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Ukkola, Leila, Informing the patient in connection with radiological examinations
exposing to ionizing radiation. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Medicine; Medical
Research Center Oulu; Oulu University Hospital
Acta Univ. Oul. D 1609, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The purpose of this study was to describe the information obtained by adult patients and parents
of children in connection with radiological examinations using ionizing radiation and their wishes
concerning it. In addition, the purpose was to describe and explain radiographers’ actions when
informing about radiation doses and risks as well as possible barriers related to informing.

The study consisted of two sub-studies. The first sub-study described and explained the
information obtained by adult patients (sub-publication I) and parents of children (sub publication
III) in connection with radiological examinations using ionizing radiation and their wishes
concerning the information (sub-publications II and III). The second sub-study described and
explained radiographers’ actions when informing the patients and the barriers related to it (sub-
publications IV and V).

Data were collected from adult patients (n = 147), parents (n = 41) and radiographers (n = 174)
using semi-structured questionnaires developed for this study. Convenience sampling was used in
the two studies and radiographers in Northern Finland were invited to the study. The data were
analyzed by statistical methods. The answers to open questions were classified according to the
principle of content analysis.

Adult patients and parents did not receive sufficient information. In particular, they were
insufficiently informed about the dose and risks of radiation and alternative examinations. Patients
and parents of children received more information about the purpose of the examination. They
wished to receive diverse information about the examination, particularly from the referring
practitioner and radiographer, as well as written information. Specifically, information on the
purpose of the examination and dose and risks of radiation was expected.

Radiographers had informed patients infrequently about dose and risks of radiation. They
thought they might cause unnecessary fear or that informing was not necessary. They also
assumed that the referrer had already informed the patient.

The findings of the study may be utilized to develop informing patients in connection with
radiological examinations exposing to ionizing radiation. Furthermore, the aim is to develop a
mode of operation for informing patients at Oulu University Hospital as required by legislation
and recommendations.

Keywords: examination, information, interaction, justification, patient, radiation





Ukkola, Leila, Potilaan informointi ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamis-
tutkimusten yhteydessä. 
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla aikuispotilaiden ja lasten huoltajien informointia ionisoi-
valle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan informoin-
nista. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa säteilyannosten ja -
riskien informoinnissa sekä mahdollisia informointiin liittyviä esteitä.

Tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvailtiin
aikuispotilaiden (osajulkaisu I) ja lasten huoltajien (osajulkaisu III) informointia ionisoivalle
säteilylle altistavien tutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan asian suhteen (osajulkaisut II
ja III). Toisessa osatutkimuksessa kuvailtiin ja selitettiin röntgenhoitajien toimintaa informoin-
nissa ja siihen liittyviä esteitä (osajulkaisut IV ja V).

Aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten kehitetyillä puolistrukturoiduilla mittareilla aikuispo-
tilailta (n=147) ja lasten huoltajilta (n=41) sekä röntgenhoitajilta (n=174). Kahdessa tutkimuk-
sessa käytettiin sopivuuteen perustuvaa otantaa ja Pohjois-Suomessa toimivat röntgenhoitajat
pyydettiin mukaan tutkimukseen. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin. Avointen kysymysten
vastaukset luokiteltiin sisällön analyysin periaatteella.

Säteilytutkimukseen tulevat aikuispotilaat ja huoltajat, joiden lapset tulivat tavanomaiseen
röntgentutkimukseen, eivät saaneet riittävästi informaatiota. Informointi oli vähäistä etenkin
säteilyannoksista ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tutkittavat saivat informaatio-
ta useammin säteilytutkimuksen tarkoituksesta. Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saa-
vansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoita-
jalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti säteilytutkimuksen
tarkoituksesta sekä säteilyannoksesta ja -riskeistä.

Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilyannoksista ja -riskeistä, koska he
olettivat aiheuttavansa potilaille turhaa pelkoa tai eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. He olettivat
myös lähettävän lääkärin jo kertoneen asiasta.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää säteilytutkimuksien informoinnin kehittä-
misessä. Tavoitteena on edelleen kehittää lain ja suositusten edellyttämä potilaiden informoin-
nin toimintamalli Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Asiasanat: informaatio, oikeutusarviointi, potilas, säteily, tutkimus, vuorovaikutus
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Kiitokset  

Potilaiden mielipiteet ja vuorovaikutus potilaiden ja heidän läheistensä kanssa ovat 

olleet minulle tärkein kannuste röntgenhoitajan työssä. Merkille pantavaa on ollut 

huomata, kuinka vähän potilaat tietävät etukäteen heille tehtävästä tutkimuksesta 

ja usein he kokevat olevansa ulkopuolisia heitä koskevasta päätöksenteosta. Kysel-

lessäni ohjaajaltani dosentti Heljä Oikariselta tutkimustyön aihetta, hänellä oli tar-

jolla aihe: potilaiden informoinnin tutkiminen ja kehittäminen. Tuosta alkoi mat-

kani tutkijana ja se matka on tuntunut oikealta ja tärkeältä, vaikka ei aina kovin 

helpolta. 

Aluksi haluan osoittaa lämpimät kiitokset ohjaajalleni dosentti, radiologian eri-

koislääkäri Heljä Oikariselle. Häntä voin kiittää sitä, että uskalsin astua tutkijan 

polulle. Sydämellisyys ja huomaavaisuus kuvaavat parhaiten sitä otetta, millä hän 

on opastanut minua tutkimuksen maailmaan ja miten hän on ohjannut graduani ja 

koko väitöskirjaa. Hän on ollut ollut kärsivällinen ja kannustava niinäkin hetkinä, 

kun väitöskirjan tekeminen on ollut raastavaa ja pettymykset ovat seuranneet toisi-

aan. Hänen säteilytutkimusten oikeutusarviointiin ja potilaiden informointiin liit-

tyvä asiantuntemus sekä kokemus tunnustettuna tutkijana maailmanlaajuisesti ovat 

olleet korvaamaton apu tutkimustyölleni.  

Kiitän lämpimästi ohjaajiani professori, THT Helvi Kyngästä ja yliopistonleh-

tori, TtT Pirjo Kaakista. Heidän asiantuntijuutensa ja innostavan ohjauksensa 

myötä olen saanut itseluottamusta ja vahvistusta tutkimustyöhön. Kiitän heitä ra-

kentavasta ja kannustavasta ohjauksesta, jonka avulla olen löytänyt ratkaisuja ki-

periinkin vastoinkäymisiin. Kiitän myös aidosta tavasta iloita kanssani, kun on ol-

lut onnistumisen aika.  

Väitöskirjatyön aikana on professori, LT Osmo Tervonen osoittanut tukea ja 

kannustusta tutkimustyöni etenemiseksi. Hänelle haluan osoittaa erityiskiitokset. 

Haluan myös kiittää yhteistyökumppaneitani TtT Hilkka Honkasta, TtT Aino-Liisa 

Jussilaa, röntgenhoitaja Helena Mahajania ja röntgenhoitaja Anne Perttua ahkerasta 

ja tunnollisesta työstänne. 

Kiitän hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön henkilökuntaa ja 

opiskelijakavereitani tuestanne ja siitä, että intonne oppimiseen, tutkimiseen ja uu-

den luomiseen on tarttunut minuun ja olen saanut olla osa lämminhenkistä yhteisö-

änne. 

Kiitän kaikkia Oulun ammattikorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita, jotka 

ovat kannustaneet minua jatkamaan opiskeluja ja tavoittelemaan unelmaani. Ta-
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voittelemisen arvoista on ollut myös tämä matka. Olen saanut kohdata mielenkiin-

toisia ja kannustavia ihmisiä, jotka ovat jakaneet kokemuksia ja jotka ovat antaneet 

voimia päästä seuraavan mäen harjalle. Palkitsevinta on ollut yhdessä oppiminen 

ja yhdessä iloitseminen.  

Erityiskiitos FT Anja Hennerille, jonka kanssa keskustelut ovat antaneet voi-

mia ja uskoa jatkamaan eteenpäin. Anja on pyyteettömästi antanut apua asiantunti-

jana, yhteistyökumppanina ja ystävänä sekä näyttänyt valoa kohti tulevaa. Kiitos 

Anja! 

Kiitän väitöskirjani esitarkastajia radiologian professori Taina Auttia ja do-

sentti Hanna Hopiaa asiantuntevista ja rakentavista kommenteista, joiden avulla 

minulla on ollut mahdollisuus kehittää väitöskirjaani eteenpäin.  

Kiitän lämpimästi seurantaryhmäni puheenjohtajaa professori, LT Jaakko Nii-

nimäkeä ja seurantaryhmän jäsentä koulutussuunnittelija TtT Sanna Ahosta. Te 

olette kannustaneet minua koko väitöskirjatyön ajan ja pitäneet huolta työni etene-

misestä. 

Lämmin kiitos OYS:n diagnostiikan vastuualueen ylihoitajalle, Kirsi Rannis-

tolle ja esimiehilleni, osastonhoitaja Heli Heikkilälle ja apulaisosastonhoitaja Tanja 

Nikkilälle. He ovat kannustaneet minua tutkimustyössäni ja luoneet mahdollisuu-

den jatkaa urakkaani kuuntelemalla ja toteuttamalla toiveitani aikatauluja suunni-

teltaessa.  

Sydämellinen kiitos kaikille työkavereille ymmärryksestä ja kannustuksesta 

vetäytyessäni ”koppihoitoon” tutkimusvapaiden aikana. Tarja T: kiitos pitkäaikai-

sesta ystävyydestä, tuesta ja kannustuksesta tutkijan urallani! Kiitos yhteisistä mie-

lenkiintoisista työvuosista opetustiimille. Teidän kanssa olen saanut jakaa huoliani 

ja teidän kanssa keskustelut ovat antaneet voimia jatkaa eteenpäin. 

Saamani taloudellisen tuen avulla väitöstyö on edennyt ja valmistunut. Kiitän 

taloudellisen tuen myöntämisestä tutkimukseni toteuttamiseen seuraavia tahoja; 

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahastoa, Pohjois-Suomen tervey-

denhuollon tukisäätiötä, Radiografian tutkimusseuraa ja professori, LT Osmo Ter-

vosen tutkimusryhmää. Kiitän kuvantamisen toimialuetta väitöskirjatyön mahdol-

listamisesta. 

Väitöskirjatyön tekemisen varrella olen saanut eri alan asiantuntijoiden arvo-

kasta ja asiantuntevaa apua, joten haluan kiittää tilastotieteilijä, FT Marianne Haa-

peaa. Olet antanut minulle kärsivällisesti neuvoja ja tukea tutkimustyössäni. Läm-

min kiitos FM Tuula Koskelle väitöskirjan suomen kielen tarkastamisesta ja infor-

maatikko Sirpa Grekulalle tiedonhaun ohjaamisesta.  
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Opiskelu on kuulunut aina elämääni, mutta perheeni on tärkeintä elämässäni. 

Perheenjäsenet ovat saaneet tottua äitiin ja mummuun, jonka vapaa-aika kuluu 

usein tehtävien ja julkaisujen tekemisen parissa. Kiitän teitä kärsivällisyydestä ja 

kannustuksesta, jota olen saanut osakseni. Olette jakaneet kanssani kokemuksia 

opiskelusta ja aikataulujen suunnitteluista, mutta olette myös iloinneet kanssani, 

kun olen saanut tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin ja uuden oppiminen on 

tuonut oivalluksia ja voimaa myös arkeen. 

Äiti ja isä kiitos rakkaudestanne ja opeista, joiden myötä opin arvostamaan 

myönteistä elämänasennetta, sisukkuutta ja toistemme kunnioitusta. Serkkuani 

Raunia kiitän keskusteluista, jotka ovat virittäneet uusia ajatuksia ja antaneet voi-

mia jatkaa uurastusta. Lämmin kiitos sisaruksilleni, sukulaisille ja ystäville arjen 

iloista ja vapaa-aikani rikastuttamisesta. Teidän kanssa olen saanut vahvistusta sii-

hen mikä elämässä todella on tärkeintä. Erityiskiitos siskolleni Ailalle terapeutti-

sista ja eheyttävistä kohtaamisista. 

Omistan tämän työni perheelleni. Kiitollisuudella olen saanut huomata tuolien 

määrän lisääntyvän Ukkolanperän kodissamme. Kokoonnumme usein juttelemaan 

ja nauramaan, syömään ja pelaamaan sekä ihastelemaan lasten kykyä tehdä pie-

nestä suurta ja arjesta juhlaa.  

Katselen ympärilleni ja kiitollisena ajattelen: juuri näin on hyvä. 

Oulussa 20.3.2021 Leila Ukkola  
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Lyhenteet  

ACR American College of Radiology 

BIR The British Institute of Radiology 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

EU Euroopan Unioni  

ESR European Society of Radiology  

IAEA International Atomic Energy Agency  

ICRP International Commission on Radiological Protection 

KKTT Kartiokeilatietokonetomografia 

TT Tietokonetomografia 

OYS Oulun yliopistollinen sairaala 

OY Oulun yliopisto  

Stuk Säteilyturvakeskus 

RIS Radiology Information System 

RSNA Radiological Society of North America  
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1 Johdanto 

Useat kansainväliset ja kansalliset lait, säädökset ja suositukset ohjaavat lääketie-

teellisen säteilyn käyttöä ja säteilyaltistukseen liittyvää potilaan informointia. Ioni-

soivalle säteilylle altistavan kuvantamistutkimuksen oikeutusarviointi on lähettä-

vän lääkärin ja tutkimuksesta vastaavan lääkärin vastuulla ja oikeutusarviointi on 

tehtävä aina ennen tutkimuksen suorittamista. Oikeutusarvioinnin tekeminen voi-

daan delegoida myös röntgenhoitajalle. (ICRP, 2007; Lajunen ym., 2015; Council 

Directive 2013/59/Euratom; säteilylaki 859/2018.) Potilas ja hänen huoltajansa on 

otettava mukaan oikeutusarviointiprosessiin ja heitä on informoitava suunnitellun 

säteilytutkimuksen hyödyistä ja haitoista ymmärrettävästi, minkä jälkeen potilas tai 

huoltaja voi antaa tietoisen suostumuksen (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992; ICRP, 2007; IAEA (International Atomic Energy Agency), 2009; Ma-

lone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään potilaiden informointia ionisoivalle säteilylle 

altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä. Säteilytutkimukset ovat merkittävä 

osa potilaan kokonaishoitoa. Lääketieteellisen säteilyn käyttäjiltä - tässä yhtey-

dessä lähinnä radiologeilta ja röntgenhoitajilta - vaaditaan lääketieteellisten tietojen 

ja teknisten taitojen lisäksi potilaan hoitamiseen, asiakaspalveluun ja nopeasti vaih-

tuvien potilaskontaktien hallintaan liittyvää osaamista (Sorppanen, 2006).  

Tämä tutkimus on ajankohtainen globaalisti lisääntyneen säteilyn lääketieteel-

lisen käytön vuoksi. Tässä tutkimuksessa säteilyn lääketieteellisellä käytöllä tar-

koitetaan ionisoivaa säteilyä hyödyntäviä röntgentutkimuksia ja -toimenpiteitä 

sekä isotooppitutkimuksia, joista käytetään usein nimitystä säteilytutkimukset. 

Sana säteily viittaa tekstissä ionisoivaan säteilyyn. Säteilyannoksella taas tarkoite-

taan efektiivistä annosta, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä 

kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet. Erityisesti tietokonetomografian 

(TT) käyttö ja sitä kautta väestöannokset ovat lisääntyneet (Amis ym., 2007; Bren-

ner, 2010; Malone ym., 2012; Smith-Bindman ym., 2012; Ulsh, 2015). Myös lasten 

säteilyannokset ovat nousseet väestötasolla kansainvälisesti (Larson, Rader, For-

man, & Fenton, 2007). Suomessa tehtiin vuonna 2018 noin kuusi miljoonaa rönt-

gentutkimusta ja -toimenpidettä. Vuoteen 2015 verrattuna TT-tutkimusten määrät 

lisääntyivät 28 % ja kartiokeilatietokonetomografioiden (KKTT) määrät 57 %. Sen 

sijaan tavanomaiset röntgen- ja varjoainetutkimukset ovat vähentyneet. Vuonna 

2018 tehtiin yhteensä 445 404 lasten röntgentutkimusta, joka on 7,5 % röntgentut-

kimusten kokonaismäärästä Suomessa (Ruonala, Qvist, Suutari, & Kangasniemi, 
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2019). Lisääntynyt lääketieteellisen säteilyn käyttö on aiheuttanut huolta sen pitkä-

aikaisista vaikutuksista. Pienikin säteilyannos voi lisätä potilaan syöpäriskiä. (Amis 

ym., 2007; International Commission on Radiological Protection (ICRP), 2007; Oi-

karinen ym., 2009; Brenner, 2010; Malone ym., 2012.) Näin ollen säteilytutkimus-

ten oikeutukseen on alettu kiinnittää huomiota yhä enemmän. 

Oikeutusperiaatteen mukaan lääketieteellisen säteilyn käyttö on oikeutettua, 

jos säteilytutkimuksen hyöty potilaalle on suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä 

haitta. Tutkimuksen tulee vaikuttaa potilaan diagnoosiin tai hoitoon. (Malone ym., 

2012; Council Directive 2013/59/Euratom; IAEA, 2014.)  

Potilaiden informointi säteilytutkimuksissa vaatii tarkempaa tutkimusta, koska 

on todettu, että informointi on puutteellista ja informoinnin vastuiden määrittelyssä 

sekä tehtävien jaossa terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä on epäselvyyttä 

(Picano, 2004; Oikarinen ym., 2009; Malone ym., 2012; Semelka, Armao, Elias, & 

Picano, 2012; Lam ym., 2015). Potilaan informoinnin esteenä on ollut pelko, että 

potilas peruu tutkimuksen, ajan puute ja puutteelliset tiedot säteilyn riskeistä (New-

man, 2016; Schuster ym., 2017). Säteilyyn liittyvä terminologia on myös monimut-

kaista ja vaikeasti ymmärrettävää niin terveydenhuollon ammattihenkilöille kuin 

potilaillekin (Ricketts, Baerlocher, Asch, & Myers, 2013; Busey, Soine, Yage, Choi, 

& Shuma, 2013; Lam ym.,2015; Irving, Leswick, Fladeland, Lim, & Bryce, 2016; 

Portelli, McNulty, Bezzina, & Rainford, 2016). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla aikuispotilaiden ja lasten huol-

tajien informoinnin toteutumista ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutki-

musten yhteydessä sekä heidän toiveitaan informoinnista. Lisäksi tarkoituksena on 

kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa säteilyannosten ja -riskien informoin-

nissa sekä mahdollisia informointiin liittyviä esteitä. Tavoitteena on tuottaa tietoa 

säteilytutkimuksien potilasinformoinnin kehittämistä varten ja edelleen kehittää 

lain ja suositusten (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785; ICRP, 2007; 

IAEA, 2009; Malone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom; Lajunen ym., 

2015; Maailman terveysjärjestö (WHO), 2016; säteilylaki 859/2018) edellyttämä 

potilaiden informoinnin toimintamalli Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS). 

Tutkimus muodostuu kahdesta osatutkimuksesta, jotka raportoidaan viitenä osajul-

kaisuna. 



21 

2 Potilaan informointi ionisoivalle säteilylle 
altistavissa kuvantamistutkimuksissa 

2.1 Potilaan informointiin liittyvät lait, säädökset ja suositukset 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja terveydenhuoltolaki 

(1326/2010) määrittelevät potilaan oikeuden saada asianmukaista ja näyttöön pe-

rustuvaa, ajan tasalla olevaa tietoa sairaudestaan, hoidostaan ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on eettinen velvollisuus toteuttaa 

potilaan tarpeista lähtevää potilasohjausta. Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja 

kohteluun. Hoitoa koskevat päätökset tekee terveydenhuollon ammattihenkilöstö, 

hoidosta vastaa lääkäri ja hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan 

kanssa. Tämän takia terveydenhuollon ammattihenkilön on selvitettävä potilaan 

mielipide ennen hoidon aloittamista. 

Potilaan tulee saada tietoa terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, mahdolli-

sista vaihtoehtoisista hoidoista ja niiden vaikutuksista sekä selvitys muista hoi-

toonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hoidosta päätettäessä. Selvitys on 

annettava oma-aloitteisesti eikä ainoastaan sitä kysyttäessä. Selvitystä terveydenti-

lasta ei anneta potilaalle, mikäli hän ei sitä halua tai jos siitä aiheutuisi vaaraa hä-

nelle. Kyseessä on tietoinen suostumus ja jaettu päätöksenteko eli saamiensa tieto-

jen perusteella potilaalla on oikeus päättää, suostuuko hän ehdotettuun hoitoon. Po-

tilaan itsemääräämisoikeus voi toteutua vain, jos hänellä on käytettävänään kaikki 

olennaiset tiedot päätöksenteon tueksi. Jos potilas ei kykene käyttämään itsemää-

räämisoikeuttaan, tärkeät hoitopäätökset tehdään yhteisymmärryksessä potilaan 

laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen kanssa. Alaikäisen potilaan mie-

lipide hoitoon on selvitettävä hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden, ja hoidon 

on tapahduttava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan tai yhteisymmärryksessä hä-

nen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa, jos alaikäinen ei kykene päät-

tämään hoidostaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785; terveyden-

huoltolaki 2010/1326.) 

Aikaisempi Euroopan Unionin Direktiivi (97/43/Euratom) väestön terveyden 

suojelemiseksi säteilyn aiheuttamilta vaaroilta ohjeistaa lääketieteellisen säteilyal-

tistuksen vastuista. Sen mukaan ”Toimenpiteen määrääjän ja lääketieteellisen toi-

minnan harjoittajan on harkittava toimenpiteen oikeutusta asianmukaisella tasolla 

jäsenvaltion määrittelemällä tavalla”. Viimeksi mainittu antaa tarvittaessa potilaille 

ja muille asianomaisille tietoa ionisoivan säteilyn vaarasta. (Council Directive 
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97/43/Euratom.) Aikaisemman säteilylain (592/1991) mukaan ”Säteilylle altista-

vasta toimenpiteestä kliinisessä vastuussa oleva lääkäri vastaa toimenpiteen lääke-

tieteellisestä oikeutuksesta... Kliiniseen vastuuseen kuuluu varmistautuminen siitä, 

että ennen toimenpiteen suorittamista huolehditaan tarpeenmukaisella tavalla, 

että…potilaalle tai muulle asianosaiselle annetaan tieto säteilyaltistuksen aiheutta-

masta mahdollisesta terveyshaitasta. Säteilylle altistavaan toimenpiteeseen lähet-

teen antavan lääkärin tulee osaltaan arvioida toimenpiteen oikeutus.” (Säteilylaki 

592/1991.) Toimenpiteellä tarkoitetaan laissa muun muassa röntgentutkimusta ja -

hoitotoimenpidettä sekä isotooppitutkimusta. 

Nykyinen Euroopan Unionin Direktiivi (2013/59/Euratom) määrittelee tar-

kemmin oikeutusarviointiin liittyvän potilaiden informoinnin vastuut. Direktiivin 

mukaan ” …lähetteen antaja ja lääketieteellisestä käytöstä vastaava henkilö, siten 

kuin jäsenvaltiot asiasta määräävät, osallistuvat yksilöllisten lääketieteellisten al-

tistusten oikeutusprosessiin; aina kun mahdollista ja ennen altistusta säteilyn lää-

ketieteellisestä käytöstä vastuullinen henkilö tai lähetteenantaja, siten kuin jäsen-

valtio asiasta määrää, varmistaa, että potilaalle tai tämän edustajalle annetaan riit-

tävät tiedot lääketieteellisestä altistuksesta aiheutuvaan säteilyannokseen liittyvistä 

hyödyistä ja riskeistä. Hoivaajille ja tukihenkilöille on annettava samanlaiset tiedot 

sekä asiaa koskevat ohjeet…” (Council Directive 2013/59/Euratom.) Uuden sätei-

lylain (859/2018) mukaan ”Lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin on osal-

taan arvioitava tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta aiheutuvan lääketieteel-

lisen altistuksen oikeutus.” Lisäksi ”Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa 

oleva lääkäri tai hammaslääkäri vastaa tutkimuksesta, toimenpiteestä ja hoidosta 

aiheutuvan lääketieteellisen altistuksen oikeutuksesta…” Röntgenhoitaja saa osal-

listua lääkärin valtuuttamana käytännön menettelyihin lääketieteellisen altistuksen 

oikeutuksen varmistamiseksi. Lain mukaan ”Lähetteen antavan lääkärin ja ham-

maslääkärin on huolehdittava, että ennen tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon 

suorittamista:…säteilylle altistuvalle henkilölle tai muulle asianosaiselle annetaan 

tieto tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon hyödyistä ja säteilyaltistuksen aiheutta-

masta mahdollisesta terveyshaitasta.” (Laki 859/2018.)  

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö (IAEA) on antanut ohjeita säteilylle al-

tistavien tutkimusten oikeusarvioinnin tehostamiseksi. Ohje painottaa potilaan 

osallistumista hoitoa koskevaan päätöksentekoon ja potilaan tietoista suostumusta 

ennen säteilytutkimusta. Tätä varten potilas tarvitsee riittävästi tietoa päätöksen-

teon tueksi. Ohjeen mukaan kommunikointia ammattihenkilöiden kesken ja poti-

laiden ja ammattihenkilöiden välillä tulee tehostaa. (Malone ym., 2012.) 
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Maailman terveysjärjestön (WHO) oppaassa ohjeistetaan terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä säteilyn hyöty/riski informointiin lasten säteilylle altistavien tut-

kimuksien yhteydessä. Lasta ja vanhempaa tulee informoida potilaskeskeisesti ja 

selkeästi sekä yksilöllisesti. Tutkimuksen hyötyjä tulee korostaa ja lapselle ja van-

hemmalle tulee kertoa myös se riski, joka tutkimuksen tekemättä jättämisellä mah-

dollisesti on. Oppaassa on ammattihenkilöille käytännönläheisiä ohjeita ja esimerk-

kejä keskustelun tueksi. (WHO, 2016.)  

