteen ja sairau-
teen muuttuvana tilana liittyy myös tavoite päästä jatkumolla lähemmäs terveyttä, ts. lisätä
ja edistää terveyttä ja vähentää sairautta.

Säteilyn välillinen vaikutus terveyteen ja sairauteen tulee synteesin perusteella radiogra-
fiassa keskeisesti esiin. Lähtökohtana ovat yleensä säteilyaltistuksella saatava terveydelli-
nen hyöty ja säteilyn välillisesti terveyttä lisäävät ja/tai sairautta vähentävät vaikutukset, ts.
säteily diagnostiikan ja sädehoidon välineenä ja niiden vaikutus terveyteen ja sairauteen.
Säteily voi kuitenkin välillisesti myös vahingoittaa terveyttä ja aiheuttaa tai lisätä sairautta.
Ensisijaisesti säteilyn aiheuttamat haittavaikutukset ovat biologisia, mutta ne voivat olla
myös henkisiä (esimerkiksi säteilypelon aiheuttama haitta henkiselle terveydelle ja hyvin-
voinnille). Säteilyhaitan riski on aina olemassa, ja on mahdollista, että diagnoosia tai säde-
hoitoa varten annettu säteily voi samaan aikaan aiheuttaa vaurion toisaalla elimistössä. Sen
vuoksi terveyden edistämisen kannalta on keskeistä, että säteilyaltistuksella saatava tervey-
dellinen hyöty on suurempi kuin mahdollisesti aiheutettava haitta.

Synteesin perusteella säteily vaikuttaa välillisesti terveyteen ja sairauteen solutasolla,
yksilötasolla ja väestötasolla ja on merkityksellinen kaikkien terveyden ja sairauden taso-
jen kannalta. Säteily voi esimerkiksi aiheuttaa vaurion tai muutoksen solutasolla ja käyn-
nistää siten mekanismin, joka aiheuttaa sairauden puhkeamisen yksilössä, tai muutos voi
periytyä ja tulla esiin väestötason terveydessä ja sairaudessa myöhemmissä sukupolvissa.

Terveyden ja sairauden teoreettinen määritelmä radiografiassa:
Radiografiassa terveys ja sairaus liittyvät kiinteästi yhteen, ja sairauden merkitys on

usein terveyteen nähden korostunut. Terveydessä ja sairaudessa fyysis-biologinen ulottu-
vuus on keskeinen. Siitä huolimatta terveys ja sairaus on kokonaisvaltainen ilmiö, joka ai-
na koostuu myös henkis-sosiaalisesta ulottuvuudesta. Fyysis-biologinen ja henkis-sosiaa-
linen terveys ja sairaus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa sekä ihmisen toimintakykyyn ja
hyvinvointiin. Terveys ja sairaus on myös kokemuksellinen ja monitasoinen ilmiö, joka
ulottuu solutasolta yksilö- ja väestötasolle. Terveys ja sairaus on muuttuva tila, jatkumo,
jolla terveys edustaa normaalitilaa ja sairaus sitä horjuttavaa muutosta. Säteilyn välilliset
vaikutukset terveyden ja sairauden eri tasoille ovat keskeisiä: välillisesti säteilyllä on ter-
veyttä lisääviä ja sairautta vähentäviä vaikutuksia, mutta myös terveydelle haitallisia, sai-
rautta aiheuttavia vaikutuksia.
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5.6.4 Ihminen radiografiassa synteesin perusteella

Synteesin perusteella ihmistä pidetään radiografiassa arvokkaana yksilönä. Ihminen voi
olla yksittäinen potilas tai asiakas, yksittäinen ammattilainen tai joku muu henkilö. Yksi-
löt ovat toisiinsa nähden erilaisia, ja kaikki yksilöt ovat keskenään yhtä arvokkaita. Ihmi-
nen voi radiografiassa olla myös yhteisö, joka tarkoittaa yksittäisten jäsentensä erottama-
tonta kokonaisuutta. Yhteisö voi olla esimerkiksi perhe, työ- tai opiskeluyhteisö, laajem-
pi kansallinen väestöyhteisö tai kansainvälinen yhteisö. Ihmiselle on synteesin perusteel-
la ominaista muuttuminen, joka perustuu ihmisen erilaisten tarpeiden nopeaankin muuttu-
miseen, ja toisaalta ihmisen fyysisiin ja henkisiin kasvu- ja kehitysprosesseihin. Muutok-
seen vaikuttaa ihmisen muuntautumiskyky, jonka ansiosta ihminen voi halutessaan muut-
taa itseään esimerkiksi ympäristön vaatimalla tavalla.

Radiografiassa ihmisen fyysis-biologiset ominaisuudet ja fyysinen ulottuvuus näyttäisi-
vät olevan keskeiset, samalla tavalla kuin fyysinen terveys ja sairaus. Fyysisyyden keskei-
syys voi johtua siitä, että ihmisen fyysiset ominaisuudet (ikä, sukupuoli, anatomiset ja fy-
siologiset ominaisuudet sekä fyysinen kunto) ovat säteilynkäytön kannalta ratkaisevia oh-
jaavia tekijöitä, ja toisaalta säteilyherkkyydestä, joka on biologis-elimellinen ja riippuvai-
nen ihmisen fyysisistä ominaisuuksista. Näkemys potilaasta työn fyysisenä kohteena on
synteesin perusteella ristiriitainen, mutta saattaa tulla esiin näiden fyysisyyttä painottavien
piirteiden takia, erityisesti tehtävissä, joissa ei suoranaisesti olla tekemisissä itse potilaan
kanssa, vaan käsitellään ainoastaan esimerkiksi potilaan kuvia.

Kuten terveys/sairaus, myös ihminen on synteesin mukaan kuitenkin aina kokonaisval-
tainen olento, useiden ulottuvuuksien yhdessä muodostama jakamaton kokonaisuus. Fyy-
sisyyden korostumisesta huolimatta ihminen on myös henkis-filosofinen, eli tunteva, koke-
va, eettinen, moraalinen ja hengellinen olento. Henkis-filosofisen ihmisen tarpeet saattavat
nousta keskeisiksi myös tilanteissa, joiden lähtökohta on ensisijaisesti fyysinen. Kokonais-
valtaiseen ihmiseen kuuluu myös sosiaalis-kulttuurinen ihminen, joka on kiinteä osa ym-
päristöään ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen kanssa ja joka ilmentää itsessään omaa
kulttuuriaan (esimerkiksi röntgenhoitaja edustaessaan ammattikuntaansa) ja elämäntilan-
nettaan. Tiedollis-toiminnallisen ihmisestä tekee hänen kykynsä kerätä ja käsitellä tietoa ja
soveltaa ja käyttää sitä toiminnassaan; ihminen on siis oppiva olento, joka pystyy toimi-
maan tavoitteellisesti ja aktiivisesti ja reagoimaan asioihin.

Ihmisen teoreettinen määritelmä radiografiassa:
Ihminen on yksilö, joka on erilainen kuin toiset mutta yhtä arvokas, tai yhteisö, jonka

laajuus voi vaihdella perheyhteisöstä ja ammatillisesta yhteisöstä väestöyhteisöön ja kan-
sainväliseen yhteisöön. Ihminen on muuttuva olento, jonka muutos perustuu ihmisen muut-
tuviin tarpeisiin, kasvuun ja kehitykseen sekä muuntautumiskykyyn. Ihmisen fyysiset omi-
naisuudet ovat keskeisiä, mutta ihminen on siitä huolimatta aina kokonaisvaltainen olento,
jonka ulottuvuudet (fyysis-biologinen, henkis-filosofinen, sosiaalis-kulttuurinen ja tiedol-
lis-toiminnallinen ihminen) yhdessä muodostavat jakamattoman kokonaisuuden.
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5.6.5 Käsitteiden väliset yhteydet radiografiassa synteesin perusteella

5.6.5.1 Kliinisen röntgenhoitajan työn ja ympäristön väliset yhteydet

Kliininen röntgenhoitajan työ ja ympäristö näyttäisivät olevan kiinteästi toisiinsa yhtey-
dessä. Synteesin perusteella ympäristö luonnehtii kliinistä röntgenhoitajan työtä erotta-
malla sen tiettyjen erityispiirteiden perusteella muista terveydenhuollon ympäristöistä.
Keskeisimpänä erottavana piirteenä ympäristössä pidetään yleensä säteilyä tai muuta
energianlähdettä.

Kliinisen röntgenhoitajan työn ja ympäristön välillä vallitsee synteesin perusteella mo-
lemminpuolinen ohjaussuhde. Röntgenhoitajan työ ohjaa ympäristöä esimerkiksi siten, että
kulloinkin käytettävä työmenetelmä määrää, millainen toimintaympäristön on oltava (vrt.
esim. ultraäänihuone – sädehoitohuone, röntgenosasto – isotooppiosasto). Toisaalta ympä-
ristö ohjaa röntgenhoitajan työtä esimerkiksi lainsäädännön, ohjeiden, toimintaperiaattei-
den ja röntgenhoitajan yhteiskunnallisen tehtävän kautta, samoin kuin toisesta terveyden-
huollon yksiköstä tulevan lähetteen avulla. Ympäristöstä kliiniseen röntgenhoitajan työhön
tuleva ohjaus voi olla luonteeltaan suosituksenomaista tai määräävää. Ympäristöstä tuleva
ohjaus (esimerkiksi koulutushistoria ja teknologian kehitys) heijastuu myös kliinisen rönt-
genhoitajan työn perustana olevaan asiantuntijuuteen, samoin kuin kulloisenkin toimin-
taympäristön (oppimis- ja harjoitteluympäristöt mukaan lukien) ominaisuudet, kuten koko,
tehtävä ja kulttuuri.

Kliinisellä röntgenhoitajan työllä ja ympäristöllä näyttäisi olevan toisiinsa molemmin-
puolinen positiivinen vaikutus. Kliinisen röntgenhoitajan työn positiivinen vaikutus ympä-
ristöön näkyy siinä, että sen avulla ympäristöjä voidaan muuttaa perustehtävää paremmin
palvelevaksi, turvallisemmaksi ja potilasystävällisemmäksi. Lisäksi kliininen röntgenhoi-
tajan työ voi vaikuttaa ympäristöön positiivisesti yhteiskunnallisen tehtävänsä kautta, esi-
merkiksi lisäämällä ympäristön säteilyturvallisuutta. Ympäristö vaikuttaa kliiniseen rönt-
genhoitajan työhön positiivisesti esimerkiksi tuomalla siihen uusia mahdollisuuksia ja ulot-
tuvuuksia.

Toisaalta ympäristöstä tulee kliiniseen röntgenhoitajan työhön myös paljon uusia vaati-
muksia, paineita ja kuormituksia, jotka voivat vaikuttaa röntgenhoitajan työhön myös ne-
gatiivisesti erityisesti silloin, kun ympäristön antamat resurssit ovat vaatimuksiin nähden
liian pienet. Ympäristö voi myös rajoittaa kliinistä röntgenhoitajan työtä siinä mielessä, että
työ on mahdollista vain tietyntyyppisessä ympäristössä.

5.6.5.2 Kliinisen röntgenhoitajan työn ja terveyden ja 
sairauden väliset yhteydet

Kliinisellä röntgenhoitajan työllä ja terveydellä ja sairaudella on synteesin perusteella
molemminpuolinen ohjausvaikutus. Terveys ja sairaus on keskeinen kliinistä röntgenhoi-
tajan työtä ohjaava tekijä ja nimenomaan siten, että sairaus on useimmiten työn lähtökoh-
ta, ja terveys työn tavoite. Kliinisellä röntgenhoitajan työllä ja röntgenhoitajan yhteiskun-
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nallisella tehtävällä pyritään terveyden lisäämiseen ja sairauden vähentämiseen tutkimus-
ten, toimenpiteiden ja hoitojen avulla. Vallitseva terveys ja sairaus ohjaa kliinistä röntgen-
hoitajan työtä vaikuttamalla suoraan siihen, miten työ (esimerkiksi säteilyn käyttö) voi-
daan toteuttaa. Sen lisäksi kliinistä röntgenhoitajan työtä ohjaavat toiminnasta aiheutuvat
mahdolliset terveyshaitat ja lisäsairaudet. Toisaalta kliinisen röntgenhoitajan työn voidaan
nähdä ohjaavan terveyttä ja sairautta lähinnä potilaan näkökulmasta esimerkiksi siten, että
tutkimuksen tuloksen mukaan potilaan terveys ja sairaus -kokemus saattaa muuttua.

Kliinisellä röntgenhoitajan työllä voi olla terveyteen ja sairauteen sekä positiivista että
negatiivista vaikutusta, nimenomaan säteilyn käytöstä johtuen. Positiivinen vaikutus perus-
tuu yleensä ns. säteilyaltistuksella saatavaan terveydelliseen hyötyyn, joka tarkoittaa sätei-
lyn käyttöä diagnostiikassa tai sädehoidossa, ja niiden kautta saatavaa, terveyttä edistävää
tai sairautta parantavaa vaikutusta. Lisäksi kliininen röntgenhoitajan työ edistää terveyttä
säteilyturvallisuuden lisäämisen kautta. Kliininen röntgenhoitajan työ voi synteesin mu-
kaan vaikuttaa myös terveyttä vähentävästi ja sairautta lisäävästi erityisesti säteilyn haitta-
vaikutusten vuoksi sekä muiden työhön liittyvien terveysuhkien kautta (tarttuvien tautien
riski, onnettomuusriskit, tutkimusten ja hoitojen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset sivuvai-
kutukset).

5.6.5.3 Kliinisen röntgenhoitajan työn ja ihmisen väliset yhteydet

Myös ihminen näyttäisi olevan keskeisesti kliinistä röntgenhoitajan työtä ohjaava tekijä ja
ihmiselämän ja -yksilön kunnioittaminen työn lähtökohta. Potilaan yksilölliset ominai-
suudet vaikuttavat usein ratkaisevasti kliinisen röntgenhoitajan työn toteutukseen, erityi-
sesti teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun osa-alueella, mutta myös potilaan hoidon
ja palvelun alueella. Tiedollisena olentona ihminen (potilas tai toinen toimija) tarvitsee
ohjausta toiminnan aikana. Ihmistä (potilasta) voidaan itse asiassa pitää kliinisen röntgen-
hoitajan työn edellytyksenä, koska jollei potilasta olisi, ei röntgenhoitajan työtäkään ter-
veydenhuollossa tarvittaisi. Kliininen röntgenhoitajan työ ohjaa puolestaan ihmistä erityi-
sesti ammattilaisen näkökulmasta esimerkiksi siten, että röntgenhoitajan ammatti-identi-
teetti tai näkemys omasta tehtävästään vaikuttaa hänen näkemykseensä asioista ja tapaan-
sa toimia; myös koulutuksessa painotetuilla näkemyksillä voi tätä kautta olla vaikutusta.
Radiografian tieteenalaohjelma ja sen avulla tapahtuva kliinisen röntgenhoitajan työn
kehittyminen voivat myös vaikuttaa röntgenhoitajien ammatti-identiteettiin ja ammatilli-
seen profiiliin ja ohjata heidän toimintaansa ja näkemyksiään.

Kliinisen röntgenhoitajan työn ja ihmisen välistä yhteyttä voidaan tarkastella molem-
minpuolisena tekemis- ja kokemisyhteytenä. Tekemisyhteys tarkoittaa sitä, että röntgen-
hoitajan työ nähdään ihmisen (röntgenhoitajan) tekemänä työnä ja ammattitoimintana, jo-
hon röntgenhoitajalla yksilönä on keskeinen vaikutus ja josta hän on myös yksilönä vas-
tuussa. Ihminen on toisaalta myös kliinisen röntgenhoitajan työn kokija sekä ammattilaisen
että potilaan näkökulmasta: työhön liittyvä tilanne (esimerkiksi yksittäinen tutkimus) voi
olla röntgenhoitajalle tuttua rutiinia, mutta potilaalle ainutkertainen kokemus. Kokemisyh-
teydessä korostuu potilaan palvelustaan saama kokemus, joka on myös kliinisen röntgen-
hoitajan työn laadunarvioinnin kannalta keskeinen.
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5.6.5.4 Ympäristön ja ihmisen väliset yhteydet

Ympäristö ja ihminen ovat synteesin perusteella radiografiassa kiinteästi toisiinsa yhtey-
dessä ja toisiaan luonnehtivia tekijöitä. Ihmisen (potilaan tai asiakkaan saattajineen) voi-
daan katsoa erottavan terveydenhuollon toimintaympäristön muista säteilynkäyttöympä-
ristöistä, koska ihminen on työn ”kohde” ainoastaan terveydenhuollossa. Toisaalta ympä-
ristön voi luonnehtia ihmistä esimerkiksi korostamalla ihmisen tiettyjä ominaisuuksia
(esimerkiksi lähete voi korostaa ihmisen fyysisyyttä) tai määrittelemällä ihmisen tietyllä
tavalla (esimerkiksi ns. normaalikokoinen potilas).

Ympäristöllä ja ihmisellä näytäisi olevan toisiinsa positiivista vaikutusta. Ympäristö voi
vaikuttaa ihmiseen positiivisesti esimerkiksi luomalla hänelle uusia mahdollisuuksia, edis-
tämällä ihmisen kehitystä ja toimimalla hänen toimintansa perustana ja tukena. Ihminen
puolestaan voi vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti esimerkiksi kehittämällä ja muutta-
malla sitä parempaan suuntaan. Toisaalta ympäristö voi vaikuttaa ihmiseen negatiivisesti
esimerkiksi luomalla ihmiselle kielteisenä koettuja paineita, vaatimuksia ja toimintasään-
töjä tai aiheuttamalla ihmiselle negatiivisia mielikuvia tai tunteita. Ympäristötekijät (erityi-
sesti säteily) voivat vaikuttaa ihmiseen negatiivisesti esimerkiksi aiheuttamalla fyysis-bio-
logisia vaurioita.

Synteesin mukaan ympäristö ohjaa ihmistä radiografiassa erityisesti röntgenhoitajan nä-
kökulmasta, ja ympäristön ohjausvaikutus voi olla suosituksenomaista tai määräävää. Yk-
sittäisen röntgenhoitajan on ammattilaisena toimittava ympäristön ohjeiden, vaatimusten ja
odotusten sekä oman yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaisesti.

Ympäristön ja ihmisen välillä vallitsee synteesin mukaan lisäksi molemminpuolinen te-
kemis- ja kokemisyhteys. Tekemisyhteys tarkoittaa ympäristöä ihmisen tekemänä ja ihmi-
sen monenlaista vaikutusta ympäristöönsä, ja siihen liittyen röntgenhoitajan rooli erityises-
ti ympäristön säteilyturvallisuuden tekijänä on keskeinen. Kokemisyhteys tarkoittaa ympä-
ristöä ihmisen kokemana, esimerkiksi potilaan tutkimus- tai hoitoympäristöstään muodos-
tamia ja saamia erilaisia kokemuksia.

5.6.5.5 Terveyden ja sairauden ja ihmisen väliset yhteydet

Terveydellä ja sairaudella ja ihmisellä voi synteesin perusteella olla toisiinsa positiivisia
ja negatiivisia vaikutuksia. Terveys voi vaikuttaa ihmiseen positiivisesti myönteisen
perusmerkityksensä ansiosta, toimimalla voimavarana, mahdollistamalla asioita ja edistä-
mällä ihmisen toimintaa. Toisaalta sairaus voi vaikuttaa ihmiseen negatiivisesti rajoitta-
malla ja horjuttamalla jollain tavalla ihmistä ja hänen mahdollisuuksiaan. Ihminen puo-
lestaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen esimerkiksi omaa tai toisen terveyttä edistäväl-
lä toiminnalla ja muuttamalla itseään terveyden edistämisen vaatimalla tavalla. Ihminen
voi vaikuttaa terveyteen ja sairauteen myös negatiivisesti, esimerkiksi laiminlyömällä ter-
veyttä edistävää toimintaansa. Myös ihmisen yksilölliset ominaisuudet voivat lisätä ter-
veysuhkia, erityisesti säteilyn vaikutuksen välityksellä.

Terveyden ja sairauden ja ihmisen välillä voidaan nähdä molemminpuolinen tekemis- ja
kokemisyhteys. Ihminen voi olla terveyden ja sairauden tekijä tai kokija, ja toisaalta ter-
veys ja sairaus voi olla ihmisen tekemää tai kokemaa. Ihminen voi omilla tekemisillään li-
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sätä omaa tai toisen terveyttä tai sairautta. Toisaalta terveys ja sairaus on ihmisen henkilö-
kohtainen, subjektiivinen kokemus, joka on kullekin ihmiselle erilainen.

5.6.5.6 Ympäristön ja terveyden ja sairauden väliset yhteydet

Synteesin mukaan ympäristön ja terveyden ja sairauden väliset yhteydet perustuvat
ympäristöstä nouseviin terveysvaikutuksiin. Ympäristöllä näyttäisi olevan terveyteen ja
sairauteen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Ympäristö voi vaikuttaa terveyteen
positiivisesti suoraan tai välillisesti, esimerkiksi mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia
edistämällä tai toimimalla terveyttä edistävän informaation välityskanavana. radiogra-
fiassa ympäristö ja erityisesti siihen kuuluvat laitteet ja säteily muodostavat suoria ja
välillisiä terveyshaittoja ja -uhkia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä fyysiseen että
psyykkiseen terveyteen.

5.6.6 Yhteenveto käsitteiden välisistä yhteyksistä

Positiivinen yhteys käsitteiden välillä ilmentää sitä, että käsite edistää, lisää, mahdollis-
taa tai parantaa toista käsitettä tai sen toteutumista. Negatiivinen yhteys puolestaan syn-
tyy, kun käsite vähentää, ehkäisee, rajoittaa tai kuormittaa toista käsitettä. Luonnehtimis-
yhteys tarkoittaa sitä, että käsite jollain tavalla ilmentää toisen käsitteen erityispiirteitä,
korostaa tiettyjä toisen käsitteen piirteitä tai määrittää toista käsitettä jollain tavalla.
Ohjaava yhteys ilmentää käsitteen muuttavaa, suosittavaa, määräävää tai suuntaavaa vai-
kutusta toiseen käsitteeseen. Siihen liittyy myös tilanne, jossa käsite muodostaa toiselle
käsitteelle tavoitteen tai lähtökohdan. Tekemisyhteys perustuu tekemisen tai toiminnan
näkökulmaan käsitteiden välillä, kokemisyhteys vastaavasti kokemuksen ja kokemisen
näkökulmaan.

