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Abstract

There is a possibility of harm associated with all human activity. Adverse events in imaging are
related to the radiation equipment’s, image interpretation and various other aspects of the imaging
process. Adverse events in imaging occur infrequently compared to the number of examinations
however the effect on the patient may be substantial.

The purpose of this study was to form a vision of the harmful incidents related to imaging by
analysing how frequently adverse events, harms and near misses occur in Finnish public and
private health care imaging units. The research material consisted of statistics obtained from three
different authorities. The data of the Radiation and Nuclear Safety Authority consisted of 293
reports of adverse events of radiological examinations and measures. The statistics of the Patient
Insurance Center included 1054 injury claims made by patients. In addition, the third data
consisted of 7287 claims made by healthcare personnel to the electronic patient safety incident
reporting system.

The highest incidence of unnecessary or excessive radiation occurred in computed tomography
(CT) scans. Injury reports made by patients were mostly related to incorrect or delayed diagnosis.
Of the adverse events reported by staff, 75 % caused some degree of harm to the patient, and 25%
were near misses. Supervisors rated the risks associated with the adverse event as low (47.7%),
insignificant (35%), or tolerable (15.7%).

Investigating imaging incidents is significant and useful. The information generated by the
research can be utilized in the systematic reduction and prevention of incidents related to various
imaging processes. The research will increase the national development of patient safety in
Finnish healthcare in the future.

Keywords: adverse event, incident reporting, medical imaging, radiology, risk
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Tiivistelmä

Kaikessa inhimillisessä toiminnassa on mahdollisuus tapahtua vahinko. Lääkinnällisen kuvanta-
misen vaaratapahtumat liittyvät tutkimuksessa käytettävään säteilyyn, laitteisiin kuvantulkin-
taan ja muihin kuvantamisprosessin vaiheisiin. Kuvantamisen vaaratapahtumia on suhteellisen
vähän (alle 4 %), mutta haitan vaikutus saattaa olla potilaalle suuri.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa näkemys kuvantamiseen liittyvistä vaarata-
pahtumista analysoimalla Suomen julkisen ja yksityisen terveydenhoidon kuvantamisyksiköi-
den vaara-, haitta- ja läheltä piti tapahtumia. Tutkimuksen aineisto koostui säteilyturvakeskuksen
(293 kpl) ja potilasvakuutuskeskuksen (1054 kpl) aineistosta sekä asiakas- ja potilasturvallisuus-
keskuksen hallinnoimista terveydenhuoltohenkilökunnan sosiaali- ja terveydenhuollon vaarata-
pahtumajärjestelmään tekemistä ilmoituksista (7287 kpl).

Tutkimuksen perusteella tietokonetomografiatutkimuksissa (TT) tapahtui useimmin turhaan
tai liialliseen säteilyyn liittyviä poikkeavia tilanteita. Potilaiden tekemät vahinkoilmoitukset liit-
tyivät virheelliseen tai viivästyneeseen diagnostiikkaan. Henkilökunnan ilmoittamista vaarata-
pahtumista 75 % aiheutti potilaalle jonkin asteisen haitan ja 25 % oli läheltä piti -tilanteita. Esi-
miehet arvioivat haittatapahtumaan liittyneet riskit vähäisiksi (47,7 %), merkityksettömiksi (35
%) tai kohtalaisiksi (15,7 %).

Tutkimus osoitti, että kuvantamisen potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden analy-
sointi on tarpeellista. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kuvantamisen eri proses-
seihin liittyvien vaaratapahtumien suunnitelmallisessa vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä. Tut-
kimus lisää Suomen terveydenhuollon potilasturvallisuuden kansallista kehitystä tulevaisuudes-
sa.

Asiasanat: haittatapahtuma, läheltä piti, lääketieteellinen kuvantaminen, poikkeava
tapahtuma, radiologia, riski, vaaratapahtumaraportointi





 

“Radiation protection is not only a matter for science. It is a problem of 

philosophy, morality, and the utmost wisdom” 

 Lauriston Taylor, (1902-2004) 

Kuvantamisen ammattilaisille 
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Kiitokset 

Potilasturvallisuuden liittyy kaikkeen terveydenhuollossa tapahtuvaan toimintaan. 