Säteilyturvakeskus (Stuk) on ohjeistanut lähettäviä lääkäreitä EU-Direktiivin 

mukaisesti oppaassa Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa – opas hoitaville 

lääkäreille. Hoitava lääkäri huolehtii tiedottamisesta potilaalle arvioidessaan suun-

nitellun tutkimuksen oikeutusta. Kuvantamisyksikön hoitaja tai lääkäri voi antaa 

tarvittaessa lisätietoja tai olla ensimmäinen tietolähde, jos potilas ei ole tavannut 

lähetteen kirjoittanutta lääkäriä. Potilaan informointi voi tapahtua kirjallisen tiedot-

teen avulla tai keskustelemalla. Erityisesti korkeampien annostasojen tutkimusten 

yhteydessä korostuu henkilökohtaisen keskustelun merkitys ja potilaalla tulee aina 

olla mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiinsä. (Lajunen ym., 2015.) 

2.2 Oikeutusarviointi ja ionisoivalle säteilylle altistavat tutkimukset 

2.2.1 Oikeutusarviointi 

Säteilysuojelun tavoitteena on varmistaa säteilyn turvallinen käyttö lääketieteellis-

ten tutkimusten tai toimenpiteiden yhteydessä. Sen periaatteet perustuvat laajan 

kansainvälisen hyväksynnän saaneisiin ICRP:n (International Commission on Ra-

diological Protection) suosituksiin, jotka on otettu huomioon myös Suomen sätei-

lylaissa. Säteilyn käyttö on hyväksyttävää, jos siinä täyttyvät oikeutus-, optimointi- 

(ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable) ja yksilönsuojaperiaatteet 

(Council Directive 2013/59/Euratom; Stuk, 2019). 

Säteilylle altistavan tutkimuksen tulee vaikuttaa potilaan diagnoosiin tai hoi-

toon. Yksilötasolla oikeutusarvioinnissa otetaan huomioon tutkimuksen hyöty suh-

teessa mahdolliseen säteilyriskiin. Arvioinnin tulee toteutua ennen lähetteen laati-

mista ja se tulee varmistaa ennen tutkimuksen tekemistä. Oikeutusperiaatteen tulee 

toteutua säteilyn lääketieteellisessä käytössä kolmella tasolla. Ensimmäiseksi sätei-

lyn lääketieteellinen käyttö tulee olla yleisesti hyväksyttyä. Toiseksi tietyn tutki-

muksen tulee olla oikeutettu tiettyyn tarkoitukseen. Uusi, ionisoivalle säteilylle al-
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tistava tutkimusmenetelmä on etukäteen perusteltava oikeutetuksi ennen sen käyt-

töönottoa. Kolmanneksi tutkimuksesta on oikeutusperiaatteen mukaisesti oltava 

odotettavissa potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tutkimuksen tarve on har-

kittava potilaskohtaisesti. (Malone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom; 

IAEA, 2014; Lajunen ym., 2015.) 

Oikeutusarvioinnin tekijän tulee hankkia olennainen tieto potilaan aikaisemmista 

tutkimuksista ja hänellä tulee olla käytössään tavanomaisia säteilylle altistavia tutki-

muksia koskevat lähettämissuositukset ja informaatiota tutkimuksista aiheutuvista 

säteilyannoksista. Oikeutusarvioinnissa tulee ottaa huomioon mahdolliset vaihto-

ehtoiset tutkimusmenetelmät, joista ei koidu ionisoivaa säteilyä, kuten ultraääni ja 

magneettikuvaus. Lapselle tai raskaana olevalle tehtävän tutkimuksen oikeutus on 

harkittava erityisen huolellisesti. Säteilylle altistuvalle henkilölle tai muulle asian-

osaiselle annetaan tieto tutkimuksen hyödyistä ja säteilyaltistuksen aiheuttamasta mah-

dollisesta terveyshaitasta. Lähetteessä tulee olla mainittuna oikeutusarviointiin vaikut-

tavat tiedot. (Säteilylaki 859/2018; Lajunen ym., 2015.) 

2.2.2 Ionisoiva säteily ja sen haittavaikutukset 

Ionisoivalla säteilyllä on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutu-

van aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä eli kohteessa 

tapahtuu ionisaatiota. Se hajottaa soluissa sijaitsevan perimän, eli DNA:n ketjuja. 

Ionisoivaa säteilyä tuottavat radioaktiiviset aineet ja esimerkiksi röntgenlaitteet 

(Säteilyturvakeskus (Stuk), 2020a). Ihminen altistuu elämänsä aikana ionisoivalle 

säteilylle, joka voi olla peräisin sekä luonnollisista että keinotekoisista lähteistä. 

Tätä altistumista ilmaistaan efektiivisellä annoksella, joka kuvaa haittaa, jota ioni-

soiva säteily aiheuttaa ihmisen terveydelle. Efektiivisen annoksen yksikkö on Sie-

vert. 

Säteilyn haittavaikutukset voidaan jakaa suoriin ja satunnaisiin. Suorat vaiku-

tukset ovat laajasta solutuhosta johtuvia kudosvaurioita, kuten ihon punoitus, palo-

vamma tai haavauma. Säteilyannokselle voidaan asettaa kynnysannos, jonka ylit-

tyessä suoran haitan todennäköisyys kasvaa jyrkästi. Suora haitta voi esiintyä pit-

käkestoisen läpivalaisu- tai angiografiatoimenpiteen seurauksena. Haittavaikutuk-

set voivat ilmaantua vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua toimenpiteestä. (ICRP, 

2007; Miller ym., 2010; Balter, Hopewell, Miller, Wagner, & Zelefsky, 2010.)  

Satunnaiset haitat johtuvat satunnaisesta muutoksesta yhdessä solun DNA-mole-

kyylissä. Haittavaikutuksiin kuuluvat syöpä sekä sukusoluissa tapahtuvat, jälkeläi-

sille periytyvät vauriot (geneettiset haitat). Näille haitoille ei ole säteilyannoksen 
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kynnysarvoa ja siksi satunnaiset vaikutukset voivat periaatteessa saada alkunsa mi-

ten pienestä altistuksesta tahansa. Syöpä on yleinen sairaus, eikä säteilyn aiheutta-

maa syöpää voida erottaa muulla tavalla syntyneestä syövästä. (Järvinen ym., 2018; 

Siiskonen ym., 2020.) Säteilystä aiheutuva syövän riski on suurempi lapsille kuin 

aikuisille (Brenner, Elliston, Hall & Berdon, 2001) ja suurempi naisille kuin mie-

hille (Malone ym., 2012). Nykykäsityksen mukaan syöpäriski kasvaa lineaarisesti 

efektiivisen annoksen kasvaessa (Järvinen ym., 2018; Siiskonen ym., 2020). Väes-

tötasolla säteilyn aiheuttaman syöpäkuoleman riskin arvioidaan olevan 0,005-0,01 

% / millisievert (mSv). Säteilyannoksen ja riskin suhdetta ei tunneta kuitenkaan 

täydellisesti, eikä riskiarviota voi käyttää yksilöllisen riskin tarkkaan arviointiin. 

Väestötason riskiarviota voidaan kuitenkin käyttää riskien vertailuun ja suuntaa an-

tavana potilaiden informoinnissa. Säteilyn käytöstä yksittäiselle potilaalle aiheutu-

vaa syöpäriskiä ei siten pystytä tarkasti arvioimaan, mutta säteilytutkimusten mää-

rän lisääntyessä syöpäriski kasvaa. (Järvinen ym., 2018.) Säteilyn diagnostisessa 

käytössä säteilyannokset ja riskit ovat suhteellisen pieniä, ja ihminen altistetaan sä-

teilylle, koska hänen katsotaan hyötyvän siitä terveydellisesti (Siiskonen ym., 

2020).  

2.2.3 Ionisoivalle säteilylle altistavat tutkimukset 

Säteilyn lääketieteellisessä käytössä hyödynnetään röntgensäteilylle altistavia tut-

kimuksia ja toimenpiteitä sekä isotooppitutkimuksia. Ensiksi mainittuun ryhmään 

kuuluvat tavanomaiset röntgentutkimukset, varjoainetutkimukset, verisuonten var-

joainetutkimukset, TT-tutkimukset ja kartiokeilatutkimukset (KKTT). (Ruonala 

ym., 2019.)  

Suomessa tehtiin vuonna 2018 noin 6,0 miljoonaa röntgentutkimusta ja -toi-

menpidettä, joista tavanomaisten röntgentutkimusten ja varjoainetutkimusten yh-

teenlaskettu suhteellinen osuus oli 88,3 %, ja TT-tutkimusten osuus 9,5 %. Läpiva-

laisu- tai TT-ohjattujen toimenpiteiden suhteellinen osuus oli noin 0,9 %, verisuon-

ten varjoainetutkimusten 0,6 % ja KKTT-tutkimusten 0,7 %. Väkilukuun suhteute-

tut tutkimusmäärät ovat Suomessa lähellä kehittyneiden maiden keskiarvoa. (Siis-

konen ym., 2020.) 

Vuonna 2018 suomalaisten saaman ionisoivan säteilyn keskimääräinen efektii-

vinen annos oli 5,9 mSv, josta noin kaksi kolmasosaa on peräisin sisäilman ra-

donista (4 mSv) ja luonnon taustasäteilyn osuus on noin viidennes (1,1 mSv) (Siis-

konen ym., 2020). Suomalaisten saama keskimääräinen efektiivinen annos vuonna 

2012 oli 3,2 mSv, josta 1,6 mSv oli peräisin sisäilman radonista ja 1,1 mSv aiheutui 
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luonnon taustasäteilystä (Muikku ym., 2014). Vuoden 2018 raportissa käytetään 

uutta radonaltistuksen annosmuuntokerrointa ja näin ollen radonaltistuksesta joh-

tuva keskimääräinen efektiivinen annos on selvästi vuoden 2012 arviota suurempi. 

Vuotuisesta säteilyannoksestamme säteilyn lääketieteellisen käytön osuus oli kes-

kimäärin 0,76 mSv. (Siiskonen ym., 2020.) 

Röntgentutkimuksista ja -toimenpiteistä vuonna 2018 suomalaisille aiheutunut 

efektiivinen annos on nousussa edelliseen selvitykseen nähden ja kasvu johtuu pää-

osin kasvaneesta TT-tutkimusten lukumäärästä. Röntgentutkimuksista ja - toimen-

piteistä suomalaisille aiheutunut keskimääräinen efektiivinen annos kansalaista 

kohden on 0,72 mSv, kun se vuonna 2008 oli 0,45 mSv. (Siiskonen ym., 2020.) 

Vertailuna vastaava Euroopan maiden keskiarvo oli 1,1 mSv kansalaista kohti (Eu-

ropean Commission, 2014) ja vuonna 2016 USA:ssa 2,16 mSv kansalaista kohti 

(National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), 2019). 

Vuonna 2018 isotooppitutkimuksista suomalaisille aiheutunut keskimääräinen 

efektiivinen annos kansalaista kohti oli 0,039 mSv (Siiskonen ym., 2020). Vastaava 

Euroopan maiden efektiivisen annoksen keskiarvo kansalaista kohden oli 0,054 

mSv (European Commission, 2014). 

2.3 Potilaan informoinnin sisältö ja toteutus 

Tässä tutkimuksessa, kuten myös useissa radiologian tieteenalan julkaisuissa, käy-

tetään termiä ”potilaan informointi” silloin, kun tarkoitetaan tiedon antamista poti-

laille (Malone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom; Lam, Larson, Ei-

senberg, Forman, & Lee, 2015; Hadley & Watson, 2016; Newman, 2016). Se voi-

daan määritellä tässä yhteydessä, kuten potilasohjaus, aktiiviseksi ja tavoitteel-

liseksi vuorovaikutukseksi potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vä-

lillä, jolloin huomioidaan myös potilaan taustatiedot ja konteksti (Kääriäinen & 

Kyngäs, 2010; Kaakinen, Ervasti & Kääriäinen, 2017). Hoitotieteessä ”ohjaus”-

käsitteen rinnalla käytetään käsitteitä ”neuvonta”, ”tiedon antaminen”, ”opetus” 

ja ”informointi” (Kääriäinen & Kyngäs, 2005a; Kyngäs ym., 2007; Kaakinen ym., 

2017). 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt informoivat potilasta suullisesti ja kirjalli-

sesti (Larson ym., 2007; Mathers, Chesson, & McKenzie, 2009; Sin ym., 2013; 

Robey, Edwards, & Murphy, 2014; Pandit & Vinjamuri, 2014). Kansainvälisistä 

ohjeista ja suosituksista huolimatta potilaiden informoinnin vastuut ja tehtävien 

jaot ammattihenkilöiden välillä säteilytutkimusten yhteydessä on epäselvät (Picano, 

2004; Malone ym., 2012; Semelka ym., 2012; Lam ym., 2015; Portelli ym., 2016). 
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Tarvitaan paikallisesti lähettävien yksiköiden ja säteilytutkimusten tekijöiden vä-

listä sopimista toimintatavoista (Portelli, McNulty, Bezzina, & Rainford, 2018; 

Younger, Moran, Douglas, & Warren-Forward, 2019a).  

Tiedonsaantioikeuden mukaan potilaalla ja hänen huoltajallaan on oikeus 

saada tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja siihen liittyvistä tutkimuksista. Terveyden-

huollon henkilöstön on selvitettävä potilaan mielipide ennen hoidon aloittamista. 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) Potilaan ohjaus on terveyden-

huollon ammattihenkilöiden ydintehtävä (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tietoa 

on annettava potilaalle oma-aloitteisesti eikä ainoastaan sitä kysyttäessä. Tietoa ei 

anneta, mikäli potilas ei sitä halua tai jos siitä aiheutuisi vaaraa. Kyseessä on tie-

toinen suostumus ja jaettu päätöksenteko eli saamiensa tietojen perusteella poti-

laalla tai häntä edustavalla henkilöllä on oikeus päättää, suostuuko hän ehdotettuun 

hoitoon. Alaikäisen potilaan mielipide hoitoon on selvitettävä hänen ikäänsä ja ke-

hitystasonsa huomioiden ja häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä. Jos alaikäi-

nen ei kykene itse päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryk-

sessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista 785/1992.)  

On esitetty, että tietoinen suostumus voidaan pyytää suullisesti tai kirjallisesti 

riippuen annostasosta. (Picano, 2004; Einstein ym., 2014; Lajunen ym., 2015; Jär-

vinen ym., 2018). Suomessa on linjattu, että suostumuksena voidaan pitää tilannetta, 

jossa potilas saa informaation, eikä hän oma-aloitteisesti kieltäydy tutkimuksesta 

tai toimenpiteestä. (Järvinen ym., 2018). Tietoisen suostumuksen toteutuminen 

edellyttää, riippumatta tutkimuksen luonteesta tai tyypistä, asianosaiselle annetta-

vaa tietoa, mitä tulee tapahtumaan ja miksi, sekä mitkä ovat tutkimuksen hyödyt ja 

mahdolliset riskit (IAEA, 2009; Brink, Goske & Patti, 2012; Malone ym., 2012; 

Lajunen ym., 2015; Doudenkova, & Pipon, 2016; WHO, 2016; Järvinen ym., 2018). 

Tietoinen suostumus on prosessi, joka tukee terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

ja potilaan välistä vuoropuhelua sekä helpottaa potilaan vapaata ja tietoista suostu-

musta itsemääräämisoikeuden periaatteen mukaisesti. Edellä esitetystä prosessista 

on julkaistu joitakin ohjeita, mutta käytännössä ohjeistuksen mukainen toiminta to-

teutuu harvoin (Picano, 2004; Lee, Flaster, Haims, Monico, & Forman, 2006; Se-

melka ym., 2012; Malone ym., 2012; Doudenkova & Pipon, 2016).  

2.3.1 Informoinnin sisältö 

Kansainvälisen atomienergiajärjestö (IAEA) on ohjeistanut potilaan informoinnin 

sisällöstä säteilytutkimuksissa. Potilasta informoidaan suunnitellusta tutkimuksesta, 
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arvioidusta säteilyannoksesta, altistukseen liittyvästä riskistä, tutkimuksen kulusta 

ja siitä, että tutkimuksessa käytetään ionisoivaa säteilyä. Potilasta informoidaan 

myös siitä, mitkä ovat mahdolliset seuraukset potilaalle, jos tutkimusta ei tehdä ja 

mahdollisista tutkimuksen vaihtoehdoista. Potilaan tunteet ja lähtökohdat tulee ot-

taa huomioon ja tietoa tulee antaa siinä muodossa, minkä potilas pystyy vastaanot-

tamaan sekä omaksumaan eikä turhaa pelkoa tule aiheuttaa. Informoinnin sisältöä 

ohjaavat myös potilaan mahdolliset kysymykset, joille on annettava mahdollisuus. 

(IAEA, 2009; Pahlman, 2010; Brink, ym., 2012; Malone ym., 2012; Lajunen ym., 

2015; Doudenkova & Pipon, 2016.) Potilaan informoinnin sisällön laajuus voi olla 

sidoksissa suunnitellun säteilytutkimuksen annostasoon niin, että matalan annosta-

son tutkimuksissa riittäisi kirjallinen tiedote ja keskustelun mahdollisuus korostuu 

korkeamman annostason tutkimusten yhteydessä (Malone ym., 2012).  

Informoinnin tulee sisältää säteilyn riskit. Säteilystä aiheutuvan ylimääräisen 

syöpäkuoleman riskiä on ilmaistu sanallisesti tai numeraalisesti (esimerkiksi mini-

maalinen tai 1:1 000 000). (Picano 2004; Lajunen ym., 2015; 2015; Robey, Ed-

wards & Murphy, 2014, Järvinen ym., 2018.). Numeraalinen ilmaisu koskee väes-

töriskiä eikä yksilöön kohdistuvaa riskiä, mutta ilmaisua voidaan käyttää infor-

moinnissa suuntaa antavana. Säteilyn aiheuttamia riskejä on verrattu myös moot-

toritiellä ajettujen kilometrien ja tupakoinnin aiheuttamiin riskeihin (Peck & Samei, 

2017). 

Kun säteilyannoksesta informoidaan potilasta, se voidaan ilmaista efektiivi-

senä annoksena (mSv) sekä aikana, jona suomalainen henkilö saa keskimäärin sa-

man annoksen kaikista säteilyn lähteistä (Lajunen ym., 2015). Säteilyannosta voi-

daan myös verrata keuhkokuvan (Picano, 2004; Robey ym., 2014; Lumbreras ym., 

2016) tai taustasäteilyn annokseen (Robey ym., 2014; Lumberas ym., 2016) tai len-

tomatkalla saatuun säteilyannokseen (Robey ym., 2014) tai se voidaan ilmaista 

symboleina (Peck & Samei, 2017). On myös esitetty, että TT:n annosten ilmaisuna 

voidaan käyttää annosparametrejä (CTDI, DLP) (Salerno ym., 2018). IAEA on esit-

tänyt, että säteilyannosten ja riskien ilmaisutapojen tulee olla johdonmukaisia, sel-

keitä ja ei-teknisiä sekä hyötyjen tulee ilmetä yhteydessä riskeihin (Malone ym., 

2012; Younger, Moran, Douglas, & Warren-Forward, 2019b). Asianmukaisen in-

formoinnin tarkoitus on myös rauhoittaa potilasta (Malone ym., 2012).  

Potilaiden informointi säteilytutkimuksissa on todettu puutteelliseksi (Lee ym., 

2006; Bedetti, 2008; Busey ym., 2013; Barbic, Barbic, & Dankoff, 2015; Thornton 

ym., 2015; Newman, 2016). Osa potilaista ei saanut mitään tietoa säteilytutkimuk-

sista, jossa he olivat käyneet (Picano, 2004; Pahade ym., 2018). Useiden tutkimus-
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ten mukaan (Lee ym., 2006; Busey ym., 2013; Portelli, ym., 2016) potilaita on in-

formoitu tutkimuksen indikaatiosta, tutkimuksen kulusta ja säteilyn käytöstä. He 

saivat harvoin tietoa ei-ionisoivaa säteilyä hyödyntävistä kuvantamismenetelmistä 

ja heiltä kysyttiin harvoin suostumusta tutkimukseen. Erityisesti säteilyannoksista 

ja riskeistä potilaita informoidaan puutteellisesti ja hyöty/riski vuoropuhelu on vä-

häistä (Lee ym., 2006; Bedetti, 2008; Busey ym., 2013; Newman, 2016; Thornton 

ym., 2015; Barbic ym., 2015; Lam ym., 2015). Puutteellisen informoinnin seurauk-

sena tietoinen suostumus ja jaettu päätöksenteko jäävät toteutumatta (Picano, 2004; 

Baerlocher & Detsky, 2010; Ricketts ym., 2013; Pandit & Vinjamuri, 2014; Thorn-

ton ym., 2015). Potilaat toivovat monipuolista tietoa ennen säteilytutkimuksia ja 

erityisesti tietoa tutkimuksen säteilyannoksista ja riskeistä (Zwank, Leow, & An-

derson, 2014; Robey ym., 2014; Salerno ym., 2018). Puutteellinen tieto saattaa joh-

taa riskien aliarvioimiseen (Baumann ym., 2011). 

2.3.2  Informoinnin toteutus 

Hyvä potilaan informoinnin toteutuminen vaatii ammatillista osaamista. Nykyisen 

lainsäädännön mukaan säteilytutkimuksen informoinnin toteutumisesta huolehtii 

lähettävä lääkäri, mutta käytännössä lähinnä lähettävä lääkäri, tutkimuksesta vas-

taava lääkäri ja röntgenhoitaja voivat toteuttaa informoinnin (Council Directive 

2013/59/Euratom; säteilylaki 859/2018.). On todettu, että tutkimukseen lähettävä 

taho on antanut potilaille vähän tietoa (Lee, Flaster, Haims, Monico & Forman, 

2004; Mathers ym., 2009; Busey ym., 2013; Zwank ym., 2014; Pahade ym., 2018), 

samoin tutkimuksen tekijä (Robey ym., 2014; Portelli ym., 2016). Yhteistä sopi-

musta potilaan informointitavasta ja -tilanteesta ei ole (Malone ym., 2012; Lam ym., 

2015). Potilaat toivovat tietoa säteilytutkimuksista useammalta taholta, kuten lä-

hettävältä lääkäriltä ja/tai röntgenhoitajalta (Sin ym., 2013; Robey ym., 2014; 

Raaschou, Pilegaard, Klausen & Danielsend, 2019). Henkilökohtainen kohtaami-

nen koetaan hyväksi tavaksi informoida säteilyyn liittyvistä asioista (Mathers ym., 

2009). 

Lähettävä lääkäri kertoo potilaille tutkimuksen indikaatioista ja säteilyn käy-

töstä (Busey ym., 2013; Zwank ym., 2014), mutta säteilyannoksista ja riskeistä sekä 

hyödyn ja riskin suhteesta informointi on ollut puutteellista (Lee ym., 2004; Mat-

hers ym., 2009; Busey ym., 2013; Ricketts ym., 2013; Zwank ym., 2014; Barbic 

ym., 2015; Lam ym., 2015; Singh, Mohacsy, Connell & Schneider, 2017). Toisaalta 

lähettävät lääkärit ilmoittavat informoineensa potilaita säteilyn riskeistä, mutta vain 

harva potilas on kokenut saaneensa informaatiota (Robey ym., 2014). Lähettävällä 
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lääkärillä on kokonaisvaltainen tieto potilaasta ja luontevinta on, että hän kertoo 

potilaalle tutkimuksen indikaation ja informoi hyödyn ja riskin suhteesta, vaihto-

ehtoisista tutkimuksista ja tutkimuksesta kieltäytymisen merkityksestä ja selvittää 

samalla myös suostumuksen tutkimukseen (Baerlocher & Detsky, 2010; Brink ym., 

2012; Lajunen ym., 2015; Carpeggiani & Picano, 2016). 

Röntgenhoitajat ja radiologit kertovat säteilyn annoksista ja riskeistä vain har-

voin (Lee ym., 2004; Sin ym., 2013; Robey ym., 2014; Lam ym., 2015; Newman, 

2016; Portelli ym., 2016; Singh ym., 2017). Röntgenhoitajista 23 % totesi infor-

moivansa potilaita TT-tutkimuksen hyödyistä ja riskeistä (Hadley & Watson, 2016), 

ja toisessa tutkimuksessa 31 % röntgenhoitajista kertoi tutkimuksen annoksista ja 

riskeistä (Sin ym., 2013). Toisaalta potilaat ovat olleet tyytyväisiä röntgenhoitajilta 

saamaansa tietoon säteilytutkimuksista (Sin ym., 2013) ja säteilyn käyttäjillä kat-

sotaan olevan paras tekninen tieto säteilyannoksesta ja riskeistä (Younger, Douglas, 

& Warren-Forward, 2018a). Newmanin tutkimuksen mukaan 63 % röntgenhoita-

jista kertoi joskus säteilyn aiheuttamasta syöpäriskistä (Newman, 2016). 

Potilaan informoinnin esteenä voi olla henkilöstön kiire, osaamisen puute sekä 

toimintaympäristön paineet (Kääriäinen & Kyngäs, 2010). Informoinnin laatua voi 

huonontaa myös potilaan perheenjäsenen huomiotta jättäminen ja potilaan omien 

voimavarojen hyödyntämisen puute (Gröndahl, Muurinen, Katajisto, Suhonen, & 

Leino-Kilpi, 2019; Johnsson, Wagman, Boman, & Pennbrant, 2019). Puutteellinen 

informaatio saattaa johtaa siihen, että potilaat aliarvioivat tulevan toimenpiteen ris-

kit ja yliarvioivat sen seuraukset (Hoffman & Del Mar, 2015). Potilaan informointia 

säteilytutkimuksissa on heikentänyt myös ajan puute ja puutteelliset tiedot säteilyn 

riskeistä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden pelko siitä, että potilas peruu 

tutkimuksen, mikäli hän saa tiedon säteilyn riskeistä (Newman, 2016; Schuster ym., 

2017). Säteilyyn liittyvä terminologia on myös monimutkaista ja vaikeasti ymmär-

rettävää niin ammattihenkilöille kuin potilaille (Ricketts ym., 2013; Busey ym., 

2013; Lam ym.,2015; Irving ym., 2016; Portelli ym., 2016, Portelli ym., 2018). 