5.6.7 Malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta

Synteesin perusteella muodostettu malli perustuu oletukseen keskeisistä käsitteistä ja nii-
den välisistä yhteyksistä tieteenalan tutkimuskohteen määrittäjinä. Radiografian keskei-
siä käsitteitä ovat tämän synteesin perusteella kliininen röntgenhoitajan työ, ympäristö,
terveys ja sairaus sekä ihminen. Synteesin mukaan käsitteiden väliset yhteydet ovat luon-
teeltaan positiivisia, negatiivisia, luonnehtivia, ohjaavia sekä tekemis- ja kokemisyhteyk-
siä. Radiografian keskeisinä käsitteinä näitä käsitteitä ja yhteyksiä voidaan pitää keskeisi-
nä myös radiografiatieteelle. Niiden voidaan myös katsoa heijastavan radiografian ydin-
aluetta, ja tällä perusteella määrittävän myös radiografiatieteen keskeistä kiinnostuksen-
kohdetta, ts. radiografiatieteen tutkimuskohdetta.
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Radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävä malli muodostuu siis käsitteistä ”kliini-
nen röntgenhoitajan työ”, ”ympäristö”, ”terveys ja sairaus” ja ”ihminen”, niiden teoreetti-
sista määritelmistä ja käsitteiden välisistä positiivisista, negatiivisista, luonnehtivista, oh-
jaavista ja tekemis- ja kokemisyhteyksistä. Malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta on
esitetty kuviossa 3.

Kuvio 3. Malli radiografiatieteen tutkimuskohteesta.
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Kuvio 3. (jatkoa).

Kliininen röntgenhoitajan työ: röntgenhoitajan terveydenhuollossa toteuttamaa työtä, 
jonka ytimen muodostaa teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja 
palvelun saumaton yhdistäminen. Ydin palvelee terveydenhuollon toimintaympäristöä osana 
moniammatillista tiimityötä. Työ perustuu teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen 
asiantuntijuuteen, joka kasvaa ammatillisen tutkinnon antamille perusvalmiuksille. Työtä 
ohjaavat myös yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteinen yhteistyö, 
jotka nousevat työn osa-aluisiin liittyvistä taustatekijöistä. Kliininen röntgenhoitajan työ 
toteutuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa työn 
ydinalueella (ns. röntgen-, isotooppi-, magneetti- ja ultraäänitutkimusten, toimenpiteiden ja 
sädehoidon prosesseissa). Prosessit ilmenevät myös esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja 
ohjauksessa. Työhön liittyvien tehtävien keskeisiä ominaisuuksia ovat turvallisuusvastuu ja 
optimoiva päätöksenteko kaikilla työn osa-alueilla. 
Ympäristö on fyysinen terveydenhuollon toimintaympäristö, joka tarkoittaa tutkimus-, 
toimenpide- ja hoitoympäristöjä, joissa röntgenhoitaja toteuttaa työtään terveydenhuollossa 
ja joka on osa laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Fyysiseen toimintaympäristöön 
kuuluvat fyysiset tilat ja laitteet sekä siinä toimivat ihmiset ja yhteistyöverkostot. Keskeinen 
toimintaympäristön elementti on säteily- tai energialähde, joka asettaa ympäristölle omat 
turvallisuusvaatimuksensa. Toimintaympäristö on tyypillisesti tekninen ja karu, ja 
enenevässä määrin digitaalinen ja mobilisoituva. Toimintaympäristöt ovat kokonsa ja 
tehtävänsä mukaan erilaisia.  Ympäristö on myös kulttuuriympäristö, joka on monitasoinen 
ja voi vaihdella yksittäisen ihmisen sisäisestä kulttuurista kansainvälisen tason kulttuureihin 
saakka. Kulttuuriympäristössä kulttuurit voivat erota toisistaan paitsi tasoltaan, myös 
ideologis-normatiivisesti ja sosiaalis-kommunikatiivisesti. Kulttuuriympäristöön kuuluu myös 
turvallisuuskulttuuri. Kognitiivinen ympäristö tarkoittaa tutkimus- ja tiedeympäristöjä, 
oppimisen ja koulutuksen ympäristöjä sekä ympäristössä olevan tiedon ja sen liikenteen 
muodostamaa tiedollista ympäristöä. Radiografiassa ympäristöön liittyy myös 
röntgenhoitajan asiantuntijuus eri säteilynkäyttöalueilla sekä laajemmin työ- ja 
elinympäristössä.   
Terveys ja sairaus liittyvät kiinteästi yhteen, ja sairauden merkitys on usein terveyteen 
nähden korostunut. Terveydessä ja sairaudessa fyysis-biologinen ulottuvuus on keskeinen. 
Siitä huolimatta terveys ja sairaus on kokonaisvaltainen ilmiö, joka aina koostuu myös 
henkis-sosiaalisesta ulottuvuudesta. Fyysis-biologinen ja henkis-sosiaalinen terveys ja 
sairaus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa sekä ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 
Terveys ja sairaus on myös kokemuksellinen ja monitasoinen ilmiö, joka ulottuu solutasolta 
yksilö- ja väestötasolle. Terveys ja sairaus on muuttuva tila, jatkumo, jolla terveys edustaa 
normaalitilaa ja sairaus sitä horjuttavaa muutosta. Säteilyn välilliset vaikutukset terveyden ja 
sairauden eri tasoille ovat keskeisiä: välillisesti säteilyllä on terveyttä lisääviä ja sairautta 
vähentäviä vaikutuksia, mutta myös terveydelle haitallisia, sairautta aiheuttavia vaikutuksia. 
Ihminen on yksilö, joka on erilainen kuin toiset mutta yhtä arvokas, tai yhteisö, jonka laajuus 
voi vaihdella perheyhteisöstä tai ammatillisesta yhteisöstä kansalliseen väestöyhteisöön ja 
kansainväliseen yhteisöön.  Ihminen on muuttuva olento, jonka muutos perustuu ihmisen 
muuttuviin tarpeisiin, kasvuun ja kehitykseen sekä muuntautumiskykyyn. Ihmisen fyysiset 
ominaisuudet ovat keskeisiä, mutta ihminen on siitä huolimatta aina kokonaisvaltainen 
olento, jonka ulottuvuudet (fyysis-biologinen, henkis-filosofinen, sosiaalis-kulttuurinen ja 
tiedollis-toiminnallinen ihminen) yhdessä muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. 



6  Pohdinta

6.1 Tutkimuksen luotettavuus

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen vapautta satunnaisista ja epäolennaisista teki-
jöistä (Varto 1992). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat keskeisesti
aineiston laatu, analyysi ja tulosten raportointi, joihin kaikkiin tutkija subjektina vaikut-
taa suuresti (Field & Morse 1985, Varto 1992, Holloway & Wheeler 1996, Latvala &
Vanhanen-Nuutinen 2001, Polit & Beck 2004).

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen on käytettävissä useita erilaisia
kriteerejä (ks. Huhtinen ym. 1994, Nieminen 1998). Tämän tutkimuksen luotettavuutta
arvioidaan seuraavassa Lincolnin ja Guban (1985) esittämien kriteerien (vastaavuuden,
vahvistettavuuden, tutkimustilanteen arvioinnin ja tulosten siirrettävyyden) perusteella,
jotka yhdessä arvioivat laadullisen tutkimuksen keskeisintä luotettavuustekijää, tulosten
uskottavuutta todellisuuteen nähden (Patton 1990, Weber 1990, Mäkelä 1991, Niiniluoto
1991, Huhtinen ym. 1994, Holloway & Wheeler 1996, Polit & Beck 2004 ja 2006). On
huomattava, että kriteerit ja niihin liittyvät keinot ovat osittain päällekkäisiä. Tulosten
arvioinnissa sovelletaan pintapuolisesti myös Morsen ym. esittämiä käsitteen arviointikri-
teerejä (ks. Morse ym. 1996b).

Laadullisessa tutkimuksessa vastaavuus (credibility) tarkoittaa aineiston ja johtopää-
tösten totuusarvoa eli sitä, miten hyvin ne vastaavat todellisuutta. Vastaavuuteen liittyy
tutkimusprosessin toteutus niin, että luotettavuus voidaan saavuttaa, ja toisaalta vastaa-
vuuden osoittaminen tutkimusraportissa. Tutkimuksen vahvistettavuus (confirmability)
viittaa aineiston neutraalisuuteen ja objektiivisuuteen sekä siihen, että tutkija pystyy
osoittamaan tulosten ja johtopäätösten nousemisen aineistosta. Tutkimustilanteen
arviointi (dependability) tarkoittaa aineiston ja tulosten pysyvyyden arviointia ajan ja olo-
suhteiden muuttuessa, ja erilaisten ulkoisten tekijöiden vaikutuksen arviointia. Se liittyy
vastaavuuteen siten, että vastaavuuden toteutuessa myös pysyvyys toteutuu (Holloway &
Wheeler 1996). Tulosten siirrettävyys (transferability) arvioi tulosten käyttökelpoisuutta
ja sovellettavuutta muissa yhteyksissä. (Lincoln & Guba 1985, Patton 1990, Weber 1990,
Holloway & Wheeler 1996, Polit & Beck 2004 ja 2006).
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Vastaavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti aineiston laatu. Aineisto on kerättävä sieltä
missä ilmiö esiintyy, sen on oltava tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja sitä on
oltava riittävästi. (Field & Morse 1985, Lincoln & Guba 1985, Mäkelä 1990, Nieminen
1998, Polit & Beck 2004 ja 2006) Tässä tutkimuksessa aineiston laatu pyrittiin turvaa-
maan harkinnanvaraisella tietolähteiden valinnalla, jossa aineiston valintakriteerit muo-
toiltiin niin, että ne mahdollisimman puhtaasti toisivat esiin radiografian oman näkökul-
man. Hybridisessä käsiteanalyysissä teoreettinen aineisto tulisi kerätä laajasti useilta eri
tieteenaloilta (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000); tässä tutkimuksessa tästä
ohjeesta poikettiin tietoisesti aineiston tarkoituksenmukaisuuden turvaamiseksi (ks.
Nieminen 1998). Teoreettisen aineiston laajentaminen myös muille tieteenaloille olisi
saattanut muuttaa tulosta jollain tavalla. Toisaalta oletuksena oli, että esimerkiksi tutkijat
ovat näkökulmia valitessaan arvioineet niiden soveltuvuutta radiografiaan, jolloin myös
näkemys käsitteistä on radiografian kannalta perusteltu riippumatta siitä, minkä tieteen-
alan näkökulmaa se noudattaa. Teoreettisen aineiston laajuus (1038 sivua) on saattanut
heikentää aineiston hallintaa ja analyysiä.

Empiirisen vaiheen tiedonantajiksi, asiantuntijoiksi, pyrittiin saamaan henkilöitä, joilla
olisi paras mahdollinen tietämys tutkittavasta ilmiöstä, valmius ilmaista sitä kielellisesti
sekä niin käytännön tuntemusta kuin harjaannusta käsitteiden operationaalistamisessa ja
käsitteellistämisessä (ks. Mäkelä 1990, Hirsjärvi & Hurme 1995, Nieminen 1998, Kivi-
niemi 2001). Vastaavuuden arvioimiseksi asiantuntijoita on pyritty kuvaamaan raportissa
niin, että lukija pystyy arvioimaan heidän osuvuuttaan tiedonantajina (ks. Lincoln &
Guba 1985). Asiantuntijoiden määrä rajautui kahdeksaan, koska he ilmoittautuivat tutki-
jalle itse (ks. Holloway & Wheeler 1996). Schwartz-Barcottin & Kimin (1986 ja 2000)
mukaan pieni tiedonantajien määrä riittää, ja laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin tie-
donantajia on vähän (Holloway & Wheeler 1996, Muinonen 2000, Polit & Beck 2004 ja
2006). Tämä voi kuitenkin horjuttaa tulosten luotettavuutta erityisesti saturaation näkö-
kulmasta (Hupcey ym. 1996, Morse ym. 1996a). Tässä tutkimuksessa asiantuntijoilta
saatu aineisto arvioitiin tutkimustehtäviin vastaamisen kannalta riittäväksi, ja aineistossa
havaittiin selkeästi toistuvuutta (ks. mm. Mäkelä 1990). On kuitenkin mahdollista, että
lisäasiantuntijoiden käyttäminen olisi voinut tuoda tulokseen jotain lisää. Aineistossa
nousi kysymyksiä, jotka jäivät avoimiksi (esimerkiksi diagnostiikan, sädehoidon ja
kuvantamisen sisältö ja suhde toisiinsa) ja joihin olisi voinut hakea lisäinformaatiota lisä-
asiantuntijoilta. Näin ei kuitenkaan tehty, koska nämä kysymykset eivät olleet suoranai-
sesti tämän tutkimuksen kohteena.

Laadullisessa tutkimuksessa ja haastattelutilanteessa tutkijan persoonalla voi olla vai-
kutusta saatavan tiedon luotettavuuteen (Kvale 1996, Burnard 2005). Vastaavuuteen liit-
tyy tutkijan ja tiedonantajien välinen luottamussuhde, joka mahdollistaa laadukkaan tie-
don saannin ja edellyttää yleensä riittävän pitkää aineistonkeruuaikaa eli tutkijan ole-
mista tutkimuskentällä niin kauan, että luottamussuhde tiedonantajiin syntyy. Tutkijan on
syytä arvioida myös tiedonantajien kertomuksen totuudenmukaisuutta esimerkiksi vertaa-
malla heidän sanallisia ja ei-sanallisia viestejään. (Field & Morse 1985, Lincoln & Guba
1985, Hirsjärvi & Hurme 1995, Kvale 1996, Holloway & Wheeler 1996, Burns & Grove
1997, Polit & Beck 2006.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruuaikaan ei voitu vaikuttaa
tässä mielessä, mutta tiedonantajille annettiin aikaa perehtyä asiaan ennen haastattelua
kirjallisen materiaalin avulla. Kunkin yksilöllisen näkemyksen takaamiseksi tutkija pyysi
asiantuntijoita työskentelemään yksin esimerkiksi kommentoidessaan kirjallista materiaa-
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lia. Samasta syystä myös haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Tutkijan arvion
mukaan tiedonantajat kertoivat näkemyksistään rehellisesti ja avoimesti.

Vastaavuutta voidaan turvata aineistotriangulaatiolla eli hankkimalla tietoa erilaisista
lähteistä (Lincoln & Guba 1985, Holloway & Wheeler 1996, Polit & Beck 2004 ja 2006).
Hybridinen käsiteanalyysimenetelmä sisältää itsessään aineistotriangulaation ajatuksen,
koska siinä käsitteitä tutkitaan sekä teoreettisen että empiirisen analyysin avulla nimen-
omaan siksi, että saatu tulos olisi mahdollisimman totuudenmukainen (Schwartz-Barcott
& Kim 1986 ja 2000). Hybridisen menetelmän käyttäminen käsitteiden analysoimisessa
edistää siten vastaavuutta, ja tuloksen voidaan arvioida olevan luotettavampi kuin pelk-
kään kirjallisuuden perustuvan analyysin tulos (ks. Morse 1995, Hupcey ym. 1996, Mui-
nonen 2000, Rodgers 2000a, Meleis 2005). Tutkijan arvio on, että tässä tutkimuksessa
nimenomaan empiirinen aineisto selkeytti ja varmensi tulosta (ts. tulosten vastaavuutta ja
pysyvyyttä) merkittävästi erityisesti niiden käsitteiden osalta, joiden suhteen teoreettinen
aineisto oli niukka (ihminen, terveys). Empiirinen vaihe paransi tulosten vastaavuutta
myös siinä mielessä, että siinä asiantuntijat arvioivat teoreettisessa vaiheessa tuotettuja
tuloksia ja esittivät niihin puoltavia, tarkentavia ja muuttavia näkemyksiään (ks.
Holloway & Wheeler 1996, Polit & Beck 2004 ja 2006).

Tutkimustulosten ja johtopäätösten totuudenmukaisuuden kannalta ratkaisevaa on tul-
kinnan ”oikeellisuus” analyysin kuluessa (Lindkvist 1981, Lincoln & Guba 1985, Polit &
Beck 2004 ja 2006). Politin & Beckin (2004) mukaan on tärkeää, että haastateltavilla ja
haastattelijalla on yhteinen kieli (myös Hirsjärvi & Hurme 1995); myös käsiteanalyysille
on eduksi, jos tutkija tuntee käsitteen tutkimuskontekstin (Muinonen 2000). Tässä tutki-
muksessa asiantuntijoiden käyttämä terminologia oli tutkijalle tuttua samoin kuin tutki-
muskenttä. Tuttuus voi kuitenkin olla tutkimukselle paitsi eduksi, myös haitaksi; yhtei-
nen kieli saattaa vähentää virhetulkintojen vaaraa ja helpottaa olennaisen erottamista epä-
olennaisesta, mutta virhetulkintoja voi nousta esimerkiksi yleisiä uskomuksia koskevista
oletuksista (Holloway & Wheeler 1996, Muinonen 2000). Virhetulkintojen riskiä voi-
daan vähentää siten, että tutkija käyttäytyy ”kulttuurisen muukalaisen” tavoin, pyytäen
tiedonantajia selventämään ajatuksiaan ja ideoitaan tutkijalle (Holloway & Wheeler
1996). Tulkinnan oikeellisuuden varmistamiseksi tutkija pyysikin asiantuntijoita määritte-
lemään käyttämiään termejä omin sanoin heittäytymällä ”mitään tietämättömäksi”.

Tulkinnan oikeellisuutta pyrittiin varmistamaan myös sisällönanalyysissä valitsemalla
analyysiyksiköksi kokonaisuus, joka ei irrota ilmaisua asiayhteydestään, ja kääntämällä
alkuperäisilmaisut tutkimuksen kielelle mahdollisimman pitkälle samoin termein (pelkis-
täminen), jotta ilmaisun sisältö ei muuttuisi. Analyysivaiheessa tutkijan oli peilattava
yksittäisiä ilmaisuja koko aineistoon sekä palattava alkuperäisaineistoon läpi analyysin
tarkistamaan ilmaisujen ja luokkien sisältöjä. Näin tutkija pyrki säilyttämään yhteyden
aineistoon läpi analyysin, jotta luokittelu ja tulokset olisivat osoitettavissa aineistosta.
(Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, Kiviniemi 2001, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.)
On kuitenkin huomattava, että käsitteiden ja termien vaihtelevuus aineistossa hankaloitti
analyysiä jossain määrin ja virhetulkintoja termien merkityksestä on saattanut tapahtua.
Virhetulkintojen mahdollisuutta lisää myös se, että tulkinta painottui tutkimuksen luon-
teen vuoksi ilmaisujen piilosisältöihin.

Tässä tutkimuksessa luovuttiin esimerkkitapausten muodostamisesta, koska niiden
tunnistaminen tai muodostaminen luotettavasti näin abstrakteille ja laajoille käsitteille
arvioitiin kyseenalaiseksi (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Muinonen 2000,
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Rodgers 2000b). On kuitenkin mahdollista, että onnistuneet esimerkkitapaukset olisivat
tuoneet tuloksiin lisäinformaatiota ja auttaneet myös tulosten vastaavuuden arvioinnissa.
Erityisesti kliininen röntgenhoitajan työ -käsitteen analysoinnissa esimerkkitapaukset oli-
sivat voineet tuoda lisäinformaatiota, koska käsitteen merkitys oli teoreettisessa aineis-
tossa epäselvä (ks. Muinonen 2000). Toisaalta empiirinen aineisto selkeytti myös tätä
käsitettä ja täydensi teoreettisen vaiheen aukkokohtia. Esimerkkitapausten merkitystä on
kritisoitu, koska niiden ei tarvitse kattaa käsitteen koko määritelmää; tällöin voidaan
kysyä, miten tapausta voidaan pitää määritelmän esimerkkinä, jos se ei kata koko määri-
telmää (Hupcey ym. 1996).

Teoreettisen vaiheen tulosten vastaavuutta ja pysyvyyttä (tutkimustilanteen arviointia)
pyrittiin tässä tutkimuksessa parantamaan uudelleen luokittelemalla aineisto kolmen kuu-
kauden kuluttua ensimmäisestä analyysistä. Analyysin luotettavuutta on laadullisessa tut-
kimuksessa mahdollista arvioida käyttämällä ulkopuolista analysoijaa toisena luokitteli-
jana (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tässä tutkimuk-
sessa näin ei kuitenkaan toimittu, koska toinen luokittelija ei välttämättä olisi päässyt
aineistoon sisälle samalla tavoin kuin tutkija; laadullinen tutkimus on kokonaisprosessi,
jossa tulkinnat kehittyvät vähitellen prosessin edetessä (Kiviniemi 2001). Toisen luokitte-
lijan ohjaaminen aineiston analyysiin ilman minkäänlaista johdattelevaa vaikutusta olisi
ollut vaikeaa, samoin kuin toisen luokittelijan rekrytointi työlääseen analyysiin. (Ks.
Kyngäs & Vanhanen 1999.) 

Tutkija suoritti uudelleenluokittelun siis itse samalla tavalla kuin ensimmäisessä ana-
lyysissä. Luokittelujen yhdenmukaisuusprosentit laskettiin analyysipolkujen perusteella,
ja ne olivat käsitteestä riippuen 94 % - 97 %, mitä voitaneen pitää hyvänä yhdenmukai-
suutena. Kirjallisuuden mukaan toista luokittelijaa käytettäessä 80 % - 85 %:n yhdenmu-
kaisuus osoittaa analyysin luotettavuutta (Patton 1990, Cavanagh 1997). Uudelleenluokit-
telun arvo luotettavuuden osoittajana kuitenkin heikkenee, jos molemmat analyysit tekee
sama henkilö (Cavanagh 1997). Lisäksi analyysien välinen aika oli suhteellisen lyhyt
(kolme kuukautta), mikä saattaa heikentää uudelleenluokittelun arvoa. Toisaalta tutkijan
kokemus oli, että aineiston ja analyysien määrästä (viisi erillistä analyysiä) johtuen
ensimmäisen luokittelun kulkua ei voinut muistaa enää toisen luokittelun aikana.

Tutkijan esiymmärrys ja tutkimusfilosofiset lähtökohdat vaikuttavat tutkimuksen
toteutukseen ja tavoiteltaviin tuloksiin, ja niiden tiedostaminen on tärkeää tutkimuksen
luotettavuuden kannalta (ks. Lindkvist 1981, Field & Morse 1985, Varto 1992, Miles &
Huberman 1994, Burnard 1991, Lincoln & Guba 2000, Kiviniemi 2001). Esimerkiksi teo-
reettisen viitekehyksen muodostamisesta ja aikaisempaan tietoon perehtymisestä ollaan
laadullisen tutkimuksen piirissä ristiriitaista mieltä. Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki sel-
vittämään omat lähtökohtansa kirjoittamalla ne auki (ks. Varto 1992), ja aikaisemman tie-
don ohjaavaa vaikutusta tulkintaan tutkija pyrki tietoisesti välttämään. Sen vuoksi tutkija
perehtyi tutkittaviin käsitteisiin hoitotieteessä ja toisaalta radiografian käsitetutkimuk-
seen varsinaisesti vasta tulosten valmistumisen jälkeen. On kuitenkin mahdollista, että
tutkijan aikaisempi tietämys näistä aiheista on jollain tavalla suunnannut analyysiä, koska
tätä riskiä on mahdotonta täysin poissulkea laadullisessa tutkimuksessa.