Inhimillinen toiminta sisältää aina vahingon mahdollisuuden, eikä siitä saada täysin 

virheetöntä, mutta toimintaa voi aina parantaa ja kehittää. Tämän väitöskirjan 

kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen matka kuvantamisen juurille ja 

nykyaikaan. Ajatus kuvantamisen vaaratilanteiden tutkimisesta heräsi jo 15 vuotta 

sitten, mutta jäi silloin vielä toteutumatta.  Työurani diagnostiikassa on tuonut 

minulle paljon, eikä yksikään päivä ole ollut samanlainen. Aloitin työni OYS:n 

lasten röntgenissä, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten tarpeettomaan 

kuvantamiseen ja kuvien uusintoihin. Lastenradiologi tarkisti kuvan ennen uutta 

ottoa, jotta turhilta säteilytyksiltä vältyttäisiin. Tämä perintö jatkuu vahvana lasten 

kuvantamisen osaamisena myös tänä päivänä. 

Erityisen lämpimät kiitokset haluan osoittaa väitöskirjatyöni ohjaajille 

professori Jaakko Niinimäelle ja professori Miia Turpeiselle, jotka ovat auttaneet 

ja tukeneet minua tämän matkan aikana. Minulla oli onnea saada ohjaajikseni sekä 

radiologian että potilasturvallisuuden huippuosaajat. Suuret kiitokset 

kannustavasta ja rakentavasta ohjauksesta. Kiitos, kun kiireistänne huolimatta 

halusitte ja ehditte ohjata minua. Jaakolla on ilmiömäinen kyky löytää asiasta 

oleellinen ja saada minutkin huomaamaan mikä aiheessa on tärkeintä. Miia, 

arvostan suuresti ystävällisyyttäsi ja saamiani lämminhenkisiä neuvoja. Aina on 

voinut kysyä, oli asia suuri tai pieni. 

 Esitän lämpimät kiitokseni seurantaryhmän jäsenille dosentti Eija Pääkölle, 

TtT Merja Meriläiselle ja professori Tarja Pölkille hyvistä ohjeista ja neuvoista, 

joiden avulla tämä alun perin lavea työ selkiytyi ja sai tiiviimmän rungon. Kiitän 

professori Osmo Tervosta, joka piti kuvantamisen potilasvaaratilanteisiin liittyvää 

tutkimustani kiinnostavana, ajankohtaisena ja hyödyllisenä. Lähtötilanteessa 

tarvitaan aina kannustusta. 

Lämpimät kiitokset myös kollegalleni, FT Esa Liukkoselle, jonka tuki 

varsinkin tutkimuksen alkuaikana oli erityisen tärkeää. Kiitos Esa, että olit mukana 

artikkelieni kirjoittamisessa ja arvioimisessa. FT Marianne Haapea ja FT Sami 

Sneck, suuret kiitokset osallistumisesta artikkeleiden kirjoittamiseen ja hyvistä 

huomioista niin tilastojen kuin tekstienkin parantamiseksi.  

Suuret kiitokset väitöskirjani esitarkastajille professori Tuija Ikoselle ja 

dosentti Pekka Niemelle huolellisesta paneutumisesta väitöskirjani tarkistamiseen 

ja siitä antamaanne osuvaan ja rakentavaan kritiikkiin. Panoksenne lisäsi työni 

laatua merkittävästi ja selkiytti lopputulosta.  
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Haluan kiittää lukuisia Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteleviä 

työkavereitani niin radiologialla kuin muissakin yksiköissä. Kiitos kaikista opeista, 

neuvoista ja kannustuksesta, jota olen työurani aikana saanut. TtT Leila Ukkolalle 

lämpimät kiitokset myötäelämisestä ja avusta tällä matkalla. Ystävyytemme on 

minulle arvokasta. Suuret kiitokset ylihoitaja Kirsi Rannistolle kannustuksesta ja 

tuesta työtäni kohtaan. Tuskinpa tämä työ olisi edes valmistunut, ilman 

mahdollisuutta aloittaa kliinisenä asiantuntijana.  

Lämpimät kiitokset potilasturvallisuuslääkäri, LT Maiju Wellingille 

suurenmoisesta avusta ja opastuksesta potilasturvallisuusilmoitusten käsittelyssä. 

Kiitokset myös STUKin tarkastajille Sampsa Kaijaluodolle ja Atte Lajuselle 

ystävällisistä ja nopeista vastauksista erinäisiin poikkeavia tapahtumia koskeviin 

kyselyihini. Kiitokset Alice Lehtiselle ensiluokkaisesta artikkelien käännöstyöstä. 