Myös lastenlääkärit kokevat säteilyyn liittyvän terminologian vaikeaksi (Heyer, 

Hansmann, Peters & Lemburg, 2010; Boutis & Thomas, 2016). Röntgenhoitajat 

tarvitsevat koulutusta säteilyyn liittyvistä asioista (Sin, ym., 2013; Günalp ym., 

2014; Hadley & Watson, 2016; Newman, 2016; Paolicchi ym., 2016).  

Potilasta informoidaan vuorovaikutuksessa ammattihenkilöiden kanssa ja siksi 

erityisesti vuorovaikutus- ja ohjaustaitoihin tulee kiinnittää huomiota. Terveyden-

huoltoalan henkilöstön peruskoulutukseen sisältyy informointi- ja vuorovaikutus-

taitojen opiskelu (Kääriäinen, 2007; Lipponen, Kanste, Kyngäs & Ukkola, 2008; 

Eriksson, Korhonen, Merasto, & Moisio, 2015; Kangasniemi ym., 2018). Hyvät 
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vuorovaikutustaidot edistävät potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vä-

lisen luottamuksellisen suhteen kehittymistä (Pollard, Lincoln, Nisbet, & Penman, 

2018). Asianmukaiset resurssit luovat edellytykset kiireettömälle potilaskeskeiselle 

vuorovaikutukselle. Tällöin potilaalle on varattu riittävästi aikaa ja tapaamiselle on 

asianmukaiset tilat (Kääriäinen & Kyngäs, 2010; Merchant, O'Connor, & Halkett, 

2015; Hellman & Lindgren, 2014). Myös potilaat arvostavat ja toivovat yksilöllistä 

kohtaamista ja vuorovaikutusta ammattihenkilöiden kanssa (Raaschou ym., 2019). 

Potilaan kanssa keskustellessaan ammattihenkilöiden täytyy huomioida kielen sel-

keys sekä informaation visuaalisuus ja pyrkiä vuoropuheluun sekä varmistaa, onko 

potilas ymmärtänyt asian (Dauer ym., 2011; Malone ym., 2012). Röntgenhoitaja 

tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat potilaskontakteja lyhytkes-

toisissa tutkimuksissa. Kommunikaatio on tehokasta, kun röntgenhoitajan käytös 

on kohteliasta ja potilas tuntee olonsa rennoksi ja voi luottaa ammattihenkilön tai-

toihin ja pätevään tutkimustulokseen. (Pollard, ym., 2018.) 

Suullisen informoinnin lisäksi potilaat ja ammattihenkilöt arvioivat kirjallisen 

tiedotteen hyväksi keinoksi informoida säteilyyn liittyvistä asioista ennen tutki-

musta (Larson ym., 2007; Mathers ym., 2009; Sin ym., 2013; Robey ym., 2014; 

Pandit & Vinjamuri, 2014). On todettu, että myös riskeistä voitaisiin informoida 

esitteiden avulla (Malone ym., 2012). Malone ym. esittää, että informoinnin tulisi 

olla sitä tarkempaa mitä isompiannoksisesta tutkimuksesta on kysymys. Matala-

annoksisten tutkimusten yhteydessä potilasta voidaan informoida kirjallisen tiedot-

teen avulla ja isompiannoksisten tutkimusten yhteydessä potilaan kanssa keskuste-

lun merkitys korostuu (Malone ym., 2012; Lajunen ym., 2015; Stuk 2018). Potilaat 

hakevat tietoa säteilystä internet-sivustoilta, joiden sisältö ei aina ole ymmärrettä-

vää tai luotettavaa (Hansberry ym., 2014; Bowden, Yap, & Sheppard, 2017; Prabhu 

ym., 2018; Hansberry ym., 2018). Potilaiden informoinnissa ja tietoisen päätöksen-

teon tukena käytetään digitaalisia oppaita ja ohjelmia sekä audiovisuaalista tukea 

(Horton, Garland, & Fishman, 2000; Hassona, Taimeh, Marahleh, & Scully, 2016; 

Song, Choi, & Lee, 2017; Dharmarajan ym., 2019; Goad, Huntley-Dale, & 

Whichello, 2018; Han ym., 2019). Lähettävät lääkärit arvioivat hyötyvänsä erilai-

sista Web-pohjaisista moduuleista tai mobiilin sovelluksista (Barbic ym., 2015), 

samoin radiologian alan henkilöstö hyötyy niistä (Sarkany, DeBenedectis, & 

Brown, 2018).  

 Riittävä informointi lisää potilaan tietoa ja turvaa potilaan itsemääräämisoi-

keuden (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785), mikä parantaa säteilytur-

vallisuutta ja vähentää potilaan pelkoa ja ei-oikeutettuja tutkimuksia (Picano, 2004; 
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Malone ym., 2012; Nievelstein, 2012; IAEA, 2014). Onnistuneella potilasinfor-

moinnilla on potilaan terveyttä ja elämänlaatua edistävä vaikutus (Kääriäinen, 2007; 

Lipponen, 2014; Kaakinen, 2014), ja riittävä tiedonsaanti säästää myös kansanta-

loutta (Kääriäinen, 2007; Kyngäs ym., 2007) ja parantaa hoidon laatua (Kähkönen, 

Kankkunen, & Saranen, 2012; Gröndahl ym., 2019). Riittävä tiedonsaanti edistää 

potilaan tietoisuutta ja hoitoon sitoutumista (Kääriäinen, Kyngäs, Ukkola & Torppa, 

2005; Kyngäs, & Hentinen, 2008; Lipponen ym., 2008; Camerini, Schulz, & Na-

kamoto, 2012; Kaakinen, 2014; Kyngäs, Kanste, Patala-Pudas, & Kaakinen, 2017). 

Sillä voidaan myös vaikuttaa potilaan asenteisiin (Kaakinen, 2014) ja vähentää 

komplikaatioita sekä vahvistaa tunteiden hallintaa (Kaakinen, Patala-Pudas, Kyn-

gäs & Kääriäinen, 2012) ja vähentää sairauden aiheuttamaa ahdistusta (Kyngäs ym., 

2007; Raphaelis, Kobleder, Mayer, & Senn, 2017).  

2.3.3  Lasten huoltajien informointi 

Lapsen huoltajilla on oikeus saada tietoa lapsensa hoidosta sekä osallistua hoidon 

päätöksentekoon. Lapselle ja hänen huoltajalleen tulee antaa selvitys hoidon mer-

kityksestä, hoitovaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista ymmärrettävästi. (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) Huoltajien mielipide tulee ottaa huo-

mioon tutkimusten oikeutusarvioinnissa ja lasta ja huoltajia tulee informoida ennen 

tietoista suostumusta (Malone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom). In-

formoinnista ja hyöty/riski -dialogista ovat nykyään vastuussa lähettävä lääkäri 

ja/tai tutkimuksen tai toimenpiteen toteutuksesta vastuussa olevat ammattihenkilöt 

(Council Directive 2013/59/Euratom; WHO, 2016; Lowe, 2019). Maailman ter-

veysjärjestö (WHO) korostaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuutta 

informoida lapsia ja heidän huoltajiaan säteilyn hyödyistä ja riskeistä lasten sätei-

lylle altistavien tutkimuksien yhteydessä (WHO, 2016). 

Informointi yleensä vähentää lasten ja nuorten stressiä ja edistää lääkitykseen 

sitoutumista sekä elämänhallintaa (Stenberg, Haaland, Koricho, Trollvik & Kris-

toffersen, 2019). Lapsen ja perheen tarpeisiin perustuva informointi auttaa selviy-

tymistä ja parantaa hyvinvointia (King, Williams & Hahn Goldberg, 2016). Riittävä 

ja tarkoituksenmukainen informointi parantaa säteilyturvallisuutta sekä vähentää 

potilaan pelkoja ja ei-oikeutettuja tutkimuksia (Picano, 2004; Malone ym., 2012; 

Nievelstein, 2012; IAEA, 2014; WHO, 2016). 

Huoltajien informointi lapsensa tulevasta säteilytutkimuksesta on puutteellista 

(Larson ym., 2007; Westra, 2014; Jończyk-Potoczna ym., 2019). Lapsia ja huoltajia 

informoidaan tutkimuksen tarkoituksesta, mutta harvoin tutkimuksen riskeistä tai 
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vaihtoehtoisista tutkimuksista. (Thornton ym., 2015, Portelli ym., 2016; Portelli 

ym., 2018; Pahade ym., 2018). Huoltajien informointi säteilyn riskeistä ei lisää tut-

kimusten perumista (Larson ym., 2007).  

Huoltajat haluavat informaatiota lapsen säteilytutkimuksista lähettävältä lää-

käriltä, ja he toivovat häneltä tietoa hyödyn ja riskin suhteesta (Thornton ym., 2015; 

Boutis & Thomas, 2016; Pahade ym., 2018). Lasten ja huoltajien informointiin toi-

votaan koulutusta (Günalp ym., 2014; Portelli ym., 2016; Hadley & Watson, 2016; 

Sin ym., 2013; Newman, 2016; Paolicchi ym., 2016). Lisäksi toivotaan vuoropu-

helun lisäämistä ammattihenkilöiden kesken ja ammattihenkilöiden ja potilaiden 

välillä (Larson ym., 2007; Portelli ym., 2018; Malone ym., 2012). 

Lapsipotilaat ja heidän huoltajansa kysyvät tietoa radiologisista tutkimuksista 

tutkimuksen tekijältä ja etsivät sitä internet-sivuilta (Westra, 2014; Thornton ym., 

2015; Pahade ym., 2018). Tietoa tarjoavat lähettävä lääkäri tai lastenradiologi, ja 

kysymyksiin vastaa tutkimuksen tekijä (Westra, 2014). Digitaalisten menetelmien 

avulla voidaan lisätä tietoa tulevista tutkimuksista ja vähentää lasten ahdistusta ja 

pelkoa sekä lisätä huoltajien tyytyväisyyttä ja lyhentää tutkimusten kestoa (Han 

ym., 2019). Lyhyt tiedote voi lisätä huoltajien ymmärrystä säteilytutkimuksen mah-

dollisesta syöpäriskistä (Lee ym., 2004; Larson ym., 2007). Huoltajat ja lapset tar-

vitsevat tukea ja ohjeistusta säteilyn riskien ymmärtämiseen ja tietoiseen suostu-

mukseen (Westra, 2014). 

2.4 Yhteenveto  

Pienikin annos säteilyä saattaa aiheuttaa syöpää ja riskin todennäköisyys kasvaa 

säteilyannoksen kasvaessa. Lääketieteellisen säteilyn käytöstä suomalaisille aiheu-

tuneen kollektiivisen annoksen kasvu johtuu pääosin lisääntyneestä TT-tutkimusten 

lukumäärästä. (Stuk 2020.) Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ja siitä informointia 

potilaille ohjaavat useat kansainväliset ja kansalliset lait, säädökset ja suositukset. 

Vastuu säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutusarvioinnista on lähettävällä lääkä-

rillä ja tutkimuksesta vastaavalla lääkärillä ja oikeutusarviointi on tehtävä aina etu-

käteen. Röntgenhoitaja voidaan myös valtuuttaa oikeutusarvioinnin käytännön me-

nettelyihin. (ICRP, 2007; Lajunen ym., 2015; Council Directive 2013/59/Euratom; 

säteilylaki 859/2018.) Potilas ja hänen huoltajansa tulee ottaa mukaan oikeutusar-

viointiprosessiin ja heitä on informoitava suunnitellun säteilytutkimuksen hyö-

dyistä ja haitoista ymmärrettävästi, minkä jälkeen he voivat hyväksyä tutkimuksen 

tai kieltäytyä siitä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; ICRP, 2007; 

IAEA, 2009; Malone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom).  
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Potilaiden ja heidän huoltajiensa informointi on ollut puutteellista ja sen seu-

rauksena tietoinen suostumus ja jaettu päätöksenteko ovat jääneet toteutumatta (Pi-

cano, 2004; Baerlocher & Detsky, 2010; Ricketts ym., 2013; Pandit & Vinjamuri, 

2014; Thornton ym., 2015).  
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla aikuispotilaiden ja säteilytutkimuk-

seen tulevien lasten huoltajien informoinnin toteutumista ionisoivalle säteilylle al-

tistavien tutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan informoinnista. Lisäksi tar-

koituksena on kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa säteilyannosten ja -ris-

kien informoinnissa sekä mahdollisia informointiin liittyviä esteitä. Tavoitteena on 

tuottaa tietoa potilaan informoinnin kehittämistä varten säteilytutkimuksissa ja 

edelleen kehittää lain ja suositusten (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785; 

ICRP, 2007; IAEA, 2009; Council Directive 2013/59/Euratom; säteilylaki 

859/2018) edellyttämä potilaan informoinnin toimintamalli Oulun yliopistolliseen 

sairaalaan (OYS). 

 I osatutkimuksen tarkoituksena on kuvailla aikuispotilaiden ja lasten huolta-

jien informoinnin toteutumista säteilylle altistavien tutkimusten yhteydessä sekä 

heidän toiveitaan asian suhteen. (Osajulkaisu I, II ja III) Tutkimuskysymykset ovat: 

1.  Millaista informaatiota aikuispotilaat ja lasten huoltajat ovat saaneet henkilö-

kunnalta säteilytutkimukseen tullessaan? 

2. Millaista informaatiota säteilytutkimukseen tulevat aikuispotilaat ja lasten 

huoltajat toivovat saavansa henkilökunnalta?  

II osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa in-

formoinnissa ja mahdollisia informointiin liittyviä esteitä: (Osajulkaisu IV ja V) 

3. Miten informointi säteilytutkimuksista on toteutettu potilaille röntgenhoitajien 

arvioimana?  

4. Millä tekijöillä on merkitystä röntgenhoitajien toimintaan potilaiden infor-

moinnissa? 
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4 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

4.1 Ensimmäinen osatutkimus (Osajulkaisut I, II ja III) 

4.1.1 Aikuispotilaiden tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

(osajulkaisut I ja II) 

Ensimmäisen osatutkimuksen aikuispotilaiden aineisto kerättiin OYS:n kuvanta-

misen toimialueen viidestä yksiköstä. Potilaiden (n=149) valintakriteerinä oli, että 

heille tehtiin kesä-marraskuun aikana vuonna 2012 joko matalan (<1 mSv), keski-

tason (1-10 mSv) tai korkean säteilyannoksen (>10 mSv) kuvantamistutkimus. 

Lapsipotilaita, kriittisesti sairaita ja potilaita, jotka eivät kyenneet itsenäisesti vas-

taamaan kyselyyn, ei kutsuttu tutkimukseen. Tutkija seurasi röntgenin ajanvarauk-

sen tietojärjestelmästä (RIS, Radiology Information System) potilaiden ajanva-

rauksia ja valitsi satunnaisotannalla potilaita tutkimukseen siten, että eri annostason 

tutkimuksissa käyneitä potilaita oli seuraavasti: matalan annostason tutkimuksessa 

käyneitä oli 40, keskitason 70 ja korkean 46. Eri annostason tutkimuksissa käyneitä 

valittiin tutkimukseen, koska haluttiin selvittää, poikkeaako eri annostasojen tutki-

muksissa käyneiden potilaiden informointi toisistaan. Potilaita pyydettiin osallistu-

maan tutkimukseen heti röntgentutkimuksen jälkeen. Potilaan suostuessa tutkija 

pyysi potilasta rauhalliseen huoneeseen ja esitti kysymykset ja näytti vastausvaih-

toehdot sekä esimerkkitaulukot säteilyannosten ja -riskien esittämisen vaihtoeh-

doista (liitetaulukko 1). Potilaan vastaukset tutkija kirjasi kyselylomakkeeseen, 

josta tiedot siirrettiin sähköiseen Webropol-ohjelmaan. Lähes kaikki pyydetyt po-

tilaat (n=149/147) osallistuivat kyselytutkimukseen. Vastausprosentti oli 99. 

4.1.2 Kyselylomake aikuispotilaille (osajulkaisut I ja II) 

Ensimmäisen osatutkimuksen aikuisia koskeva aineisto kerättiin puolistruktu-

roidulla kyselylomakkeella, jonka sisältö pohjautui eri tieteenalojen kirjallisuus-, 

käsiteanalyysi- ja asiantuntijatietoon (Lauri & Kyngäs; 2005; Metsämuuronen, 

2006; Burns & Grove, 2012; Polit & Beck, 2017). Kyselylomakkeen sisältövalidi-

teetin asiantuntija-arvioinnin tekivät radiologian tieteenalan sisällönasiantuntijat 

(n=5) ja sisällönohjaajat (n=2) sekä tilastotieteilijä. Sisällönasiantuntijoina olivat 

radiologian erikoislääkäri (n=1), röntgenhoitaja (n=1) ja kolme radiologian tieteen-
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alan asintuntijatehtävissä toimivaa ammattihenkilöä ja ja sisällönohjaajina radiolo-

gian erikoislääkäri (n=1) ja ammattikorkeakoulun opettaja (n=1). Arviointien pe-

rusteella kyselylomaketta tiivistettiin poistamalla väittämiä, sitä selkeytettiin muut-

tamalla lääketieteelliset termit yleiskielelle ja sen sisältöön tehtiin tarkennuksia. 

Kyselylomakkeeseen lisättiin kysymykseen ”Kuka kysyi?” vastausvaihtoehto ”Au-

laemäntä röntgenissä” ja kysymykseen ”Kerrottiinko säteilytutkimuksesta ymmär-

rettävällä tavalla?” vastausvaihtoehto ”Ei kerrottu mitään”. Potilaiden kokemukset 

informoinnista säteilylle altistavassa tutkimuksessa sijoitettiin kyselylomakkeen 

alkuun, jotta heidän oli helpompi orientoitua jatkokysymyksiin koskien toiveita sä-

teilyyn liittyvien asioiden informoinnista tulevaisuudessa. Kyselylomake esitestat-

tiin haastattelemalla OYS:ssa säteilytutkimuksessa olevia potilaita (n=10). Lisäksi 

varsinaisen aineiston keräämisen yhteydessä potilaita (n=40) pyydettiin arvioimaan 

kysymysten sisältöä ja haastattelua tiedonkeruun menetelmänä kyselylomakkeen 

jatkokehittämistä varten. 

Liitteessä 1 on esitetty tiedote ja kyselylomake aikuispotilaille. Kyselylomak-

keessa oli 36 kysymystä, joista neljä oli taustakysymyksiä. Potilaiden ikä luokitel-

tiin kolmeen luokkaan (18–41, 42–65, 66–85 vuotta). Loput kysymykset käsitteli-

vät informoinnin sisältöä (21 kysymystä), säteilyinformoinnin kehittämistarpeita (7 

kysymystä), arviota säteilyasioista informoinnista (Likertin 5-portaisella asteikolla 

1=huono - 5=kiitettävä) ja toivetta informoinnin toteutuksesta (Likertin 5-portai-

sella asteikolla 1=vähän – 5=paljon). Informoinnin sisältöä koskevat kysymykset 

olivat monivalintakysymyksiä (9 kysymystä) ja dikotomisia kysymyksiä (12 kysy-

mystä). Informoinnin kehittämistarpeita koskevat kysymykset olivat monivalinta-

kysymyksiä (3 kysymystä), dikotominen kysymys (1 kysymys) ja avoimia kysy-

myksiä (3 kysymystä). Aikuispotilaille näytettiin esimerkkitaulukot (liitetaulukko 

1) ja heitä pyydetiin arvioimaan mieluisimmat säteilyn annoksien ja riskien esittä-

mistavat. Lisäksi oli kaksi avointa kysymystä, joilla selvitettiin potilaan mielipi-

dettä kyselyn sisällöstä ja aineiston keruun toteutuksesta.  

4.1.3  Aineiston analyysi 

Aineisto siirrettiin Webropol-ohjelmasta IBM SPSS 22.0 -ohjelmaan. Taustatieto-

jen analysoinnissa (osajulkaisu I ja II) käytettiin kuvailevia menetelmiä: frekvens-

sejä, prosentteja, keskiarvoja ja -hajontaa. Aikuispotilaiden informoinnin katta-

vuutta, toteutusta ja sisältöä säteilytutkimuksien yhteydessä (osajulkaisu I) tarkas-

teltiin ristiintaulukoin Khiin-neliötestillä. Saadun informaation määrää verrattiin 

säteilyannostasojen kesken käyttäen riippumattomien otosten t-testiä.  
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Potilaiden toiveita informoinnista tulevaisuudessa (osajulkaisu II) selvitettiin 

analysoimalla taustamuuttujien ja kriittisen annostason, jossa informaatiota toivot-

tiin, välistä riippuvuutta käyttäen Khiin-neliön testiä ja Fisherin tarkkaa testiä. Su-

kupuolen vaikutusta toiveeseen informoinnin toteuttajasta analysoitiin kahden riip-

pumattoman otoksen t-testillä ja ikäluokkien ja säteilyannostason vaikutusta va-

riassianalyysillä ja Tukeyn testillä. Avoimien kysymysten vastaukset olivat lyhyitä 

ja enimmäkseen luettelomaisia. Niistä muodostettiin saman sisältöisiä ryhmiä, 

jotka nimettiin niiden sisällön mukaan. Tulos kvantifioitiin laskemalla, kuinka 

monta kertaa kunkin ryhmän sisältämä asia ilmeni aineistossa. (Kyngäs, Elo, 

Pölkki, Kääriäinen, & Kanste, 2011; Burns & Grove, 2012.) 

4.1.4 Lasten huoltajien tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

(osajulkaisu III) 

Ensimmäisen osatutkimuksen 0–12 -vuotiaiden lasten huoltajille suunnattu kysely 

toteutettiin OYS:ssa kuvantamisen toimialueen kolmessa eri yksikössä. Sopivuu-

teen perustuvan otantamenetelmän kriteerien perusteella vain ne huoltajat, jotka 

olivat tavanneet lähettävän lääkärin lapsensa tavanomaisen röntgentutkimuksen oi-

keutusarvioinnissa ja jotka käyttivät lastaan OYS:ssa kuvauksessa, valittiin mu-

kaan tutkimukseen. Mikäli saattajana oli joku muu kuin lapsen huoltaja, häntä ei 

pyydetty mukaan tutkimukseen (Polit & Beck, 2017). Kyselyllä haluttiin selvittää 

huoltajien tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuden toteutumista lähettävän lääkärin 

luona. Lasten huoltajat saivat kyselylomakkeen ja kirjekuoren röntgenhoitajilta tai 

röntgenhoitajaopiskelijoilta ennen tutkimusta tai sen jälkeen, ja he palauttivat täy-

tetyn lomakkeen kirjekuoressa röntgenosaston aulassa olevaan lukittuun vastaus-

laatikkoon. Röntgenhoitaja tai -opiskelija oli kirjannut tehdyn tutkimuksen ja ky-

seisen röntgenosaston nimen sekä lähettävän yksikön kirjekuoren päälle. Tutki-

mukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja lasten huoltajat ja lapset osallistuivat 

nimettöminä.  

4.1.5 Kyselylomake lasten huoltajille (osajulkaisu III) 

Lasten huoltajien informointiin liittyvä aineisto kerättiin aikuisten kyselylomak-

keesta modifioidulla puolistrukturoidulla kyselylomakkeella (osajulkaisut I ja II). 

Kyselylomakkeiden jako kesti touko-kesäkuun 2013. Sen sisältövaliditeetti var-

mistettiin lasten radiologian tieteenalan sisällönasiantuntijoiden (n=2) ja sisäl-

lönohjaajien (n=2) arviointien perusteella. Lisäksi kyselylomakkeen esitestasivat 
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tutkijoiden ystävät (n=10), joilla ei ollut syvempää tuntemusta lääketieteellisen sä-

teilyn käytöstä, ja heistä osa (5/10) oli myös huoltajia. Arviointien perusteella kol-

mea kysymystä selkeytettiin, saatekirjettä lyhennettiin, lääketieteelliset termit 

muutettiin yleiskielelle ja kysymysten sisältöä tarkennettiin esimerkein. 

Lasten huoltajille suunnattu saatekirje ja kysymykset on esitetty liitteessä 2. 

Kyselylomakkeessa oli 33 kysymystä, joista osajulkaisussa III käsiteltiin 32 kysy-

mystä. Nämä 32 kysymystä liittyivät informaatioon, jota huoltajat olivat saaneet 

lähettävältä lääkäriltä ennen lapselle tehtyä/tehtävää tavanomaista röntgentutki-

musta, huoltajien mahdollisuutta osallistua keskusteluun lähettävän lääkärin kanssa 

ja huoltajien toiveisiin informaatiosta lapsensa tavanomaisissa röntgentutkimuk-

sissa tulevaisuudessa. Taustakysymyksillä selvitettiin lapsen ikä ja sukupuoli, huol-

tajan ikä ja sulkupuoli sekä huoltajan arvio lapsen aikaisempien röntgentutkimus-

ten lukumäärästä. Saadun informaation riittävyyttä ja sen ymmärrettävyyttä selvi-

tettiin Likertin 5-portaisella asteikolla täysin samaa mieltä (1) - täysin eri mieltä (5). 

Informaation saantia tutkittiin kuudella kysymyksellä (kysymykset 5–10), huolta-

jan osallistumista päätöksentekoon kahdeksalla (kysymykset 11–18) ja säteilyn 

käytön informaatiota kahdella kysymyksellä (kysymykset 23–24). Huoltajat arvioi-

vat saamaansa informaatiota ja keskustelumahdollisuutta lääkärin kanssa kouluar-

vosana-asteikolla 4–10 (kysymys 27). Monivalintakysymyksellä selvitettiin, millä 

tavalla informaatio säteilyaltistuksesta oli annettu (kysymys 25) ja dikotomisella 

kysymyksellä, oliko säteilyn käytöstä annettu informaatiota (kysymys 22).  