Tulkintaan on voinut myös vaikuttaa empiirisen vaiheen aineistonkeruun ja teoreetti-
sen vaiheen analyysin osittainen samanaikaisuus. Toisaalta vaiheiden limittyminen toi-
siinsa on menetelmän mukaan mahdollista (Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000), ja
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tutkijan liikkuminen edestakaisin vaiheesta toiseen on yksi hybridisen menetelmän
eduista muihin käsiteanalyyseihin verrattuna (Hupcey ym. 1996).

Analyysin totuudenmukaisuuteen ja tulosten pysyvyyteen vaikuttaa tutkijan taito hal-
lita käyttämänsä menetelmä ja toisaalta pysyminen uskollisena valitsemalleen menetel-
mälle läpi tutkimuksen (Polit & Beck 2006). Hybridinen menetelmä on Muinosen (2000)
mukaan vaativa menetelmä, joka edellyttää tutkijalta osaamista ja pitkäjänteisyyttä. Tässä
tutkimuksessa tulosten vastaavuus on osaltaan riippuvainen tutkijan onnistumisen tasosta
sekä käsiteanalyysimenetelmän että sisällönanalyysin hallinnassa, johon vaikuttavat tutki-
jan luovuus ja kyky käsitteelliseen ajatteluun. (Ks. Walker & Avant 1992, Dey 1993,
Kyngäs & Vanhanen 1999, Polit & Beck 2004 ja 2006.)

Tutkijalla on aikaisempaa kokemusta sisällönanalyysistä, minkä voidaan ajatella
parantavan menetelmän hallintaa. Tutkijalla on myös kokemusta käsiteanalyysistä (ks.
Sorppanen 2002), mutta hybridinen menetelmä oli tutkijalle uusi. Menetelmien hallintaa
tutkija pyrki parantamaan perehtymällä huolellisesti menetelmiä koskevaan kirjallisuu-
teen ja aikaisempiin menetelmiä käyttäneisiin tutkimuksiin. Tutkija pyrki myös tekemään
menetelmävalinnat tutkimuksen tarkoituksen kannalta parhaalla tavalla ja pohti sitä var-
ten sekä erilaisten käsiteanalyysimenetelmien että laadullisten tutkimusmenetelmien tar-
joamia vaihtoehtoja, samoin kuin valittujen menetelmien yhteensopivuutta (ks.
Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Hutchfield 1999, Knafl & Deatrick 2000). Tutki-
jan arvion mukaan sekä hybridinen menetelmä että sisällönanalyysi sopivat tähän tutki-
mukseen hyvin, ja ne toimivat myös hyvin yhdessä. Käsiteanalyysi- ja laadullisten tutki-
musmenetelmien keskinäisen erilaisuuden perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että
menetelmävalinnat ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen tuloksiin sekä niiden vastaavuu-
teen ja pysyvyyteen. Tutkija on pyrkinyt analyysissään luovuuteen aineiston sallimissa
rajoissa, ts. tutkijan lähtökohtana on ollut tietoisesti varoa liian pitkälle meneviä johtopää-
töksiä ja ylitulkintaa (ks. Mäkelä 1990, Dey 1993). Tässä tutkimuksessa analysoitavat
käsitteet ovat kuitenkin niin abstrakteja ja laajoja, että analyysin hallintaan on syytä suh-
tautua kriittisesti.

Tutkimuksen vahvistettavuuden arvioimiseksi tutkijan on esitettävä raportissa riittä-
vän paljon kuvausta ja esimerkkejä aineistosta, analyysistä ja tuloksista sekä kuvattava
tutkimuksen tavoitteellisia lähtökohtia. Keskeistä on raportoinnin tarkkuus ja läpinäky-
vyys. (Lincoln & Guba 1985, Mäkelä 1990, Huhtinen ym. 1994, Holloway & Wheeler
1996, Nieminen 1998, Muinonen 2000, Kiviniemi 2001, Polit & Beck 2006.) Tässä tutki-
muksessa vahvistettavuus on pyritty ottamaan huomioon kuvaamalla tutkimuksen tarkoi-
tus ja tutkimuksen toteutus (aineistonkeruu, analyysi) mahdollisimman tarkasti, jotta luki-
jalle syntyisi käsitys siitä, mitä on tehty (ks. Mäkelä 1990, Nieminen 1998, Kiviniemi
2001). Analyysin hallintaa ja pelkistämis-, luokittelu- ja abstrahointiprosessien onnistu-
mista lukija voi arvioida tutkimusraportissa esitettyjen analyysikatkelmien ja esimerk-
kien avulla, joskaan ne eivät lyhyydessään ja irrallisuudessaan pysty antamaan lukijalle
täysin luotettavaa kuvaa analyysin kulusta (ks. Dey 1993, Polit & Beck 2006). Aineistoa
on havainnollistettu autenttisin lainauksin. Tutkimuksessa kuvataan myös käytetyt mene-
telmät mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voi arvioida tutkijan menetelmänhallintaa ja
toisaalta menetelmien soveltuvuutta tutkimukseen. Lisäksi tutkimuksessa on raportoitu
kunkin vaiheen tulokset yksityiskohtaisesti, jotta lukija pystyisi seuraamaan ja arvioimaan
tulosten muotoutumista eri vaiheiden synteesinä.
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Tutkimusprosessin (erityisesti tiedonantajien valinnan) ja tulosten syntymisen tarkka
kuvaaminen raportissa auttaa lukijaa arvioimaan myös tulosten siirrettävyyttä (ks.
Lincoln & Guba 1985, Huhtinen ym. 1994, Holloway & Wheeler 1996, Polit & Hungler
2004 ja 2006). Tämän tutkimuksen tulos palvelee lähinnä suomalaista kontekstia (ks.
Laukkala 1998): tulosten siirrettävyys on rajallista, koska röntgenhoitajan työn ja koulu-
tuksen sisältö ja radiografiatieteen asema ja tilanne vaihtelevat suuresti eri maissa. Tämän
vuoksi esimerkiksi kliininen röntgenhoitajan työ -käsitteen määritelmä ei hyvin todennä-
köisesti ole siirrettävissä esimerkiksi brittiläiseen tai amerikkalaiseen kontekstiin, joissa
työ on selkeästi teknistä säteilynkäyttöä ilman potilaan hoitamisen osa-aluetta. Pohjois-
maisessa kontekstissa sen sijaan tuloksilla voi olla siirrettävyyttä, koska siellä työ sisältää
myös hoidollisen puolen. Tulosten vastaavuutta ja siirrettävyyttä olisi voinut parantaa se,
että asiantuntijoita olisi saatu kaikista ammattikorkeakouluista, jolloin empiirinen aineisto
olisi ollut maantieteellisesti yhtä kattava kuin teoreettinen aineisto.

Politin ja Beckin (2004) mukaan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkijan
tausta, esimerkiksi tutkijan henkilökohtaiset yhteydet tiedonantajiin. Tässä tutkimuksessa
tutkija tunsi yhtä asiantuntijaa lukuun ottamatta kaikki tiedonantajansa jo ennen tutki-
musta. On mahdollista, että se on vaikuttanut asiantuntijoiden valikoitumiseen, samoin
kuin saatuun aineistoon. On kuitenkin epätodennäköistä, että aineisto olisi tämän vuoksi
esimerkiksi kapeutunut, koska tutkimusaihe ei ollut millään tavalla arkaluontoinen.
Aineistonkeruun yhteydessä tuli esiin asiantuntijoiden näkemys tutkimusaiheen tärkey-
destä.

Käsitteitä voidaan Morsen ym. (1996b) mukaan arvioida niiden määritelmien, ominai-
suuksien, edellytysten ja seurausten sekä rajaamisen kannalta. Kriteerit on tarkoitettu
käsitteen kypsyyden tai kehitysasteen arviointiin. Tässä yhteydessä kriteerejä sovelletaan
tutkimuksen tulosten, erityisesti käsitteiden määritelmien arvioimiseen, koska käsitteiden
kypsyyden arvioiminen sinänsä ei ole ollut tämän tutkimuksen tarkoitus.

Tässä tutkimuksessa muodostetut määritelmät perustuvat käsitteiden tunnistettuihin
ominaisuuksiin; tämän nojalla määritelmiä voitaneen pitää kattavina ja käsitteiden omi-
naisuuksia yksilöityinä (ks. Morse ym. 1996b). Tuloksena esitettyjä määritelmiä ja omi-
naisuuksia tukee myös se, että sekä teoreettisen että empiirisen vaiheen tulokset olivat
samansuuntaisia, sekä se, että tuotetun mallin sisältö on samansuuntainen aikaisemman
tutkimustiedon kanssa. Toisaalta on huomattava, että käytetyllä aineistolla ja menetel-
mällä on vaikutusta tulokseen, samoin kuin tutkijalla, jonka subjektiivisen tulkinnan
tulosta ominaisuudet ja määritelmät ovat. Määritelmät ja käsitteiden ominaisuudet saattai-
sivat siten olla toisenlaiset toisella aineistolla, menetelmällä tai toisen tutkijan analysoi-
mana. Määritelmät ovat laajat ja luonteeltaan teoreettiset, joten niiden perusteella käsit-
teitä ei voida suoraan mitata; toisaalta tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin muodostaa
teoreettiset määritelmät lähtökohdaksi käsitteiden jatkokehitykselle. Käsitteiden seurauk-
sia ja edellytyksiä ei ole tässä tutkimuksessa tarkasteltu sillä tarkkuudella, kuin käsittei-
den arviointi edellyttäisi (ks. Morse ym. 1996b). Niitä voidaan jossain määrin tunnistaa
määritelmistä ja käsitteiden välisistä yhteyksistä, mutta niiden osalta tämän tutkimuksen
tulos jää pinnalliseksi. Keskeisin tämän tutkimuksen tulosten puute on käsitteiden rajaa-
misessa; käsitteiden rajat ovat tarkentumattomat, ja lähikäsitteitä ei ole tässä tutkimuk-
sessa tarkasteltu (kuten ei muitakaan ”wilsonilaisia” käsitteiden tunnusmerkkejä käsittei-
den ominaisuuksia lukuun ottamatta). Käsitteiden jatkokehitys ja operationaalistaminen
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vaativatkin ensin käsitteiden täsmällisempää rajaamista ja lähikäsitteiden systemaattista
määrittämistä (ks. Morse ym. 1996b).

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on Huhtisen ym. (1994) mukaan
otettava huomioon myös tutkimuksen raportointi (ks. myös Kiviniemi 2001). Tieteellisen
tutkimusraportin tulisi olla looginen, asiakielinen, tiivis ja sävyltään neutraali. Raportissa
tulisi kuvata ja arvioida tutkimusprosessia ja menetelmää, ja keskeiset tulokset tulisi esit-
tää pelkistetyssä tai tiivistetyssä muodossa. (Huhtinen ym. 1994.) Tämä tutkimus on
raportoitu yhdistämällä perinteinen tutkimusraportin rakenne hybridisen käsiteanalyysi-
menetelmän rakenteeseen, kuten Schwartz-Barcott ja Kim (2000) suosittelevat. Tällä rat-
kaisulla on pyritty selkiinnyttämään tutkimuksen etenemistä ja menetelmää lukijalle. Vaa-
timus raportin tiiviydestä on jossain määrin rajoittanut raportoinnin tarkkuutta, mutta tut-
kimuksen eteneminen on pyritty raportoimaan niin tarkasti, että lukija löytää raportista
olennaiset tiedot. Tutkimuksen kaikkien vaiheiden tulokset on esitetty raportissa myös
kuvioin ja taulukoin.

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy Varton (1992) mukaan vielä tutkimuksen päte-
vyys, joka viittaa siihen, miten hyvin tai huonosti tutkimus vastaa tutkimuskohdetta ja tut-
kimukselle asetettuja päämääriä (tutkimustehtäviä). Tässä tutkimuksessa on pyritty osoit-
tamaan tutkimustulosten nouseminen vain aineistosta, ja tutkimuksella on saatu vastaus
kaikkiin tutkimustehtäviin ja tutkimuksen tarkoitukseen.

6.2 Eettiset näkökohdat

Laadullisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset liittyvät yleensä tiedonantajiin, tutkijaan
itseensä tai tutkimustiedon käyttöön. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon
erityisesti yleiseen tutkimusetiikkaan ja tiedonantajien kohteluun liittyviä eettisiä näkö-
kohtia (ks. Pietarinen 1999, Muinonen 2000). Tutkija pyrki toimimaan hyvän tekemisen,
ihmisarvon kunnioittamisen, tietoisen suostumuksen ja oikeudenmukaisuuden periaattei-
den sekä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (ks. Häyry 1999, Pietarinen 1999, Polit
& Beck 2004 ja 2006). Lisäksi tutkimuksen toteuttaminen siten, että tutkimustulos on
mahdollisimman luotettava, on tutkimuseettinen näkökohta: tämä tarkoittaa sitä, että tut-
kija pyrkii kaikin tavoin raportoimaan tutkimustuloksen totuudenmukaisesti ja arvova-
paasti (Christians 2000).

Hyvän tekemisen periaate tarkoittaa sitä, että tutkimuksesta tulee olla hyötyä tiedonan-
tajille itselleen tai jollekin muulle taholle (Burns & Grove 1997, Vehviläinen-Julkunen
1998, Häyry 1999, Christians 2000, Polit & Beck 2004 ja 2006). Tästä tutkimuksesta voi-
vat hyötyä ensisijaisesti radiografian koulutus, tutkimus ja radiografiatiede, vaikka ei-klii-
ninen, käytäntöön liittymätön tutkimus voi välillisesti hyödyttää käytäntöäkin (Häyry
1999). Hyvän tekemisen periaatteeseen liittyy myös vahingon välttäminen eli tutkijan vel-
vollisuus estää tai minimoida tutkimuksesta aiheutunut haitta (Niiniluoto 1991, Burns &
Grove 1997, Vehviläinen-Julkunen 1998, Pietarinen 1999, Häyry 1999, Christians 2000,
Polit & Beck 2004 ja 2006). Tämän tutkimuksen ei arvioitu aiheuttavan tiedonantajille
muita kuin käytännön haittoja. Niitä olivat lähinnä tutkimukseen osallistumisen vaatima
aika ja vaiva, ja ne pyrittiin minimoimaan sopimalla haastatteluajat tiedonantajien aika- ja
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paikkatoiveiden mukaisesti ja joustamalla kirjallisen materiaalin kommenttien palautus-
ajassa tiedonantajien kiireiden vuoksi.

Ihmisarvon kunnioittamisen periaate tarkoittaa tiedonantajien itsemääräämisoikeuden
kunnioittamista ja tietoisen suostumuksen mahdollistamista (Burns & Grove 1997,
Vehviläinen-Julkunen 1998, Häyry 1999, Pietarinen 1999, Christians 2000, Polit & Beck
2004 ja 2006). Tiedonantajien itsemääräämisoikeutta pyrittiin kunnioittamaan valitse-
malla tiedonantajiksi henkilöitä, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisesti halukkaiksi osallis-
tumaan tutkimukseen. Tutkija kertoi tiedonantajille, että heillä on oikeus jäädä pois tutki-
muksesta missä vaiheessa tahansa ja/tai halutessaan kieltää aineistonsa käyttö. Heitä
myös kehotettiin ottamaan tutkijaan yhteyttä, mikäli heillä olisi kysyttävää tai kommen-
toitavaa tutkimuksen kuluessa. Tutkija informoi tiedonantajia tutkimuksesta ja tiedonan-
tajien roolista tiedonantajia hakiessaan ja heti heidän ilmoittauduttuaan sekä kirjallisen
materiaalin toimittamisen yhteydessä saatekirjeellä. Sen yhteydessä tutkija pyysi tiedon-
antajia vielä antamaan kirjallisen tietoisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta.
(Ks. Field & Morse 1985, Burns & Grove 1997, Häyry 1999, Christians 2000, Polit &
Beck 2004 ja 2006.) Tutkija pyrki kohtelemaan tiedonantajiaan kaikin tavoin tasapuoli-
sesti, oikeudenmukaisuusperiaatetta kunnioittaen (ks. Burns & Grove 1997, Häyry 1999,
Polit & Beck 2004 ja 2006). Tasapuolisuutta pyrittiin turvaamaan myös sillä, että tiedon-
antajia haettiin kaikista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.

Tässä tutkimuksessa keskeinen eettinen kysymys on tiedonantajien yksityisyyden ja
anonymiteetin turvaaminen (ks. Burns & Grove 1997, Christians 2000, Polit & Beck
2004 ja 2006), koska mahdollisten tiedonantajien joukko on rajattu ja alalla toimijat tun-
tevat toisensa hyvin. Anonymiteettiä pyrittiin turvaamaan kuvailemalla tiedonantajajouk-
koa tutkimusraportissa yleisluonteisesti ja vain niiden ominaisuuksien osalta, jotka arvioi-
tiin tarpeelliseksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta; näin siitäkin huoli-
matta, että tutkimusaihe ei ole arkaluontoinen, tai kohdistu suoranaisesti tiedonantajien
asioihin. Tutkija ei kertonut tiedonantajille, ketä muut tiedonantajat olivat; joskus samassa
oppilaitoksessa työskentelevät tiedonantajat olivat tietoisia toistensa osallistumisesta,
mutta olivat itse tuoneet sen toistensa tiettäväksi. Anonymiteetin turvaamiseksi tutkija
käytti tiedonantajista koodinimiä ja hävitti haastattelunauhat välittömästi auki kirjoituk-
sen jälkeen.

Tutkimuksen luonteen vuoksi yleinen tutkijan etiikka on tässä tutkimuksessa myös
keskeisessä asemassa. Tutkija itse ja hänen toimintansa on eettinen kysymys esimerkiksi
tutkijan pätevyyden, vastuullisuuden, resurssien käytön ja rehellisyyden osalta, ja sen
vuoksi tutkijan tulisi toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (Pietarinen 1999,
Hirsjärvi ym. 2001). Tutkijan toiminta voi olla epäeettistä joko toiminnan epärehellisyy-
den tai huolimattomuuden takia (Mäkelä 1991). Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki turvaa-
maan toimintansa eettisyyttä perehtymällä huolellisesti käyttämiinsä menetelmiin, hake-
malla ohjausta, raportoimalla tutkimuksen toteutuksen ja tulokset rehellisesti ja tarkasti
(mm. huolellisuus viittaustekniikassa) sekä arvioimalla tutkimustaan ja tuloksia kriitti-
sesti (ks. Mäkelä 1991, Niiniluoto 1991, Pietarinen 1999, Hirsjärvi ym. 2001). Myös tut-
kimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu; tässä tutkimuksessa sitä tuki tutkijan aito kiin-
nostus aiheeseen (ks. Niiniluoto 1991, Pietarinen 1999). Tähän tutkimukseen ei ole liitty-
nyt esimerkiksi ulkopuolista rahoitusta, joten resurssien käyttöön liittyvät eettiset kysy-
mykset eivät ole tässä tutkimuksessa keskeisiä. Eettisenä näkökohtana tutkija on esittänyt
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tutkimusraportissa oman näkemyksensä tutkimustulosten hyödyntämisen rajoista ja mah-
dollisuuksista (ks. Vehviläinen-Julkunen 1998, Pietarinen 1999).

6.3 Tulosten tarkastelua

6.3.1 Yleistä tarkastelua suhteessa tutkimuksen lähtökohtiin

Tässä tutkimuksessa tarkastellut käsitteet ovat abstrakteja, laajoja ja teoreettisia (ks.
McEwen 2002e, Hardy 2004), mikä on osaltaan vaikeuttanut niiden tutkimista. Käsittei-
den luokittelutapojen suhteen tässä tutkimuksessa analysoituja käsitteitä voitaneen pitää
summatiivisina, tieteellisinä käsitteinä (ks. Keck 1994, Kyngäs & Hentinen 1997, Morse
2000 ja 2004), joskin radiografian keskeiset käsitteet eivät vielä ole niin täsmällisesti
määriteltyjä ja rajattuja kuin niiden Morsen (2000 ja 2004) mukaan tulisi olla, ts. käsittei-
tä ei tämän tutkimuksen perusteella vielä voida pitää kypsinä (ks. Morse ym. 1996b). Tut-
kimuksessa on pyritty käsiteanalyysin avulla tunnistamaan käsitteiden keskeisiä ominai-
suuksia, joiden perusteella käsitteille on muodostettu teoreettiset määritelmät (ks. Walker
& Avant 1992, Morse 2000, Smith & Liehr 2003, Hardy 2004). Käsitteiden tyypillisiä
ominaisuuksia kuvaavina näitä määritelmiä voitaisiin pitää myös reaalimääritelminä (ks.
Leminen 1975, Niiniluoto 1999).

Analyysin yhteydessä on pyritty myös muodostamaan käsitystä käsitteiden mitattavuu-
desta (ks. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000). Analyysin perusteella todetaan, että
tutkimuksen tuloksena tuotetut määritelmät eivät ole suoraan testattavissa tai mitattavissa
(ks. mm. Keck 1994). Tulos voi kuitenkin auttaa käsitteiden operationaalistamisessa,
jossa voitaneen hyödyntää esimerkiksi käsitteiden ominaisuuksien luokituksia. Käsittei-
den välisten yhteyksien osalta tämä tutkimus jää yleisluontoiselle tasolle (vrt. mm. Keck
1994), minkä vuoksi myöskään yhteydet eivät ole tämän tutkimuksen perusteella suoraan
testattavissa.

Tämän tutkimuksen epistemologisena lähtökohtana oli näkemys sekä teoreettisen että
empiirisen tiedon tarpeellisuudesta luotettavan kuvauksen saamiseksi. Tämä lähtökohta
osoittautui tutkimuksen kuluessa paikkansapitäväksi. Teoreettisen ja empiirisen vaiheen
tulokset olivat samansuuntaisia, mutta kirjallisuusaineisto jätti monia avoimia kysymyk-
siä, joihin empiirinen aineisto antoi kaivattuja vastauksia ja tarkennuksia. Tähän liittyen
tutkimuksen metodologinen lähtökohta (hybridisen käsiteanalyysin ja laadullisen näkö-
kulman tarkoituksenmukaisuus tutkittavan ilmiön kannalta) näyttäisi myös pitäneen paik-
kansa (ks. mm. Schwartz-Barcott & Kim 1986 ja 2000, Polit & Beck 2004).