Kiitokset Suomalaiselle Konkordia-liitolle, Pohjois-Suomen Hoitotyön 

kehittämisrahastolle ja Oulun yliopistolliselle sairaalalle, joilta saatu taloudellinen 

tuki mahdollisti työn pysymisen aikataulussa. Lämpimät kiitokset ystäville ja 

sukulaisille saamastani kannustuksesta kirjoitusprosessin aikana.  

Sydämelliset kiitokset rakkaalle lapsuudenperheelleni; isä ja äiti, Tuula, Jari ja 

Anna-Kaisa, olette aina olleet tukenani kaikissa elämän käänteissä. Sydänlämpöiset 

kiitokset kaikille sukumme naisille niistä lukemattomista vesissä silmin nauretuista 

hetkistä, joita olemme ”tyttöpoppoolla” viettäneet.  

Sydämelliset ja lämpimät kiitokset ’nuorisollemme’ Johannalle, Juholle, 

Merille, Emilille ja Jarille monista mukavista keskusteluista ruoan äärellä ja 

vaellusretkistä, joissa upeita maisemia katsellen on voinut hengähtää ja voimaantua. 

Kiitos ja halaus ihanalle miniälleni Marjaanalle. Rakkaat lapsenlapseni, Hugo ja 

Eeva; tuotte elämään valtavan paljon iloa ja onnea ja olette mummille hirmuisen 

tärkeitä. Teidän kanssanne touhutessa tietää, että leikki ja mielikuvitus ovat ylitse 

muiden! Erityisen rakkaat kiitokset lapsilleni Tommille ja Hennalle, olette parasta 

mitä olen saavuttanut. Ja rakas aviomieheni Jyrki; ihana, että olet olemassa. Tukesi 

ja turvasi on aina ollut ehdotonta ja varmaa. Kiitos, että muistit aina muistuttaa 

minua ’back up’ista, työni pysyi tallessa. Olen ikionnellinen löytäessäni sinut. 

Topin laulun sanoin: ”Olet kaikki”. 

Oulussa 1.9. 2022  Tarja Tarkiainen 
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Lyhenteet ja symbolit 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable 

CTDI Computer Tomography Dose Index, Tietokonetomografia 

Annosindeksi 

HaiPro Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien 

raportointijärjestelmä, Awanic Oy 

IAEA  International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen 

atomienergiajärjestö 

ICRU  International Committee for Radiological Units, Kansainvälinen 

säteily-yksiköiden ja-mittausten toimikunta 

IOM  Institute of Medicine, Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen 

akatemia 

Kanta  Potilastietojen, lääkereseptien ja terveydenhuollon suostumusten ja 

kieltojen tiedonhallintapalvelu 

KKTT  Kartiokeilatietokonetomografia 

MERS  Medical Error Reporting System 

MK  Magneettikuvantaminen 

PACS  Picture Archiving and Communication System, lääketieteellisten 

kuvien tietotekninen arkistointi- ja siirtojärjestelmä 

PVK  Potilasvakuutuskeskus 

RaER  Radiology Events Register  

RIS  Radiology Information System, radiologian 

toiminnanohjausjärjestelmä  

SCoR  Society and Collage of Radiographers 

BMUS British Medical Ultrasound Society 

ST Säteilyturvallisuusohje, Radiation Safety Guide 

STUK  Säteilyturvakeskus 

TT  Tietokonetomografia 

VALVIRA  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

VTT  Valtion teknillinen tutkimuskeskus  

WHO  World Health Organization, Maailman terveysjärjestö  
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1 Johdanto  

Potilasturvallisuuden kehittäminen nousi yleiseen tietoisuuteen, kun Yhdysvaltain 

kansallisen lääketieteellisen akatemian (IOM) ”To Err is Human: Building a Safer 

Health System” -raportti ilmestyi vuonna 1999 (Kohn ym.,1999). Raportti käsitteli 

terveydenhuollossa tapahtuneita virheitä. Aiemmin virheisiin oli kiinnitetty 

huomiota niin sanotun korkeamman riskin toiminnoissa eli teollisuuteen ja 

ilmailuun liittyvissä vaaratilanteissa. Raportin keskeinen sanoma oli, että virheet ja 

vahingot liittyvät inhimilliseen toimintaan. Samalla esiteltiin toimintasuunnitelma 

vaaratilanteiden vähentämiseksi ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi. 