Huoltajien toiveita lapsensa röntgentutkimuksen informoinnista tulevaisuu-

dessa tutkimuksen tarpeellisuuden, säteilyannoksen ja vaihtoehtoisten tutkimusme-

netelmien osalta selvitettiin Likertin 5-portaisella asteikolla täysin samaa mieltä (1) 

- täysin eri mieltä (5) (kysymykset 19–21). Monivalintakysymyksillä selvitettiin 

toiveita informaation antajasta (kysymys 29), informoinnin toteutuksesta (kysymys 

30) ja säteilyannoksen ilmaisutavasta (kysymys 31). Monivalintakysymyksiä oli 

mahdollista täydentää (jostain muualta/mistä?, joltakin muulta/keneltä?). Avoi-

milla kysymyksillä (n=2) tiedusteltiin huoltajien toiveita informoinnin sisällöstä 

sekä mahdollisia muita kommentteja (kysymykset 28 ja 33). Vastaajien mielipiteitä 

säteilyannoksien esittämistavoista selvitettiin esimerkkitaulukoilla (liitetaulukko 2).  

4.1.6 Aineiston analyysi 

Aineisto siirrettiin Webropol-ohjelmasta IBM SPSS 24.0 -ohjelmaan. Taustatiedot 

analysoitiin käyttäen kuvailevia tilastotieteen menetelmiä: frekvenssejä, prosent-

teja ja keskiarvoja. Huoltajien arviota lähettävän lääkärin antaman informaation 
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riittävyydestä ja ymmärrettävyydestä sekä toiveita lapsensa röntgentutkimuksen in-

formoinnista tulevaisuudessa tarkasteltiin käyttämällä osuuksien 95 %:n luotta-

musväliä (CI). Se laskettiin käyttämällä Wilsonin menetelmää ilman jatkuvuuskor-

jausta. Väittämiä informoinnin toteutumisesta yleisesti arvioitiin keskiarvolla (95 

% luottamusväli, CI). (Uhari & Nieminen, 2012.) Avointen kysymysten vastausten 

analyysissä lyhyistä, luettelomaisista vastauksista muodostettiin samansisältöisiä 

ryhmiä, jotka nimettiin sisällön mukaan ja tulos laskettiin eli kvantifioitiin. (Kyn-

gäs ym.,2011; Burns & Grove, 2012.) Likertin 5-portaisen asteikon väittämistä 

muodostetiin kaksiluokkaisia yhdistämällä vastaukset 1=täysin samaa mieltä ja 

2=jokseenkin samaa mieltä vastaukseksi “samaa mieltä” ja samoin yhdistettiin vas-

taukset 5=täysin eri mieltä ja 4=jokseenkin eri mieltä vastaukseksi “eri mieltä”. 

4.2 Toinen osatutkimus (Osajulkaisut IV ja V) 

4.2.1 Säteilyn käyttäjien tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

(osajulkaisut IV ja V) 

Toisen osatutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostikyselyllä OYS:n erityisvastuu-

alueen viiden sairaanhoitopiirin alueella työskenteleviltä radiologeilta, röntgenhoi-

tajilta ja muilta diagnostisen säteilyn käyttöön osallistuvilta työntekijöiltä. Sähköi-

nen Webropol-linkki lähetettiin sähköpostilla säteilyn käyttäjille (N=361) touko-

kesäkuussa 2014. Sähköpostiviestissä oli tiedote tutkimuksen tarkoituksesta ja ta-

voitteista ja tutkijan yhteystiedot sekä selvitys kyselyyn osallistumisen vapaehtoi-

suudesta ja anonymiteetista. Vastausaikaa oli neljä viikkoa, jonka jälkeen lähetet-

tiin muistutusviesti. Vastausprosentti oli 57 (n=205). Tuloksia ei raportoida radio-

logien osalta, koska heidän vastaustensa määrä jäi pieneksi (n=31). 

4.2.2 Kyselylomake säteilyn käyttäjille (osajulkaisut IV ja V) 

Toisen osatutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, 

joka pohjautui eri tieteenalojen kirjallisuus-, käsiteanalyysi- ja asiantuntijatietoon 

(Lauri & Kyngäs; 2005; Metsämuuronen, 2006; Burns & Grove, 2012; Polit & 

Beck, 2017). Kyselylomakkeen sisältövaliditeetin asiantuntija-arvioinnin tekivät 

radiologian tieteenalan sisällönasiantuntijat (n=5), sisällönohjaajat (n=2) sekä tilas-

totieteilijä. Arviointien perusteella kyselylomakkeeseen tehtiin tarkennuksia sanan-
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valintoihin ja lisättiin selventäviä lauseita, kuten ”Voit valita useamman vaihtoeh-

don” ja ”Tutkimuksen tulosten perusteella annamme suositukset säteilytutkimusten 

potilasinformointiin”. Kyselyä tiivistettiin poistamalla neljä kysymystä ja se esites-

tattiin uudelleen röntgenhoitajilla (n=7) ja radiologeilla (n=2). 

Kyselylomakkeessa oli 37 kysymystä. Liitteessä 3 on esitetty röntgenhoitajille 

suunnatut, osajulkaisuissa IV ja V käytetyt 20 kysymystä ja kyselyn saatekirje. 

Taustakysymyksiä oli neljä (työpaikka, ammattinimike, sukupuoli ja säteilytyönte-

kijänä työskentelyn aika vuosina). Kyselylomakkeen kysymykset koskivat vastaa-

jan toimintaa viimeisen vuoden aikana. Dikotomisilla kysymyksillä (n=5) selvitet-

tiin, kuinka usein potilaat kyselevät säteilyasioista, kertovatko röntgenhoitajat sä-

teilyannoksista ja -riskeistä ja kuinka usein. Kahdeksalla monivalintakysymyksellä 

selvitettiin säteilyannosten ja riskien esittämisessä käytetyt ilmaisumuodot, minkä 

annostason yhteydessä informaatiota annetaan sekä minkä ikäisille potilaille sitä 

annetaan, samoin syitä informaation antamatta jättämiseen. Strukturoituja vastauk-

sia oli mahdollista täydentää avoimilla vastauksilla. Lisäksi röntgenhoitajia pyy-

dettiin arvioimaan valmiuttaan kertoa säteilyyn liittyvistä asioista (erittäin hyvä - 

hyvä - kohtalainen - huono - erittäin huono). Röntgenhoitajien mielipiteitä selvitet-

tiin myös avoimella kysymyksellä ”Muita aiheeseen tai kyselyyn liittyviä kom-

mentteja?”. Vastaajia pyydettiin arvioimaan nykytilannetta potilaan informoinnissa 

Likertin 5-portaisella asteikolla huono (1) - hyvä (5). 

4.2.3 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla (versio 22). Tilastollisten tunnuslukujen, 

frekvenssien ja prosenttilukujen avulla kuvattiin taustamuuttujat. Ristiintaulukoi-

malla, Khiin neliön -testillä tai käyttämällä linear-by-linear -riippuvuussuhdetta tar-

kasteltiin työpaikan, ammattinimikkeen ja työskentelyvuosien mukaan säteilyn 

käyttäjien kuvaamaa potilaan informointia ja syitä, miksi informaatiota ei annettu. 

Valmius säteilytutkimuksista informointiin kuvattiin frekvensseinä ja prosentteina 

ja nykytilannetta kuvattiin keskiarvona (mean) ja keskihajontana (SD). (Uhari & 

Nieminen, 2012.) Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin sisällönanalyysillä 

ja laskettiin frekvenssit. Aineiston perusteella muodostuivat säteilyannoksiin ja ris-

keihin liittyvät asiakokonaisuudet (Kyngäs ym.,2011; Burns & Grove, 2012). 



43 

4.3 Eettiset näkökohdat 

Aikuispotilaiden ja lapsipotilaiden huoltajien kyselyyn tutkimusluvat haettiin 

OYS:n Diagnostiikan tulosalueen ylihoitajalta ja henkilökunnan kyselyyn Diag-

nostiikan tulosalueen ylilääkäriltä ja OYS:n erityisvastuualueen radiologian alan 

organisaatioilta. Aikuispotilaiden kyselyn tutkimuslupa haettiin huhtikuussa 2012, 

lasten huoltajien huhtikuussa 2013 ja henkilökunnan helmikuussa 2014. 

Kyselylomakkeiden mukana olevassa tiedotteessa kuvattiin tutkimuksen tar-

koitus ja merkitys ja esitettiin tutkijan yhteystiedot. Lasten huoltajien tiedotteessa 

ilmoitettiin lasten röntgenin osastonhoitajan yhteystiedot. Tutkimustiedotteessa se-

litettiin osallistumisen vapaehtoisuus ja nimettömänä osallistuminen. Kyselyyn 

vastaaminen tulkittiin tietoon perustuvaksi suostumukseksi. Aikuisten potilasky-

sely toteutettiin haastattelemalla, ja haastattelija esitti edellä mainitut asiat potilaille 

suullisesti pyytäessään heitä mukaan tutkimukseen. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta (TENK), 2012; Polit & Beck, 2017.)  

Aikuispotilaiden tutkimuksessa tutkija kysyi potilaiden suostumusta kyselyyn 

välittömästi kuvantamistutkimusten jälkeen. Tutkija valitsi haastateltavat eri an-

nostason tutkimuksissa käyneistä (matala, keskitaso, korkea) niin, että haastatelta-

vien määrä oli lähes yhtä suuri eri annostasojen tutkimusryhmissä. Tutkija oli tie-

toinen säteilyyn liittyvien asioiden herkkyydestä ja oli varautunut potilaiden haas-

tattelemiseen liittyviin mahdollisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi säteilyriskien 

havainnollistamisen aiheuttamiin tunnepurkauksiin ja kysymyksiin. Tutkija on itse 

röntgenhoitaja ja hänellä on valmiudet käsitellä säteilyyn liittyviä asioita ja keskus-

tella niistä tutkittavien kanssa. Haastattelupaikaksi valittiin rauhallinen huone, ja 

tutkija oli varannut haastatteluun riittävästi aikaa sekä pyrki pitämään ilmapiirin 

mahdollisimman rauhallisena. Tutkija esitti kysymykset ja näytti vastausvaihtoeh-

dot ja taulukoiden esimerkit säteilyannosten ja -riskien esittämistavoista. Potilaiden 

esittämät lisäkysymykset ja mielipiteet koskivat muun muassa henkilökunnan kii-

rettä ja ammattihenkilöiden työn arvostusta. Aikaa haastatteluihin kului 5–30 mi-

nuuttia. Tutkija tiedusteli lisäksi 40 vastaajalta mielipidettä kyselyn sisällöstä ja to-

teutustavasta. Vastaajat (n=40) pitivät kyselyn sisältöä ja kyselytapaa erittäin hy-

vänä. (Burns & Grove 2005; TENK, 2012). 

Lasten huoltajille suunnattu kysely rajattiin koskemaan 0–12 -vuotiaiden lasten 

huoltajia. Lain mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja otetuksi huomioon ja 

lapsella on oikeus tiedonsaantiin hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Ala-

ikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen otetaan huomioon, kun hän on riit-

tävän kehittynyt sen ilmaisemaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; 
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terveydenhuoltolaki 1326/2010.) Iän perusteella ei kuitenkaan voida sulkea ketään 

tämän oikeuden ulkopuolelle. Lasten lääketieteellisessä kuvantamisessa lapsia ja 

heidän huoltajiaan tulee informoida tutkimuksen hyödyistä ja haitoista ilman että 

tietoa kysytään erikseen. (Council Directive 2013/59/Euratom; WHO, 2016). Suo-

messa noudatetaan yleisesti kansainvälisestikin käytössä olevaa 12 vuoden ikärajaa, 

joka on usein oikeudessa ja terveydenhuollossa käytetty päätöksenteon ikäraja 

(Pahlman, 2010). Edellä mainitut seikat olivat perusteluna valittaessa kyselyyn mu-

kaan 0-12-vuotiaiden lasten huoltajat tiedonantajiksi. Tutkimuksessa ei selvitetty, 

oliko lasten mielipidettä kysytty oikeutusarvioinnin yhteydessä. 

Lasten huoltajille suunnatusta kyselystä informoitiin röntgenhoitajia ja rönt-

genhoitajaopiskelijoita röntgenosastojen osastokokouksissa ja työpisteisiin annet-

tiin kirjalliset ohjeet kyselylomakkeiden jakamisesta. Mikäli huoltaja ei ollut mu-

kana oikeutusarvioinnissa tai lapsen saattajana oli joku muu kuin lapsen huoltaja, 

ei kyselylomaketta jaettu. Osa huoltajista kieltäytyi kyselyyn osallistumisesta kii-

reeseen tai muuhun syyhyn vedoten, mutta suurin osa suhtautui kyselyyn osallistu-

miseen myönteisesti. Säteilyn käyttöön liittyvää riskiä ei sisällytetty kyselyyn, 

koska huoltajia ei haluttu huolestuttaa. Huoltajat täyttivät kyselylomakkeen oma-

toimisesti ja paikalla ei ollut henkilökuntaa vastaamassa mahdollisin kysymyksiin. 

Säteilyn käyttäjille tehty kysely toteutettiin lähettämällä kyselyn linkki sähkö-

postitse OYS:n erityisvastuualueen viiden sairaanhoitopiirin yhdyshenkilöille. 

Lista yhdyshenkilöistä oli saatu OYS:n diagnostiikan vastuualeen laatupäälliköltä. 

Yhdyshenkilöt jakoivat linkin sairaanhoitopiirin säteilyn käyttäjille. Tutkimusai-

neisto kerättiin anonyymisti, joten vastaajien henkilöllisyyttä tai sähköpostia ei 

voitu saada selville. Radiologien vastaukset jätettiin pois raportoinnista, koska 

heitä oli pieni osuus vastaajista. Tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä röntgen-

hoitajien toteuttamaan potilasinformointiin. Käytännössä röntgenhoitajat tapaavat 

potilaita kasvotusten, kun taas radiologit tekevät niin harvoin.  

Tutkimusaiheen valinta on perusteltu, koska potilaan informoinnin kehittämi-

seen liittyviä tutkimuksia säteilytutkimusten alueella on vähän ja tarvitaan lisää 

näyttöön perustuvaa tietoa. Tutkija tiedosti lääketieteelliseen säteilyyn liittyvien 

asioiden haasteellisuuden ja sensitiivisyyden potilaille ja ammattihenkilöille. Näi-

hin haasteisiin tutkija varautui perusteellisella tiedonhaulla ja oman ymmärryksen 

lisäämisellä esimerkiksi keskustelemalla röntgenhoitajien ja radiologien sekä poti-

laiden kanssa. Tutkija varautui haasteisiin työn hyvällä suunnittelulla, johon liittyi 

tutkimuspäiväkirjan pitäminen. Tutkijalla on yli 30 vuoden työkokemus kliinisestä 

työstä ja yli 10 vuoden kokemus tutkimustyöstä tutkimusympäristössä. Tutkija 
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työskenteli aineiston keruun aikana organisaatiossa, jossa aikuispotilaiden ja huol-

tajien aineisto kerättiin. Aikuispotilaiden aineiston keruuta ohjasi kyselylomake, 

jossa oli pääsääntöisesti valmiit vastusvaihtoehdot, joten tukija pystyi säilyttämään 

objektiivisuuden. Tutkittavat eivät tienneet, että tutkija työskenteli kyseisessä sai-

raalassa, mutta he tiesivät, että tutkija oli röntgenhoitaja. Tutkijan asiantuntijuuden 

toivottiin lisäävän tutkittavien luottamusta ja turvallisuuden tunnetta haastatteluti-

lanteessa ja samalla lisäävän saatujen tulosten luotettavuutta. (Kylmä & Juvakka, 

2012, Tuomi & Sarajärvi 2012.) 

Tutkimusaineisto on käsitelty luottamuksellisesti, ja raportoinnissa tutkija on 

pyrkinyt oikeudenmukaisuuteen, tasavertaisuuteen ja rehellisyyteen. Tulokset on 

raportoitu hyvää eettistä tapaa noudattaen niin, ettei yksittäisiä vastaajia tai heidän 

työyksikköään pysty tunnistamaan. Raportoinnissa muiden tutkijoiden saavutuksia 

on kunnioitettu noudattamalla asianmukaisia lähdemerkintäkäytäntöjä. Kyselylo-

makkeet säilytetään lukitussa tilassa tuhoutumiselta ja ulkopuolisilta suojattuna ja 

ne hävitetään silppuriin, kun väitöskirjatutkimus on hyväksytty. Tutkimusaineistot 

ovat sähköisenä ja luku- ja muokkausoikeudet on vain tutkimusryhmän jäsenillä. 

(Burns & Grove, 2009; TENK 2017; Polit & Beck, 2012.) Edellä mainutut toimet 

täyttävät uusimman tietosuojalain ja Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja di-

rektiivin vaatimukset (yleinen tietosuoja-asetus 2016/679; tietosuojalaki 

1050/2018). 
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5 Tulokset 

5.1 Aikuispotilaiden taustatiedot (osajulkaisut I ja II) 

Vastaajista naisia oli 60 % (n= 87) ja miehiä 40 % (n=60). Heidän keski-ikänsä oli 

52,8 vuotta (ikäjakauma 18–85 vuotta) ja 18–41 -vuotiaita oli 17 % (25/147), 42–

65 -vuotiaita 71 % (104/147) ja 66–85 -vuotiaita 12 % (18/147). He olivat käyneet 

yhteensä 156 tutkimuksessa, joista matalan säteilyannoksen (< 1 mSv) tutkimuksia 

oli 35, keskitason (1–10 mSv) 66 ja korkean (>10 mSv) 46. Mikäli potilaat olivat 

käyneet useammassa eri annostason tutkimuksessa, valittiin korkeimman annosta-

son tutkimus. Näin tutkimuksia kertyi 147 (taulukko 1). Tiedonantajia oli OYS:n 

viideltä eri röntgenosastolta. 

5.2 Lasten huoltajien ja lasten taustatiedot (osajulkaisu III) 

Kyselyyn vastanneista huoltajista (n=41) naisia oli 63 % (n=26) ja miehiä 37 % 

(n=15). Tavanomaisissa röntgentutkimuksissa käyneistä lapsista tyttöjä oli 45 % 

(n=18) ja poikia 55 % (n=22). Aineistoa kerättiin OYS:n kolmelta eri röntgenosas-

tolta. Lähete röntgentutkimukseen oli kirjoitettu 56 %:ssa tapauksista (n=22) pe-

rusterveydenhuollossa ja 43 %:ssa (n=17) erikoissairaanhoidossa. Kahdessa ta-

pauksessa ei lähetteen kirjoittanutta yksikköä ollut kirjattu. Huoltajan arvio lapselle 

aiemmin tehtyjen röntgentutkimusten määrästä ja nyt tehdyt tutkimukset on esitetty 

taulukossa 2. 

5.3 Röntgenhoitajien taustatiedot (osajulkaisut IV ja V) 

Kyselyyn vastasi 64 % (174/272) röntgenhoitajista (röntgenhoitaja, bioanalyytikko 

tai osastonhoitaja), ja 50 % (87/174) heistä työskenteli yliopistosairaalassa ja 50 % 

(87/174) OYS:n erityisvastuualueen viiden sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja ter-

veyskeskuksissa. Yhteensä 14 %:lla vastaajista oli enimmillään 3 vuoden työkoke-

mus röntgenhoitajana, 21 %:lla 4–10 vuoden, 28 %:lla 11–20 vuoden, 17 %:lla 21–

30 vuoden ja 21 %:lla yli 30 vuoden työkokemus. Muissa yksiköissä työskentele-

villä röntgenhoitajilla oli pidempi työkokemus kuin yliopistosairaalassa työskente-

levillä (p=0.019). 
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Taulukko 1. Aikuispotilaiden kuvantamistutkimukset ja määrät annostasojen mukasesti. 

Tutkimukset annostason mukaan matala  

(<1mSv)  

n 

keskitaso  

(1-10mSv)  

n 

korkea  

(>10 mSv)  

n 

Yhteensä  

 

n 

Matala     

Keuhkojen röntgen 7    

Ranteen röntgen 1    

Käden röntgen 4    

Reiden röntgen 1    

Polven röntgen 3    

Jalkaterän röntgen 2    

Poskionteloiden röntgen 3    

Rintarangan röntgen 2    

Mammografia 12    

Keskitaso     

Lannerangan röntgen  10   

Lonkan röntgen  10   

Pään TT  3   

Keuhkojen TT  10   

Lannerangan TT  1   

Luustokartta  11   

Läpivalaisututkimus  21   

Korkea     

Vatsan TT   9  

PET-TT   13  

Radiologinen toimenpide*   15  

Angiografia   9  

Yhteensä 35 66 46 147 

*läpivalaisuohjauksessa 
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Taulukko 2. Lasten ja heidän huoltajiensa taustatiedot, lapsipotilaille aikaisemmin teh-

tyjen röntgentutkimusten määrä sekä aineiston tutkimusmäärät. 

Taustatiedot frekvenssi prosenttiosuus 

Huoltajan sukupuoli   

Nainen 26 63 

Mies 15 37 

Yhteensä 41 100 

Lapsen sukupuoli   

Tyttö 18 45 

Poika 22 55 

Yhteensä 40a 100 

Aikaisempien tutkimusten määrä   

Ei yhtään 10 25 

1–5 tutkimusta 26 65 

6–10 tutkimusta 1 2 

11 tai enemmän 2 5 

ei tietoa 1 2 

Yhteensä 40b 99 

Lähetteen tehnyt yksikkö   

perusterveydenhuolto 22 56 

erikoissairaanhoito 17 43 

Yhteensä 39c 99 

Lapselle tehty tutkimus luokittain   

Hammastutkimukset (ortopantomografia ja lateraalikallon 

röntgen) 

9 22 

Kallon röntgen 1 2 

Vartalo (keuhkojen, lonkan tai olkapään röntgen) 5 12 

Raajat (polven, kyynärnivelen tai kyynärvarren röntgen) 10 25 

Pienet luut (sormien, ranteen, kämmenen, varpaiden, nilkan tai 

kantaluun röntgen) 

15 38 

Yhteensä 40d 99 

ayhden lapsen sukupuolta ei ilmoitettu 
b yhden lapsipotilaan aikaisempien tutkimusten määrää ei ilmoitettu 
c kahdelle lapselle lähetteen kirjoittanutta yksikköä ei ilmoitettu 
d yhdelle lapsipotilaalle tehtyä tutkimusta ei ilmoitettu 
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5.4 Potilaan informointi säteilytutkimuksissa aikuispotilaiden ja 

lasten huoltajien kuvaamana (osajulkaisut I, II ja III) 

Osajulkaisussa I kuvattiin aikuispotilaiden saaman informoinnin sisältö, sen toteut-

taja ja toteutustapa sekä aikuispotilaiden antama arvio informoinnin toteutumisesta 

säteilytutkimusten yhteydessä. Osajulkaisu II sisälsi toiveet säteilytutkimuksiin 

liittyvästä informoinnista tulevaisuudessa. Osajulkaisussa III kuvattiin lasten huol-

tajien kokeman tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuden toteutuminen ja toiveet infor-

moinnista tulevaisuudessa. Tieto koostui informoinnin sisällöstä sekä toiveísta kos-

kien informoinnin sisältöä, sen toteuttajaa ja toteutustapaa tulevaisuudessa. 

Osajulkaisujen I ja II tuloksia on aikaisemmin raportoitu tutkijan julkaisemassa 

YAMK opinnäytetyössä ”Potilaan ohjaus säteilytutkimuksessa” vuonna 2013 (Uk-

kola, 2013). Osajulkaisun III tuloksia on raportoitu amk-opinnäytetyössä vuonna 

2013 (Mahajan & Perttu, 2013). 

5.4.1 Aikuispotilaiden informointi säteilytutkimuksista (osajulkaisu I) 

Informaation sisältö ja toteuttaja 

Aikuispotilaista 36 % (52/147) sai informaatiota säteilyn käytöstä ja tieto annettiin 

useammin keskitason tai korkean säteilyannoksen tutkimusten yhteydessä kuin ma-

talan annostason tutkimusten yhteydessä (p<0.001, taulukko 3). Isotooppitutkimus-

ten yhteydessä 92 %:a (23) potilaista oli informoitu säteilyn käytöstä. Aikuispoti-

laiden informointi, sen sisältö ja informoinnin toteutus tutkimusten annostason mu-

kaan jaoteltuna on esitetty taulukossa 3. 

Tutkimuksen kulusta informoitiin 56 %:a (83/174) aikuispotilaista. Suurim-

malle osalle heistä (70 %, 58/83) oli kerrottu tutkimuksen esivalmisteluista, kes-

tosta ja sen kulusta. Tutkimuksen kulusta kerrottiin useammin potilaille, jotka kä-

vivät keskitason tai korkean annoksen tutkimuksissa kuin heille, jotka kävivät ma-

talan annostason tutkimuksissa. (p<0.001, taulukko 3). Miehet saivat useammin in-

formaatiota tutkimuksen kulusta kuin naiset (p<0.007, miehistä 70 % ja naisista 

47 %). Isotooppitutkimusten yhteydessä kaikkia potilaita oli informoitu tutkimuk-

sen kulusta. Aikuispotilaita ei informoitu tutkimusten vaihtoehdoista. Tutkimuksen 

arvioidusta säteilyannoksesta sai informaatiota 3 % (4/147) ja riskeistä 1 % (2/147). 

Informaation saaneet potilaat olivat käyneet isotooppitutkimuksissa.  
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Potilaan saaman informaation sisältö ja informoinnin toteuttaja on esitetty tau-

lukossa 4. Säteilyn käytöstä ja tutkimuksen kulusta informoitiin useasta eri läh-

teestä. 64 %:a (93/174) aikuispotilaista oli informoitu tutkimuksen indikaatiosta, ja 

informaation antaja oli pääasiassa lähettävä lääkäri. Isotooppitutkimuksissa käy-

neistä 83 %:lle oli kerrottu tutkimuksen indikaatiosta. 