Tämän tutkimuksen tuloksena alkuperäiset hoitotieteen käsitteet muuttuivat sisällölli-
sesti, kun niitä tarkasteltiin radiografian kontekstissa. Näin ollen tämän tutkimuksen voisi
ajatella tukevan dispositionaalisen ja käsitteiden dynaamisuutta painottavan näkökulman
mukaista näkemystä käsitteestä (ks. Rodgers 1989, 2000b ja 2000c, Juvakka 1998, Barrett
2002, Hardy 2004).

Tutkimuksen myötä tutkijalle vahvistui käsitys siitä, että tutkittavat käsitteet kosketta-
vat sekä radiografiatiedettä että radiografian käytäntöä ja koulutusta, ilmenevät kaikilla
näillä alueilla ja vaikuttavat keskeisesti siihen, miten nämä alueet toimivat ja kommuni-
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koivat toistensa kanssa. Tämän perusteella tämä tutkimus näyttäisikin tukevan myös
näkemystä tieteen, käytännön ja koulutuksen vuorovaikutuksesta (ks. Morse ym. 1996,
Fawcett 2004, Meleis 2005) ja käsitteiden merkittävästä tehtävästä siinä teorian ja tutki-
mustiedon osana, erityisesti radiografiatieteen kaltaisella ns. ammatillisella tieteenalalla
(ks. Donaldson & Crowley 1978 ja 2004, Gortner 2004, Winters & Ballou 2004).

Seuraavassa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia suhteessa radiografian aikaisempiin
tutkimuksiin ja radiografiatieteeseen sekä suhteessa hoitotieteeseen.

6.3.2 Tulosten tarkastelua suhteessa radiografiaan 

6.3.2.1 Tulosten tarkastelua suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin

Röntgenhoitajan työssä ”hoitotyötä” on aikaisempien tutkimusten mukaan potilaan fyysi-
nen hoitaminen (Valtonen 2000) tai potilaan hoidollinen tukeminen (Karhu-Hämäläinen
2002). Tämän tutkimuksen mukaan nämä yhdessä muodostavat alueen, joka sisällöllises-
ti näyttäisi vastaavan hoitotyötä, mutta josta tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä poti-
laan hoito ja palvelu, ja joka on nimenomaan potilaan kanssa tehtävää työtä. radiogra-
fiassa hoitotyö yhdistetään tai näytettäisiin usein yhdistettävän tai rinnastettavan sairaan-
hoitajan (tai sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön) työhön (ks. mm. Laukkala
1994, 1995 ja 1998, Valtonen 2000).

Tässä tutkimuksessa kliinisessä röntgenhoitajan työssä ilmeni sekä kaikelle terveyden-
huollolle yhteisiä että röntgenhoitajan työlle ainutlaatuisia alueita. Myös aikaisemmissa
tutkimuksissa potilaan hoitoon liittyvä osa työstä nähdään muun terveydenhuollon kanssa
yhteisenä alueena ja säteilynkäyttö sinä tekijänä, joka erottaa röntgenhoitajan työn muusta
terveydenhuollosta (Valtonen 2000, Walta 2001). Tässä tutkimuksessa ainutlaatuiseksi
alueeksi määriteltiin kuitenkin (pelkän säteilynkäytön sijasta) teknisen säteilynkäytön ja
säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun saumaton yhdistäminen.

Tämän tutkimuksen mukaan kliininen röntgenhoitajan työ muodostuu siis teknisen
säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun osa-alueiden yhdistämi-
sestä. Aikaisempien tutkimusten ja tarkastelujen tulos on samansuuntainen: myös niissä
röntgenhoitajan työn katsotaan muodostuvan teknisestä ja hoidollisesta osa-alueesta, riip-
pumatta siitä, miten työtä on nimetty (Laukkala 1994, 1995 ja 1998, Valtonen 2000, Walta
2001, Karhu-Hämäläinen 2002). Tekninen säteilynkäyttö ja säteilysuojelu on tämän tutki-
muksen mukaan se alue, jonka hallinnalle työn koko ytimen hallinta voi kehittyä, ts. rönt-
genhoitajan on hallittava tekninen säteilynkäyttö ja säteilysuojelu kyetäkseen optimaali-
sesti hoitamaan ja palvelemaan potilasta. Tätä näkemystä tukevat sekä Laukkala (1994 ja
1995) että Radiografian ammattisanasto-työryhmä (Laukkala 1998).

Hoitotyö-termiä radiografian yhteydessä ovat aiemmin kritisoineet Laukkala (1994 ja
1995) sekä ammattisanasto-työryhmä (Laukkala 1998). Työryhmä käyttää röntgenhoita-
jan työstä nimitystä radiografiatyö (Laukkala 1998), ja Laukkala (1994 ja 1995) nimi-
tystä radiologinen hoitotyö, jota Laukkala esittää korvattavaksi käsitteellä kliinisen
kuvantamisen ja sädehoidon hoitotyö. Sekä radiografiatyö että kliinisen kuvantamisen ja
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sädehoidon hoitotyö näyttäisivät sisällöllisesti vastaavan tässä tutkimuksessa valittua
käsitettä kliininen röntgenhoitajan työ.

Tässä tutkimuksessa päädyttiin kliininen röntgenhoitajan työ -käsitteen valintaan,
koska ”röntgenhoitajan työ” on tämän tutkimuksen perusteella selkein käsite kattamaan
kaikki työn osa-alueet ja prosessit (toisin kuin esimerkiksi käsitteet radiografiatyö, kliini-
nen radiografia tai kuvantaminen ja sädehoito, joiden käyttö ja merkitys suhteessa toi-
siinsa näyttäisi vielä olevan tarkentumatonta). Etuliite ”kliininen” kiinnittää työn tervey-
denhuollon kontekstiin ja kuvaa sitä, että kyseessä on nimenomaan potilaaseen ja tervey-
denhuollon asiakkaaseen liittyvä työ (ks. Laukkala 1998). Kliininen röntgenhoitajan työ
voitaisiin kääntää englanniksi esimerkiksi ”clinical radiography and radiotherapy”, joka
sisällöllisesti vastaisi suomenkielistä käsitettä. Englannin kielessä ”radiography”-käsite ei
yleensä sisällä sädehoitoa, vaan molemmista puhuttaessa käytetään ilmaisutapaa ”radio-
graphy and radiotherapy”.

Walta (2001) erottaa röntgenhoitajan työssä erilaisten tekojen luokkia, jotka ovat
samansuuntaiset tässä tutkimuksessa esitettyjen työn osa-alueiden kanssa. Esimerkiksi
vastuuteot (mm. potilaasta, laitteesta ja osaston päiväohjelmasta huolehtiminen), logisti-
set teot (mm. potilaan, lähetteen tai laitteiden siirtäminen), kognitiiviset teot (mm. poti-
laan tarkkailu, toisten toimijoiden seuraaminen, teknisten ratkaisujen varmistaminen) ja
ennakoivat ja valmiutta ylläpitävät teot (mm. potilaan, laitteiden ja tilojen valmistami-
nen) ovat nähtävissä kaikilla kolmella osa-alueella, informatiivis-kommunikatiiviset teot
(mm. potilaan ja muiden ammattilaisten ohjaus) potilaan hoidon ja palvelun sekä toimin-
taympäristön palvelun osa-alueella, ja inhimillis-sosiaaliset teot (mm. potilaan auttami-
nen) sekä kliiniset teot (mm. hoitotoimenpiteiden toteuttaminen) pääosin potilaan hoidon
ja palvelun osa-alueella.

Walta (2001) katsoo potilaan ja laitteen asettelun kuuluvan tekoihin, joita hän nimittää
erityisiksi ja vain röntgenhoitajan työlle tyypillisiksi radiografisiksi teoiksi. Myös tässä
tutkimuksessa potilaan asettelu tutkimus- tai hoitoasentoon katsottiin työn sisällöksi,
jossa selkeästi ilmenee potilaan hoidon ja palvelun sekä teknisen säteilynkäytön ja sätei-
lysuojelun saumaton yhdistyminen. Säteilyttäminen (eksponointi kuvan otossa tai säde-
hoidossa) tai muun energian käyttö ja toisaalta säteilysuojelun toteuttaminen liittyi tässä
tutkimuksessa kuitenkin ensisijaisesti työn teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun
osa-alueeseen, joskin ne potilaan hoidon kanssa yhdistyessään muodostavat työn ytimen,
samaan tapaan kuin Wallan (2001) tutkimuksessa.

Kliiniseen röntgenhoitajan työhön kuuluu tämän tutkimuksen mukaan myös tervey-
denhuollon toimintaympäristön palvelu. Myös Wallan (2001) mukaan toimintaympäristön
huomioon ottaminen on röntgenhoitajan työssä keskeistä. Lisäksi toimintaympäristö tulee
esiin ammattisanastossa (Laukkala 1998) ja Laukkalan (1994) radiologisen hoitotyön
määritelmästä, joskin ne eivät selkeästi ilmennä toimintaympäristön palvelemisen aja-
tusta.

Tämän tutkimuksen mukaan kliininen röntgenhoitajan työ perustuu tietojen ja taitojen
muodostamaan asiantuntijuuteen, ja sille on ominaista päätöksenteko, joka on luonteel-
taan optimoivaa. Myös Valtosen (2000) ja Wallan (2001) mukaan röntgenhoitajan työ
vaatii monipuolista tiedollista ja taidollista perustaa, jolle asiantuntijuus voi kasvaa, sekä
kykyä tilanteenmukaiseen päätöksentekoon. Turvallisuus on Wallan (2001) mukaan työn
yksi päämäärä. Tässä tutkimuksessa turvallisuus liittyi kiinteästi vastuuseen, minkä perus-
teella työn ominaisuudeksi nimettiin turvallisuusvastuu. Kliininen röntgenhoitajan työ on
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luonteeltaan prosessimaista myös Laukkalan (1994) mukaan, ja laatunäkökulmat ovat
työssä keskeisiä.

Tässä tutkimuksessa kliinisen röntgenhoitajan työn lähtökohdiksi muodostuivat yksi-
löllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jotka ilmenevät
kaikilla työn osa-alueilla. Myös aikaisemmat tutkimukset toivat esiin potilaslähtöisyyden
kliinisen röntgenhoitajan työn lähtökohtana (Laukkala 1994 ja 1998, Valtonen 2000,
Walta 2001, Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003), ja toisaalta työhön liitty-
vän monitahoisen yhteistyön (Laukkala 1994, Valtonen 2000, Walta 2001, Luoto-
linna-Lybeck 2003). Röntgenhoitajan työn mieltäminen osaksi terveydenhuollon suurem-
paa kokonaisuutta (Laukkala 1994, Walta 2001), yksiköiden välisen tiedonkulun merki-
tys (Luotolinna-Lybeck 2003) ja toisen ammattilaisen konsultointi (Karhu-Hämäläinen
2002) ilmensivät tässä tutkimuksessa terveydenhuollon toimintaympäristön palveluun
liittyvää osa-aluetta.

Ympäristö-käsitteen osalta aikaisemmat tutkimukset tukevat tämän tutkimuksen näke-
mystä toimintaympäristön teknisyydestä, vaihtelevuudesta, turvallisuuden keskeisyy-
destä sekä siitä, että ympäristö voi olla ihmiselle negatiivinen kokemus (Valtonen 2000,
Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003). Tämän tutkimuksen mukaan ympä-
ristö ohjaa kliinistä röntgenhoitajan työtä, ja myös Wallan (2001) mukaan ympäristön
muuttuminen vaikuttaa työhön ja koulutukseen. Kliinisellä röntgenhoitajan työllä voi-
daan tämän tutkimuksen mukaan vaikuttaa positiivisesti potilaan kokemukseen ympäris-
töstään. Samansuuntainen näkemys ilmenee Luotolinna-Lybeckin (2003) tutkimuksesta,
jossa nostetaan esiin ympäristön kehittäminen potilasystävällisemmäksi.

Toimintaympäristön lisäksi radiografian ympäristö voidaan tämän tutkimuksen perus-
teella nähdä kulttuuriympäristönä, kognitiivisena ympäristönä ja röntgenhoitajien asian-
tuntijuuden muodostamana ympäristönä. Oppimisympäristön näkökulma tuli esiin myös
Jarosen (2005) tutkimuksessa. Röntgenhoitajien asiantuntijuusaluetta on käsitelty muun
muassa Valtosen (2000) ja Wallan (2001) tutkimuksissa, mutta niissä röntgenhoitajien
asiantuntijuusaluetta ei suoranaisesti ole nähty ympäristönä. Kulttuuriympäristön ideolo-
gis-normatiivisia ja sosiaalis-kommunikatiivisia tekijöitä ilmenee myös aikaisemmissa
tutkimuksissa (mm. Aalto 1997, Valtonen 2000, Walta 2001, Karhu-Hämäläinen 2002,
Jaronen 2005). Turvallisuusnäkökulma on jollain tavalla löydettävissä useimmista aikai-
semmista tutkimuksista, joskaan niissä ei suoranaisesti puhuta turvallisuuskulttuurista.
Toisaalta on huomattava, että käsite on radiografiassa vielä suhteellisen uusi (ks. Servo-
maa & Holopainen 2005).

Terveys on tämän tutkimuksen mukaan kliinisen röntgenhoitajan työn tavoite, ja siihen
pyritään tutkimalla ja hoitamalla potilasta sekä lisäämällä säteilyturvallisuutta. Tervey-
dellä voidaan siten katsoa olevan ohjausvaikutusta kliiniseen röntgenhoitajan työhön, ja
toisaalta työllä on positiivista vaikutusta terveyteen. Myös Valtosen (2000) mukaan kliini-
sen röntgenhoitajan työn lähtökohta on potilaan fyysinen terveystarve (myös Aalto 1997,
Walta 2001), ja tutkimus tehdään potilaan terveydentilan selvittämiseksi tai potilaan hoi-
tamiseksi (myös Laukkala 1994 ja 1998). Työn avulla minimoidaan väestön säteilyrasi-
tusta myös Laukkalan (1994 ja 1998) mukaan.

Tämän tutkimuksen tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten kanssa siinä,
että kliininen röntgenhoitajan työ voi aiheuttaa potilaalle myös fyysisen tai psyykkisen
terveyshaitan (Walta 2001, Karhu-Hämäläinen 2002). Sekä tämän että aikaisempien tutki-
musten mukaan ihmisen yksilölliset ominaisuudet voivat vaikuttaa haittaan (Heikkilä
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1998, Karhu-Hämäläinen 2002), ja potilas kokee haitan yksilöllisesti (Heikkilä 1998,
Luotolinna-Lybeck 2003).

Tämän tutkimuksen perusteella ihminen voidaan radiografiassa nähdä sekä yksilönä
että yhteisönä, jossa fyysisyys korostuu, mutta joka siitä huolimatta on aina myös hen-
kis-sosiaalinen, hengellis-filosofinen ja tiedollis-kommunikatiivinen kokonaisuus. Ihmi-
sen yksilöllisyys (Aalto 1997, Heikkilä 1998, Valtonen 2000, Walta 2001) ja toisaalta
yhteisöllisyys (Heikkilä 1998, Luotolinna-Lybeck 2003) ilmenevät myös aikaisemmista
tutkimuksista. Niissä tulee esiin myös ihmisen fyysisyyden korostuminen radiografiassa
(Valtonen 2000) ja siihen liittyvä anatomisen osaamisen merkitys (Jaronen 2005), mutta
toisaalta myös ihmisen henkiset, sosiaaliset, tiedolliset ja toiminnalliset piirteet korostuvat
(Aalto 1997, Heikkilä 1998, Karhu-Hämäläinen 2002). Aikaisemmat tutkimukset ovat
tämän tutkimuksen kanssa samansuuntaisia siinä, että potilaan ominaisuuksilla ja toisaalta
potilaan kohtaamisella ja hoitosuhteella on merkitystä tutkimuksen tai hoidon onnistumi-
seen (Valtonen 2000, Karhu-Hämäläinen 2002, Luotolinna-Lybeck 2003) samoin kuin
potilaan kokemukseen tutkimuksesta tai hoidosta (Heikkilä 1998).

Tutkimuksessa tuotettu malli näyttäisi sopivan suhteellisen hyvin aikaisempien tutki-
musten tutkittaviin ilmiöihin. Esimerkiksi röntgenhoitajan työtä ja siinä tarvittavaa osaa-
mista tarkastelevan tutkimuksen (Valtonen 2000) voisi katsoa kohdistuvan kliinisen rönt-
genhoitajan työn ja ihmisen väliseen ohjausvaikutukseen: osaaminen on ihmisen ominai-
suus, jota kliininen röntgenhoitajan työ ohjaa. Toisaalta tutkimus lapsesta teknisessä hoi-
toympäristössä (Luotolinna-Lybeck 2003) näyttäisi kohdistuvan kokemisyhteyteen ihmi-
sen ja ympäristön, ja toisaalta ihmisen ja kliinisen röntgenhoitajan työn välillä (lapsen
kokemus ympäristöstä ja toiminnasta), kliinisen röntgenhoitajan työn ja ympäristön posi-
tiiviseen yhteyteen (miten kliinisellä röntgenhoitajan työllä voidaan parantaa ympäristöä)
sekä kliinisen röntgenhoitajan työn ja ihmisen väliseen tekemisyhteyteen (miten kliini-
sellä röntgenhoitajan työllä voidaan vaikuttaa ihmiseen ja hänen kokemukseensa). Myös
tutkimus potilaan odotuksista ja kokemuksista sädehoitojakson aikana (Karhu-Hämäläi-
nen 2002) kohdistuu ihmisen, kliinisen röntgenhoitajan työn ja ympäristön välisiin koke-
misyhteyksiin. Edelleen esimerkiksi tutkimus sikiölle röntgentutkimuksissa aiheutuvasta
säteilyaltistuksesta ja säteilyriskistä (Kettunen 2004, tämän tutkimuksen kirjallisuusai-
neistossa, ks. teoreettinen vaihe ja liite 1) näyttäisi sopivan tuotettuun malliin siten, että
siinä tutkimuskohteena ovat ihmisen negatiivinen vaikutus terveyteen (ihmisen ominai-
suuksien vaikutus säteilyriskiin) sekä kliinisen röntgenhoitajan työn vaikutus terveyteen,
joka on sekä negatiivista (säteilyaltistus ja säteilyriski) että positiivista (hyödyn maksi-
mointi ja haitan minimointi optimaalisella päätöksenteolla).

6.3.2.2 Tulosten tarkastelua suhteessa radiografiatieteeseen

Radiografian ammattisanasto nostaa esiin käsitteen radiografiatiede, jolla tarkoitetaan
”radiografiatyötä ja radiografian koulutusta ja niiden perusteita koskevaa tutkimustoimin-
taa ja tietoaineista” (Laukkala 1998). Laukkala (1995) puolestaan esittää, että röntgenhoi-
tajien ammatillinen tiede nimettäisiin ”kliinisen kuvantamisen ja sädehoidon tieteeksi”.
Sen tutkimuskohde on Laukkalan (1995) mukaan tekninen hoitaminen, ts. tekniikan ja
hoitamisen yhdistäminen.
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Tämän tutkimuksen perusteella radiografiatieteen nimeksi näyttäisi sopivan kliininen
radiografiatiede (englanniksi esimerkiksi ”clinical science of radiography and radio-
therapy”. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on tutkijan ehdotus tämän tutkimuksen
perusteella, ei esimerkiksi kansainvälisesti vakiintunut ilmaisutapa. Etuliite ”kliininen”
ilmentäisi tieteenalan terveysnäkökulmaa ja sijoittumista terveystieteiden joukkoon (vrt.
kliininen röntgenhoitajan työ – röntgenhoitajan työ). Tällä hetkellä tieteenalaa nimitetään
hieman vaihtelevasti ”radiografian tieteenalaohjelmaksi”, ”radiografiaksi” tai ”radiogra-
fiatieteeksi”. Tieteenalan nimeäminen kliiniseksi radiografiatieteeksi selkiinnyttäisi tie-
dettä kuvaavan käsitteen ja radiografia-käsitteen suhdetta ja mahdollistaisi radiogra-
fia-käsitteen käytön laajassa merkityksessä ammattisanaston mukaisesti (ks. Laukkala
1998). Kliininen radiografiatiede -käsite myös erottaisi tieteenalan mahdollisista muista
”radiografiatieteistä” (esimerkiksi teollisuus- ja ympäristöradiografiasta).

Edellisen mukaisesti voitaisiin esittää, että tässä tutkimuksessa muodostettu malli
kuvaa kliinisen radiografian tutkimuskohdetta. Tarkalleen ottaen malli koostuu kliinisen
radiografiatieteen keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä (ks. mm.
Donaldson & Crowley 1978, Bishop 1994c, Kim 2000, Eriksson 2002, Lauri & Kyngäs
2005, Meleis 2005), mutta koska tiede on kiinteässä yhteydessä käytäntöön ja koulutuk-
seen, voitaneen kliinisen radiografiatieteen keskeisiä käsitteitä pitää keskeisinä myös käy-
tännön ja koulutuksen, ts. koko radiografian (ks. Laukkala 1998) kannalta.

Tämän tutkimuksen perusteella kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohteita voisivat
olla seuraavat: (1) teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja pal-
velun saumaton yhdistäminen terveydenhuollon toimintaympäristön palvelussa, joka
muodostaa kliinisen röntgenhoitajan työn ytimen; kliininen röntgenhoitajan työ teoreetti-
seen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen ja ohjaaviin tekijöihin perustuvana ja
prosessimaisessa toimintamallissa toteutuvana toimintana; sekä turvallisuusvastuu ja
optimoiva päätöksenteko kliinisessä röntgenhoitajan työssä, (2) radiografian ympäristö
fyysisenä toimintaympäristönä terveydenhuollossa, kulttuuriympäristönä, kognitiivisena
ympäristönä ja röntgenhoitajien asiantuntijuusympäristönä, (3) kokonaisvaltainen ter-
veys ja sairaus radiografiassa muuttuvana tilana sekä säteilyn välilliset vaikutukset ter-
veyteen ja sairauteen, (4) kokonaisvaltainen ja muuttuva ihminen radiografiassa arvok-
kaana yksilönä ja yhteisönä, (5) kliinisen röntgenhoitajan työn, ympäristön, terveyden ja
sairauden sekä ihmisen väliset yhteydet, jotka ovat positiivisia, negatiivisia, luonnehti-
via, ohjaavia ja tekemis- ja kokemisyhteyksiä.