Vaaratilanteilla tarkoitetaan tilanteita, jotka johtivat tai olisivat voineet johtaa 

potilaan tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen. laitteisiin liittyvät 

vaaratilanteet voivat johtua laitteen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta 

tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä tai puutteellisesta tai virheellisestä 

käyttöohjeesta (European commission, 2019). Vaaratapahtumalla tarkoitetaan 

tapahtumaa, joka vaarantaa potilaan turvallisuutta ja aiheuttaa tai voi aiheuttaa 

haittaa. Läheltä piti tapahtuma olisi voinut aiheuttaa vaaraa tai haittaa potilaalle, 

mutta siltä vältyttiin joko sattumalta tai tapahtuma havaittiin ja estettiin ajoissa. 

Haittatapahtumasta aiheutuu potilaalle jonkin asteista haittaa. Haittatapahtuma voi 

olla ehkäistävissä (tapahtui virhe), paraneva (vähemmän haitallinen erilaisella 

hoidolla) tai johtua laiminlyönnistä (yleisesti odotetut standardit alittuvat). 

Haittavaikutuksella tarkoitetaan hoidon aiheuttamaa haitallista ja tahatonta 

vaikutusta yleisesti käytettyjen menetelmien yhteydessä. Haittavaikutus aiheuttaa 

lääketieteellistä haittaa, hoitoajan pidentymistä tai kustannusten nousua. 

Potilasturvallisuus sisältää terveydenhuollon organisaatioiden periaatteet ja 

toiminnat, joilla varmistetaan, että hoito on turvallista, potilas ei vahingoitu, eikä 

hoidosta aiheudu haittaa (Stakes ja Rohto, 2006).  

Potilasturvallisuus on tärkeä osa terveydenhuollon laatua. Huolellisesti 

suunniteltu ja toteutettu toiminta vaikuttaa potilashoidon turvallisuuteen 

pienentämällä riskiä. Nykyään useissa maissa on kansallisia järjestelmiä, joilla 

kerätään tietoa vaaratapahtumista (World Health Organization, WHO 2020). 

Suomen terveydenhuoltohenkilökunnan tulee tehdä erilaisiin vaaratilanteisiin 

liittyviä ilmoituksia eri toimijoille. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät vaaratilanteet 

ilmoitetaan Fimealle ja säteilyyn liittyvät tapahtumat Säteilyturvakeskukselle 

(STUK). Lisäksi terveydenhuoltohenkilökunnan käytössä on kaupallisia 

vapaaehtoiseen ilmoitusmenettelyyn perustuvia teknisiä alustoja, joista yleisimmin 

käytetään Awanic Oy:n HaiPro-työkalua. Suomessa potilasturvallisuuden 
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vaaratapahtumatietoa kerätään sekä haitta- että läheltä piti -tapahtumista. Läheltä 

piti -tapahtumassa potilas ei vahingoitu, mutta mahdollisuus siihen on ollut 

olemassa (Knuuttila ym., 2007). Vaaratapahtumista kerätyn tiedon tavoitteena on 

sekä ennaltaehkäistä että vähentää vastaavanlaisia tapahtumia. Haasteena on 

tapahtumien riittämätön analysointi ja hyödyntäminen. Lisäksi osa tapahtumista jää 

aina ilmoittamatta (Knuuttila ym., 2007; Johnson ym., 2003; Classen ym., 2011; 

Harbron, 2016). 

Potilaan hoitoon ja tutkimuksiin liittyvät vaaratilanteet ovat 

maailmanlaajuinen ongelma. Ne aiheuttavat potilaille tarpeetonta kärsimystä, 

pahimmillaan vakavan haitan, lisäävät hoitohenkilökunnan stressiä ja nostavat 

hoidon kustannuksia (Landrigan ym., 2010; WHO, 2019). Potilashoidossa 

tapahtuvien vaaratilanteiden määrän on arvioitu olevan 4–17 %. Tutkimusten 

mukaan näistä 30–75 % olisi estettävissä. Lääketieteellisessä kuvantamisessa 

vaaratapahtumien määrä on noin yksi prosentti, joista noin kolmasosa olisi 

ehkäistävissä (Landrigan ym., 2010; Panagioti ym., 2019; Papanicolas & Figueroa, 

2019; Soop ym., 2009).  

Suomessa ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia laadittiin vuonna 2009 

(STM, 2009). Strategian tarkoituksena on ohjata julkista ja yksityistä 

terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin, jonka perustana on 

laadukas, asianmukainen ja oikea-aikainen hoito. Lisäksi hoidossa käytettävistä 

menetelmistä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa potilaalle (STM, 2009). Vuonna 

2022 julkaistussa Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa korostetaan 

asiakkaan/potilaan osallistumisen edistämistä sekä turvallisuuden ja 

turvallisuuskulttuurin johtamisen vahvistamista (STM, 2022). 