Taulukko 3. Aikuispotilaiden informointi, sen sisältö ja toteutus. 

Säteilytutkimukseen liittyvä informointi Tutkimuksen annostaso pa 

 Yhteensä Matala Keskitaso Korkea  

 n = 147 (%) n = 35 (%) n = 66 (%) n = 46 (%)  

Informointi     <0.001 

Informointi saatiin (vähintään jotakin) 95 (65) 8 (23) 48 (73) 39 (85)  

Informointia ei saatu 52 (35) 27 (77) 18 (27) 7 (15)  

Informoinnin sisältö      

Säteilyn käyttöb 52 (36) 3 (9) 27 (42) 22 (48) <0.001 

Tutkimuksen kulku 83 (56) 3 (9 ) 44 (67) 36 (78 ) <0.001 

Tutkimuksen indikaatiob 93 (64) 17 (49) 45 (69) 31 (67) 0.10 

Seuraukset jos tutkimusta ei tehdäb 6 (4) 1 (3) 3 (5) 2 (4) >0.99 

Vaihtoehtoiset tutkimukset - - - - - 

Annos ja / tai riskit 5 (7) 0 (0) 3 (5) 2 (4) 0.53 

Suostumus kysytty 8 (5) 1 (3) 6 (9) 1 (2) 0.27 

Informoinnin toteutus     0.062 

Suullinen ja kirjallinen 36 (25) 0 (0.0) 20 (30) 16 (35)  

Vain suullinen 39 (27) 7 (20) 19 (29) 13 (28)  

Vain kirjallinen 20 (14) 1 (3) 9 (14) 10 (22)  

a khiin neliön testi 
b Yksi vastaus puuttuu 
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Taulukko 4. Informoinnin toteuttaja/toteutustapa aikuispotilaille. 

Informaation sisältö Lähettävä 

lääkäri  

Sairaanhoitaja  

 

Ajanvarauskirje  

 

Röntgenhoitaja  

 

Radiologi 

 

Muu 

 

Säteilyn käyttöa 11 (21) 4 (8) 33 (64) 19 (37) 3 (6) 1 (2) 

Tutkimuksen kulku 4 (5) 4 (5) 54 (65) 57 (69) 14 (17) 1 (1) 

Tutkimuksen 

indikaatioa 

86 (93) 3 (3) - 2 (2) 4 (4) - 

Seuraukset jos 

tutkimusta ei tehdäa 

6 (100) - - - - - 

Vaihtoehtoiset 

tutkimukset 

- - - - - - 

Annos ja / tai riskit 1 (20) - 2 (40)b 2 (40) - - 

Suostumus kysytty 8 (100) - - - - - 

aYksi vastaus puuttuu 
b Yksi sai informaatiota annoksesta ja riskeistä 

Informoinnin toteutus  

Aikuispotilaista 35 % (52/147) ei saanut informaatiota säteilytutkimuksesta ja 65 % 

(95/147) ilmoitti saaneensa vähintään jotakin tutkimukseen liittyvää informaatiota 

(taulukko 3). Näistä 93 % piti informaatiota ymmärrettävänä. Potilaista 67 %:lle 

(84/147) oli lähetetty ajanvarauskirje. Heistä 38 % (56/147) sai informaatiota tut-

kimuksesta ajanvarauskirjeessä. Potilaat, jotka saivat suullista informaatiota (51 %, 

75/147), kertoivat informaation olleen ymmärrettävää. Keskusteluun oli ollut myös 

riittävästi aikaa ja lisäkysymyksille oli annettu mahdollisuus. Potilaiden sukupuo-

lella tai iällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä suullisen informaation saan-

tiin. 

Eri annostason tutkimuksissa käyneiden potilasryhmien välinen ero oli tilas-

tollisesti merkitsevä säteilytutkimusten informoinnin osalta. Keskitason ja korkean 

säteilyannoksen tutkimuksissa käyneitä potilaita informoitiin useammin kuin ma-

talan annostason tutkimuksissa käyneitä (p<0.001, taulukko 3). Isotooppitutkimuk-

sessa käyneet potilaat saivat enemmän informaatiota kuin muut keskitason tai kor-

kean annoksen tutkimuksissa käyneet potilaat (100 % vs. 72 %, p<0.004). 
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Arvio informoinnista säteilytutkimusten yhteydessä 

Aikuispotilaat arvioivat säteilyasioihin liittyvää informointia Likertin asteikolla 1-

5 (huono - hyvä) keskiarvolla 2.2 (SD 1.3). Isotooppitutkimuksissa potilaiden an-

tamien arvioiden keskiarvo oli 3.4 (SD 1.1), joka on korkeampi kuin muissa keski-

tason tai korkean annoksen tutkimuksissa (2.1, SD 1.3, p< 0.001). Aikuispotilaat 

arvioivat säteilyasioihin liittyvää informointia matalan annostason tutkimusten yh-

teydessä keskiarvolla 1.8. (SD 1.3).  

5.4.2 Aikuispotilaiden toiveet potilaan informoinnista (osajulkaisu II) 

Toiveet informoinnin sisällöstä ja informoinnin toteutuksesta 

Aikuispotilaista 95 % (139/147) toivoi saavansa informaatiota tutkimuksen sätei-

lyannoksesta ja riskeistä. Suurin osa heistä toivoi sitä kaikkien annostasojen tutki-

musten yhteydessä (55%, 81/147). Aikuispotilasta 5 % (8/147) ei toivonut infor-

maatiota tutkimuksen annoksesta ja riskeistä minkään annostason tutkimuksen yh-

teydessä. Aikuispotilaiden avoimien vastausten mukaiset toiveet informoinnin si-

sällöstä ja informoinnin toteutuksesta tulevaisuudessa on esitetty taulukossa 5.  

Potilaiden toiveet informoinnin sisällöstä ennen säteilytutkimusta sisälsi 251 

kommenttia, jotka ryhmiteltiin sisällön mukaan seitsemään ryhmään. Potilaat toi-

voivat informointia säteilytutkimuksen riskeistä (42 %, 105/251), tutkimuksen ku-

lusta (18 %, 46/251), säteilyannoksesta (10 %, 26/251), mahdollisista vaihtoehtoi-

sista tutkimuksista (6 %, 14/251) ja tutkimuksen tarkoituksesta (3 %, 8/251). Hei-

dän toiveensa informoinnin toteutuksesta sisälsi 115 kommenttia, jotka ryhmiteltiin 

sisällön mukaan viiteen ryhmään. Potilaat toivoivat säteilytutkimuksesta kerto-

mista rauhallisessa ja kiireettömässä (31 %, 36/115) sekä luonnollisessa ja ystäväl-

lisessä (23 %, 26/115) tilanteessa. Informaatiota tulee antaa rehellisesti selittäen 

perusasiat lyhyesti (23 %, 25/115). Informaatio voidaan antaa kirjeitse tai sen to-

teuttaja voi olla lähettävä lääkäri tai tutkimuspaikan ammattihenkilö (16 %, 18/115). 
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Taulukko 5. Aikuispotilaiden toiveet informoinnin sisällöstä ja informoinnin toteutuk-

sesta tulevaisuudessa. 

Toivottu sisältö ja toteutus Sisältö Frekvenssi 

Potilaiden toiveet informoinnin sisällöstä    

Säteilyn riskit 105 42 

Tutkimuksen kulku 46 18 

Säteilyannos 26 10 

Vaihtoehtoiset tutkimukset 14 6 

Tutkimuksen tarkoitus 8 3 

Ei tarvitse tietoa 16 7 

Kommentit, jotka eivät liity aiheeseen 36 14 

Yhteensä 251 100 

Potilaiden toiveet informoinnin toteutuksesta   

Rauhallinen ilmapiiri, riittävästi aikaa 36 31 

Luonnollinen tilanne, ystävällinen 26 23 

Kerrotaan rehellisesti, perusasiat lyhyesti 27 23 

Informaation antotapa 18 16 

Kommentit, jotka eivät liity aiheeseen 8 7 

Yhteensä 115 100 

Säteilyannoksia kuvaavista esimerkkitaulukoista (liitetaulukko 1) aikuispotilaat 

valitsivat useimmin vaihtoehdot ”säteily-symboli” (43 %, 78/182 ääntä) ja sanalli-

nen termi ”olematon-minimaalinen-matala-keskitaso” (31 %, 56/182 ääntä) (tau-

lukko 6). Säteilyn riskejä kuvaavista esimerkkitaulukoista (liitetaulukko 1) potilaat 

valitsivat useimmin sanallisen vaihtoehdon ”melkein olematon - minimaalinen - 

hyvin matala syöpäkuoleman lisäriski” (51 %, 83/164) ja ”syöpäkuoleman lisäriski 

numeroina” (34 %, 55/164). Tutkimuksen annostasolla ja potilaiden iällä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä annos- ja riskitaulukoiden vaihtoehtojen valin-

taan.  
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Taulukko 6. Aikuispotilaiden vaihtoehdot säteilyannosten ja riskien esittämistavoista. 

Vaihtoehdot Frekvenssi Prosenttiosuus 

Säteilyannosten esittämistavat    

Säteily-symboli 78 43 

Sanallinen vaihtoehto annostasoista 56 31 

Annos, mSv 7 4 

Verrattuna keuhkojen etukuvien määrään 21 11 

Verrattuna luonnon taustasäteilyyn 15 8 

Verrattuna lento Oulu-Australia 5 3 

Yhteensä 182 100 

Säteilyn riskien esittämistavat   

Ylimääräinen syöpäkuoleman riski termeinä 83 51 

Ylimääräinen syöpäkuoleman riski numeroina 55 34 

Poltettujen savukkeiden määrä; syöpäkuoleman riski 18 10 

Moottoritiellä ajettu matka: liikennekuoleman riski 8 5 

Yhteensä 164 100 

Toiveet informaation toteuttajasta ja/tai toteutustavasta 

Aikuispotilaat halusivat saada säteilytutkimuksiin liittyvää informaatiota lähettä-

vältä lääkäriltä (3,9, SD 1,3), kirjeen välityksellä (3,9, SD 1,4) ja röntgenhoitajalta 

(3,3, SD 1,4). Lisäksi informaatiota haluttiin sairaalan internet-sivuilta (2,5, SD 1,4) 

ja sähköpostitse (2,3, SD 1,1). Vaihtoehto ”sähköpostilla” sai vanhimmalta ikäluo-

kalta vähäisen kannatuksen (1.4, SD 1.1). Korkean annostason tutkimuksissa käy-

neet potilaat toivoivat useammin informaatiota radiologilta kuin matalan tai keski-

tason säteilyannoksen tutkimuksissa käyneet (3,1 vs. 2,1 ja 2,5; p= 0.019)  

5.4.3 Lasten huoltajien informointi (osajulkaisu III) 

Tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuden toteutuminen  

Lasten huoltajista 83 % arvioi saaneensa riittävästi informaatiota lähettävältä lää-

käriltä tutkimuksen tarkoituksesta, 7 % tutkimuksen annoksesta ja 23 % mahdolli-

sista vaihtoehdoista (taulukko 7). Lasten huoltajia (24 %) (10/41) oli informoitu tai 

he olivat itse hakeneet informaation säteilyn käytöstä tutkimuksessa. Säteilyn käy-

töstä henkilökunta oli informoinut suullisesti (n=3), tai tieto oli saatu kirjallisesti ja 
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suullisesti sairaalasta (n=1), internetistä (n=2), sairaalan julisteesta (n=2) tai muu-

alta (n=3). Huoltajat arvioivat lapsensa säteilytutkimuksen informointia keskiar-

volla 6,5 (95% CI 5.8–7.1), kun asteikko oli 4 (huono) - 10 (erinomainen).  

Taulukko 7. Lasten huoltajien lähettävältä lääkäriltä saaman informoinnin sisältö ja sen 

riittävyys. 

Informaation sisältö Saadun informaation sisältö oli riittävää 

Lukumäärä 

n=41 

%-osuus 

% 

Vaihteluväli 

95 % CI 

Tutkimuksen tarkoitus 34/41 83 69-91 

Tutkimuksen säteilyannos 3/41 7 3-19 

Vaihtoehtoiset tutkimukset 8/35a 23 12-39 

akuusi vastaajaa puuttui 

Lasten huoltajat pitivät hyvänä mahdollisuuttaan osallistua keskusteluun lähettävän 

lääkärin kanssa lapsen oireista ja tutkimuksen tarkoituksesta, mutta huonompana 

mahdollisuuttaan osallistua keskusteluun säteilytutkimuksen annoksesta, vaihtoeh-

toisista tutkimusmenetelmistä ja aikaisemmin tehtyjen röntgentutkimusten luku-

määrästä (taulukko 8). 

Taulukko 8. Huoltajan arvio osallistumisoikeuden toteutumisesta. 

Sain keskustella riittävästi lähettävän 

lääkärin kanssa 

Huoltajan arvio 

Samaa 

mieltä 

% 

Toisaalta samaa 

toisaalta eri mieltä 

% 

Eri 

mieltä 

% 

En osaa 

sanoa 

% 

Yhteensä  

 

% (n) 

Sain kertoa riittävästi lapseni oireista. 83 5 8 5 100 (40) 

Sain keskustella riittävästi tutkimuksen 

tarpeellisuudesta. 
69 5 19 7 100 (41) 

Sain kertoa mielipiteeni tutkimuksen 

tarpeellisuudesta. 
64 7 22 7 100 (41) 

Lääkäri otti huomioon mielipiteeni 

tutkimuksen tarpeellisuudesta.  

69 5 17 10 100 (41) 

Sain keskustella riittävästi tutkimuksen 

säteilyannoksesta. 

12 7 68 12 100 (41) 

Sain keskustella riittävästi tutkimuksen 

vaihtoehdoista. 

20 3 61 17 100 (36) 

Lääkäri otti huomioon mielipiteeni 

tutkimusmenetelmää valittaessa.  

33 3 44 21 100 (39) 

Sain keskustella aikaisempien 

röntgentutkimusten määrästä. 
17 7 66 10 100 (41) 
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Toiveet informaation sisällöstä ja toteutumisesta tulevaisuudessa  

Yhteensä 95 % lasten huoltajista (38/40) toivoi saavansa informaatiota lähettävältä 

lääkäriltä tutkimuksen tarpeellisuudesta, 88 % (35/40) säteilyannoksesta ja 78 % 

(31/40) muista kuvantamisvaihtoehdoista (taulukko 9). Säteilyannoksen ilmaisuta-

voista valittiin parhaimmiksi symboleilla esittäminen (55 %, 16/29) ja vertailu 

luonnon taustasäteilyyn (55 %, 16/29).  

Lasten huoltajat toivoivat suullista (45 %, 18/40), kirjallista (20 %, 8/40) tai 

sekä suullista että kirjallista (28 %, 11/40) informaatiota. Kolme huoltajaa ei toivo-

nut mitään informaatiota. Lasten huoltajat toivoivat informaatiota lähettävältä lää-

käriltä (84 %, 32/38) ja röntgenhoitajalta (50 %, 19/38). 

Taulukko 9. Lasten huoltajien toiveet lähettävän lääkärin antaman informaation sisäl-

löstä. 

Toiveet lähettävän lääkärin antaman informaation 
sisällöstä tulevaisuudessa 

Toiveet informoinnista 

Lukumäärä  

n=41 

%-osuus  

% 

Vaihteluväli  

95 % CI 

Tutkimuksen tarkoitus 38/40a 95 84-99 

Tutkimuksen säteilyannos  35/40a 88 74-95 

Tutkimuksen vaihtoehdot 31/40a 78 63-88 

a yksi vastaus puuttui 

5.5 Potilaiden informointi säteilytutkimuksissa röntgenhoitajien 

arvioimana (osajulkaisut IV ja V) 

Osajulkaisu IV sisälsi tiedon röntgenhoitajien toteuttamasta informoinnista säteily-

tutkimusten annosten ja riskien osalta. Osajulkaisu V käsitteli röntgenhoitajien ku-

vaamia syitä informoinnin toteutumattomuuteen. 

5.5.1 Röntgenhoitajien potilaille antama informaatio 

säteilyannoksista ja -riskeistä (osajulkaisu IV) 

Informaation sisältö  

Röntgenhoitajista 5 % (9/174) informoi potilaita säteilytutkimusten annoksesta 

aina, 36 % (62/174) joskus ja 59 % (103/174) ei informoinut annoksesta. Säteilyan-

noksesta informoitiin enimmäkseen kaikkien annostasojen tutkimusten yhteydessä 
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(55 %, 38/69) (taulukko 10). Työkokemuksella ja työpaikalla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä säteilyannoksesta informointiin. Suurin osa informoi annok-

sesta kaikenikäisille (59 %, 42/71). Säteilyannosta kuvattiin useimmin vertaamalla 

luonnon taustasäteilyyn (68 %, 48/71) ja vertaamalla keuhkojen etukuvien määrään 

(44 %, 31/71). 

Säteilytutkimuksen riskeistä informoi aina 6 % (10/174) röntgenhoitajista, 

41 % (71/174) informoi joskus ja 53 % (93/174) ei informoinut riskeistä. Työkoke-

muksella oli yhteyttä säteilyn riskeistä kertomiseen (p=0,031), mutta tulos ei ollut 

säännönmukaisesti lisääntyvä tai vähenevä (p=0,122). Säteilyn riskeistä informoi-

tiin kaikkien annostasojen tutkimusten yhteydessä (44 %, 34/78), vähintään keski-

tason annosten tutkimusten yhteydessä (29 %, 23/78) tai korkean annostason tutki-

musten yhteydessä (27 %, 21/78) (taulukko 10). Suurin osa informoi riskeistä kai-

kenikäisiä (57 %, 46/81). Röntgenhoitajat informoivat potilaita ylimääräisestä syö-

päriskistä (43 %, 35/81), geneettisen muutoksen riskistä (41 %, 33/81) ja ihoreak-

tion riskistä (10 %, 8/81,) mikäli viimeksi mainittu oli tutkimuksessa teoreettisesti 

mahdollista. 

Avointen vastausten (n=15) mukaan röntgenhoitajat informoivat potilaita 

muista riskeistä, kuten säteilyn riskeistä raskaana oleville ja säteilylle herkästä ku-

doksesta. Lisääntyneestä syöpäriskistä (n=11) röntgenhoitajat informoivat vertaa-

malla tutkimuksesta saatavaa hyötyä ja riskejä ja kertomalla solutasolla tapahtu-

vasta muutoksesta. 

Taulukko 10. Röntgenhoitajien informaatio säteilytutkimusten annoksista ja riskeistä 

annostasojen mukaan jaoteltuna. 

Röntgenhoitajan 

information sisältö  

Informaation toteutuminen 

Aina tai 

joskus 

 

n (%) 

Kaikki 

annostasot 

 

n (%) 

Vähintaan 

keskitason annos  

(1-10 mSv) 

n (%) 

Korkea annos 

(> 10 mSv) 

 

n (%) 

Ei 

informoi 

 

n (%) 

Yhteensä 

 

 

n (%) 

Säteilyannos 71 (41) - - - 103(59) 174(100) 

Annostasoc  38 (55) 18 (26) 13 (19)  69a (100) 

Säteilyn riskit 81 (47) - - - 93 (53) 174(100) 

Annostasoc - 34 (44) 23 (29) 21 (27) - 78b (100) 

a kaksi vastausta puuttui 

bkolme vastausta puuttui 
ceri annostasojen prosentit laskettu annostaso kysymyksiin vastanneista ja vastanneiden osuus kaikista 

osallistuneista 
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Röntgenhoitajat arvioivat valmiutensa informoida potilaita säteilytutkimuksen an-

noksesta kaikkien annostasojen tutkimuksissa erinomaiseksi tai hyväksi (40 %, 

69/174), kohtalaiseksi (45 %, 78/174) ja huonoksi tai erittäin huonoksi (15 %, 

27/174). Valmiudet informoida säteilyn riskeistä arvoitiin samansuuntaisesti (40 %, 

69/174; 47 % 82/174; 13 % 23/174). Säteilytutkimusten informoinnin nykytilan-

teelle röntgenhoitajat antoivat arvosanan 2,8 (SD 0,9) (Likertin asteikolla 1-5). 

5.5.2 Röntgenhoitajien informoinnin toteutukseen liittyvät tekijät 

(osajulkaisu V) 

Röntgenhoitajista 59 % (103/174) ei informoinut potilaita säteilytutkimuksen an-

noksesta ja 53 % (93/174) ei kertonut säteilytutkimuksen riskeistä (taulukko 10). 

Röntgenhoitajat eivät informoi potilaita annoksesta, koska he kokivat sen olevan 

tarpeetonta (50 %, 51/103) ja se voi aiheuttaa turhaa pelkoa (46 %, 47/103) tai 

röntgenhoitajat olettivat lähettävän lääkärin jo informoineen potilasta annoksesta 

(48 %, 49/103). Säteilytutkimuksen riskeistä röntgenhoitajat eivät informoineet po-

tilaita, koska he olettivat lähettävän lääkärin informoineen (71 %, 66/93), olettivat 

tiedon lisäävän turhaa pelkoa (51 %, 47/93) tai arvioivat tiedon olevan tarpeetonta 

(36 %, 33/93). 

Röntgenhoitajat kuvasivat syitä informoinnin toteutumattomuuteen säteilyan-

nosten osalta avoimilla vastauksilla (n=25). Alla on esimerkkejä vastauksista. Nu-

merot ilmaisevat vastaajien koodituksen. 

”Kerron jos potilaat kysyvät.” (5) 

”Kertominen herättäisi lisäkysymyksiä ja tutkimusaikaa menisi siihen eikä sitä 

ole mitoitettu tutkimusaikaan.” (99) 

”Säteilyannoksen informoiminen ei kuulu yksikkömme toimintaohjeisiin.” 

(107) 

”Oletan ettei potilas ymmärrä asiaa.” (130) 

Avoimien vastausten mukaan röntgenhoitajat eivät informoi potilasta säteilyannok-

sesta, mikäli potilas ei sitä erikseen kysy. Heidän mukaansa informointiin ei ole 

ohjeistusta eikä aikaa, annosta on vaikea arvioida ja potilaat eivät ymmärrä asiaa.  

Avoimilla vastauksilla röntgenhoitajat kuvasivat syitä informoinnin toteutu-

mattomuuteen säteilyn riskien osalta (n=12). Esimerkkejä vastauksista: 

”Missään ei ohjeisteta toimimaan näin.” (6) 
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”Lähettävä lääkäri puntaroi säteilytutkimuksen oikeutuksen riskit huomioon 

ottaen.” (77) 

”Lähettävän lääkärin tulee miettiä kuvauksen oikeutus ja kertoa mahdolliset 

riskit etukäteen.” (136) 

Röntgenhoitajat eivät informoi säteilytutkimuksen riskeistä ennen kuin potilaat ky-

syvät ja koska informointiin ei ole ohjeistusta. Röntgenhoitajien mukaan oikeutus-

arviointi on jo tehty ja he arvioivat informoinnin olevan lähettävän lääkärin tehtävä. 
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla aikuispotilaiden ja lasten huoltajien 

informointia säteilylle altistavien tutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan in-

formoinnista. Lisäksi tarkoituksena on kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa 

säteilyannosten ja -riskien informoinnissa sekä mahdollisia informointiin liittyviä 

esteitä. Säteilytutkimusten informointia tarkasteltiin selvittämällä annetun infor-

maation sisältöä, informoinnin toteutusta sekä toiveita asian suhteen tulevaisuu-

dessa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa säteilytutkimusten informoinnista sekä potilai-

den, lasten huoltajien että henkilökunnan näkökulmasta. Näitä tuloksia voidaan 

käyttää hyväksi OYS:ssa informoinnin toimintamallin kehittämiseen. 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Aikuispotilaille kohdennetun informaation sisältö 

Tämän tutkimuksen mukaan aikuispotilaille kohdennettu informaatio säteilytutki-

muksesta oli puutteellista. Vastaavaan tulokseen on päädytty useissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa. Potilaan puutteellisesta informoinnista johtuen hänen tietoinen 

suostumuksensa jää toteutumatta säteilytutkimusten yhteydessä (Picano, 2004; 

Baerlocher & Detsky, 2010; Ricketts ym., 2013; Pandit & Vinjamuri, 2014; Thorn-

ton ym., 2015). Tulokset antavat viitteitä siitä, että potilaan itsemääräämisoikeus ei 

ole toteutunut ja tietoista suostumusta ja jaettua päätöksentekoa ei ole tapahtunut 

(laki potilaan asemasta ja oikeuksista1992/785; IAEA, 2009; Brink ym., 2012; Ma-

lone ym., 2012; Council Directive 2013/59/Euratom; Lajunen ym., 2015; Douden-

kova & Pipon 2016).  

Noin kolmannes aikuispotilaista ei saanut mitään informaatiota säteilytutki-

muksista, joissa he olivat käyneet. Tulos vastaa aikaisempia tutkimustuloksia (Pi-

cano, 2004; Pahade ym., 2018). Potilaita informoitiin lähinnä tutkimuksen kulusta, 

indikaatiosta ja säteilyn käytöstä. Myös muissa tutkimuksissa on todettu potilaiden 

saavan informaatiota lähinnä näistä samoista asioista (Lee ym., 2006; Busey ym., 

2013; Portelli ym., 2016). Tämän tutkimuksen mukaan potilaille ei kerrottu mah-

dollisista vaihtoehtoisista tutkimuksista, jotka eivät altista ionisoivalle säteilylle. 