Esitystä voi kritisoida siitä, että se liittyy hyvin keskeisesti röntgenhoitajan ammattiin
ja työhön sekä terveydenhuoltoon (vrt. esim. Laukkala 1998, Donaldson & Crowley
2004). Toisaalta esimerkiksi teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoi-
don ja palvelun saumaton yhdistäminen on yleensä röntgenhoitajan aluetta, mutta jois-
sain tilanteissa voi kuvata myös toisen ammattilaisen työtä (esimerkiksi ultraäänitutki-
muksia tekevä kätilö tai isotooppitutkimuksissa toimiva bioanalyytikko).

Mallin neljä käsitettä näyttäisivät tämän tutkimuksen perusteella olevan soveltuvia ja
keskeisiä kliinisessä radiografiatieteessä ja radiografiassa. On kuitenkin huomattava, että
keskeisiä käsitteitä voi olla enemmänkin (esimerkiksi röntgenhoitajakoulutus, ks. Lauk-
kala 1998), ja niiden myötä myös esitys tutkimuskohteesta voi laajentua. Esimerkiksi
energia ja säteily liittyvät tämän tutkimuksen perusteella sekä kliiniseen röntgenhoitajan
työhön, ympäristöön, terveyteen että ihmiseen. Ne liittyvät myös moniin käsitteiden väli-
siin yhteyksiin (esimerkiksi kliinisen röntgenhoitajan työn positiivinen ja negatiivinen
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yhteys terveyteen tai ympäristön luonnehtimisyhteys kliiniseen röntgenhoitajan työhön).
Tällä perusteella niiden voitaisiinkin katsoa olevan merkittäviä myös kliinisen radiogra-
fiatieteen tutkimuskohteen kannalta.

6.3.3 Tulosten tarkastelua suhteessa hoitotieteen käsitteisiin

Seuraavassa tutkimuksen tuloksia peilataan hoitotieteen näkemykseen hoitotyö-, ympäris-
tö-, terveys- ja ihminen-käsitteistä. Tämän avulla pyritään tunnistamaan ominaisuuksia,
joiden osalta radiografian käsitteet ovat yhteneväisiä ja toisaalta erilaisia hoitotieteen
käsitteisiin nähden. On huomattava, että tämän tutkimuksen tulos saattaa olla eri abstrak-
tiotasolla kuin hoitotieteen määritelmät käsitteilleen; erityisesti käsitteiden välisten
yhteyksien peilaamisessa tämä rajoittaa tarkastelua.

Hoitotieteessä hoitotyö-käsite näyttäisi kattavan hoitajan toiminnan kokonaisuudes-
saan ja ylittyvän sitä laajemmallekin alueelle (mm. McEwen 2002e, Craven & Hirnle
2003). Radiografiassa hoitotyö vastaa lähinnä yhtä kliinisen röntgenhoitajan työn
osa-aluetta, jota ei yleensä nimitetä hoitotyöksi, vaan esimerkiksi potilaan hoidoksi ja pal-
veluksi. Hoitotieteen mukainen näkemys hoitotyöstä ei näyttäisi olevan rinnastettavissa
sairaanhoitajan työhön samalla tavoin kuin radiografiassa usein nähdään (ks. Laukkala
1994, 1995 ja 1998, Valtonen 2000) ja kuten myös tämän tutkimuksen aineistossa tuli jos-
sain määrin esiin.

Hoitotyö edellyttää hoitotieteen mukaan toisaalta tiedettä ja tietoa, toisaalta taitoa ja
ammattitoimintaa, ja taito syntyy kyvystä käyttää tietoa tai tiedettä hyväksi. (mm. Conner
ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005.) Myös kliininen röntgen-
hoitajan työ näyttäisi perustuvan tieteellisen teoriatiedon ja erilaisten taitojen integroitu-
miseen. Potilaan hoidon ja palvelun osa-alueella integroituvat ne tiedot ja taidot, joita hoi-
totieteessä pidetään hoitotyöhön kuuluvina. Niiden lisäksi kliininen röntgenhoitajan työ
vaatii kuitenkin myös tekniseen säteilynkäyttöön ja säteilysuojeluun sekä terveydenhuol-
lon toimintaympäristöön liittyvää tietotaitoa, ja kliinisen röntgenhoitajan työn ydin ja
asiantuntijuus muodostuu siitä, että potilaan hoito ja palvelu osataan sovittaa tekniseen
säteilynkäyttöön ja säteilysuojeluun niin, että sillä palvellaan terveydenhuollon toimin-
taympäristöä. Näyttäisikin siltä, että hoitotieteen näkemyksen mukainen hoitotyön tieto-
taito palvelee potilaan hoidon ja palvelun osa-alueen teoreettista ja käytännöllis-teknistä
asiantuntijuutta kliinisessä röntgenhoitajan työssä, mutta ei juuri anna perustaa työn
muille osa-alueille eikä siten näyttäisi olevan kliinisen röntgenhoitajan työn kokonaisuu-
den kannalta riittävä perusta.

Hoitotyö nähdään hoitotieteessä usein ihmisen ja yhteiskunnan yksilöllisenä palveluna
(mm. Fawcett 1989, Dycus ym. 1994, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005), joka kohdis-
tuu yksilöön tai ryhmään ja jossa myös hoitaja toimii yksilönä. (Alexander ym. 1994a,
Dycus ym. 1994, Keffer ym. 1994). Nämä piirteet ovat tämän tutkimuksen mukaan yhte-
neviä kliinisen röntgenhoitajan työn kanssa, koska myös siinä on kyse potilaan ja tervey-
denhuollon palvelemisesta, jonka kautta röntgenhoitaja toteuttaa yhteiskunnallista perus-
tehtäväänsä. Potilaan lisäksi palvellaan hänen omaistaan tai lähiyhteisöään, ja röntgenhoi-
tajan yksilöllisillä toimintatavoilla on vaikutusta sekä palvelun laatuun että perustehtä-
vässä onnistumiseen. Hoitotyön lähtökohtana on yleensä ihmisen terveyteen liittyvä tarve,
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joskin lähtökohta nähdään hoitotieteessä hyvin laajasti. Kliinisen röntgenhoitajan työn
lähtökohta on sama, mutta mahdollisesti suppeammassa tai konkreettisemmassa merki-
tyksessä: lähtökohtana on yleensä lähinnä todetun tai poissuljettavan sairauden aiheut-
tama terveystarve, joka ei välttämättä sisällä esimerkiksi itsehoidollisia vaatimuksia tai
johdu ihmisen kyvyttömyydestä toimia sosiaalisissa rooleissaan.

Hoitotyölle ja kliiniselle röntgenhoitajan työlle yhteistä on tämän tutkimuksen mukaan
tavoitteellisuus, jonka suhteen hoitotyössä korostuu terveyden edistäminen (mm. Fawcett
1989, Alexander ym. 1994a, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005). Klii-
nisessä röntgenhoitajan työssä terveyden edistäminen näyttäisi olevan enemmänkin työn
epäsuora tai välillinen tavoite, johon voidaan päästä työn suorilla tavoitteilla, diagnoosin
tai hoidon aikaan saamisella potilaalle. Kliinisen röntgenhoitajan työn välittömiä tavoit-
teita eivät siten ole terveyden edistäminen ja sairauden ehkäiseminen, vaan sairauden pal-
jastaminen, poissulkeminen tai hoitaminen. Tavoitteena voi olla myös potilaan oireiden
lievittäminen, samoin kuin hoitotyössä. Potilaan auttaminen tavoitteena ja hänen omien
voimavarojensa hyödyntäminen, liittyy lähinnä potilaan hoidon ja palvelun osa-aluee-
seen.

Hoitotyön tavoitteet näyttäisivät olevan potilaan kannalta laajemmat kuin kliinisen
röntgenhoitajan työn. Hoitotyössä voidaan tavoitella esimerkiksi potilaan eheyden saavut-
tamista (mm. Baker ym. 1994, Creekmur ym. 1994, Meleis 2005) tai ihmisenä kasvamista
(Baker ym. 1994, Brophy ym. 1994), toisin kuin kliinisessä röntgenhoitajan työssä, jossa
potilaan hoidon ja palvelun tavoitteena näyttäisi olevan lähinnä hyvän palvelukokemuk-
sen tuottaminen potilaalle ja hänen optimaalinen hoitamisensa ja palvelunsa tutkimus- tai
hoitotilanteessa. Nämä tavoitteet voivat tosin välillisesti palvella myös esimerkiksi poti-
laan eheytymistä. Potilaan hoidon ja palvelun tavoitteiden lisäksi kliinistä röntgenhoitajan
työtä ohjaavat tämän tutkimuksen mukaan tekniseen säteilynkäyttöön ja säteilysuojeluun
sekä toisaalta terveydenhuollon toimintaympäristön palveluun liittyvät tavoitteet, esimer-
kiksi riittävän kuvan tuottaminen optimaalisella säteilyaltistuksella ja potilaan kokonais-
hoidon kannalta tarpeellisen informaation tuottaminen toiselle terveydenhuollon yksi-
kölle. Riittävän kuvan aikaan saaminen tai tutkimuksen tai hoidon onnistunut toteutus on
kliinisessä röntgenhoitajan työssä keskeisin tavoite, johon pääsemiseen vaikuttaa onnistu-
minen potilaan hoitoon ja palveluun liittyvissä tavoitteissa. Kliinisen röntgenhoitajan työn
tavoite voidaan siten nähdä toisella tavalla laajana kuin hoitotyön.

Tavoitteiden kannalta keskeisiä kliinisen röntgenhoitajan työn ominaisuuksia ovat
tämän tutkimuksen perusteella turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko. Potilaan
hoidon ja palvelun osa-alueella ne näyttäisivät sisällöllisesti olevan lähellä hoitotyön omi-
naisuuksia, joskin turvallisuus ja optimointi korostuvat kliinisessä röntgenhoitajan työssä
kenties vielä enemmän kuin hoitotyössä. Niiden merkitystä lisäävät kliinisen röntgenhoi-
tajan työn muut osa-alueet, joilla röntgenhoitajan on vastattava turvallisuudesta ja teh-
tävä optimaaliset päätökset voidakseen hoitaa ja palvella potilasta turvallisesti ja optimaa-
lisesti. Päätöksenteko nähdään keskeisenä ominaisuutena myös hoitotyössä (mm. Lauri
1983).

Hoitotyön ominaisuuksista prosessimaisuus, yksilöllisyys ja potilas-/asiakaslähtöisyys
sekä vuorovaikutteisuus (mm. Fawcett 1989, Eben ym. 1994, Fisher ym. 1994, Mills &
Sauter 1994, Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003, Meleis 2005) ovat tämän tut-
kimuksen mukaan ominaisia myös kliiniselle röntgenhoitajan työlle. Myös niiden osalta
kliininen röntgenhoitajan työ näyttäisi olevan eri tavalla laajaa kuin hoitotyö, koska klii-
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nisessä röntgenhoitajan työssä prosessimaisuus, yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja vuoro-
vaikutteisuus koskevat myös teknistä säteilynkäyttöä ja säteilysuojelua sekä terveyden-
huollon toimintaympäristön palvelua. Prosessi on vaiheiltaan hyvin samanlainen kuin
hoitotyössä, mutta kliinisessä röntgenhoitajan työssä se tapahtuu potilaan hoidon ja palve-
lun lisäksi myös muilla osa-alueilla samanaikaisesti.

Hoitamisen tai huolenpidon (caring) merkityksestä hoitotyön ainutlaatuisena piirteenä
on erilaisia näkemyksiä (Chinn & Kramer 1995, Fawcett & Malinski 1996, Thorne ym.
1998, McEwen 2002e, DeKeyser & Medoff-Cooper 2004). Tämän tutkimuksen perus-
teella hoitaminen (potilaan hoito ja palvelu) kuuluu myös kliiniseen röntgenhoitajan työ-
hön caring-käännöksen merkityksessä. Tämän perusteella tämä tutkimus tukisi sitä näke-
mystä, että caring-hoitaminen ei ole hoitotyölle ainutlaatuista. Kliinisessä röntgenhoita-
jan työssä se on tekniseen säteilynkäyttöön ja säteilysuojeluun liitettynä työn ydintä ja
potilaaseen nimenomaisesti liittyvää työn aluetta.

Ympäristö-käsitteen suhteen tämän tutkimuksen tulos on samansuuntainen hoitotie-
teen (mm. Fawcett 1989, Chinn & Kramer 1995, Meleis 2005) näkemyksen kanssa siinä,
että ympäristöllä voidaan tarkoittaa hoitotyön tai kliinisen röntgenhoitajan työn tapahtu-
mapaikkoja ja toimintaympäristöä. Ympäristössä korostuvat tällöin erityisesti fyysiset ja
konkreettiset ominaisuudet, kuten tilat, välineet ja ihmiset. Joissakin hoitotieteen määri-
telmissä hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus liitetään myös ympäristön ominaisuu-
deksi (DeGraaf ym. 1994, McEwen 2002e); tämän tutkimuksen perusteella radiogra-
fiassa ei tullut tällaista näkemystä esiin. Radiografiassa hoitajan ja potilaan vuorovaiku-
tussuhde on kliinisen röntgenhoitajan työn, ei ympäristön ominaisuus. Hoitajan toimijana
sen sijaan voidaan nähdä kuuluvan toiminnalliseen ympäristöön tämän tutkimuksen
mukaan myös radiografiassa.

Tämän tutkimuksen perusteella radiografiassa toimintaympäristön keskeinen ele-
mentti on säteily tai muu energia, joka vaikuttaa toimintaympäristön fyysisiin ominai-
suuksiin ja joka usein erottaa radiografian toimintaympäristöt muista terveydenhuollossa.
Hoitotieteen ympäristö-käsitteessä säteily ei tule yhtä keskeisesti esiin, joskin se maini-
taan joidenkin teoreetikoiden määritelmissä (mm. Levine; ks. Fawcett 1989, Artique ym.
1994). Myös toimintaympäristön teknisyys ja yksikköjen keskinäinen erilaisuus näyttäisi-
vät tämän tutkimuksen perusteella olevan radiografiassa korostuneempia kuin hoitotie-
teessä.

Toimintaympäristö näyttäisi sekä hoitotieteessä että radiografiassa tarkoittavan tervey-
denhuollon tiettyjen ammattilaisten toimintaympäristöä. Toisin kuin hoitotieteessä,
radiografiassa ympäristöllä voidaan tämän tutkimuksen perusteella tarkoittaa myös rönt-
genhoitajan asiantuntijuusympäristöä, joka muodostuu röntgenhoitajan asiantuntijuuden
käyttöalueista sekä ammatillisissa että ei-ammatillisissa yhteyksissä ja myös terveyden-
huollon ulkopuolella. Tämän tutkimuksen perusteella radiografiaan liittyvä toimintaym-
päristön digitaalistuminen ei tullut esiin hoitotieteen määritelmissä; tämän osalta on kui-
tenkin otettava huomioon tässä käytettyjen hoitotieteen määritelmien ikä ja ajallinen kon-
teksti.

Ympäristö voi sekä hoitotieteessä (mm. Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002e) että
radiografiassa olla myös kulttuuri tai yksilöä ympäröivä, eritasoinen yhteisö (esimerkiksi
perhe tai yhteiskunta). Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus mielletään hoitotie-
teessä (mm. Lauri 1983, Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002e) ja tämän tutkimuksen
mukaan myös radiografiassa tiiviiksi, ja ympäristön katsotaan vaikuttavan ihmiseen esi-
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merkiksi ohjaamalla hänen toimintaansa ja kehitystään. Ympäristön vaikutus ihmiseen
voi olla sekä positiivista että negatiivista. Hoitotieteessä ihmisen ja ympäristön välisen
vuorovaikutuksen katsotaan kehittävän molempia kohti järjestäytyneempää tilaa; radio-
grafiassa ympäristön jatkuva ja nopea muutos sen sijaan lisää epäjärjestystä ja aiheuttaa
ihmiselle jatkuvasti lisähaasteita. Hoitotieteessä ympäristö voidaan jakaa myös ulkoiseen
ja sisäiseen ympäristöön tai elottomaan ja elolliseen ympäristöön. Tällaista jakoa ei tullut
tässä tutkimuksessa esiin lukuun ottamatta sitä yksilön sisäistä ympäristöä, joka tämän
tutkimuksen mukaan muodostaa radiografiassa kulttuurisen ympäristön yhden tason. Hoi-
totieteen tapaan sisäinen ympäristö voitanee radiografiassakin nähdä ihmisen subjektiivi-
sina ja henkilökohtaisina näkemyksinä ja merkityksinä.

Ympäristö voidaan hoitotieteessä määritellä hyvin laajasti, esimerkiksi inhimillisenä
olotilana tai kaikesta ihmisen kokemasta muodostuvana kokonaisuutena (mm. Artigue
ym. 1994, Hobble ym. 1994, Craven & Hirnle 2003). Tämän tutkimuksen perusteella
ympäristö ei näyttäisi radiografiassa käsittävän tällaisia ominaisuuksia. Sen sijaan ympä-
ristö näyttäisi radiografiassa olevan myös kognitiivinen eli tiedon merkitystä ja erilaisia
tietoon liittyviä konteksteja korostava ympäristö. Tällaista ominaisuutta ei samalla tavalla
tullut esiin ympäristön määritelmistä tässä tutkimuksessa käytetyissä hoitotieteen läh-
teissä.

Hoitotieteen näkemys terveys-käsitteeestä korostaa usein hyvinvointia, esimerkiksi
määrittelemällä terveyttä hyvinvoinnin tilana ja hyvinvoinnin eri osa-alueiden muodosta-
mana kokonaisuutena. Toisaalta terveyteen liittyy kiinteästi myös sairaus (ks. Lauri
1983). (Mm. Barhart ym. 1994, Blue ym. 1994, Keffer ym. 1994, McEwen 2002e, Craven
& Hirnle 2003.) Radiografiassa hyvinvoinnin merkitys ei näyttäisi tämän tutkimuksen
perusteella olevan yhtä keskeinen, vaan siinä näyttäisi korostuvan sairauden ja terveyden
yhteen liittyminen erottamattomasti.

Terveys voidaan nähdä hoitotieteessä (mm. Fawcett 1989, Barhart ym. 1994,
Caldwell-Gwin ym. 1994, Schumacher & Twigg 1994), samoin kuin tämän tutkimuksen
perusteella radiografiassa, kokonaisvaltaisena, monesta osa-alueesta (esimerkiksi fyysi-
sestä, henkisestä ja sosiaalisesta terveydestä) koostuvana ilmiönä ja kunkin yksilön sub-
jektiivisena kokemuksena omasta tilastaan. Tämän tutkimuksen mukaan fyysinen terveys
ja sairaus näyttäisi kuitenkin olevan radiografiassa korostuneempaa kuin hoitotieteessä.
Terveys normaalitilana tulee esiin sekä hoitotieteessä (mm. Lauri 1983, Fawcett 1989,
Blue ym. 1994) että radiografiassa, samoin kuin sairaus normaalitilan häiritsijänä ja hor-
juttajana. Tämän tutkimuksen perusteella fyysinen häiriö on radiografiassa usein keskei-
nen, mutta myös henkisen häiriön merkitys voi olla suuri; sen sijaan esimerkiksi konfliktit
sosiaalisissa suhteissa ovat häiriö, joka ei tämän tutkimuksen mukaan tule radiografiassa
välttämättä esiin samassa määrin kuin hoitotieteessä.

Hoitotieteessä terveyteen voidaan liittää näkemys ihmisen kehitysasteesta, eheydestä,
elämänpotentiaalista ja siitä, että terveys ilmenee ihmisen tietyntyyppisenä käyttäytymi-
senä (mm. Hentinen & Lauri 1983, Fawcett 1989, DeMeester ym. 1994, Tillett 1994,
Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003). Näitä ominaisuuksia ei tullut tässä tutki-
muksessa esiin, ja näiltä osin terveys näyttäisikin tarkoittavan hoitotieteessä laajempaa
ilmiötä kuin radiografiassa. Terveys ja sairaus mielletään kuitenkin molemmissa dynaa-
misina ja muuttuvina tiloina, jotka muodostavat jatkumon. Terveys voidaan nähdä tavoit-
teena sekä hoitotieteessä että radiografiassa, ts. molemmissa pyritään siirtymään
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terveys-sairaus -jatkumolla lähemmäs terveyttä ja kauemmas sairaudesta (ks. mm. Lauri
1983, Fawcett 1989, Conner ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003).

Tämän tutkimuksen perusteella terveys ja sairaus nähdään radiografiassa monitasoi-
sena ilmiönä, joka ilmenee niin solutasolla, yksilötasolla kuin väestötasolla. Hoitotie-
teessä terveys näyttäisi sen sijaan olevan lähinnä yksilötason ilmiö, koska terveyttä määri-
tellään lähinnä yksilön näkökulmasta, tai yhteisötason ilmiö. Hoitotieteen näkemys ter-
veydestä ei näyttäisi tuovan esiin säteilyn vaikutusta, joka radiografiassa puolestaan on
tämän tutkimuksen mukaan keskeinen terveyteen ja sairauteen vaikuttava tekijä kaikilla
tasoilla. Säteilyn vaikutus näyttäisikin tämän tutkimuksen perusteella olevan tekijä, joka
on ominainen terveydelle ja sairaudelle lähinnä radiografiassa.

Ihminen määritellään sekä hoitotieteessä (mm. Hentinen & Lauri 1983, Lauri 1983,
Fawcett 1989, Chinn & Kramer 1995, Craven & Hirnle 2003) että radiografiassa koko-
naisvaltaiseksi olennoksi. Kehon ja fyysisen ihmisen merkitys on radiografiassa suuri ja
kenties korostuneempi kuin hoitotieteessä. Se ei kuitenkaan vähennä ihmisen muiden
ulottuvuuksien (esimerkiksi henkisyyden tai sosiaalisuuden) merkitystä, vaan ihminen on
aina kaikkien ulottuvuuksiensa muodostama kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat erotta-
mattomat. Ihmiseen liittyy myös hengellinen (mm. Grönroos ym. 1994, McEwen 2002e),
tai kuten radiografiassa tämän tutkimuksen perusteella hengellis-filosofinen ulottuvuus,
sekä tiedollinen ja toiminnallinen ulottuvuus. Ihmisen tiedollisuuteen perustuu esimer-
kiksi ihmisen kyky kommunikoida ympäristönsä kanssa. Toiminnallisuus tarkoittaa puo-
lestaan ihmistä aktiivisena ja tavoitteellisena toimijana ja vaikuttajana. (Mm. Hentinen &
Lauri 1983, Fawcett 1989, McEwen 2002e).