Vain muutamalle potilaalle kerrottiin säteilyn annoksesta tai riskistä ja mikä on seu-

raus, jos tutkimusta ei tehdä. Potilaan suostumusta tutkimukseen kysyttiin vain 

muutamalta potilaalta. Samansuuntaiseen tulokseen on päädytty useassa muussa 
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tutkimuksessa. Erityisesti säteilyannoksista ja riskeistä kerrotaan potilaille puut-

teellisesti ja hyöty/riski -dialogi on vähäistä (Lee ym., 2006; Bedetti, 2008; Mathers 

ym., 2009; Busey ym., 2013; Zwank ym., 2014; Thornton ym., 2015; Barbic ym., 

2015; Lam ym., 2015; Newman, 2016; Singh ym., 2017). Isotooppitutkimusten yh-

teydessä informointi toteutui paremmin kuin muiden tutkimusten yhteydessä. Kai-

kille potilaille oli kerrottu tutkimuksen kulusta ja lähes kaikille tutkimuksen indi-

kaatiosta. Tähän vaikuttanee kansallinen isotooppitutkimuksia koskeva ohjeistus. 

Aikaisemmin on todettu, että potilaiden informointi on puutteellista myös isotoop-

pitutkimusten osalta (Ribeiro, Husson, Drey, Murray & Maya ym., 2019). 

Potilaiden arvio säteilyasioiden informoinnista viittaa potilaiden tyytymättö-

myyteen, joskin isotooppitutkimuksien yhteydessä annettuun informointiin ollaan 

melko tyytyväisiä. Potilaat antoivat huonon arvion informoinnista, joka tapahtuu 

matalan annostason tutkimusten yhteydessä. Näiden tutkimusten yhteydessä infor-

mointi oli vähäistä ja vain suullista. Aikaisemmin on esitetty informointia toteutet-

tavaksi annostasojen mukaan kirjallisesti ja/tai suullisesti (Malone ym., 2012; Se-

melka ym., 2012; Einstein ym., 2014).  

Aikuispotilaille kohdennetun informoinnin toteutus 

Tämän tutkimuksen mukaan säteilytutkimuksissa käyneet potilaat saivat puutteel-

lisesti suullista ja kirjallista informaatiota. Kuitenkin ne potilaat, jotka saivat suul-

lista ja/tai kirjallista informaatiota, arvioivat annetun informaation ymmärrettä-

väksi. Jo käytössä oleva kirjallinen ja suullinen informaatiotapa on potilaiden mie-

lestä selkeä, joten tätä tietoa kannattaa hyödyntää uuden informoinnin toimintamal-

lin suunnittelussa. Tulosten mukaan vastuussa olevat tahot eivät ole informoineet 

potilaita riittävästi ja muiden mahdollisten informointikanavien kautta potilaiden 

saama informaatio on ollut vähäistä. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tut-

kimusten kanssa. Ei ole olemassa yhteistä sopimusta siitä, kenen pitäisi informoida 

potilasta, millaista informaation tulisi olla ja missä tilanteessa se tulisi toteuttaa 

(Malone ym., 2012; Lam ym., 2015). Potilaiden informoinnin vastuut ja tehtävien 

jaot ammattihenkilöiden välillä ovat epäselviä (Picano, 2004; Malone ym., 2012; 

Semelka ym., 2012; Lam ym., 2015; Portelli ym., 2018).  

Tämän tutkimuksen toteutuksen aikana, vuosina 2012–2014, voimassa olleen 

säteilylain mukaan tutkimuksesta vastuussa olevan kuvantamisyksikön lääkärin 

tuli varmistautua siitä, että huolehditaan tarpeenmukaisella tavalla, että potilasta tai 

muuta asianosaista informoidaan säteilyn aiheuttamasta mahdollisesta terveyshai-

tasta (säteilylaki 592/1991). Uuden säteilylain mukaan lähettävän lääkärin tulee 
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huolehtia, että potilasta tai muuta asianosaista informoidaan tutkimuksen hyödyistä 

ja säteilyn aiheuttamasta mahdollisesta terveyshaitasta. Röntgenhoitaja voidaan 

valtuuttaa oikeutusarvioinnin käytännön menettelyihin (säteilylaki 859/2018). Uu-

den säteilylain mukaan potilasta tulee informoida riskin lisäksi myös hyödystä. 

Kummassakaan säteilylaissa ei ole määritelty tarkasti, miten informointi tulee to-

teuttaa käytännössä, vaan lainsäädännössä mainitaan vastuu ”varmistautumisesta” 

ja ”huolehtimisesta”. Tämän tutkimuksen aikaan oli ilmestynyt muun muassa 

IAEA:n taholta oikeutusarviointiin ja informointiin liittyviä julkaisuja, joissa lin-

jattiin informoinnin toteutusta (Malone 2012, IAEA 2009), mutta varsinaisia suo-

situksia ilmestyi vasta vähän myöhemmin (Lajunen ym., 2015; WHO, 2016; Järvi-

nen ym., 2018). Suositusten puute on heijastunut käytäntöön ja näkyy myös tämän 

tutkimuksen tuloksissa puutteellisena informointina. Informoinnin toimintamallin 

suunnittelussa on otettava huomioon säteilylainsäädännön lisäksi potilaan oikeudet 

ja oikeutusarviointiin ja informointiin liittyvät kansainväliset ja kansalliset suosi-

tukset. (IAEA 2009; Malone ym., 2012; IAEA 2014; Lajunen ym., 2015; WHO 

2016; Järvinen ym., 2018.) 

Noin puolet potilasta sai suullista informaatiota ja noin kolmasosa sai infor-

maation ajanvarauskirjeessä tässä tutkimuksessa. Kyseisessä sairaalassa ajanva-

rauskirjeiden lähettämiseen liittyvät käytänteet vaihtelevat lähettävien yksiköiden 

kesken ja erityisesti matalan annostason tutkimuksissa kirjallista informaatiota 

ajanvarauskirjeen mukana lähetetään harvoin. Informoinnin suunnittelussa tulee ot-

taa huomioon kirjallisen tiedotteen sisältö ja saavutettavuus. Osa ajanvarauskirjeen 

saaneista potilasta ei saanut mitään informaatiota tutkimuksesta (n=16). Kirjallinen 

tiedote on kuitenkin todettu hyväksi informaation lähteeksi (Mathers ym., 2009; 

Larson ym., 2007; Robey ym., 2014; Pandit & Vinjamuri, 2014; Sin ym., 2013), 

johon voi tukeutua myöhemmin (Kyngäs ym., 2007; Semelka ym., 2012).  

Tässä tutkimuksessa lähettävä lääkäri informoi potilaita tutkimuksen indikaa-

tiosta ja jonkin verran säteilyn käytöstä ja vain muutamalta potilaalta lähettävä lää-

käri kysyi suostumuksen tutkimukseen. Tulokset ovat samansuuntaiset aikaisem-

pien tutkimustulosten kanssa (Busey ym., 2013; Zwank ym., 2014). Informoinnin 

suunnittelussa tulee huomioida, miten potilas ymmärtää säteilyn riskeihin liittyvät 

asiat (Robey ym., 2014; WHO, 2016). Lähettävällä lääkärillä on kokonaisvaltainen 

tieto potilaasta ja on luontevaa, että hän informoi potilasta tutkimuksen indikaati-

osta, riski-hyöty-suhteesta, vaihtoehtoisista tutkimuksista ja mitä voi seurata, jos 

tutkimusta ei tehdä. (Baerlocher & Detsky, 2010; Brink ym., 2012; Lajunen ym., 

2015; Carpeggiani & Picano, 2016). 
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Tässä tutkimuksessa röntgenhoitajat ja radiologit informoivat enimmäkseen 

tutkimuksen kulusta ja säteilyn käytöstä, mutta vain harvalle potilaalle annettiin 

tietoa säteilyannoksista tai riskeistä. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia muissa-

kin tutkimuksissa. Säteilyannoksista ja riskeistä informoivat röntgenhoitajat ja ra-

diologit vain harvoin (Lee ym., 2004; Sin ym., 2013: Robey ym., 2014; Lam ym., 

2015; Newman, 2016; Portelli ym., 2016; Singh ym., 2017). Toisaalta potilaat ovat 

olleet tyytyväisiä röntgenhoitajilta saamaansa informaatioon säteilytutkimuksista 

(Sin ym., 2013) ja säteilyn käyttäjillä katsotaan olevan paras tekninen tieto sätei-

lyannoksista ja riskeistä (Younger ym.,2018a). 

Aikuispotilaiden toiveet informoinnista tulevaisuudessa  

Potilaat kokivat tässä tutkimuksessa informoinnin tutkimisen ja potilaiden mielipi-

teen kysymisen tärkeäksi ja hyödylliseksi. Tulos tukee muita julkaisuja, joiden mu-

kaan potilaan mielipiteellä ja jaetulla päätöksenteolla oikeutusarvioinnin yhtey-

dessä tulee olla keskeinen rooli informoinnin suunnittelussa (Picano, 2004; Euro-

pean Society of Radiology (ESR), 2013; Einstein ym., 2014; Lajunen ym., 2015; 

Cooper, Heilbrun, Gilyard, Vey & Kadom, 2019). Myös roolijakoa ja ohjeistusta 

tulee selkeyttää ja keskustelua terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä ja am-

mattihenkilöstön ja potilaiden ja väestön välillä tulee lisätä säteilytutkimusten oi-

keutuksen tehostamiseksi (Malone ym., 2012; Cooper ym., 2019). 

Tämän tutkimuksen tulos aikuispotilaiden toiveesta saada informaatiota tutki-

muksen säteilyannoksista ja riskeistä ennen tutkimusta riippumatta annostasosta 

haastaa potilaan informointiin osallistuvat tahot toiminnan muutokseen. Matalan 

annostason (< 1 mSV) tutkimuksia on pidetty rutiininomaisina ja esimerkiksi sä-

teilyn riskien osalta harmittomina. Potilaiden toive perusteellisesta informoinnista 

on syytä kuitenkin ottaa huomioon (Picano, 2004; Lee ym., 2006; Cardinal, Gun-

derman & Tarver, 2011; Malone ym., 2012; Cooper ym., 2019). Potilasta tulee in-

formoida siinä muodossa ja sen verran kuin potilas pystyy vastaanottamaan tietoa. 

Informoinnissa on tärkeää ottaa huomioon potilaan lähtökohdat ja tunteet, eikä tur-

haa pelkoa tule aiheuttaa. (Cardinal ym., 2011; Malone ym., 2012; Lajunen ym., 

2015.) 

Potilaat pitivät tässä tutkimuksessa parhaimpina säteilyannoksia kuvaavina il-

maisutapoina säteilyn symboleja ja sanallisia termejä. Muissa julkaisuissa on ra-

portoitu erilaisia ilmaisuja (Picano, 2004; Robey ym., 2014; Lajunen ym., 2015; 

Lumbreras ym., 2016; Salerno ym., 2018). Tässä tutkimuksessa potilaat pitivät par-

haimpina säteilyn riskejä ilmaisevina vaihtoehtoina sanallisia termejä ja numeroita. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty vastaavia tuloksia (Picano, 2004; Robey 

ym., 2014; Peck & Samei, 2017). Stuk ohjeistaa hoitavia lääkäreitä ilmaisemaan 

säteilyn riskejä syöpäkuoleman riskeinä sanallisesti tai numeroina (Lajunen ym., 

2015.) Numerotietojen yhteydessä tulee huomioida, että luvut ilmaisevat väestöta-

son todennäköisyyttä, eivätkä kerro yksilöön kohdistuvaa riskiä. Informoinnin toi-

mintamallia suunniteltaessa tulee huolehtia säteilyannosten ja -riskien ilmaisutapo-

jen johdonmukaisuus, selkeys ja että niitä ei ole ilmaistu teknisin termein (Malone 

ym., 2012). Informoinnissa tulee korostaa hyötyjä suhteessa mahdollisiin haittoihin, 

jos tutkimus on oikeutettu ja tarpeellinen (Younger ym., 2019b). 

Aikuispotilaat toivoivat säteilytutkimukseen liittyvää informaatiota usealla eri 

tavalla. Informaatiota toivottiin lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Sitä toivottiin myös 

kirjeitse, sairaalan internet-sivujen kautta sekä jonkin verran kannatettiin myös säh-

köpostitse välitettävää informaatiota. Myös muiden tutkimusten mukaan infor-

moinnin antajaksi on toivottu lähettävää lääkäriä ja/tai röntgenhoitajaa (Sin ym., 

2013; Robey ym., 2014; Raaschou ym., 2019) ja kirjallisia tiedotteita (Mathers ym., 

2009; Sin ym., 2013; Robey ym., 2014). Tässä tutkimuksessa internetin kautta ja-

ettavalle tiedolle oli jonkin verran kannattajia. Ammattihenkilöille ja potilaille 

suunnatut digitaaliset palvelut ja ohjelmat ovat lisääntyneet ja ne on koettu hyödyl-

lisiksi (Goad, ym., 2018; Dharmarajan ym., 2019), mutta niiden luotettavuuteen ja 

ymmärrettävyyteen on kiinnitettävä huomiota (Hansberry ym., 2014; Bowden ym., 

2017; Hansberry ym., 2018; Prabhu ym., 2018).  

Informoinnin toteutuksen toivottiin tapahtuvan rauhallisessa ja ystävällisessä 

ilmapiirissä niin, että perusasiat selitetään rehellisesti ja lyhyesti. Asianmukaiset 

resurssit turvaavat kiireettömän potilaskeskeisen vuorovaikutuksen, jossa kullekin 

potilaalle on varattu riittävästi aikaa ja asuinmukaiset tilat (Merchant ym.,2015; 

Kääriäinen & Kyngäs, 2010; Hellman & Lindgren, 2014). Informoinnin suunnitte-

lussa tulee huomioida aikaresurssit ja informaation visuaalisuus sekä ymmärrettä-

vyys (Dauer ym., 2011; Malone ym., 2012). Myös röntgenhoitajan kommunikaa-

tiotaitoihin tulee kiinnittää huomiota (Pollard, ym., 2018).  

Lasten huoltajille suunnattu informaatio lähettävältä lääkäriltä  

Tässä tutkimuksessa huoltajat saivat informaatiota lähettävältä lääkäriltä tutkimuk-

sen tarpeellisuudesta, mutta harvoin muista säteilytutkimukseen liittyvistä asioista. 

Huoltajat kokivat informaation useimmiten ymmärrettäväksi. Tulokset tukevat 

muita tutkimuksia, joiden mukaan säteilyn käyttäjä tai lähettävä lääkäri informoi 
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lapsia ja vanhempia tutkimuksen tarkoituksesta, mutta harvoin tutkimuksen ris-

keistä tai vaihtoehtoisista tutkimuksista (Thornton ym., 2015; Portelli ym., 2016; 

Portelli ym., 2018; Pahade ym., 2018).  

Huoltajat saivat keskustella riittävästi lähettävän lääkärin kanssa lapsensa oi-

reista ja tutkimuksen tarpeellisuudesta, mutta liian vähän tutkimuksen säteilyan-

noksesta, vaihtoehtoisista tutkimuksista tai aikaisempien tutkimusten määrästä. Tu-

losten perusteella ainakaan lähettävältä lääkäriltä ei saatu riittävästi informaatiota. 

Muulta henkilökunnalta saatua informaatiota ei selvitetty tässä tutkimuksessa. 

Huoltajista 24 % tiesi säteilyn käytöstä. Kuitenkin vain neljä huoltajaa oli saanut 

kyseisen tiedon sairaalan henkilökunnalta tai kirjeen mukana tulleesta tiedotteesta. 

Voidaankin olettaa, että jos huoltajat yleensä saivat tietoa henkilökunnalta, sitä saa-

tiin useimmiten lähettävältä lääkäriltä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähettävältä 

lääkäriltä saatuun informaatioon, koska lapsipotilaiden kohdalla lähettävän lääkä-

rin oletettiin olevan keskeisessä asemassa herkistä säteilyasioista informoitaessa. 

Tulokset antavat viitteitä siitä, ettei huoltajien tiedonsaantioikeus toteutunut eikä 

jaettua päätöksentekoa tapahtunut. (Laki 1992/785; säteilylaki 592/1991; IAEA 

2009; Malone ym., 2012.) Huoltajat arvioivat saamaansa informaatiota kohta-

laiseksi (6,5). Myös muut tutkimukset osoittavat, että huoltajat toivovat informaa-

tiota lapsensa säteilytutkimuksista lähettävältä lääkäriltä tai hakevat informaation 

itse (Pahade ym., 2018). 

Lasten huoltajien toiveet informoinnista tulevaisuudessa 

Suurin osa huoltajista toivoi informaatiota lapsensa säteilytutkimuksen tarkoituk-

sesta, säteilyannoksesta ja mahdollisista tutkimuksen vaihtoehdoista. Muissa tutki-

muksissa huoltajat toivoivat voivansa käydä hyöty/riski -keskustelua ennen las-

tensa säteilytutkimusta henkilökohtaisesti lääkärin kanssa (Thornton ym., 2015; 

Boutis & Thomas, 2016; Pahade ym., 2018). 

Puolet huoltajista toivoi informaatiota myös röntgenhoitajalta. Muiden tutki-

musten mukaan aikuispotilaiden informaation antajaksi on toivottu lähettävää lää-

käriä ja/tai röntgenhoitajaa (Sin ym., 2013; Robey ym., 2014; Raaschou ym., 2019). 

Huoltajat saattavat kokea röntgenhoitajan läsnäolon turvalliseksi. On myös todettu, 

että informoimalla potilasta röntgenhoitaja mahdollistaa potilaan osallistumisen 

kuvantamistapahtuman toteuttamiseen, vuorovaikutus vahvistaa potilaan koke-

muksellisuutta ja samalla edistetään potilaan terveyttä. Potilaan ja hänen läheis-

tensä mukaan ottaminen tukee heidän sosiaalista tilanteen hallintaansa. (Walta, 

2012.) Aikaisempienkin tutkimusten mukaan tarvitaan henkilökunnan koulutusta 
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potilaan informointiin ja vuoropuhelun lisäämistä ammattihenkilöiden ja potilaiden 

välillä (Larson ym., 2007; Malone ym., 2012; Sin ym., 2013; Günalp ym., 2014; 

Portelli ym., 2016; Hadley & Watson, 2016; Newman, 2016; Paolicchi ym., 2016; 

Portelli ym., 2018). 

Röntgenhoitajien antaman informaation sisältö 

Tulosten mukaan alle puolet röntgenhoitajista informoi potilaita säteilytutkimuksen 

annoksista ja riskeistä joskus tai aina. Tuloksissa on ristiriitaa potilaille ja röntgen-

hoitajille suunnattujen tutkimusten välillä. OYS:n röntgenhoitajat ilmoittavat ker-

tovansa huomattavasti useammin säteilytutkimuksen annoksista ja riskeistä kuin 

miten OYS:n potilaat asian arvioivat. Syynä ristiriitaan voi olla se, että potilaat ovat 

saattaneet unohtaa saamansa informaation tai he eivät ole ymmärtäneet informaa-

tiota tai röntgenhoitajilla on ollut ammatillinen paine myönteisiin vastauksiin. Tu-

lokset ovat samansuuntaisia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna: ammattihenkilöt 

kertovat informoivansa potilaita useammin kuin potilaiden mielestä niin tapahtuu 

(Sin ym., 2013; Hadley & Watson, 2016; Newman, 2016).  

Tässä tutkimuksessa röntgenhoitajat käyttivät taustasäteilyn määrää aikajak-

sona, keuhkojen etukuvien määrää ja sanallista asteikkoa kuvaamaan säteilyannok-

sien määrää. Aikaisemmin ei ole julkaistu röntgenhoitajien käyttämiä säteilyannos-

ten esittämistapoja. Vastaavia ilmaisuja (Picano, 2004; Robey ym., 2014; Lum-

breras ym., 2016) sekä useita muita tapoja on ehdotettu kuvaamaan säteilyannoksia 

(Robey ym., 2014; Salerno ym., 2018).  

Tulosten mukaan röntgenhoitajat kertovat potilaille säteilyn aiheuttamasta li-

sääntyneestä syöpäriskistä ja geneettisen muutoksen riskistä, mutta erittäin harvoin 

ihoreaktion riskistä, vaikka se tehdyissä tutkimuksissa olisi teoreettisesti mahdol-

lista. Jää epäselväksi, onko geneettisen muutoksen riski ymmärretty oikein perin-

nöllisen muutoksen riskiksi ja kerrotaanko siitä todellisuudessa. Tätä riskiä pide-

tään nykyään hyvin vähäisenä (Salomaa 2002). Myös aikaisemmissa julkaisuissa 

säteilyn riskien ilmaisumuodoksi on esitetty lisääntynyt syöpäriski (Picano, 2004; 

Robey ym., 2014). Ihoreaktion riskistä informoidaan tarvittaessa ennen toimenpi-

dettä ja tiettyjen annosrajojen ylityttyä toimenpiteen jälkeen (Jaschke, Schmuth, 

Trianni & Bartal,2017; Järvinen ym., 2018).  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa röntgenhoitajista arvioi val-

miuksiaan informoida potilaita säteilytutkimusten annoksista ja riskeistä kaikkien 

ansiotasojen tutkimuksissa vähintään kohtalaiseksi. Tässä tutkimuksessa ei arvioitu 
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millä tasolla röntgenhoitajien tietämys tässä asiassa on, mutta aikaisemmissa tutki-

muksissa on todettu, että tieto säteilytutkimusten annoksista ja riskeistä on heikkoa 

(Sin ym., 2013; Günalp ym., 2014; Newman, 2016; Paolicchi ym., 2016). 

Potilaan informoinnin esteet 

Tulosten mukaan röntgenhoitajat eivät systemaattisesti informoi potilaita säteilyan-

noksesta tai -riskeistä. Röntgenhoitajat perustavat toimintansa oletukseen potilai-

den informoinnin tarpeettomuudesta. Ajatuksen taustalla saattaa olla ohjeiden 

puute ja vaikeus ymmärtää informoinnin merkitystä. Lisäksi röntgenhoitajilla voi 

olla vaikeuksia ymmärtää omaa rooliaan oikeutusarvioinnissa, mikä voi johtaa vuo-

rovaikutuksen välttämiseen. Tähän perustunee myös oletus siitä, että lähettävä lää-

käri on jo informoinut potilasta. Jatkossa röntgenhoitaja voisi selvittää, onko poti-

laalla tarvetta saada tietoa säteilytutkimuksesta tai onko hänellä kysyttävää. Rönt-

genhoitajien oletus siitä, että tieto aiheuttaisi potilaille pelkoa, ei saa tukea aikai-

semmista tutkimuksista. Päinvastoin, asianmukaisen tiedon on todettu vähentävän 

ahdistusta (Kyngäs ym., 2007; Thornton ym., 2015; Raphaelis ym., 2017) ja lisää-

vän radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden onnistumista (Malone ym., 2012; 

Taslakian, Sebaaly & Al-Kutoubi, 2015). Tulokset tukevat muiden tutkimusten tu-

loksia: tarvitaan tarkempia ohjeita oikeutusarvioinnin yhteydessä toteutuvaan jaet-

tuun päätöksentekoon ja tietoiseen suostumukseen. (Freudenberg & Beyer, 2011; 

Malone ym., 2012; ESR, 2013; Cooper, ym., 2019). Röntgenhoitajan nopeatempoi-

nen työ vaatii tietoa ja osaamista hyvän vuorovaikutussuhteen luomiseksi potilaan 

kanssa (Raaschou ym., 2019). 

Osa röntgenhoitajista ei informoi potilasta säteilyyn liittyvistä asioista, ellei 

potilas erikseen sitä pyydä. Syynä on myös oletus, että potilas ei ymmärrä säteilyyn 

liittyviä asioita. Myös aikaisemmin on todettu informoinnin toteutuvan vasta poti-

laan tiedusteltua sitä (Hadley & Watson, 2016). Oletus potilaan ymmärryskyvyn 

puutteesta voi viitata potilaan aliarvioimiseen, lisäksi taustatekijöitä ei ole huomi-

oitu ja vuorovaikutus ei ole ollut aktiivista eikä tavoitteellista (Kääriäinen, 2007; 

Elwyn, 2008; Kaakinen ym., 2013).  

Säteilytutkimuksia koskevan informoinnin toimintamallin kehittäminen 

Aikaisemmin on todettu, että potilaiden informoinnin ohjeistukset ja käytännöt sä-

teilytutkimuksissa eri valtioiden välillä, ja jopa kansallisesti eri organisaatioiden 
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kesken, vaihtelevat (Lee ym., 2006; Younger ym., 2019a). Tarvitaan paikallista so-

pimista toimintatavoista (Portelli, McNulty, Bezzina, & Rainford, 2018; Younger, 

Moran, Douglas, & Warren-Forward, 2019a). Tämän tutkimuksen tulokset tulee 

ottaa huomioon säteilytutkimusten potilaiden informoinnin toimintamallin suunnit-

telussa. Tavatessaan potilaan lähettävä lääkäri voisi huolehtia informoinnista oi-

keutusarvioinnin yhteydessä. Lähetteen tekemiseen olisi integroitu potilaiden in-

formoinnissa tarvittava tieto tutkimusten annostason mukaan. Lääkäri voi keskus-

tella potilaan kanssa ja/tai antaa kirjallisen tiedotteen sekä ohjeistaa potilasta tutus-

tumaan asiaan esimerkiksi Terveyskylän sivuilla (Terveyskylä, 2020). OYS:n sä-

teilytutkimusten informoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmä on ollut mukana 

kansallisessa ryhmässä rakentamassa Terveyskylässä Tutkimukseen tulijan taloa. 

Palvelussa on potilaille tietoa radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä, niihin 

valmistautumisesta ja jälkihoidosta tekstein ja videoin. Siellä on myös OYS:n asi-

antuntijatyöryhmän tekemää materiaalia ionisoivasta säteilystä, tutkimusten sätei-

lyannoksista ja säteilyriskeistä. (Terveyskylä, 2020.) Mikäli potilas ei tapaa lähet-

tävää lääkäriä, on luontevaa, että informointi tapahtuu kuvantamisyksikössä ja in-

formoinnin toteuttajana on pääsääntöisesti röntgenhoitaja tai radiologi. Erityisesti 

korkean annostason tutkimuksissa on tärkeää, että potilaan kanssa keskustellaan 

suunnitellun tutkimuksen hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Etukäteen potilaan 

saamat tiedotteet tai ohjaus informaation hakemiseen esimerkiksi internetistä Ter-

veyskylästä tai muilta luotettavilta sivustoilta lisää potilaan tietoa ja helpottaa val-

mistautumista. Digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat osoittautu-

neet hyödyllisiksi potilaiden informoinnissa (Horton ym., 2000; Barbic ym., 2015; 

Hassona ym., 2016; Song ym., 2017; Sarkany ym., 2018). 

Kuvantamisyksikön toteuttaman informoinnin suunnittelussa auttaa etukäteis-

tieto siitä, onko informointi mahdollisesti jo toteutunut. Tällöin voitaisiin toimia 

tilanteen mukaan: informoida tai tarkistaa, onko potilas ymmärtänyt asiat ja antaa 

tilaa mahdollisille kysymyksille. Lähettävän yksikön ammattihenkilöillä ja säteilyn 

käyttäjillä on mahdollisuus osallistua potilaan tietoisen suostumuksen prosessiin, 

mutta säteilyn käyttäjillä on paras tekninen tieto säteilystä (Sin ym., 2013; Günalp 

ym., 2014; Hadley & Watson, 2016; Newman, 2016; Paolicchi ym., 2016; Younger 

ym., 2018a). Jatkossa on turvattava myös koulutus ja tarvittavat aikaresurssit infor-

mointia varten (Newman, 2016). Ammattihenkilöt tarvitsevat myös helposti saavu-

tettavaa materiaalia informoinnin tueksi (Lajunen ym., 2015; Peck & Samei, 2017; 

Järvinen ym., 2018).  

Potilaiden informoinnin toimintamallissa peruselementtejä olisivat kirjallinen 

tiedote ja keskustelu, ja informointi toteutuisi tutkimusten annostasojen mukaisesti. 
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Kirjallinen tiedote voisi olla riittävä esimerkiksi korkeintaan kahden mSv:n annok-

selle altistavissa tutkimuksissa ja tiedotteen lisäksi potilasta ohjataan tutustumaan 

Terveyskylän sivustoon. Lyhyessä tiedotteessa voisi olla tutkimuksen nimi, tieto 

ionisoivan säteilyn käytöstä, tutkimuksen kulku ja ”säteilystä aiheutuva mahdolli-

nen ylimääräinen riski” sanallisesti ilmaistuna. Yli kahden mSv:n annokselle altis-

tavissa tutkimuksissa potilaalle tulisi tarjota mahdollisuus keskusteluun. Oikeute-

tun ja tarpeellisen tutkimuksen yhteydessä korostetaan tutkimuksesta saatavaa hyö-

tyä ja riskien vähäisyyttä ja epävarmuutta. Säteilystä mahdollisesti aiheutuvaa yli-

määräistä syöpäriskiä voi ilmaista esimerkiksi sanallisesti. Numeraalinen ilmaisu 

on suuntaa antava, koska kyse on väestötason todennäköisyydestä. Terveyskylän 

materiaali voisi korvata ainakin osan keskusteluista. Toimenpiteissä potilaiden in-

formoinnissa tulee huomioida ihoreaktion mahdollisuus. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

6.2.1 Ensimmäinen osatutkimus  

Tätä tutkimusta varten tehtiin kyselylomake, jolla kerättiin ensimmäisen ja toisen 

osajulkaisun aineisto. Sen luotettavuutta lisättiin varmistamalla sen sisältö asian-

tuntijoilla. Lisäksi kyselylomakkeet esitestattiin (n=10), mikä lisää luotettavuutta. 

Näiden perusteella kyselylomaketta tiivistettiin poistamalla väittämiä ja selkeytet-

tiin muuttamalla lääketieteelliset termit yleiskielelle ja siihen tehtiin tarkennuksia, 

mikä lisäsi luotettavuutta. Tilastotieteilijä tarkisti kyselylomakkeen ja pyysi korjaa-

maan epätarkkuuksia sisällön kokonaisrakenteessa ja loogisuudessa, mikä lisäsi 

kyselylomakkeen luotettavuutta. Luotettavuutta lisää myös se, että kyselyn sisältö 

ja käsitteet pohjautuvat radiologian alan julkaisuihin ja asiantuntijatietoon. (Lauri 

& Kyngäs, 2005; Metsämuuronen, 2006; Burns & Grove, 2012; Polit & Beck, 

2017). 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää otantamenetelmä, joka oli sopivuuteen perus-

tuva otanta. Tukija itse varmisti valintakriteerien mukaisten potilaiden kutsumisen 

tutkimukseen (Polit & Beck, 2017), koska tavoitteena oli saada tietoa tasaisesti eri 

annostasojen tutkimuksissa (matala, keskitaso, korkea) käyneiltä potilailta. Ensim-

mäisen ja toisen osajulkaisun kysely kohdennettiin OYS:n viidellä röntgenosastolla 

käyville aikuispotilaille (n=147) ja vastausprosentti oli 99 eli niistä potilaista, jotka 



71 

tutkija valitsi, vain yksi kieltäytyi. Tämä lisää ulkoista validiteettiä, koska tutki-

mukseen saatiin mukaan eri-ikäisiä, eri röntgenosastoilla ja eri annostason tutki-

muksissa käyneitä potilaita valintakriteerien mukaisesti.  

Koska tutkimusjoukkona oli yhden yliopistosairaalan viidellä röntgenosastolla 

käyneet potilaat, tuloksia ei voida yleistää. Yleistettävyyttä heikentää myös se, että 

potilailta ei kysytty, oliko lähete tehty perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoi-

dosta vai yksityiseltä sektorilta. Potilailta ei kysytty myöskään koulutustasoa, joten 

tältä osin tuloksia ei voida analysoida, mikä saattaa myös heikentää tulosten yleis-

tettävyyttä. Potilaskyselyyn osallistuneiden keski-ikä (52,8 vuotta) vastaa radiolo-

gisissa tutkimuksissa OYS:ssa käyneiden aikuispotilaiden keski-ikää (52,6 vuotta, 

yli 16-vuotiaat, vuonna 2014.), mikä lisää luotettavuutta ja yleistettävyyttä. (Karsi-

kas, 30.4.2020.) Lisäksi tässä tutkimuksessa kyselyyn vastanneille potilaille tehdyt 

röntgentutkimukset vastaavat sitä, mitä tutkimuksia Suomessa yleensä tehdään. 

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 6 miljoonaa röntgentutkimusta ja toimenpidettä, 

joista tavanomaisia röntgentutkimuksia oli noin 3 miljoonaa, TT-tutkimuksia noin 

570 000, varjoainekuvauksia ja radiologisia toimenpiteitä yhteensä noin 167 000 

(Ruonala ym., 2019) ja vuonna 2018 isotooppitutkimuksia tehtiin 42 400 (Kaija-

luoto & Liukkonen, 2020). 

Ensimmäisen osatutkimuksen kolmannen osajulkaisun kyselylomake suunnat-

tiin OYS:ssa kolmella röntgenosastolla lasten huoltajille (n=41), joiden lapset oli-

vat käyneet tavanomaisessa röntgentutkimuksessa tai olivat tulossa kyseiseen tut-

kimukseen. Mittarin luotettavuutta lisättiin varmistamalla sen sisältö asiantunti-

joilla. Lisäksi mittarin esitestasivat henkilöt, joilla ei ollut syvempää tietoa radio-

logiasta tai säteilyn terveysvaikutuksista. Näin esitestaajat vastasivat tukittavaa 

joukkoa. Otantana käytettiin sopivuuteen perustuvaa otantaa ja tavoitteena oli 

saada mukaan erilaisissa röntgentutkimuksissa käyneitä lapsia, mikä lisää tutki-

muksen luotettavuutta. Tutkimukseen valikoitui sattumanvaraisesti huoltajia sen 

mukaisesti, mitä tutkimuksia kahden kuukauden ajanjaksolla tehtiin, mikä myös 

lisäsi luotettavuutta. (Polit & Beck, 2012.) Tutkimuksesta jäivät ulkopuolelle ne 

huoltajat, jotka eivät olleet läsnä lähettävän lääkärin luona lapsensa tutkimuksen 

oikeutusarvioinnissa. Luotettavuutta heikentävä tekijä voi olla se, että kyselyyn 

vastaamiseen tai vastaamatta jättämiseen on saattanut vaikuttaa huoltajien kiire tai 

huoli lasten terveydestä. Lisäksi muutamaan Likertin asteikolliseen kysymykseen, 

monivalintakysymykseen ja taustakysymykseen oli jätetty vastaamatta. Puuttuvia 

vastauksia ei korvattu analyysissä. Lisäksi joiltakin huoltajilta jäi vastaamatta muu-

tama kysymys, jotka koskivat tavanomaisten röntgentutkimusten vaihtoehtoja. 

Huoltajia ehkä hämmensi se, ettei lapsen tavanomaiselle röntgentutkimukselle ollut 
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vaihtoehtoa eli niitä ei voida välttämättä korvata esimerkiksi ultraääni- tai magneet-

titutkimuksella.  

Tutkimusjoukkona oli yhden yliopistosairaalan kolmella röntgenosastolla käy-

neiden lapsipotilaiden huoltajat ja tuloksia ei voida yleistää laajemmin. Koulutus-

tasoa ei kysytty huoltajilta, mikä saattaa vähentää myös tulosten yleistettävyyttä. 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden huoltajien lapset kävivät tavallisimmissa rönt-

gentutkimuksissa, mikä lisää yleistettävyyttä. Vuonna 2018 raportoiduista röntgen-

tutkimuksista lasten tutkimuksia oli 445 404, joista 2,5 % oli muita kuin natiivi- ja 

hammasröntgentutkimuksia (Ruonala ym., 2019). 

Ensimmäisen osatutkimuksen aineiston keruusta on aikaa yli kahdeksan vuotta, 

joten on hyvä pohtia, ovatko tämän päivän potilaiden käsitykset informoinnista 

muuttuneet. Aineiston keruun aikana voimassa olleen säteilylain mukaan kuvanta-

misyksikön lääkärin tuli ”varmistautua” potilaiden informoinnin toteutumisesta 

(säteilylaki 592/1991). Uuden säteilylain mukaan asiasta ”huolehtiminen” kuuluu 

lähettävälle lääkärille ja röntgenhoitaja voidaan valtuuttaa oikeutusarvioinnin käy-

tännön menettelyihin (säteilylaki 859/2018). Kummassakaan säteilylaissa ei ole 

määritelty tarkasti, miten informointi tulee toteuttaa käytännössä. Tämän tutkimuk-

sen aineiston keruun jälkeen on julkaistu joitakin suosituksia (Lajunen ym., 2015; 

WHO, 2016; Järvinen ym., 2018) ja kansainvälisiä ohjeistuksia väestölle ja tervey-

denhuollon ammattihenkilöille ((ACR (American College of Radiology) & RNSA 

(Radiological Society of North America), 2021; BIR (The British Institute of Ra-

diology), 2021; ESR, 2021)). Tutkimuksissa on viitteitä siitä, että potilaiden infor-

mointi on edelleen puutteellista (Manning ym., 2020; Reitan, & Sanderud, 2021). 

Myös tutkijan kokemukset röntgenhoitajan työssä viittaavat siihen, että tilanne ei 

ole olennaisesti muuttunut tämän tutkimuksen aineiston keruun jälkeen. Potilailla 

on aiempaa enemmän mahdollisuuksia hakea internetistä tietoa, joten luotettavaa 

tietoa tulisi heille myös sitä kautta tarjota.  

6.2.2 Toinen osatutkimus  

Säteilyn käyttäjille suunnatun mittarin luotettavuutta lisättiin radiologian tieteen-

alan asiantuntijoiden tarkistuksella ja röntgenhoitajien (n=7) ja radiologien (n=2) 

tekemällä esitestauksella ennen aineiston keruuta. Lisäksi tilastotieteilijä arvioi 

mittarin tilastollisten analyysin näkökulmasta. Mittarin luottavuutta lisäsi sisällön 

ja käsitteiden pohjautuminen radiologian alan julkaisuihin ja asiantuntijatietoon ja 

kirjallisuushakujen apuna toimi kirjaston informaatikko (Lauri & Kyngäs, 2005; 
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Metsämuuronen, 2006; Burns & Grove, 2012; Polit & Beck, 2017). Mittarin heik-

koutena saattoi olla sen laajuus (43 kysymystä) ja kyselyyn vastaaminen vaati kes-

kittymistä. Kysymyksissä oli useita jatkokysymyksiä ja täydentäviä avoimia kysy-

myksiä.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi röntgenhoitajien korkea vastausprosentti: 64  

% koko Pohjois-Suomen röntgenhoitajista (174/272). Lisäksi aineistossa oli tasai-

sesti edustettuna vastaajien eri pituinen työkokemus, ja puolet vastaajista oli yli-

opistosairaalasta ja puolet muista organisaatioista. Vaikka röntgenhoitajia osallistui 

tutkimukseen kattavasti koko Pohjois-Suomesta, ovat tutkimuksen tulokset rajalli-

sesti yleistettävissä säteilytutkimusten potilasinformoinnin kontekstiin. Käytänteet, 

potilaiden ja ammattihenkilöiden tarpeet, ohjeistukset ja olosuhteet vaihtelevat eri 

organisaatioiden välillä.  

Kyselyn tuottama laadullinen aineisto analysoitiin soveltaen sisällön analyysiä. 

Vastauksista muodostettiin saman sisältöisiä ryhmiä ja ryhmän sisällön lukumäärä 

laskettiin (kvalifiointi). Tältä osin tulosten subjektiivisuuden uhkaa voidaan pitää 

pienenä ja tulosten luotettavuutta ja siirrettävyyttä hyvänä. (Polit & Beck, 2017.) 

6.3 Tutkimuksen merkitys 

Suomalaisessa hoitotieteeteellisessä tutkimuksessa ei ole tutkittu aikaisemmin po-

tilaiden informointia säteilytutkimusten yhteydessä potilaiden, lasten huoltajien ja 

röntgenhoitajien näkökulmasta, joten tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa. Hoitotie-

teessä ollaan laajasti kiinnostuneita potilaiden ohjauksesta hoitotyön eri konteks-

teissa, mutta radiologian kontekstissa sitä ei ole tutkittu, vaikka radiologiset tutki-

mukset ja toimenpiteet ovat osa potilaan kokonaishoitoa. Tutkimuksen tulokset sel-

keyttävät potilaan, säteilyn käytön ammattihenkilöiden ja lähettävän lääkärin roolia 

säteilytutkimuksia koskevassa potilaiden informoinnissa. Osapuolet ovat merkittä-

vässä asemassa, jotta tietoinen suostumus toteutuisi osana oikeutusarviointia. In-

formointi saattaa vähentää turhia tutkimuksia ja säästää resursseja, minkä yhteis-

kunnallinen merkitys on huomattava, koska tutkimukset ovat kalliita ja niistä saat-

taa olla potilaille haittavaikutuksia. Potilaiden informoinnin laadun varmista-

miseksi tarvitaan toimintamalli, jossa osapuolten vastuut ja velvollisuudet on mää-

ritelty ja informoinnin valmiudet, toimintaedellytykset ja olosuhteet huomioitu.  

Tämän tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa potilaiden toiveista ja röntgen-

hoitajien esittämistä esteistä liittyen informoinnin toteutukseen. Tutkimus tuotti tie-

toa tarvittavan informoinnin sisällöstä ja sopivasta toteutuksesta. Nämä tulokset 

ovat merkittävä lähtökohta potilaan hoidon kokonaisuuden kannalta. Tärkeää on 
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myös huomioida, että potilaat toivoivat informaatiota säteilyannoksista ja -riskeistä. 

Mielenkiitoinen tulos oli, että röntgenhoitajien toiminta perustuu osittain oletuksiin 

ja väärään tietoon. Radiologiset tutkimukset ovat osa potilaan hoitoketjua, jota on 

tarkasteltava kokonaisuutena. Voidaankin olettaa, että oikein suunnatulla koulutuk-

sella ja osaamisen lisäämisellä vähennetään epätietoisuutta ja sujuvoitetaan hoito-

prosesseja. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan tarkastella erityisesti niitä 

hoitoketjun osa-alueita, joissa todettiin puutteita. Tuloksia voidaan käyttää koulu-

tuksen, perehdytyksen ja arvokeskustelun suunnittelun pohjana. Niin potilaille kuin 

ammattihenkilöstölle tarvitaan säteilytutkimuksiin liittyvää materiaalia, joka on 

selkeää ja ymmärrettävää ja helposti löydettävissä. 

Tämä tutkimus on merkittävä myös käytännön näkökulmasta, koska tutkimus 

tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää OYS:ssa meneillään olevan potilaan infor-

moinnin kehittämisprojektin suunnittelussa. Jatkossa tuloksia voidaan mahdolli-

sesti hyödyntää laajemmin kansallisestikin. Tavoitteena on kehittää toimintamalli 

säteilytutkimusten yhteydessä tapahtuvaa potilaiden informointia varten. Valtakun-

nallisesti kerätty aineisto olisi tuottanut todennäköisesti yleistettävämpiä tuloksia. 

Käytettävissä olevilla resursseilla tähän ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta. Toden-

näköisesti tulokset olisivat olleet saman suuntaiset, koska tarkkoja valtakunnallisia 

ohjeita ei ole käytettävissä. Koska aineistoa ei kerätty valtakunnallisesti, tulosten 

hyödyntämiseen liittyvä seuranta ja raportointi ovat tärkeitä.  
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7 Johtopäätökset  

Tämän tutkimuksen perusteella tehdään seuraavat johtopäätökset:  

1. Säteilytutkimukseen tulevat potilaat ja tavanomaiseen röntgentutkimukseen 

tulevien lasten huoltajat eivät saa riittävästi informaatiota henkilökunnalta. In-

formaatiota annetaan säteilytutkimuksen tarkoituksesta, mutta vain vähän sä-

teilyannoksesta ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Informaation 

riittämättömyyden takia potilaiden tietoinen suostumus ja jaettu päätöksenteko 

ei toteudu ja näin potilaiden informointi säteilytutkimuksien yhteydessä ei to-

teudu lain ja suositusten mukaisesti. 

2. Säteilytutkimukseen tulevat aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saa-

vansa monipuolista tietoa tutkimuksesta lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoita-

jalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Tietoa toivottiin erityisesti säteilytut-

kimuksen tarkoituksesta, annoksesta ja riskeistä.  

3. Oikeutusarvioinnin yhteydessä tapahtuva potilaiden informointi ei toimi asian-

mukaisesti, ja lähettävä lääkärin ja kuvantamisyksikön henkilökunnan tehtä-

vien ja vastuiden jako on osittain epäselvää. Tarvitaan selkeä potilaiden infor-

moinnin toimintamalli, jossa otetaan huomioon eri hoitoketjujen kautta sätei-

lytutkimuksiin tulevat potilaat ja varmistetaan, että kaikki potilaat saavat tar-

vitsemansa lain ja suositusten mukaisen informaation. 

4. Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilynannoksista ja -ris-

keistä, koska he olettavat sen aiheuttavan potilaille turhaa pelkoa tai he eivät 

koe informointia tarpeelliseksi. Röntgenhoitajat olettavat myös lähettävän lää-

kärin jo kertoneen asiasta. Röntgenhoitajat tarvitsevat selkeät ohjeet omaan 

rooliinsa oikeutusarviointiprosessissa ja asianmukaista materiaalia informoin-

nin tueksi sekä koulutusta informointiin ja vuorovaikutusosaamiseen.  

7.1  Kehittämis- ja jatkotutkimushaasteet 

1. Potilaiden informointia osana oikeutusarviointia tulee tarkastella kokonaisuu-

dessaan tarkemmin. Oikeutusarviointiin osallistuvien tahojen välisen vuoropu-

helun lisäämisellä voidaan vahvistaa ymmärrystä tehtävien ja vastuiden jaosta 

ja tehostaa yhteistyötä. Jatkotutkimushaasteena on tutkia lähettävien lääkärei-

den näkemyksiä potilaiden informoinnista säteilytutkimuksissa. Potilaiden ja 

lasten huoltajien toiveita hyödyntäen voivat ammattihenkilöt yhdessä kehittää 

uuden toimintamallin potilaiden informointiin sekä suunnitella koulutusta ja 



76 

ohjeistusta. Säteilyn riskien kokonaisvaltaisen ymmärtämisen rinnalla tulee 

korostaa säteilytutkimusten hyötyjä. Toimintamallin vaikuttavuutta tulee tutkia 

sekä ammattihenkilöstön että potilaiden näkökulmasta. 

2. Potilaiden informoinnin osaamista on lisättävä. Terveydenhuoltoalan ammatti-

henkilöiden kaikkien koulutustasojen opinto-ohjelmiin on lisättävä tietoa lää-

ketieteellisen säteilyn käytöstä. Koulutuksella voidaan syventää oikeutusarvi-

ointiin liittyvän jaetun päätöksenteon ja tietoisen suostumuksen hallintaa sekä 

potilaan informointiin liittyvää vuorovaikutusosaamista. Jatkohaasteena on 

opetusmateriaalin kehittäminen ja sen vaikutuksen testaaminen. Mielenkiin-

toista olisi tutkia edellä mainittujen asioiden oppimista erilaisten verkkokurs-

sien, pelien ja ohjelmien avulla.  

3. Monipuolista ja potilaslähtöistä materiaalia säteilytutkimuksista potilaille ja 

ammattihenkilöille tulee kehittää. Informaatio tulisi integroida osaksi radiolo-

gisten tutkimusten varausjärjestelmää, josta lähettävä lääkäri saisi tarvittavan 

tiedon informointia varten ja josta välittyy tieto, onko potilas informoitu. Poti-

laalle lähtisi tarvittava informaatio ajanvarauksen yhteydessä. Lisäksi poti-

laalle tulee tarjota helposti saavutettavaa materiaalia lähettävän lääkärin luona 

ja kuvantamisyksikössä esimerkiksi tabletilta. Informoinnissa käytettävän ma-

teriaalin laatua tulisi tutkia sekä ammattihenkilöstön että potilaiden näkökul-

masta. 

4. Väestölle on tarjottava mediassa ja internetissä asianmukaista informaatiota 

säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. Tarvittavan informaation tulee olla hel-

posti potilaiden saatavilla ja sen tulee olla ymmärrettävää. Informoinnin vai-

kutusta hoitoprosessien sujuvuuteen, tutkimusmääriin ja tutkimusten perumi-

siin voidaan tutkia riittävän pitkän aikavälin seurantatutkimuksilla.  
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Liitetaulukko 1. Aikuispotilaille haastattelussa esitetyt vaihtoehdot säteilyannosten ja -
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Liitetaulukko 2. Kyselylomakkeessa lasten huoltajille esitetyt vaihtoehdot 

säteilyaltistuksen esittämistavoista. 
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Liite 1. Aikuispotilaille suunnattu tiedote ja 
kysely 

 
 Arvoisa kyselyyn vastaaja! Olen röntgenhoitaja Leila Ukkola ja teen tutkimus- ja 
kehittämistyötä säteilytutkimusten potilasohjauksen kehittämiseksi. Teen kyselyä 
potilaille, jotka ovat käyneet säteilytutkimuksessa. Teidän mielipiteenne on tärkeä 
säteilytutkimuksen potilasohjauksen kehittämisessä. Teidän ei tarvitse ilmoittaa 
henkilöllisyyttänne ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Kyselyyn vastaaminen 
on vapaaehtoista. Kysely kestää noin 15 min. Minä täytän kaavaketta koneeltani 
teidän vastausten perusteella. Kysymykset on jaoteltu kahteen osaan. Noin puolet 
koskevat tätä tutkimusta, jossa kävitte ja puolet koskevat mielipidettänne siitä, 
miten toivotte, että säteilytutkimusten potilasohjaus tulevaisuudessa toteutetaan. 
 
1. Sukupuoli 

Mies 
Nainen 

 
2. Minkä ikäinen olette? 

18-29 
30-41 
42-53 
54-65 
66-77 
78-89 
90 ja yli 

 
3. Mikä tutkimus teille nyt tehtiin? 

Hammaskuvaus 
Keuhkokuvaus 
Olkapää 
Olkavarsi 
Kyynärpää 
Kyynärvarsi 
Ranne 
Kämmen 
Lonkka 
Reisi 
Polvi 
Sääri 
Nilkka 
Jalkaterä 
Kaularanka 
Th-tanka 
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Ls-ranka 
Lantio 
Natiivimaha 
Poskiontelot 
Mammografia 
Pään TT-tutkimus 
Keuhkojen TT-tutkimus 
Vatsan TT-tutkimus 
Lannerangan TT-tutkimus 
Keuhkojen/munuaisten isotooppitutkimukset 
Muut isotooppitutkimukset 
Vitsateiden läpivalaisututkimukset 
Ruuansulatuskanavan läpivalaisututkimukset 
PET-TT-tutkimus 
TT-toimenpide 
Läpivalaisutoimenpide 
Angiografia 
Muu. Mikä'? 

 
4. Millä röntgenosastolla tutkimus tehtiin? 

Avohoitotalon röntgenissä 
Eteläisessä keskusröntgenissä 
Isotooppiosastolla 
Pohjoisessa keskusröntgenissä 
Päivystysröntgenissä 
 

5. Kerrottiinko Teille, että tutkimuksessa käytetään säteilyä? 
Kyllä 
Ei 

 
6. Kuka kertoi? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asiasta kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 

 
7. Kerrottiinko Teille säteilytutkimuksen kulusta (esivalmistelut, kuinka 
kauan kestää, mitä tutkimuksen aikana tapahtuu)? 