Ihmisen yksilöllisyys ja arvokkuus tulevat esiin sekä hoitotieteen määritelmissä (mm.
DeMeester ym. 1994, Grönroos ym. 1994, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003,
Meleis 2005) että tämän tutkimuksen mukaan radiografian määritelmissä, samoin kuin
ihmisen muuttuminen esimerkiksi ajan myötä. Nightingalen näkemys ihmisestä passiivi-
sena hoidon kohteena poikkeaa hoitotieteessä vallalla olevasta näkemyksestä (DeGraaf
ym. 1994, Craven & Hirnle 2003); radiografiassa ihmisen fyysinen kohteellisuus saattaa
tämän tutkimuksen mukaan joissain yhteyksissä korostua, vaikka ihmisen katsotaankin
olevan moniulotteinen kokonaisuus.

Ihminen näyttäisi olevan ympäristöönsä kiinteästi yhteydessä niin hoitotieteessä kuin
radiografiassa: tämän tutkimuksen mukaan ympäristö ohjaa ihmistä ja vaikuttaa ihmiseen
monella tavalla, ja ihminen pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä ja ilmentää sitä itsensä
kautta. Hoitotieteelle ja radiografialle on tämän tutkimuksen perusteella yhteistä myös se,
että ihminen voidaan nähdä sekä yksilönä että yhteisönä, ja toisaalta niin hoitoa vastaan-
ottavana osapuolena (potilaana, asiakkaana) kuin hoitajana. (Ks. mm. Hentinen & Lauri
1983, Lauri 1983, Alexander ym. 1994b, Beckman ym. 1994, Crawford ym. 1994,
DeMeester ym. 1994, Chinn & Kramer 1995, McEwen 2002e, Craven & Hirnle 2003,
Meleis 2005.)

Hoitotieteen pääväittämät (ks. Fawcett 1989) ilmentävät käsitteiden välisiä yhteyksiä
yleisellä tasolla. Ne ilmentävät terveyttä hoitotyön tavoitteena, ihmisen ja ympäristön jat-
kuvaa vuorovaikutusta, tervettä tai sairasta ihmistä hoitotyön kohteena tai lähtökohtana
sekä hoitotyön vaikutusta ihmiseen ja hänen terveyteensä. (Fawcett 1989, McEwen
2002e, Lauri & Kyngäs 2005.) Myös radiografiassa nämä samat yhteydet näyttäisivät
tämän tutkimuksen perusteella toteutuvan.
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Tämän tutkimuksen mukaan radiografiassa ilmenevä ympäristön ohjaava vaikutus työ-
hön, tekemis- ja kokemisyhteys terveyden ja ihmisen välillä ja tekemis- ja kokemisyh-
teys ihmisen ja ympäristön välillä voidaan löytää hoitotieteen näkemyksistä. Hoitotyö
vaikuttaa ihmiseen ja terveyteen määritelmien mukaan positiivisesti, toisin kuin radiogra-
fiassa, jossa kliinisellä röntgenhoitajan työllä voi tämän tutkimuksen mukaan olla ihmi-
seen ja terveyteen myös negatiivisia vaikutuksia. Niissä keskeinen tekijä näyttäisi olevan
säteily, jota radiografiassa voidaan tämän tutkimuksen mukaan pitää kliinistä röntgenhoi-
tajan työtä luonnehtivana ympäristötekijänä. Toisaalta ihminen on tämän tutkimuksen
mukaan tekijä, joka on ominainen radiografialle vain terveydenhuollon toimintaympäris-
tössä. Hoitotyön, ympäristön (säteilyn) ja ihmisen välillä ei näyttäisi olevan hoitotie-
teessä vastaavia yhteyksiä.

6.4 Johtopäätökset

Saatujen tulosten perusteella tämän tutkimuksen johtopäätöksinä esitetään radiografiaa ja
radiografiatiedettä koskien seuraavaa: 
1. Röntgenhoitajan työn kokonaisuutta näyttäisi kuvaavan käsite ”kliininen röntgenhoi-

tajan työ”, joka muodostuu kolmesta osa-alueesta. Työn ytimen muodostaa teknisen
säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun osa-alueiden sau-
maton yhdistäminen, joka on myös kliinisen röntgenhoitajan työn ainutlaatuinen
piirre terveydenhuollossa. Ytimen avulla toteutetaan työn kolmatta osa-aluetta, terve-
ydenhuollon toimintaympäristön palvelua. Kliininen röntgenhoitajan työ voitaisiin
ilmaista englannin kielellä esimerkiksi ”clinical radiography and radiotherapy”.

2. Hoitotyö-käsitettä ei näyttäisi esiintyvän samassa merkityksessä kuin hoitotieteessä,
vaan hoitotyö näyttäisi vastaavan lähinnä potilaan hoidon ja palvelun osa-aluetta.

3. Kliininen röntgenhoitajan työ perustuu teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen asian-
tuntijuuteen, jonka perusta saadaan ammatillisesta tutkinnosta. Työtä ohjaavat yksi-
löllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteinen yhteistyö, ja työ toteu-
tuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa, joissa
keskeisiä ominaisuuksia ovat turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko kaikilla
työn osa-alueilla.

4. Kliinisestä röntgenhoitajan työstä käytettävä käsitteistö näyttäisi edelleen olevan sel-
kiytymätöntä ja vaihtelevaa.

5. Ympäristö on fyysinen terveydenhuollon toimintaympäristö, monitasoinen, vaihte-
leva ja turvallisuuskulttuuria ilmentävä kulttuuriympäristö, tietoon ja sen kontekstei-
hin liittyvä kognitiivinen ympäristö ja röntgenhoitajan asiantuntijuuden muodostama
ympäristö.

6. Hoitotieteen terveys-käsitettä näyttäisi vastaavan terveys ja sairaus -käsite. Fyy-
sis-biologinen ulottuvuus on siinä keskeinen, mutta se on myös henkis-sosiaalisen
ulottuvuuden muodostama kokemuksellinen kokonaisuus, joka vaikuttaa toimintaky-
kyyn ja hyvinvointiin. Terveys ja sairaus ilmenee solutasolta yksilö- ja väestötasolle
ja on muuttuva tila, johon säteily vaikuttaa välillisesti keskeisellä tavalla.
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7. Ihminen on arvokas yksilö tai laajuudeltaan vaihtelevan tasoinen yhteisö, ja muuttuva
olento. Ihminen muodostaa fyysis-biologisen ulottuvuuden korostumisesta huolimatta
jakamattoman, myös henkis-filosofisen, sosiaalis-kulttuurisen ja tiedollis-toiminnalli-
sen kokonaisuuden.

8. Kliininen röntgenhoitajan työ, ympäristö, terveys ja sairaus ja ihminen ovat kaikki
toisiinsa yhteydessä, ja yhteydet voivat olla positiivisia, negatiivisia, luonnehtivia,
ohjaavia ja tekemis- tai kokemisyhteyksiä.

9. Radiografiatieteestä ehdotetaan käytettäväksi nimitystä kliininen radiografiatiede.
Sen tutkimuskohdetta näyttäisivät määrittävän ainakin käsitteet kliininen röntgenhoi-
tajan työ, ympäristö, terveys ja sairaus sekä ihminen sekä näiden käsitteiden väliset
yhteydet.

6.5 Tutkimuksen merkitys radiografialle ja jatkotutkimusaiheet

Tämä tutkimus edustaa kliinisen radiografiatieteen perustutkimusta. Tutkimuksessa on
analysoitu radiografian keskeisiä käsitteitä ja niiden keskinäisiä yhteyksiä, määritelty
käsitteet teoreettisesti sekä muodostettu niiden perusteella malli, joka määrittää kliinisen
radiografiatieteen tutkimuskohdetta. Nuorella tieteenalalla sekä perustutkimus että käsit-
teisiin kohdistuva tutkimus on ollut vähäistä, joten tämä tutkimus kohdistuu suhteellisen
tuntemattomalle ja tutkimattomalle alueelle, ja tässä mielessä tutkimuksella tuotettu tieto
on uutta. Lisäksi tutkimus tuo tieteellisesti tutkittua vahvistusta ja selkeyttä aikaisemmil-
le näkemyksille. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on yhden käsiteanalyysin tulos
laajasta ja abstraktista ilmiöstä. Tätä taustaa vasten tutkimustuloksiin ja tutkimuksen mer-
kitykseen on syytä suhtautua kriittisesti.

Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä ennen kaikkea kliinisen radiografiatieteen identi-
teetin muodostumiselle, tutkimukselle ja teorianmuodostukselle. Tässä tutkimuksessa on
käytetty hybridistä käsiteanalyysimenetelmää teorianmuodostuksen alkuvaiheena. Teo-
rianmuodostuksen toteutuksen kannalta tämä tutkimus edustaa tapaa, joka on kliinisessä
radiografiatieteessä uusi ja hoitotieteessäkin suhteellisen vähän käytetty. Tutkimus avaa
myös näkökulmaa toisen tieteenalan käsitteiden soveltuvuuteen ja käyttökelpoisuuteen
radiografiassa ja kliinisessä radiografiatieteessä. Tähän liittyen tutkimus antaa konkreetti-
sia ehdotuksia käsitteistön muuttamiseen siltä osin, kuin tämän tutkimuksen perusteella
näyttäisi olevan tarpeellista ja perusteltua, ja tuottaa perustaa käsitteiden kypsyyden
arvioimiseen ja käsitteiden edelleen kehittämiseen jatkossa.

Tutkimuksen tuloksilla voi olla merkitystä myös röntgenhoitajien ammatilliselle ja
akateemiselle koulutukselle: tuloksia voidaan näissä yhteyksissä hyödyntää esimerkiksi
yhtenäistämään käytettävää käsitteistöä sekä kirkastamaan koulutuksen ydinalueita ja
asiantuntijuuden kasvuun tarvittavaa perustaa. Kliiniseen röntgenhoitajan työhön tutki-
mustulokset eivät ole suoraan sovellettavissa, mutta röntgenhoitajat voivat kenties saada
tuloksista näkökulmia ja perusteita oman työnsä, ammattinsa ja asiantuntemuksensa tun-
nistamiseen ja kehittämiseen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan mahdollisesti soveltaa pohjoismaisissa yhteyksissä,
joissa esimerkiksi kliininen röntgenhoitajan työ on sisällöltään samantyyppistä kuin Suo-
messa. Tuloksista voi olla hyötyä esimerkiksi kehitettäessä yhteispohjoismaista radiogra-
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fian maisterikoulutusta (ks. Wood 2005). Toisaalta tutkimuksen tuloksia olisi mielenkiin-
toista peilata jatkossa myös laajemmin kansainvälisiin yhteyksiin. Tutkimus voisi tätä
kautta auttaa hahmottamaan sitä, miten paljon ja minkä piirteiden osalta suomalainen (tai
pohjoismaalainen) radiografia on erilainen tai yhteneväinen kuin radiografia esimerkiksi
muualla Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.

Tässä tutkimuksessa tuotettu malli on laaja ja abstrakti, eikä se kokonaisuudessaan ole
testattavissa. Mallia voitanee testata ainoastaan osissa, esimerkiksi yksittäisen käsitteen
osalta. Lähinnä malli voi toimia kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohteen kuvaajana
yleisellä tasolla siten, että malli testautuu jatkossa kliinisessä radiografiatieteessä tuotetta-
vissa teorioissa ja tutkimustiedossa. Niiden perusteella mallia on edelleen mahdollista
kehittää teorianmuodostusprosessin suuntaisesti. On kuitenkin huomattava, että malli ei
välttämättä määritä kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta kattavasti.

Tämän tutkimuksen jatkotutkimushaasteet liittyvät tuotetun mallin edelleen kehittämi-
seen ja kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohteen tarkentamiseen edelleen. Jatkotutki-
mushaasteita voisivat olla esimerkiksi seuraavat:
1. Erityisesti kliininen röntgenhoitajan työ -käsitteen, mutta myös muiden mallin käsit-

teiden lisäanalysointi ja rajaaminen suhteessa lähikäsitteisiin
2. Käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien operationaalistaminen
3. Käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien testaaminen (mallin testaaminen osissa)
4. Käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien edelleen kehittäminen 
5. Röntgenhoitajakoulutus-käsitteen suhteen selvittäminen kliinisen radiografiatieteen

käsitteistöön ja tutkimuskohteeseen
6. Energia- ja säteily -käsitteiden suhteen selvittäminen kliinisen radiografiatieteen

käsitteistöön ja tutkimuskohteeseen
7. Kliinisen radiografiatieteen mahdollisten muiden keskeisten käsitteiden selvittäminen

(tutkimuskohteen määrittäminen kattavasti) 
8. Kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta kuvaavan perusväittämän muodostami-

nen keskeisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien perusteella.
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Liite 1 Luettelo teoreettisen vaiheen kirjallisuusaineistosta.
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-tutkielma, Oulun yliopisto. 
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Liite 2 Esimerkki induktiivisesta sisällönanalyysistä.

Liitetaulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja alakategorioiden muodostami-
sesta. (Kategoriat: ks. alustava malli).

Jatkuu...

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA
”Potilaan ruumiinrakenteen ja koon huomioi-
minen liittyi ensisijaisesti kuvausarvojen mää-
rittämiseen tai kuvauskasetin koon valintaan. 
Lisäksi oli havaittavissa laajempaa, kokonais-
valtaisempaa potilaan huomioimista”
”Konkreettisella tasolla tämä (hoitotyön peri-
aatteet) tarkoitti esimerkiksi potilaan iän ja 
kunnon huomioimista tutkimusta suoritettaes-
sa”

potilaan fyysisten ominaisuuksien 
huomioon ottaminen teknisissä rat-
kaisuissa; 
kokonaisvaltainen potilaan huomioon 
ottaminen; 
hoitotyön periaatteiden mukaisuutta 
potilaan iän ja kunnon huomioon otta-
minen 

potilaan ominaisuuksien 
huomioon ottaminen

”Tämä (hoitajuus) ilmeni esimerkiksi ---vel-
vollisuutena huomioida potilaan tarpeet” 
”Opiskelija harjaantuu radiologisessa tutki-
muksessa olevan potilaan hoitotyön tarpeen 
määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa sekä niihin liittyvässä päätöksen-
teossa” 

hoitajuus ilmenee velvollisuutena ot-
taa huomioon potilaan tarpeet; 
potilaan tarpeisiin perustuva hoito-
työn suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin liittyvä päätöksenteko

potilaan tarpeiden huo-
mioon ottaminen

”Potilaspapereihin perehtyminen liittyy tutki-
muksen valmistelemiseen ja vaikuttaa osal-
taan hoitajan toimintaan sekä tutkimuksen 
suorittamiseen” 
”Kliinikon määräämän röntgenlähetteen mu-
kainen toiminta ja nopea päätöksenteko koros-
tuvat röntgenhoitajan työssä keuhkojen ja 
luuston tutkimusten aikana” 

potilaspaperit vaikuttavat toimintaan 
ja tutkimuksen toteutukseen;
lähetteen mukainen toiminta 

lähetteen mukainen toi-
minta radiografiatyössä

”Lääketieteellisten kuvantamistutkimusten, 
toimenpiteiden ja sädehoidon käyttöalueet ja 
niiden merkitys potilaan kokonaishoidossa”
”Röntgenhoitajan yhteiskunnallisena tehtävä-
nä terveydenhuollossa on osallistua potilaan ja 
hänen perheensä terveyttä edistävään koko-
naishoitoon radiografiatyön asiantuntijana”
”Erilaisten  kuvantamismenetelmien käyttö 
diagnostisena apuvälineenä”

tutkimusten, toimenpiteiden ja säde-
hoidon käyttöalueet ja merkitys poti-
laan kokonaishoidossa; 
rh:n työ osa potilaan kokonaishoitoa; 
kuvantamismenetelmät diagnostisena 
apuvälineenä 

radiografiatyö potilaan 
kokonaishoidon osapro-
sessina

”Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukai-
sesti mammografia- ja osastokuvauslaitteita”
”Opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä 
käyttämään isotooppitutkimuslaitteita potilai-
den tutkimustilanteissa oikein”
”Tutkimustekniikan optimointi--- esimerkkejä 
tutkimustekniikan optimoinnista”

laitteiden tarkoituksenmukainen 
käyttö; 
laitteiden oikea käyttö; 
tutkimustekniikan optimointi 

tutkimustekniikan opti-
mointi
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Liitetaulukko 1.  jatkuu

Liitetaulukko 2. Esimerkki yläkategorioiden ja yhdistävän kategorian muodostamisesta.
(Kategoriat: ks. alustava malli).

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALAKATEGORIA
”Röntgenkuvan laatuun vaikuttavat tekijät ja 
kuvanlaadun optimointi”
”Opiskelija hallitsee analogisen ja digitaalisen 
kuvantamisen tekniikat siten, että röntgenku-
vat--- ovat laadultaan optimaaliset”
”Röntgenhoitajat pystyvät optimoimaan ku-
vanlaadun ammattitaitoisella työskentelyllä”

kuvanlaadun optimointi; 
röntgenkuvien optimaalinen laatu; 
kuvanlaadun optimointi rh:n ammat-
titaitoisella työskentelyllä 

kuvanlaadun optimointi

”Pystytään optimoimaan myös säteilyn käyt-
töä sekä potilaan että hoitohenkilökunnan hy-
väksi”
”Opiskelija hallitsee analogisen ja digitaalisen 
kuvantamisen tekniikat siten, että röntgenku-
vat, joita tarvitaan potilaan tutkimisessa ja hoi-
dossa ovat laadultaan optimaaliset ja potilaan 
saama sädeannos on mahdollisimman pieni”
”Kun röntgentutkimuksen säteilyaltistuksen 
optimointi toteutetaan asianmukaisesti, välte-
tään potilaan tarpeeton säteilyaltistus, jolloin 
potilaan säteilyannos laskee”

säteilynkäytön optimointi potilaan 
hyväksi;
potilaalle mahdollisimman pieni sä-
deannos; 
potilaan saaman säteilyannoksen vä-
hentäminen

potilaan säteilyaltistuk-
sen optimointi

”Pystytään optimoimaan myös säteilyn käyt-
töä sekä potilaan että hoitohenkilökunnan hy-
väksi”
”Ammatillisen osaamisen erityisalueena on 
säteilyaltistuksen optimointi sekä omassa että 
työyhteisön toiminnassa”

säteilynkäytön optimointi hoitohenki-
lökunnan hyväksi;
säteilyaltistuksen optimointi omassa 
toiminnassa; 
säteilyaltistuksen optimointi työyh-
teisön toiminnassa

toimijoiden säteilyaltis-
tuksen optimointi

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA YHDISTÄVÄ 
KATEGORIA

potilaan ominaisuuksien huomioon ottaminen
potilaan tarpeiden huomioon ottaminen
jne. 

POTILAAN OPTIMAALINEN HOITAMI-
NEN

O
PTIM

O
IVA

 PÄ
Ä

TÖ
K

SEN
TEK

O

lähetteen mukainen toiminta radiografiatyössä;
radiografiatyö potilaan kokonaishoidon osa-
prosessina;
jne. 

POTILAAN KOKONAISHOIDON KAN-
NALTA 
OPTIMAALINEN RADIOGRAFIATYÖN 
TOIMINTA 

tutkimustekniikan optimointi
kuvanlaadun optimointi
jne.

TEKNISYYDEN OPTIMOINTI

potilaan säteilyaltistuksen optimointi
toimijoiden säteilyaltistuksen optimointi
jne.

SÄTEILYALTISTUKSEN OPTIMOINTI
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Liite 3 Hoitotyö-käsite alustavassa mallissa.

Liitetaulukko 3. Hoitotyö-käsitteen ominaisuudet alustavassa mallissa.

Hoitotyö Hoitamisjuonne Toimintaympäris-
tö-juonne

Tekninen juonne Säteilynkäyttö-juon-
ne

Hoitotyö teoreet-
tis-käytännöllisenä 
asiantuntijuutena 
- teoreettinen hallin-
ta
- käytännöllinen hal-
linta
- asiantuntijuusalue 

- Hoitamisen teo-
reettinen hallinta
- Hoitamisen käy-
tännöllinen hallinta
- Hoitotyön asian-
tuntijuus

- Toimintaympäristön 
teoreettinen hallinta
- Toimintaympäristön 
käytännöllinen hallinta
- Radiografian 
asiantuntijuus monialai-
sen kokonaisasiantunti-
juuden osana

- Teknisyyden teo-
reettinen hallinta
- Teknisyyden käy-
tännöllinen hallinta
- Tekninen asiantun-
tijuus

- Säteilynkäytön 
teoreettinen hallinta
- Säteilynkäytön 
käytännöllinen hal-
linta
- Säteilynkäytön ja 
säteilysuojelun 
asiantuntijuus

Hoitotyö toimin-
ta-ajatuksena: 
- yksilöllisyys
- asiakaslähtöisyys
- yhteistyö

- Hoitofilosofiset 
lähtökohdat
- Yksilövastuinen 
hoitotyö
- Potilaslähtöinen 
hoitaminen
- Yhteistyö hoito-
suhteessa

- Terveydenhuollon toi-
mintaympäristöstä nou-
sevat vaatimukset
- Yksilölliset tutkimuk-
set
- Toimintaympäristö läh-
tökohtana
- Potilaan hoito moniam-
matillisena yhteistyönä 

- Tekniset laatuvaa-
timukset
- Tekniikan vaikutus 
tutkimukseen
- Potilaan vaikutus 
tekniikkaan
- Tekniikan ja ihmi-
sen yhteistyö

- Säteilysuojelulliset 
lähtökohdat
- Altistuksen tutki-
muskohtaisuus
- Potilas säteilyaltis-
tuksesta päättäjänä
- Altistuksesta päät-
täminen yhteistyönä
- Energian ja ihmi-
sen yhteistyö

Hoitotyö toiminta-
mallina: 
Radiografiatyön pro-
sessin suunnittelu, 
toteutus ja laadun-
varmistus

- Potilaan hoitami-
sen suunnittelu
- Potilaan hoitami-
sen toteutus
- Potilaan hoitami-
sen laadunvarmis-
tus

- Toimintaympäristöön 
liittyvä toiminnan suun-
nittelu
- Toimintaympäristöön 
liittyvien toimintojen to-
teutus
- Toimintaympäristöön 
liittyvä laadunvarmistus

- Tutkimustekniikan 
valmistelu
- Tutkimustekniikan 
käyttö
- Tutkimustekniikan 
laadunvarmistus

- Säteilyaltistuksen 
suunnittelu
- Säteilyn suojattu 
käyttö
- Säteilynkäytön laa-
dunvarmistus

Hoitotyö tehtäväalu-
eena: 
- turvallisuus-
vastuu
- optimoiva päätök-
senteko

- Turvallisen hoito-
suhteen toteutumi-
sesta vastaaminen
- Potilaan optimaa-
linen hoitaminen

- Toimintaympäristön 
turvallisuudesta vastaa-
minen
- Potilaan kokonaishoi-
don kannalta optimaali-
nen radiografiatyön toi-
minta

- Teknisestä turval-
lisuudesta vastaami-
nen
- Teknisyyden opti-
mointi

- Säteilyturvallisuu-
desta vastaaminen
- Säteilyaltistuksen 
optimointi
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Liitekuvio 1. Alustava malli.

Hoitotyö radiografiassa on teoreettiseen ja 
käytännölliseen asiantuntijuuteen perustuvaa 
turvallisuusvastuuta ja optimoivaa päätöksentekoa, 
joka tapahtuu suunnittelu-, toteutus- ja 
laadunvarmistusvaiheiden muodostamassa 
toimintaprosessissa, ja jota ohjaavat toiminnan 
lähtökohdista nousevat yksilöllisyyden, 
asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön periaatteet. 
Hoitotyö radiografiassa on hoitamisen, 
toimintaympäristöön liittyvän toiminnan, teknisyyteen 
liittyvän toiminnan ja säteilyn käytön juonteiden 
yhdessä muodostama kokonaisuus. 

Terveys on radiografiassa 
ensisijaisesti fyysis-biologinen, 
mutta myös muita ulottuvuuksia ja 
monia tasoja sisältävä, jatkuvasti 
muuttuva ja tavoiteltava tila. 

Ihminen on radiografiassa 
ensisijaisesti fyysinen, mutta 
myös henkinen ja toiminnallinen 
yksilö tai yhteisö. Ihminen on 
muuttuva kokonaisuus ja 
ympäristönsä osa 

Ympäristö on radiografiassa teknisyyttä painottavan 
tutkimus- tai hoitoympäristön, ideologis-normatiivisen 
ympäristön ja kognitiivisen ympäristön sisältävä 
kulttuuri ja toiminnallinen konteksti, joka on 
luonteeltaan epävakaa. 

LO 
+ -

+

L+ OTK 

OTK 

+

O 

+ TK

+ positiivinen yhteys 
- negatiivinen yhteys 
L luonnehtimisyhteys 
O ohjaava yhteys 
T tekemisyhteys 
K kokemisyhteys 
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Liite 4 Teoreettisen vaiheen tulokset.

Liitetaulukko 4. Radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajantyö -käsitteen ominaisuudet.

Radiografiatyö/ sädehoito-
työ/ rh:n työ

Potilaan hoito Terveydenhuollon toimintaym-
päristön palvelu

Lääkinnällinen säteilyn-
käyttö ja säteilysuojelu 

Teoreettis-käytännölliseen 
asiantuntijuuteen perustuva 
toiminta
- teoreettinen tietoperusta 
- käytännölliset taidot val-
miudet
- asiantuntijuus 

- Hoidollinen teoriatie-
to
- Hoidollisen tiedon 
soveltaminen ja hoi-
dolliset taidot
- Asiantuntijuus poti-
laan hoitamisessa

- Toimintaympäristöön liittyvä 
teoriatieto, terveydenhuolto-
alan yhteinen tietoperusta, 
oman alueen tuntemus kokonai-
suuden osana
- Toimintaympäristöön liittyvi-
en tietojen soveltaminen ja tai-
dot
- Näyttöön perustuva toiminta
- Asiantuntijuus radiografia-
työssä/ sädehoitotyössä/ rh:n 
työssä kokonaisuuden osana

- Teknologiaan, energi-
aan ja säteilysuojeluun 
liittyvä teoriatieto
- Tiedon soveltaminen, 
teknologiset ja säteily-
suojelulliset taidot
- Asiantuntijuus lääkin-
nällisessä säteilynkäy-
tössä ja säteilyltä suo-
jautumisessa

Ohjaaviin tekijöihin perus-
tuva toiminta
- yksilöllisyyttä kunnioitta-
va asiakaslähtöisyys
- vuorovaikutteinen yhteis-
työ

- Hoidolliset lähtökoh-
dat
- Yksittäinen potilas 
hoidon lähtökohtana
- Hoitosuhde

- Terveydenhuollon yleiset läh-
tökohdat radiografiatyöhön/ sä-
dehoitotyöhön/ rh:n työhön so-
vellettuna, röntgenhoitajan eet-
tiset ohjeet
- Toinen yksikkö tai ammattilai-
nen palvelun lähtökohtana
- Moniammatillinen yhteistyö 
potilaan hoitoketjussa, yhteis-
työ koulutuksen ja tutkimuksen 
kanssa 

- Tekniset ja säteilysuo-
jelulliset lähtökohdat
- Teknologian ja säteily-
altistuksen potilaskoh-
taisuus
- Yhteistyöhön perustu-
va päätös säteilyaltis-
tuksesta

Prosessimaisessa toiminta-
mallissa toteutuva toiminta
- kuvantamistutkimus-, toi-
menpide- ja sädehoitopro-
sessit
- suunnittelu-, toteutus- ja 
arviointivaihe 

- Potilaan tarpeisiin 
perustuva hoidon 
suunnittelu, potilaan 
valmistelu
- Auttamismenetel-
miin perustuva poti-
laan hoidon toteutus
- Potilaan hoidon arvi-
ointi

- Potilasdokumentteihin pereh-
tyminen, toimintaympäristön 
valmistelu
- Vuorovaikutus, yhteistoimin-
nan toteutus ja tiedonvälitys 
ammattilaisten kesken potilaan 
kokonaishoidossa
- Radiografiatyön/ sädehoito-
työn/ rh:n työhön ja siihen liit-
tyvien palvelujen arviointi 
omana toimintanaan ja osana 
kokonaisuutta

- Tutkimustekniikan ja 
säteilyaltistuksen val-
mistelu, säteilyaltistuk-
sen oikeutuksen varmis-
taminen
- Lääkinnällisen sätei-
lynkäytön ja säteilysuo-
jelun toteutus
- Tulosteiden, toteutuk-
sen ja säteilyaltistuksen 
arviointi

Turvallisuusvastuu - Potilasturvallisuus
- Turvallinen hoitosuh-
de

- Toimintaympäristön turvalli-
suudesta vastaaminen radiogra-
fiatyön/ sädehoitotyön/ rh:n 
työn ja siihen liittyvien palvelu-
jen osalta sekä niiden vastuu-
alue potilaan kokonaishoidossa

- Teknisestä ja säteily-
turvallisuudesta vastaa-
minen rh:n osalta

Optimoiva päätöksenteko - Potilaan kokonaisval-
taisen hoidon opti-
moiva päätöksenteko

- Potilaan kokonaishoitoa opti-
moiva päätöksenteko

- Tekniset ratkaisut ja 
säteilyaltistukset opti-
moiva päätöksenteko
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Liitekuvio 2.  Ympäristö-käsitteen ominaisuudet kirjallisuuden perusteella.

TEKNISYYTTÄ JA Tutkimus-/hoitoympäristön teknisyys 
TURVALLISUUTTA KOROSTAVA Analogis-digitaalinen teknologia
TUTKIMUS- JA HOITOYMPÄRISTÖ Fyysiset, turvalliset (erityisesti säteilyturvalliset)  tilat

Säteilyn tai energian lähde
Ihmiset
Logistiset tekijät

KULTTUURIYMPÄRISTÖ Organisaatiokulttuuri
Kulttuurin kansallinen taso
Monikulttuurinen kansainvälinen taso

KOGNITIIVINEN YMPÄRISTÖ Tutkimus- ja tiedeympäristö
Oppimis- ja koulutusympäristö
Tieto ja tiedonlähteet

EPÄVAKAA YMPÄRISTÖ Ympäristön tilannekohtainen vaihtelu
Teknologian ja terveydenhuollon kehityksen aiheuttama jatkuva 
muutos
Mobilisoituva virtuaaliympäristö
Ympäristön vaihtuvat haasteet
Ympäristön yksikkökohtainen vaihtelu
Vaihteleva moniammatillisuus

IDEOLOGIS-NORMATIIVINEN Normit
YMPÄRISTÖ Kontrolli

Ideologia

TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ Säteilyn käyttöalueet
Röntgenhoitajan ammatillinen toiminta-alue
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
Muut kuin sosiaali- ja terveydenhuolto
Toimintaympäristö osana laajempaa kokonaisuutta
Työelämä
Elinympäristö
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Liitekuvio 3. Terveys-käsitteen ominaisuudet kirjallisuuden perusteella.

ENSISIJAISESTI FYYSINEN TERVEYS Säteilyn aiheuttamat fyysis-biologiset terveyshaitat
Muut kuin säteilyn aiheuttamat fyysiset riskit
Fyysis-biologinen terveys ja sairaus
Elimellinen säteilyherkkyys

MUU KUIN FYYSINEN TERVEYS Psyykkinen terveys ja sairaus
Säteilyyn liittyvät psyykkiset vaikutukset
Terveyden yhteys toimintakykyyn 
Terveyden yhteys hyvinvointiin

MONITASOINEN TERVEYS Terveys, sairaus ja säteilyn vaikutus solutasolla
Terveys, sairaus ja säteilyn vaikutus yksilötasolla
Terveys, sairaus ja säteilyn vaikutus väestötasolla

TERVEYS MUUTTUVANA TILANA Terveys vaihtelevana normaalitilana
Sairaus terveydentilan muuttajana
Säteilyn vaikutuksesta terveydentilan vaihteleva muutos

TERVEYS TAVOITELTAVANA Terveyden edistäminen tavoitteena
TILANA Radiologinen terveyspalvelu terveyden edistäjänä 

Säteilyaltistuksella saatava terveydellinen hyöty
Säteilyturvallisuus terveyden edistäjänä
Terveysongelma säteilynkäytön indikaationa
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Liitekuvio 4. Ihminen-käsitteen ominaisuudet kirjallisuuden perusteella.

IHMINEN YKSILÖNÄ Yksittäinen potilas
Yksittäinen ammattilainen
Erilaiset yksilöt

IHMINEN YHTEISÖNÄ Potilas perheineen/omaisineen
Ammatillinen yhteisö
Väestöyhteisö

IHMINEN MUUTTUVANA Ihminen jakamattomana kokonaisuutena
KOKONAISUUTENA Muuttuvat tarpeet ihmisessä

Ihmisenä kasvamiseen liittyvä muutos

ENSISIJAISESTI FYYSINEN IHMINEN Ihmisen fyysinen ikä
Ihmisen sukupuoli
Ihminen yksilöllisenä anatomisena rakenteena
Ihminen fysiologisena kokonaisuutena
Ihmisen fyysinen kunto
Fyysisten tekijöiden ensisijaisuus

HENKINEN IHMINEN Ihminen henkisenä kokijana
Tiedollinen ihminen 
Moraalinen ihminen

TOIMINNALLINEN IHMINEN Ihminen aktiivisena toimijana
Ihminen yksilöllisesti toimivana kokonaisuutena

IHMINEN YMPÄRISTÖNSÄ OSANA Ihminen yksilöllisissä taustatekijöissään
Kulttuurinen ihminen
Ympäristöönsä reagoiva muutosvalmis ja joustava ihminen 
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Liitekuvio 5. Teoreettisen vaiheen malli.

Ihminen

Ympärist ö 

 

Terveys ja sairaus

Ihminen
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Terveys 
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Radiografiatyö/sädehoitotyö/röntgenhoitajan työ on potilaan hoidon, terveydenhuollon 
toimintaympäristön palvelun ja lääkinnällisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun yhdessä 
muodostama kokonaisuus.  Työ perustuu teoreettiseen ja käytännölliseen asiantuntijuuteen 
sekä ohjaaviin tekijöihin, joista korostuvat yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja 
yhteistyö. Tehtäväalue muodostuu turvallisuusvastuusta ja optimoivasta päätöksenteosta, 
jotka toteutuvat suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa. 
Näihin kuuluu tutkimus- ja toimenpideprosessien (ns. radiografiatyön prosessit) ja sädehoito-
prosessien lisäksi muita työn prosesseja, kuten erilaiset laadunhallinta-, selvitystyö- ja 
kehittämisprosessit sekä ohjaus- ja perehdytysprosessit. 

Ympäristö on teknisyyttä ja turvallisuutta painottavan tutkimus- tai hoitoympäristön, ideologis-
normatiivisen ympäristön ja kognitiivisen ympäristön sisältävä kulttuuri ja toiminnallinen 
konteksti, joka on luonteeltaan epävakaa. 

Terveys on ensisijaisesti fyysinen, mutta myös muita ulottuvuuksia ja monia tasoja sisältävä, 
jatkuvasti muuttuva ja tavoiteltava tila. 

 

   

Ihminen on ensisijaisesti fyysinen, mutta myös henkinen ja toiminnallinen yksilö tai yhteisö. 
Ihminen on muuttuva kokonaisuus ja ympäristönsä osa. 

+ positiivinen yhteys - negatiivinen yhteys 
L luonnehtimisyhteys O ohjaava yhteys 
T tekemisyhteys  K kokemisyhteys 

 

+ -

O

OTK

+ - TK 

Ympäristö 

+ -

L + -
L+ OTK
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Liite 5 Saatekirje asiantuntijoille

Hyvä asiantuntijapaneelin jäsen, SAATE 24.2.2005

Olet ilmoittanut halukkuutesi osallistua väitöskirjatutkimukseeni (Hoitotieteen keskeiset käsitteet radiografian
kontekstissa) radiografian alan koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista koottavan paneelin jäsenenä. Läm-
min kiitos osallistumisestasi! Ohessa lähetän Sinulle suostumuslomakkeen, jonka allekirjoittamalla toivon Sinun
vahvistavan osallistumisesi tutkimukseeni. 

Ohessa lähetän Sinulle myös tutkimukseni ensimmäisen vaiheen tulokset: käsitteiden sanalliset kuvaukset ja nii-
tä havainnollistavat kuviot, käsitteiden välisten yhteyksien sanalliset kuvaukset sekä näiden kokonaisuutta
kuvaavan alustavan mallin.  Tutkimusaineisto on koostunut radiografian alan tieteellisistä opinnäytetöistä (yksi
väitöskirja, yhdeksän pro gradu -työtä) sekä radiografian koulutusten opinto-oppaista (yksi yliopisto, viisi
ammattikorkeakoulua). Aineisto on analysoitu laadullisella induktiivisella sisällönanalyysillä kahteen kertaan. 

Pyydän Sinua perehtymään materiaaliin ja kirjaamaan siihen vapaasti ja kriittisesti kommenttejasi, kysymyksiä-
si ja ajatuksiasi. Toivon Sinun perustavan kommenttisi siihen asiantuntemukseen, kokemukseen ja näkemyk-
seen, joka Sinulla on radiografiasta (radiografiatyöstä, -koulutuksesta ja/tai radiografiatieteestä). Pyrkimyksenä-
ni on saada kunkin asiantuntijan yksilöllinen näkemys aiheesta esiin tasapuolisesti, ja sen vuoksi pyydän Sinua
työskentelemään itsenäisesti ja yksin. Tarvittaessa voit jatkaa kommentointia erilliselle paperille. Myöhemmin
sovittavassa yksilöhaastattelussa voimme keskittyä erityisesti niihin kysymyksiin, joihin kommenttiesi perus-
teella on eniten aihetta tai joihin erityisesti haluat palata. 

Pyydän Sinua palauttamaan kommentoidun materiaalin ja allekirjoitetun suostumuslomakkeen minulle oheises-
sa palautuskuoressa 31.3.2005 mennessä. Tämän jälkeen otan Sinuun uudelleen yhteyttä haastatteluajankohdas-
ta sopimiseksi. Jos Sinulla on kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Yhteistyöterveisin, 

___________________________________

Sanna Sorppanen
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, PL 5000, 90014 Oulun Yliopisto
Puh: 08-537 5628, E-mail: sanna.sorppanen@oulu.fi
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Liite 6 Suostumuslomake asiantuntijoille.

SUOSTUMUSLOMAKE

Suostun osallistumaan väitöskirjatutkimukseen ”Hoitotieteen keskeiset käsitteet radiografian kontekstissa”
radiografian alan koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista koottavan paneelin jäsenenä. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on kuvailla hoitotieteen keskeisten käsitteiden sisältöä ja keskinäisiä suhteita radiografian kontekstissa
sekä tuottaa hoitotieteen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita radiografian kontekstissa kuvaava malli.

Asiantuntijapaneelin tehtävänä on täydentää ja arvioida tutkijan luomaa alustavaa mallia ja sen perustana olevia
tutkimustuloksia kirjallisesti ja haastattelun muodossa sekä myöhemmässä vaiheessa arvioida mallin testaami-
seksi laadittavaa mittaria. Aineisto kerätään kirjallisen ja haastatteluaineiston osalta kevään ja kesän 2005 aika-
na.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja paneelin jäsenellä on oikeus perua suostumuksensa
missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Yksittäisen paneelin jäsenen näkemykset tulevat vain tutkijan tietoon.
Mikäli paneelin jäsen niin haluaa, hänen aineistonsa tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 

______________________  ____/____  2005 

Paneelin jäsenen allekirjoitus______________________________________

Nimen selvennys______________________________________

Tutkija saa säilyttää aineistoani tutkimuksen jälkeen  _____

Haluan että aineistoni tuhotaan tutkimuksen jälkeen_____
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Liite 7 Esimerkki deduktiivisesta sisällönanalyysistä.

Liitetaulukko 5. Esimerkki analyysirungon käyttämisestä.

YHDISTÄVÄ KATEGO-
RIA:
turvallisuusvastuu

ALKUPERÄISILMAUS

Turvallisuusvastuu potilaan 
hoidossa 
- potilasturvallisuus 
- jne.

-”Röntgenhoitajan on kuitenkin vastattava sen potilaan tästä koko hoidosta sen 
tutkimuksen aikana”
- ”Nää tämmöset tavallaan hoitotyön periaatteet mitä siinä tutkimus, tutkimusti-
lanteessa hyödynnetään esimerkkinä turvallisuus, toteutuu”
- ”Sädesuojien käytöstä esimerkiksi niin mikä, mikä merkitys on sitte niinku sä-
desuojilla niinku fyysisesti ja mikä merkitys niillä on psyykkisesti”
- ”Sen hoitajan pitää sitte todellakin niinku vastata siitä että potilas säilyy hen-
gissä siellä”

Turvallisuusvastuu teknises-
sä säteilynkäytössä ja säteily-
suojelussa 
- teknisestä ja säteilyturvalli-
suudesta vastaaminen

- ”Mikä on meidän vastuu siinä niin, niin niin on se turvallinen säteilyn käyttö 
omalta alueeltamme”
- ”Säteilyturvallisuus et se on niinku ehdoton et meijän on pidettävä kiinni”
- ”kaikkiin näihin niin, näihin tutkimus -- tai onko ne kuvantamismenetelmiä, 
niin näihin liittyy tää turvallisuusasia”
-”röntgenhoitajahan on tietenki asiantuntija siinä että miten hän käyttää sitä sä-
teilyä siinä ympäristössä että se on turvallista sitte sekä potilaalle että, että muul-
le, muille henkilökunnalle tai sitte hoitajalle itselleen”
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Liitetaulukko 6. Esimerkki ilmausten ryhmittelystä analyysirungon sisällä. 

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY 
ILMAUS

ALA-
KATEGORIA

YLÄ-
KATEGORIA

-”Röntgenhoitajan on kuitenkin vastattava sen 
potilaan tästä koko hoidosta sen tutkimuksen ai-
kana”
-”Nää tämmöset tavallaan hoitotyön periaatteet 
mitä siinä tutkimus, tutkimustilanteessa hyö-
dynnetään esimerkkinä turvallisuus, toteutuu”

- vastuu potilaan koko 
hoidosta tutkimuksen 
ajan
- turvallisuuden toteutu-
minen tutkimustilantees-
sa

Vastuu potilaan 
turvallisuudesta 
tutkimuksen tai 
hoidon ajan

Potilaan ruu-
miillisesta ja 
henkisestä tur-
vallisuudesta 
vastaaminen 
koko tutkimuk-
sen tai hoidon 
ajan - ”Sädesuojien käytöstä esimerkiksi niin mikä, 

mikä merkitys on sitte niinku sädesuojilla niin-
ku fyysisesti ja mikä merkitys niillä on psyykki-
sesti”
- ”Sen hoitajan pitää sitte todellakin niinku vas-
tata siitä että potilas säilyy hengissä siellä”

- sädesuojien käytön 
merkitys fyysisesti ja 
psyykkisesti
- vastuu potilaan hengis-
sä säilymisestä

Vastuu potilaan 
henkisestä ja ruu-
miillisesta turval-
lisuudesta

- ”Mikä on meidän vastuu siinä niin, niin niin on 
se turvallinen säteilyn käyttö omalta alueeltam-
me”
- ”Säteilyturvallisuus et se on niinku ehdoton et 
meijän on pidettävä kiinni”

- röntgenhoitajan  alueen 
vastuu turvallisesta sä-
teilyn käytöstä
- säteilyturvallisuudesta 
pidettävä ehdottomasti 
kiinni

Ehdoton vastuu 
säteilynkäytön 
turvallisuudesta

Ehdoton vas-
tuu omasta ja 
muiden sätei-
ly-turvalli-
suu-desta kai-
kissa menetel-
missä - ”kaikkiin näihin niin, näihin tutkimus -- tai on-

ko ne kuvantamismenetelmiä, niin näihin liittyy 
tää turvallisuusasia”
-”röntgenhoitajahan on tietenki asiantuntija sii-
nä että miten hän käyttää sitä säteilyä siinä ym-
päristössä että se on turvallista sitte sekä poti-
laalle että, että muulle, muille henkilökunnalle 
tai sitte hoitajalle itselleen”

- turvallisuusasia liittyy 
kaikkiin menetelmiin
- vastuu säteilynkäytön 
turvallisuudesta muille 
ja itselle

Vastuu omasta ja 
muiden sätei-
ly-turvallisuudes-
ta kaikissa mene-
telmissä
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Liite 8 Empiirisen vaiheen tulokset.

Liitetaulukko 7. Röntgenhoitajan työ -käsitteen ominaisuudet.

Jatkuu...