Kyllä. Mistä edellä mainituista? 
Ei kerrottu 
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8. Kuka kertoi? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 

Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asiasta kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 
 

9. Kerrottiinko Teille mahdolliset säteilyttömät vaihtoehdot? 
Kyllä 
Ei 

 
10. Kuka kertoi? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 

Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asia kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 

 
11. Kerrottiinko Teille, miksi juuri tämä tutkimus tehdään? 

Kyllä 
Ei 

 
12. Kuka kertoi? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 

Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asiasta kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 
 

13. Kerrottiinko teille, mitä seuraa, jos tutkimusta ei tehdä? 
Kyllä 
Ei 
 

14. Kuka kertoi? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 
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Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asia kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 

 
15. Kerrottiinko Teille tämän säteilytutkimuksen sädeannoksesta? 

Kyllä 
Ei 

 
16. Kuka kertoi? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asiasta kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 
 

17. Millä tavalla kerrottiin sädeannoksesta? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 
Efektiivisenä annoksena (mSv) 
Verrattiin luonnosta saatavaan taustasäteilyyn 
Verrattiin keuhkokuvauksen säteilyannokseen 
Muu tapa, mikä? 

 
18. Kerrottiinko Teille tästä säteilytutkimuksesta aiheutuvaa riskiä? 

Kyllä 
Ei 
 

19. Kuka kertoi? (Voit valta useita vaihtoehtoja) 
Lääkäri lähettävässä yksikössä 
Hoitaja lähettävässä yksikössä 
Osastonsihteeri lähettävässä yksikössä 
Röntgenhoitaja 
Röntgenlääkäri 
Aulaemäntä röntgenissä 
Asiasta kerrottiin kirjeessä 
Sain tiedon muualta. Mistä? 
 

20. Millä tavalla kerrottiin säteilyriskeistä? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 
Kerrottiin lisääntyneen syöpäriskin mahdollisuudesta. 
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Kerrottiin ihoreaktion mahdollisuudesta 
Muulla tavalla, miten? 
 

21. Kysyttiinkö Teiltä suostumus tähän säteilytutkimukseen? 
Kyllä 
Ei 
 

22. Missä suostumus kysyttin? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
Hoitoyksikössä (pkl/vuodeosasto). Kuka kysyi? 
Röntgenissä. Kuka kysyi? 

 
23. Kerrottiinko säteilytutkimuksesta ymmärrettävällä tavalla? 
Vastaajien määrä: 147, valittujen vastausten lukumäärä: 183 

Kyllä kerrottiin ymmärrettävällä tavalla 
Kyllä kerrottiin, mutta ei ymmärrettävällä tavalla. 
Ei kerrottu mitään 
Kyllä kerrottiin ymmärrettävällä tavalla kirjeessä 
Kyllä kerrottiin kirjeessä, mutta ei ymmärrettävällä tavalla 

 
24. Annettiinko Teille mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä edellä mainituista 
säteilytutkimuksiin liittyvistä asioista? 

Kyllä  
Ei 

 
25. Oliko edellä mainituista säteilyasioista keskusteluun riittävästi aikaa? 

Kyllä 
Ei 

 
26. Tulisiko mielestänne Teille lähetetyissä kirjallisissa ohjeissa olla nykyistä 
enemmän tietoa säteilytutkimuksiin liittyvistä asioista? 

Kyllä. Mitä? 
Ei 
En saanut kirjallista ohjetta 

 
27. Millaisen arvion annatte säteilyasioista kertomiselle? 
 

huono 1 2 3 4 5 hyvä 

 
28. Jatkoa edeliseen . Minkä arvion annatte säteilyasioista kertomiseen? 

En osaa sanoa 
 
29. Mistä/keneltä haluaisitte ensisijaisesti saada tietoa sädeannoksesta/-
riskeistä ja muista säteilytutkimuksiin liittyvistä asioista? 
Miten toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 



96 

 

 1 2 3 4 5  

Hoitavalta lääkäriltä vähän      Hoitavalta lääkäriltä paljon 

Röntgenhoitajalta vähän      Röntgenhoitajalta paljon 

Röntgenlääkäriltä vähän      Röntgenlääkäriltä paljon 

Kirjeen välityksellä vähän      Kirjeen välityksellä paljon 

Sähköpostilla vähän      Sähköpostilla paljon 

Sairaalan Internet-sivuilta 
vähän 

     
Sairaalan Internet-sivuilta 

paljon 
 
30. Jatkoa ed. 

En mistään 
 
31. Millaisia säteilytutkimukseen liittyviä asioita potilaan mielestänne pitäisi 
tietää ennen säteilytutkimusta? 
Titen toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 
 
32. Mitä toivotte tilanteelta, jossa Teille kerrotaan säteilytutkimuksesta? 
(Ilmapiiri, ajankäyttö, Teidän huomioiminen) 
Miten toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 
 
33. Mitkä termit tai symbolit mielestänne parhaiten kuvaavat sädeannosta? 
(Voitte valita useita vaihtoehtoja) 
Miten toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 

Säteilyannoksen symboli (mitä isompi annos sen enemmän symboleja). 
Minimaalinen, matala, keskimääräinen, suuri-skaalana. 
Sädeannos (mSv). 
Vertailu keuhkojen etukuvien määrään 
Vertailu luonnon taustasäteilyyn. 
Vertailu lentojen määrään 
En osaa sanoa 

 
34. Mitkä termit tai symbolit mielestänne parhaiten kuvaavat säteilyriskejä? 

Ylimääräinen syöpäkuoleman riski 
Ylimääräinen syöpäkuoleman riski numeroina 
Poltettujen savukkeiden määrä: keuhkosyöpäkuoleman riski 
Moottoritiellä ajettu matka: liikennekuoleman riski 
En osaa sanoa 
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35. Missä säteilytutkimuksissa haluaisitte kerrottavan sädeannoksesta/-
riskeistä? Voitte valita useamman vaihtoehdon. 
Miten toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 

Matala-annoksisissa tutkimuksissa (esim. raajojen luut, keuhkokuva) 
Keskimääräisen annoksen tuottavissa tutkimuksissa (esim. läpivalaisu, 
pään tietokonekerroskuvaus, lanneranka) 
Suhteellisen suuriannoksissa tutkimuksissa (esim. vartalon 
tietokonekerroskuvaus ja useat isotooppitutkimukset) 
Kaikkien säteilytutkimuksien yhteydessä 
Ei minkään säteilytutkimuksen yhteydessä 

 
36. Olisiko Teillä kommentoitavaa tai kysyttävää? 
Miten toivotte, että TULEVAISUUDESSA toimitaan? 
 
37. Mitä mieltä olette siitä, että säteilyasioista kysellään potilaita? 
 
38. Mitä mieltä olette tästä kyselytavasta? 
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Liite 2. Lasten huoltajille suunnattu saatekirje ja 
kyselylomake 

Saatekirje  
 
Arvoisa Lapsen Vanhempi,  
 
lapsellenne on tehty röntgentutkimus, jonka lääkäri on arvioinut tarpeelliseksi. Teemme 
opinnäytetyönä tutkimusta siitä, miten Teidät vanhempana otettiin mukaan 
röntgentutkimuksen tarpeellisuuden arviointiin.  
 
Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, miten vanhempien oikeus osallistua 
lapsensa röntgentutkimukseen tarpeellisuuden arviointiin heidän omasta mielestään 
toteutuu ja millaisena he haluaisivat sen toteutuvan. Tutkimuksen tavoitteena on edistää 
vanhempien oikeutta saada tietoa lapsensa röntgentutkimuksesta ja osallistaa heitä 
päätöksentekoon. Tutkimustuloksien avulla hoitohenkilökunta voi kehittää 
ohjauskäytäntöjään. 
 
Oulun yliopistollinen sairaala on myöntänyt luvan tutkimuksellemme (diaarinumero 
81/2013). Tutkimustamme ohjaavat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta yliopettaja 
Anja Henner ja lehtori Aino-Liisa Jussila sekä lasten röntgenosaston osastonhoitaja 
Kirsti Matila. 
 
Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken aikaanne. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi, 
eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa. Käsittelemme vastaukset ehdottoman 
luottamuksellisesti. Hävitämme kyselylomakkeet vastausten käsittelyn jälkeen. 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiin ja palauttamaan vastauksenne 
suljetussa kirjekuoressa röntgenin odotusaulassa olevaan palautuslaatikkoon. 
Vastauksillanne on suuri merkitys tutkimuksemme onnistumisen kannalta. 
 
Tarvittaessa saatte apua kysymyslomakkeen täyttämiseen röntgenosaston 
henkilökunnalta. Jos mieltänne jää vaivaamaan jokin asia lapsenne 
röntgentutkimukseen liittyen, voitte olla yhteydessä lasten röntgenin osastonhoitaja 
Kirsti Matilaan, puh. 08 3155753. 
 
Vastaamme mielellämme tutkimustamme koskeviin kysymyksiin sähköpostitse. 
 
Lämmin kiitos vastauksestanne! 
 
Ystävällisin terveisin, 
röntgenhoitajaopiskelijat  

Helena Mahajan (xxxxxx(at)students.oamk.fi) 
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Anne Perttu (xxxxxx(at)students.oamk.fi) 
KYSELYLOMAKE 

 

1. Lapsen ikä _________ vuotta 

2. Lapsen sukupuoli  

1. tyttö 

2. poika 

3. Vanhemman ikä ________ vuotta 

4. Vanhemman sukupuoli  

1. nainen 
2. mies 

 

SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT LAPSELLENNE TEHTYÄ 
RÖNTGENTUTKIMUSTA 

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenki
n samaa 
mieltä 

toisaalta 
samaa 

toisaalta 
eri mieltä 

jokseenki
n eri 

mieltä 

täysin 
 eri  

mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

TIEDON SAAMINEN       

Tutkimuksen 
tarpeellisuus:       

5. Lähettävä lääkäri kertoi 
minulle röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta 
ymmärrettävällä tavalla. 1 2 3 4 5 6 

6. Lähettävä lääkäri kertoi 
minulle röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta riittävästi. 1 2 3 4 5 6 
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Tutkimuksen säteilyannos:       

7. Lähettävä lääkäri kertoi 
 minulle röntgentutkimuksesta 
saatavasta säteilyannoksesta 
ymmärrettävällä tavalla. 1 2 3 4 5 6 

8. Lähettävä lääkäri kertoi minulle 
röntgentutkimuksesta saatavasta 
säteilyannoksesta riittävästi. 1 2 3 4 5 6 

 

Tutkimuksen vaihtoehdot:       

9. Lähettävä lääkäri kertoi 
minulle röntgentutkimuksen 
vaihtoehtoisista 
tutkimusmenetelmistä (esim. 
ultraääni, magneettitutkimus) 
ymmärrettävällä tavalla. 1 2 3 4 5 6 

10. Lähettävä lääkäri kertoi 
minulle röntgentutkimuksen 
vaihtoehtoisista 
tutkimusmenetelmistä 
riittävästi. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 
 
 

täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenki
n samaa 
mieltä 

toisaalta 
samaa 

toisaalta 
eri mieltä 

jokseenki
n eri 

mieltä 

täysin 
 eri  

mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

VANHEMMAN 
OSALLISTUMINEN       

11. Sain kertoa riittävästi 
lapseni oireista lähettävälle 
lääkärille.  1 2 3 4 5 6 

12. Sain keskustella 
riittävästi lähettävän lääkärin 
kanssa röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta.  1 2 3 4 5 6 
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13. Sain kertoa lähettävälle 
lääkärille mielipiteeni 
röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta ennen sen 
suorittamista. 1 2 3 4 5 6 

14. Koin, että lähettävä 
lääkäri otti huomioon 
mielipiteeni 
röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta.  1 2 3 4 5 6 

15. Keskustelimme 
lähettävän lääkärin kanssa 
siitä, kuinka paljon lapselleni 
on tehty röntgentutkimuksia 
aikaisemmin.  1 2 3 4 5 6 

16. Sain keskustella 
riittävästi lähettävän lääkärin 
kanssa röntgentutkimuksesta 
saatavasta säteilyannoksesta. 1 2 3 4 5 6 

17. Sain keskustella 
riittävästi lähettävän lääkärin 
kanssa röntgentutkimuksen 
vaihtoehtoisista 
tutkimusmenetelmistä.  1 2 3 4 5 6 

18. Koin, että lääkäri otti 
huomioon mielipiteeni 
tutkimusmenetelmää (esim. 
röntgen-, ultraääni- tai 
magneettitutkimus) 
valittaessa. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenki
n samaa 
mieltä 

toisaalta 
samaa 

toisaalta 
eri mieltä 

jokseenki
n eri 

mieltä 

täysin 
 eri  

mieltä 

en 
osaa 

sanoa 

VANHEMMAN 
TOIVEET       
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19. Mielestäni on tärkeää, 
että lähettävä lääkäri kertoo 
minulle ennen 
röntgentutkimusta, miksi se 
on tarpeellista tehdä. 1 2 3 4 5 6 

20. Mielestäni on tärkeää, 
että lähettävä lääkäri kertoo 
minulle ennen 
röntgentutkimusta, kuinka 
suuren säteilyannoksen 
lapseni siitä saa. 1 2 3 4 5 6 

21. Mielestäni on tärkeää, 
että lähettävä lääkäri kertoo 
minulle ennen 
röntgentutkimusta, voisiko 
diagnoosin saada jollain 
muulla 
tutkimusmenetelmällä kuin 
röntgentutkimuksella. 1 2 3 4 5 6 

 
22. Saitteko tietoa siitä, että lapsenne tutkimus tehdään menetelmällä, josta hän 
saa pienen määrän säteilyä? 
 

1. kyllä 
2. ei 
3. en osaa sanoa 

 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseenki
n samaa 
mieltä 

toisaalta 
samaa 

toisaalta 
eri mieltä 

jokseenki
n eri 

mieltä 

täysin 
 eri  

mieltä 

en 
osaa 

sanoa 

23. Sain tietoa säteilyn 
määrästä riittävästi. 1 2 3 4 5 6 

24. Sain tietoa säteilyn 
määrästä ymmärrettävällä 
tavalla.  1 2 3 4 5 6 

 
 
25. Miten saitte tietoa röntgentutkimuksen säteilyaltistuksesta? (Voitte valita 
useamman vaihtoehdon.) 
 

1. suullisesti henkilökunnalta 
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2. kirjallisesti sairaalasta  

3. suullisesti henkilökunnalta ja kirjallisesti sairaalasta 

4. jostain muualta, mistä 
_____________________________________________________________
______ 

5. en saanut tietoa 

 
27. Minkä kouluarvosanan (4-10) annatte lapsenne röntgentutkimuksesta 
saamastanne tiedosta ja mahdollisuudesta keskustella lähettävän lääkärin 
kanssa? ______________ 
 
28. Mistä röntgentutkimukseen liittyvistä asioista haluaisitte saada tietoa ennen 
lapsenne röntgentutkimusta?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
29. Keneltä haluaisitte saada tietoa lapsenne röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta, säteilyaltistuksesta ja vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä? 
(Voitte valita useamman vaihtoehdon.) 
 

1. lähettävältä lääkäriltä 

2. röntgenhoitajalta 

3. joltakin muulta, keneltä? _______________________________________ 

 
30. Miten haluaisitte saada tietoa lapsenne röntgentutkimuksen 
tarpeellisuudesta, säteilyaltistuksesta ja vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä? 

 
1. suullisesti 

2. kirjallisesti 

3. suullisesti ja kirjallisesti 

31. Merkitkää seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen, millaisessa muodossa 
haluaisitte saada tietoa lapsenne röntgentutkimuksessa saamasta 
säteilyaltistuksesta. (Voitte valita useamman vaihtoehdon.) 
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32. Kuinka monta röntgentutkimusta lapsellenne on tehty aikaisemmin?  
 

1. ei yhtään 
2. 1-5 tutkimusta 
3. 6-10 tutkimusta 
4. 11 tutkimusta tai enemmän  
5. en tiedä 

 
33. Haluatteko sanoa vielä jotain tutkimusaiheeseen liittyen?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Lämmin kiitos vastauksestanne! 
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Liite 3. Röntgenhoitajille suunnatun kyselyn 
saatekirje ja kysymykset 

 
 Arvoisa kyselyyn vastaaja! 
 
Tämä kysely on lähetetty Pohjois-Suomessa toimiville radiologeille ja 
röntgenhoitajille. Kysely kuuluu tutkimus- ja kehittämistehtävään, jonka tarkoituksena 
on selvittää, miten säteilytutkimusten potilasohjaus toimii tällä hetkellä ja miten toivot 
sen toteutuvan tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulosten perusteella annetaan suositus 
säteilytutkimusten potilasohjauksesta ja -informoinnista. Aihe on ajankohtainen myös 
kansainvälisesti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajia ei voida 
yhdistää vastaajan sähköpostiin. Kysymykset on jaoteltu siten, että alkuosan 
kysymykset koskevat omaa toimintaasi viimeisen vuoden ajalta ja loppuosan 
kysymykset koskevat mielipidettäsi, miten toivot, että säteilytutkimusten potilasohjaus 
toteutuu tulevaisuudessa. Kysymyksissä käsitellään erikseen säteilytutkimusten 
tarpeellisuutta, sädeannosta ja mahdollisia riskejä. 
 
Aikaa kyselyn täyttämiseen menee noin 15 minuuttia. Kyselyssä toistuvat 
samantyyppiset kysymykset koskien matala-, keskimääräisiä ja korkea-annoksisia 
röntgentutkimuksia ja -toimenpiteitä. Riippuen vastauksestasi kysely saattaa "hypätä" 
useamman kysymyksen yli. Tarpeellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa indikaatioita, 
säteilyttömiä vaihtoehtoja, potilaan suostumusta ja mitä seuraa, jos tutkimus jätetään 
tekemättä. 
Kiitos vastauksestasi!  
 
Ystävällisin terveisin, 
Leila Ukkola, rhYAMK 
(leila.ukkola@ppshp.fi, p. 040-1344306) 
Oulun yliopistollinen sairaala, Kuvantaminen 
 
 Kysely säteilyhenkilökunnalle 
 
1. Missä sairaanhoitopiirissä työskentelet? 

Kainuun shp 
Keski-Pohjanmaan shp 
Pohjois-Pohjanmaan shp 
Lapin shp 
Länsi-Pohjan shp 

 
2. Mikä on työpaikkasi? 

Yliopistosairaala 
Keskussairaala 
Aluesairaala 
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Terveyskeskus 
  
4. Mikä on ammattinimikkeesi? 

Röntgenhoitaja 
Laboratoriohoitaja 
Radiologiaan erikoistuva lääkäri 
Radiologian erikoislääkäri 
Kliiniseen fysiologiaan (ja isot. lääket.) erikoistuva lääkäri 
Kliinisen fysiologian (ja isot. lääket.) erikoislääkäri 
Muu ammattinimike. Mikä? 

 
6. Montako vuotta olet työskennellyt säteilytyöntekijänä? 

alle 1 vuotta 
1-3 vuotta 
4-10 vuotta 
11-20 vuotta 
21-30 vuotta 
yli 30 vuotta 

 
7. Kuinka usein potilaat kysyvät sinulta säteilyyn liittyvistä asioista? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Hyvin usein (yli 80 % potilaista) 
Usein (50-80 % potilaista) 
Joskus (20-49 % potilaista) 
Harvoin (5-19 % potilaista) 
Erittäin harvoin (1-5 % potilaista) 
Ei juuri koskaan 

 
15. Kerrotko potilaalle tutkimuksen säteilyannoksesta ennen säteilytutkimusta? 
Oletetaan, että potilas ei kysy tutkimuksen säteilyannoksesta. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Pyrin kertomaan aina 
Kerron joskus 
En kerro 

 
16. Kuinka usein kerrot säteilyannoksesta? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Hyvin usein (yli 80 % potilaista) 
Usein (50-80 % potilaista) 
Joskus (20-49 % potilaista) 
Harvoin (5-19 % potilaista) 
Erittäin harvoin (alle 5 % potilaista) 

 
17. Mitä ilmaisumuotoa käytät kertoessasi säteilyannoksesta 
ennen säteilytutkimusta? Voit valita useita vaihtoehtoja.  
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Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 
Ilmoitan annoksen millisieverteinä (mSv) 
Vertaan thx pa-kuvien määrään 
Vertaan taustasäteilyyn 
Käytän skaalaa minimaalinen, matala, keskinkertainen, suht.suuri 
Käytän muuta ilmaisua. Mitä? 

 
18. Minkä annostason tutkimusten yhteydessä 
kerrot säteilytutkimuksen säteilyannoksesta? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Vain korkean annostason säteilytutkimusten yhteydessä (yli 10 mSv, esim. 
vatsan TT, angiografiat) 
Vähintään keskinkertaisen annostason säteilytutkimusten yhteydessä (1-10 
mSv, esim. rangat, kehkojen TT) 
Kaikkien säteilytutkimusten yhteydessä 

 
19. Mitä ilmaisumuotoa käytät kertoessasi säteilyannoksesta 
ennen säteilytutkimusta? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Ilmoitan annoksen millisieverteinä (mSv) 
Vertaan thx pa-kuvien määrään 
Vertaan taustasäteilyyn 
Käytän skaalaa minimaalinen, matala, keskinkertainen, suht.suuri 
Käytän muuta ilmaisua. Mitä? 

 
20. Minkä ikäisille potilaille kerrot säteilyannoksesta ennen säteilytutkimusta? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Kaikenikäisille 
Lapsille ja nuorille (alle 18 v.) ja/tai heidän vanhemmilleen 
Nuorille aikuisille (18-35 v.) 
Keski-ikäisille (36-60 v.) 
Vanhuksille (yli 60 v.) 
En osaa sanoa 

 
21. Mikä on syy siihen, että et kerro potilaalle tutkimuksen säteilyannoksesta 
ennen säteilytutkimusta? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

En näe asiaa tarpeellisena 
Koen, ettei minulla ole riittäviä valmiuksia kertomiseen 
Pelkään aiheuttavani turhaa pelkoa 
Oletan, että lähettävä lääkäri on kertonut 
Oletan, että lähettävän yksikön muu henkilökunta on kertonut 
Oletan, että joku muu säteilytyöntekijä osastollani on kertonut/kertoo 
Oletan, että potilas on saanut tiedon kirjeellä 
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Muusta syystä. Mistä? 
 
23. Kerrotko potilaalle säteilytutkimuksen riskeistä ennen säteilytutkimusta? 
Oletetaan, että potilas ei kysy säteilytutkimuksen riskeistä. 
 Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Pyrin kertomaan aina 
Kerron joskus 
En kerro 
 

24. Kuinka usein kerrot säteilytutkimuksen aiheuttamista riskeistä? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Hyvin usein (yli 80 % potilaista) 
Usein (50-80 % potilaista) 
Joskus (20-49 % potilaista) 
Harvoin (5-19 % potilaista) 
Erittäin harvoin (alle 5 % potilaista) 
 

25. Mistä säteilyn aiheuttamista riskeistä kerrot 
potilaalle ennen säteilytutkimusta? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Ihoreaktion riskistä (mikäli se tutkimuksessa on teoreettisesti mahdollista) 
Lisääntyneestä syöpäriskistä. Mitä ilmaisumuotoja käytät? 
Geneettisen muutoksen riskistä 
Muista. Mistä? 

 
26. Minkä annostason tutkimusten yhteydessä kerrot säteilytutkimuksen 
riskeistä? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Vain korkean annostason säteilytutkimusten yhteydessä (yli 10 mSv, esim. 
vatsan TT, angiografiat) 
Vähintään keskinkertaisen annostason säteilytutkimusten yhteydessä (1-10 
mSv, esim. rangat, kehkojen TT) 
Kaikkien säteilytutkimusten yhteydessä 

 
27. Mistä säteilyn aiheuttamista riskeistä kerrot 
potilaalle ennen säteilytutkimusta? Voit valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Ihoreaktion riskistä (mikäli se tutkimuksessa on teoreettisesti mahdollista) 
Lisääntyneestä syöpäriskistä. Mitä ilmaisumuotoja käytät? 
Geneettisen muutoksen riskistä 
Muista. Mistä? 

 
28. Minkä ikäisille potilaille kerrot säteilyriskeistä ennen säteilytutkimusta? Voit 
valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 
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Kaikenikäisille 
Lapsille ja nuorille (alle 18 v.) ja/tai heidän vanhemmilleen 
Nuorille aikuisille (18-35 v.) 
Keski-ikäisille (36-60 v.) 
Vanhuksille (yli 60 v.) 
En osaa sanoa 

 
29. Mikä on syy siihen, että et kerro potilaalle säteilytutkimuksen riskeistä? Voit 
valita useita vaihtoehtoja. 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

En näe asiaa tarpeellisena 
Koen, ettei minulla ole riittäviä valmiuksia kertomiseen 
Pelkään aiheuttavani turhaa pelkoa 
Oletan, että lähettävä lääkäri on kertonut 
Oletan, että lähettävän yksikön muu henkilökunta on kertonut 
Oletan, että joku muu säteilytyöntekijä osastollani on kertonut/kertoo 
Oletan, että potilas on saanut tiedon kirjeellä 
Muusta syystä. Mistä? 

 
32. Millaiset valmiudet sinulla on kertoa potilaalle säteilytutkimusten (tarkoittaa 
kaikkien annostasojen tutkimuksia) säteilyannoksesta? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Erittäin hyvät 
Hyvät 
Kohtalaiset 
Huonot 
Erittäin huonot 

 
33. Millaiset valmiudet sinulla on kertoa potilaalle säteilytutkimusten (tarkoittaa 
kaikkien annostasojen tutkimuksia) riskeistä? 
Kysymys koskee toimintaasi VIIMEISEN VUODEN AJALTA 

Erittäin hyvät 
Hyvät 
Kohtalaiset 
Huonot 
Erittäin huonot 

 
34. Arvioi asteikolla 1-5 nykytilannetta säteilytutkimusten potilasinformoinnissa. 
Kysymys koskee yleistä käytäntöä SAIRAALASSASI/TERVEYSKESKUKSESSASI 

 1 2 3 4 5  

huono 0 3 6 1 0 hyvä 

 
43. Muita aiheeseen tai kyselyyn liittyviä kommentteja? 
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