Röntgenhoitajan työ Potilaan hoito ja palvelu Tekninen säteilynkäyttö ja 
säteilysuojelu 

Terveydenhuollon toimin-
taympäristön palvelu

Teoreettiseen ja käytän-
nöllis-tekniseen asian-
tuntijuuteen perustuva 
toiminta
- teoreettinen tietoperus-
ta 
- käytännöllis-tekniset 
taidot
- ammatillisen koulutuk-
sen antamat valmiudet 
asiantuntijuuden kehit-
tymiselle 

- Hoitotieteen teoriatieto 
sovellettuna
- Hoitamis-, kohtaamis- ja 
kommunikaatiotaidot 
- Potilaan hoitamiseen liit-
tyvän tekniikan hallinta
- Potilaan asettelun hallin-
ta
- Yhteiset tutkimusalueet 
hoitotieteen kanssa
- Hoitamisen asiantunti-
juus

- Tekninen ja anatomis-fy-
siologinen teoriatieto
- Tekniikan ja säteilyn käy-
tön hallinta 
- Yhteiset tutkimusalueet  
luonnontieteiden kanssa
- Säteilynkäytön asiantunti-
juus

- Ympäröivän terveyden-
huollon tuntemus 
- Oman alueen tuntemus 
- Koulutus- ja tutkimusyh-
teistyö, näyttöön perustu-
va radiografia
- Toimintaympäristöön 
liittyvän tekniikan hallinta
- Terveydenhuollon yleis-
ten ja röntgenhoitajan työn 
ainutlaatuisten tehtävien 
hallinta ja niihin liittyvät 
tutkimusalueet
- Röntgenhoitajan asian-
tuntijuus moniammatilli-
sen tiimin osana

Ohjaaviin tekijöihin pe-
rustuva toiminta
- yksilöllisyyttä kunni-
oittava asiakaslähtöi-
syys
- vuorovaikutteinen yh-
teistyö

- Potilaana olevan yksilön 
kokonaisvaltainen huomi-
oon ottaminen
- Potilaan ainutkertaisuu-
den kunnioittaminen
- Potilaan ja röntgenhoita-
jan tasa-arvoinen yhteis-
työ- ja vuorovaikutussuh-
de
- Röntgenhoitaja potilaan 
keskeisin yhteistyökump-
pani

- Tekniset valinnat potilaan 
ja tarvittavan tiedon perus-
teella
- Säteilyaltistuksesta päät-
täminen yhteistyönä

- Lähettävän yksikön tar-
peet lähtökohtana
- Moniammatillisuus ja tii-
mityö
- Lähete yhteistyövälinee-
nä

Prosessimaisessa toi-
mintamallissa toteutuva 
toiminta
- suunnittelu-, toteutus- 
ja arviointivaiheet

- Haastatteluun, havain-
nointiin ja potilaspaperei-
hin perustuva potilaan tar-
peiden kartoittaminen
- Potilaan hoidon ja palve-
lun toteutus tilanteen mu-
kaisesti
- Potilaan palaute arvioin-
tivälineenä

- Kuvan ottamisen ja/tai 
tutkimuksen suorittamisen 
suunnittelu ja toteutus
- Sädehoidon annossuun-
nittelu, simulointi ja hoidon 
antaminen

- Lähete suunnittelun väli-
neenä 
- Muiden tarvittavien am-
mattilaisten kartoittami-
nen ja käyttäminen
- Toimiminen yksin tai 
työryhmän jäsenenä tai ve-
täjänä
- Ohjaamisprosessi rinnal-
la
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Liitetaulukko 7.  jatkuu

Liitekuvio 6. Ympäristö-käsitteen ominaisuudet empiirisen analyysin perusteella.

Röntgenhoitajan työ Potilaan hoito ja palvelu Tekninen säteilynkäyttö ja 
säteilysuojelu 

Terveydenhuollon toimin-
taympäristön palvelu

Turvallisuusvastuu - Potilaan ruumiillisesta ja 
henkisestä turvallisuudes-
ta vastaaminen koko tutki-
muksen/hoidon ajan
- Röntgenhoitajan ja hoi-
tosuhteen keskeinen vai-
kutus potilaan turvallisuu-
den tunteeseen

- Ehdoton vastuu omasta ja 
muiden säteilyturvallisuu-
desta kaikissa menetelmis-
sä
- Vastuu laitteiden suojele-
misesta

- Röntgenhoitajan ainut-
laatuinen vastuualue ter-
veydenhuollossa
- Vastuu toimintaympäris-
tön turvallisuudesta poik-
keusoloissa
- Vastuu omien rajojen 
noudattamisesta
- Täydennyskoulutus ja tii-
mityö turvallisuusvastuun 
apuna

Optimoiva päätöksente-
ko

Potilaan kokonaisvaltai-
sen tilan huomioon otta-
minen päätöksenteossa ly-
hytkestoisessa potilaskon-
taktissa

- Päätöksenteko niin, että 
saadaan riittävä kuvanlaatu 
optimaalisella säteilyaltis-
tuksella

- Potilaan kokonaishoidon 
huomioon ottaminen 
omassa päätöksenteossa
- Oman yksikön toimintaa 
optimoiva päätöksenteko

MUUTTUVA TEKNINEN Tutkimus- tai hoitoympäristö
TOIMINTAYMPÄRISTÖ Röntgenhoitajan työympäristö 

Osasto tai laajempi terveydenhuollon yksikkö
Teknisyys korostunutta
Turvallisuus (erityisesti säteilyturvallisuus) korostunutta 
Kontaminaatioriskin vuoksi usein karu
Sisältää fyysiset laitteet, välineet ja säteilyn-/
energianlähteen
Sisältää ihmiset ja yhteistyöverkoston
Osa laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta
Enenevässä määrin digitaalinen
Jatkuvasti muuttuva
Koon ja tehtävän mukaan vaihteleva

KULTTUURIYMPÄRISTÖ Monitasoiset kulttuurit
Ideologinen kulttuuri
Normatiivinen kulttuuri
Sosiaalinen kulttuuri

KOGNITIIVINEN YMPÄRISTÖ Oppimis- ja koulutusympäristö
Tutkimus- ja tiedeympäristö
Tietoympäristö
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Liitekuvio 7. Terveys/sairaus –käsitteen ominaisuudet empiirisen analyysin perusteella.

Liitekuvio 8. Ihminen-käsitteen ominaisuudet empiirisen analyysin perusteella.

KOKONAISVALTAINEN Fyysinen terveys/sairaus
TERVEYS/SAIRAUS Henkis-sosiaalinen terveys/sairaus

Terveyden ja sairauden ulottuvuuksien keskinäinen yhteys
Yhteys toimintakykyyn ja hyvinvointiin
Kokemuksellinen terveys ja sairaus
Monitasoinen terveys ja sairaus

TERVEYS/SAIRAUS Terveys-sairaus-jatkumo
MUUTTUVANA TILANA Terveys normaalitilana, jossa normaalia muutosta

Sairauden aiheuttama muutos normaalitilassa
Sairaus rajoittaa terveyttä voimavarana
Pyrkimys lisätä terveyttä ja vähentää sairautta

SÄTEILYN VAIKUTUS Säteilyaltistuksesta saatava välillinen terveydellinen hyöty
TERVEYTEEN/SAIRAUTEEN Säteilyyn liittyvät haittavaikutukset

Hyödyn ja haitan yhtäaikaisuus
Säteilyn monitasoinen vaikutus terveyteen/sairauteen 

IHMINEN ARVOKKAANA YKSILÖNÄ Ihminen yksittäisenä henkilönä
Yksilöiden keskinäinen erilaisuus
Jokainen yksilö yhtä arvokas

IHMINEN YHTEISÖNÄ Perheyhteisö
Ammatillinen yhteisö
Väestöyhteisö
Kansainvälinen yhteisö

MUUTTUVA IHMINEN Muuttuvat tarpeet ihmisessä
Ihmisenä kasvamiseen liittyvä muutos
Muuntautumiskykyinen ihminen

KOKONAISVALTAINEN IHMINEN Fyysinen ihminen
Henkis-filosofinen ihminen
Sosiaalis-kulttuurinen ihminen
Tiedollis-toiminnallinen ihminen
Ihminen jakamattomana kokonaisuutena
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Liitekuvio 9. Empiirisen vaiheen malli.

Ihminen

Ympä ö 

 

-

Ihminen

O 

 

 

 

 

  

Terveys/sairaus 
R

ön
tg

en
ho

ita
ja

n 
ty

ö 

Röntgenhoitajan työ on potilaan hoidon ja palvelun, teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä 
terveydenhuollon toimintaympäristön palvelun osa-alueiden yhdessä muodostama kokonaisuus. Se 
perustuu teoreettiseen ja käytännöllis-tekniseen asiantuntijuuteen sekä erilaisiin ohjaaviin tekijöihin, joista 
korostuvat yksilöllisyyttä kunnioittava asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteinen yhteistyö. Työ toteutuu 
suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheiden muodostamissa prosesseissa riippumatta siitä, mitä käsitettä 
työstä käytetään (vrt. radiografiatyön, sädehoitotyön, kuvantamisen prosessit). Prosessit ilmenevät 
röntgenhoitajan työssä myös esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja ohjauksessa. Röntgenhoitajan työhön 
kuuluvia tehtäviä luonnehtivat turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko kaikilla työn osa-alueilla. 
Röntgenhoitajan työstä käytetään vaihtelevasti useita eri käsitteitä. 

Ympäristö on jatkuvasti muuttuva tekninen toimintaympäristö, joka tarkoittaa röntgenhoitajan 
työympäristöä fyysisine laitteineen ja ihmisineen. Keskeinen toimintaympäristön elementti on säteily- tai 
energialähde, joka asettaa omat vaatimuksensa ympäristön turvallisuuden kannalta. Toimintaympäristö 
on tyypillisesti tekninen ja karu ja enenevässä määrin digitaalinen. Toimintaympäristöt vaihtelevat 
kokonsa ja tehtävänsä mukaan ja ovat osa jotakin laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Ympäristö 
on myös kulttuuriympäristö, jonka laajuus vaihtelee yksittäisen ihmisen sisäisestä kulttuurista 
kansainvälisen tason kulttuureihin saakka. Kulttuuriympäristössä kulttuurit voivat erota toisistaan 
ideologisesti, normatiivisesti ja sosiaalisesti. Ympäristö voi olla myös kognitiivinen ympäristö, joka 
tarkoittaa oppimisen ja koulutuksen ympäristöjä, tutkimus- ja tiedeympäristöjä sekä ympäristössä olevan 
tiedon ja sen kulun muodostamaa ympäristöä. 

Ympäristö 

+ positiivinen yhteys  - negatiivinen yhteys 
L luonnehtimisyhteys O ohjaava yhteys 
T tekemisyhteys  K kokemisyhteys 

+ -

OTK

TK+

LTK+ O - 
L -

O+

+ -

Terveys ja sairaus liittyvät kiinteästi yhteen. Terveys/sairaus on kokonaisvaltainen ilmiö: se koostuu 
fyysisestä ja henkis-sosiaalisesta alueesta, jotka ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa sekä toimintakykyyn ja 
hyvinvointiin. Terveys/sairaus on myös kokemuksellinen ja monitasoinen ilmiö, joka ulottuu solutasolta 
yksilö- ja väestötasolle saakka. Terveys/sairaus on muuttuva tila, jatkumo, jolla terveys edustaa 
normaalitilaa ja sairaus sitä horjuttavaa muutosta. Radiografiassa säteilyn vaikutukset 
terveyden/sairauden eri tasoille ovat keskeisiä: säteilyllä on terveyttä lisääviä ja sairautta vähentäviä 
vaikutuksia, mutta myös terveydelle haitallisia, sairautta aiheuttavia vaikutuksia. 

Ihminen on yksittäinen, arvokas yksilö tai yhteisö, jonka laajuus voi vaihdella perheyhteisöstä aina 
kansainväliseen yhteisöön saakka.  Ihminen on muuttuva ja kokonaisvaltainen olento, jonka ulottuvuudet 
(fyysinen, henkis-filosofinen, sosiaalis-kulttuurinen ja tiedollis-toiminnallinen ihminen) muodostavat 
jakamattoman kokonaisuuden.  
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Liite 9 Analyyttisen vaiheen tulokset.

Liitetaulukko 8. Kliininen röntgenhoitajan työ -käsitteen ominaisuudet.

Jatkuu...

Kliininen röntgenhoitajan 
työ

Potilaan hoito ja palvelu Tekninen säteilynkäyttö ja sä-
teilysuojelu 

Terveydenhuollon toimintaym-
päristön palvelu

Teoreettiseen ja käytän-
nöllis-tekniseen asiantun-
tijuuteen perustuva toi-
minta
- teoreettisen tietoperustan 
hallinta 
- käytännöllis-tekniset 
valmiudet
- teorian integroituminen 
käytäntöön
- asiantuntijuuden kehitty-
minen ammatillisen kou-
lutuksen antamalle perus-
talle 

- Hoitotieteellinen ja muu ih-
mistieteellinen teoriatieto so-
vellettuna
- Hoitamis-, kohtaamis- ja 
kommunikaatiotaidot ja em-
paattisuus
- Potilaan hoitamisen, koh-
taamisen ja kommunikaation 
sekä hoitamiseen liittyvän 
tekniikan hallinta
- Potilaan asettelun hallinta
- Yhteiset tutkimusalueet 
hoitotieteen kanssa
- Hoitamisen asiantuntijuus

- Tekninen ja säteilyyn (energi-
oihin) ja projektioihin liittyvä 
teoriatieto
- Kuvanmuodostuksen ja -käsit-
telyn sekä laitteiden hallinta
- Säteilytyksen ja energian käy-
tön, säteilysuojelun toteutuksen 
ja säteilyaltistuksen määrittämi-
sen hallinta
- Projektioiden ja potilaan aset-
telun hallinta 
- Yhteiset tutkimusalueet esi-
merkiksi luonnontieteiden 
kanssa
- Teknisen säteilynkäytön ja sä-
teilysuojelun asiantuntijuus

- Taloushallinnollinen, organisa-
torinen ja johtamistietous
- Koulutus- ja tutkimustahojen 
tuntemus
- Ympäröivän terveydenhuollon 
tuntemus ja siihen liittyvät val-
miudet sekä yhteiset tutkimus-
alueet
- Oman alueen tuntemus ja hal-
linta ja oma tutkimusalue
- Valmius itsenäiseen työskente-
lyyn ja moniammatilliseen tiimi-
työhön sekä konsultointiin
- ”Näyttöön perustuva radiogra-
fia”
- Kliinisen röntgenhoitajan työn 
asiantuntijuus terveydenhuollon 
komponenttina

Ohjaaviin tekijöihin pe-
rustuva toiminta
- yksilöllisyyttä kunnioit-
tava asiakaslähtöisyys
- vuorovaikutteinen yh-
teistyö

- Hoidolliset lähtökohdat
- Potilaana olevan ainutker-
taisen yksilön kokonaisval-
tainen huomioon ottaminen 
toiminnassa
- Potilaan ja röntgenhoitajan 
välinen tasa-arvoinen ja vuo-
rovaikutteinen yhteistyösuh-
de

- Säteilyn käyttöön ja säteily-
suojeluun liittyvät lähtökohdat
- Potilas ja tutkimusindikaatio 
säteilyn käyttöön liittyvien tek-
nisten valintojen lähtökohtana
- Potilaskohtainen säteilyaltis-
tus
- Säteilyaltistuksesta  päättämi-
nen vuorovaikutteisessa yhteis-
työssä 
- Vuorovaikutteinen yhteistyö 
teknisen säteilynkäytön toteu-
tuksessa

- Terveydenhuollon yleiset ja 
röntgenhoitajan tehtävästä nou-
sevat toimintasäännöt
- Lähettävän yksikön tai toisen 
toimijan yksilöllisten tarpeiden 
huomioon ottaminen toiminnas-
sa
- Moniammatillisuus ja tiimityö
- Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
- Lähetteen merkitys yhteistyö-
välineenä

Prosessimaisessa toimin-
tamallissa toteutuva toi-
minta
- suunnittelu-, toteutus- ja 
arviointivaiheet
- lähtökohtana tekninen 
säteilynkäyttö ja säteilyal-
tistuksen oikeutus

- Haastatteluun, havainnoin-
tiin ja potilaspapereihin pe-
rustuva potilaan tarpeiden 
kartoittaminen
- Potilaan henkinen ja fyysi-
nen valmisteleminen tutki-
mukseen/hoitoon ja säteilyal-
tistuksesta päättämiseen, po-
tilaan asettelu
- Potilaan tarpeisiin vastaa-
minen ja hoitamisen konk-
reettinen toteuttaminen poti-
laan hoidon menetelmiä 
käyttäen potilaan tilan kul-
loinkin edellyttämällä tavalla
- Kirjaaminen ja potilaan jat-
kohoidon varmistaminen
- Röntgenhoitaja potilaan tar-
peiden arvioijana läpi tutki-
mus- tai hoitoprosessin
- Potilaan palaute arviointi-
välineenä

- Laitteiden ja säteilylähteen 
valmistelu 
- Kuvan ottamisen ja/tai tutki-
muksen suorittamisen suunnit-
telu ja toteutus
- Sädehoidon annossuunnittelu, 
simulaatio ja hoidon antaminen
- Potilaan asettelu
- Laitteiden ja säteilylähteen 
käyttö ja säteilytys, kuvan otta-
minen, tutkimuksen suorittami-
nen tai hoidon antaminen
- säteilysuojelun konkreettinen 
toteuttaminen
- kuvan arviointi ja käsittely, 
kuvaliikenne
- Kirjaaminen
- Säteilyaltistuksen määrittämi-
nen
- Teknisen säteilynkäytön ja sä-
teilysuojelun arviointi

- Lähete suunnittelun välineenä
- Muiden tarvittavien ammatti-
laisten kartoitus ja käyttäminen
- Tilojen valmistelu
- Ammattilaisten välisen viestin-
nän toteutus, toisen ammattilai-
sen ohjaus tai avustaminen, tii-
min johtaminen, konsultaa-
tioavun hankkiminen ja antami-
nen
- Oman toiminnan, oman yksi-
kön toiminnan tai koko hoitoket-
jun toiminnan arviointi
- Lähettävän tai muun yhteistyö-
tahon palaute arviointivälineenä
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Liitetaulukko 8. jatkuu

Kliininen röntgenhoitajan 
työ

Potilaan hoito ja palvelu Tekninen säteilynkäyttö ja sä-
teilysuojelu 

Terveydenhuollon toimintaym-
päristön palvelu

Turvallisuusvastuu - Potilaan ruumiillisesta ja 
henkisestä turvallisuudesta 
vastaaminen omalta osalta 
koko tutkimuksen tai hoidon 
ajan
- Röntgenhoitajan ja hoito-
suhteen keskeinen vaikutus 
potilaan turvallisuuden tun-
teeseen

- Vastuu omalta osaltaan sätei-
lyturvallisuuden säilymisestä 
(ml. laitteiden käytön turvalli-
suus)
- Vastuu omalta osaltaan laittei-
den vahingoittumisen estämi-
sestä

- Röntgenhoitajalle ominainen 
vastuualue terveydenhuollossa
- Vastuu oman toiminnan turval-
lisuudesta yksin ja ryhmässä 
työskenneltäessä, rajojen nou-
dattaminen
- Vastuu omalta osalta toimin-
taympäristön turvallisuudesta 
myös poikkeusoloissa
- Täydennyskoulutus-velvoite ja 
tiimityö turvallisuusvastuun 
edistäjinä

Optimoiva päätöksen-
teko

Potilaan kokonaisvaltai-
sen tilan huomioon otta-
minen päätöksenteossa 
lyhytkestoisessa potilas-
kontaktissa

- Päätöksenteko niin, että 
hoito toteutuu suunnitellus-
ti tai että pystytään tuotta-
maan riittävän informaation 
antava kuvanlaatu optimaa-
lisella säteilyaltistuksella
- Potilaan, toimijoiden ja 
ympäristön säteilyaltistuk-
sen optimointi omalta osal-
ta

- Potilaan kokonaishoidon, 
saumattoman hoitoketjun ja 
tutkimusindikaation huomi-
oon ottaminen omassa pää-
töksenteossa
- Oman yksikön toimintaa 
optimoiva päätöksenteko
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Liitekuvio 10.  Ympäristö-käsitteen ominaisuudet synteesin perusteella.

FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tutkimus- tai hoitoympäristö
TERVEYDENHUOLLOSSA Röntgenhoitajan työympäristö terveydenhuollossa

Yksikkö osana laajempaa terveydenhuollon kokonaisuutta
Sisältää fyysiset tilat, laitteet, välineet ja säteilyn/energian läh-
teen
Sisältää ihmiset ja yhteistyöverkoston
Teknisyys ja turvallisuus korostunutta
Säteilyturvallisuuden vuoksi erityinen
Digitalisoituva, mobilisoituva
Jatkuvasti muuttuva
Tehtävän ja koon mukaan erilainen

KULTTUURIYMPÄRISTÖ Monitasoinen kulttuuri
Ideologis-normatiivinen kulttuuri
Sosiaalis-kommunikatiivinen kulttuuri
Turvallisuuskulttuuri

KOGNITIIVINEN YMPÄRISTÖ Tutkimus- ja tiedeympäristö
Oppimis- ja koulutusympäristö
Tiedollinen ympäristö

RÖNTGENHOITAJAN Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
ASIANTUNTIJUUSYMPÄRISTÖ Terveydenhuollon ulkopuoliset säteilynkäyttöalueet

Työelämä ja elinympäristö
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Liitekuvio 11. Terveys ja sairaus käsitteen ominaisuudet synteesin perusteella. 

Liitekuvio 12. Ihminen-käsitteen ominaisuudet synteesin perusteella.

KOKONAISVALTAINEN Fyysis-biologinen terveys ja sairaus
TERVEYS JA SAIRAUS Henkis-sosiaalinen terveys ja sairaus

Terveyden ja sairauden ulottuvuuksien keskinäinen yhteys
Yhteys toimintakykyyn ja hyvinvointiin
Kokemuksellinen terveys ja sairaus
Monitasoinen terveys ja sairaus

TERVEYS JA SAIRAUS Terveys-sairaus-jatkumo
MUUTTUVANA TILANA Terveys voimavarana ja vaihtelevana normaalitilana

Sairaus muutosten ja rajoitteiden aiheuttajana
Pyrkimys päästä lähemmäs terveyttä

SÄTEILYN VÄLILLINEN VAIKU-
TUS

Säteilyaltistuksesta saatava terveydellinen hyöty

TERVEYTEEN JA SAIRAUTEEN Säteilyyn liittyvät haittavaikutukset
Hyödyn ja haitan yhtäaikaisuus
Säteilyn välillinen vaikutus terveyden ja sairauden kaikkiin tasoihin 

IHMINEN ARVOKKAANA YKSILÖ-
NÄ

Ihminen yksittäisenä henkilönä

Yksilöiden keskinäinen erilaisuus
Jokainen yksilö yhtä arvokas

IHMINEN YHTEISÖNÄ Perheyhteisö
Ammatillinen yhteisö
Väestöyhteisö
Kansainvälinen yhteisö

MUUTTUVA IHMINEN Muuttuvat tarpeet ihmisessä
Ihmisenä kasvamiseen liittyvä muutos
Muuntautumiskykyinen ihminen

KOKONAISVALTAINEN IHMINEN Fyysis-biologinen ihminen
Henkis-filosofinen ihminen
Sosiaalis-kulttuurinen ihminen
Tiedollis-toiminnallinen ihminen
Ihminen jakamattomana kokonaisuutena
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