Potilasturvallisuus määritellään terveydenhuollon yksiköiden ja 

organisaatioiden toimintojen periaatteena, jolla varmistetaan hoidon turvallisuus ja 

estetään potilaan vahingoittuminen. Potilasturvallisuuteen liitetään hoidon, 

lääkityksen ja käytössä olevien laitteiden turvallisuus. Vaaratapahtuma heikentää 

potilasturvallisuutta, jolloin potilaalle aiheutuu tai voi aiheutua jonkin asteinen 

haitta (Helovuo ym., 2015). Haitallisia tapahtumia ovat esimerkiksi lääkkeiden, 

lääkinnällisten laitteiden tai infektioiden aiheuttamat potilasvahingot (Runciman 

ym., 2009). Vaaratapahtumatietoa kerätään erilaisilla raportointimenetelmillä. 

Raportteihin tallennettua tietoa on mahdollista käyttää vaaratapahtumien 

analysointiin, tapahtumista oppimiseen tai virheiden vähentämiseen ja estämiseen. 

Hoidon vaaratapahtumiin liittyvät riskit täytyy arvioida ja tunnistaa sekä määrittää 

riskin suuruus. Suunnitelmallinen riskienhallinta on jatkuva prosessi, jolla pyritään 

haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen (Helovuo ym., 2015; Runciman ym., 2006). 
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Lääketieteellisen kuvantamisyksikön tehtävänä on tuottaa tarvittavia 

kuvantamistutkimuksia diagnoosin saamiseksi tai tarkentamiseksi, suorittaa 

seulontoja, osallistua potilaan hoidon suunnitteluun, antaa hoitoa ja osallistua 

taudin kulun seurantaan. Tähän käytetään monenlaisia lääkinnällisiä laitteita ja 

tekniikoita, joihin kuuluvat muun muassa perinteinen röntgenkuvaus, 

tietokonetomografia (TT), magneettitutkimukset (MK), ultraäänitutkimukset, 

läpivalaisu- ja verisuonitutkimukset sekä kuvantamisohjatut toimenpiteet (Blanco 

Sequeiros ym., 2017; WHO, 2017). Lääketieteellisen kuvantamisen 

henkilöstöresurssit, laitteet ja infrastruktuuri ovat monimuotoisia, ja niitä tarvitaan 

kaikissa terveydenhuollon tasoissa: diagnosoinnissa (primaari), 

hoitotoimenpiteissä (sekundaari) ja jatkoseurannassa (tertiaari) (WHO, 2017). 

Kuvantaminen vaatii monimutkaista tekniikkaa ja laitteita, joiden käyttö voi 

aiheuttaa kohteelle vahinkoja tai vammoja (Kruskal ym., 2008). Riskejä aiheuttavat 

erilaiset laitehäiriöt ja -viat, virheellinen käyttö tai puutteellinen käyttäjäkoulutus. 

Häiriöt voivat johtua myös laitteiden riittämättömästä tarkastuksesta, huollosta ja 

ylläpidosta (Jabin ym., 2016; Newton ym., 2010). 

Lääketieteellisen kuvantamisen säteilyturvallisuus on useissa maissa tarkasti 

säänneltyä ja haittatapahtumista ilmoittaminen on pakollista. Suomessa 

terveydenhuollon säteilysuojelu perustuu säteilylakiin (SäteilyL) (SäteilyL 859/, 

2018) ja valtioneuvoston asetukseen ionisoivasta säteilystä (Säteilyasetus 1034/, 

2018). Lain ja asetuksen mukaan potilaan säteilytys tulee perustella ja 

toimenpiteestä saatavan hyödyn on oltava suurempi kuin siitä aiheutunut haitta. 

Lisäksi säteilyn käyttö on optimoitava siten, että potilaiden ja henkilökunnan 

saamat säteilyannokset eivät ylitä tarkoitukseen vaadittua tasoa ja annos on 

mahdollisimman alhainen. Tämä optimointiperiaate tunnetaan myös ALARA-

periaatteena (As Low As Reasonably Achievable) (ICRP, 2001). Myöskään 

yksilölle suunniteltuja annosrajoja ei saa ylittää (SäteilyL 859/, 2018). 

Säteilyturvallisuuden vaarantumiseen liittyvät tapaukset ilmoitetaan Suomessa 

Säteilyturvakeskukselle (STUK). Säteilylaki velvoittaa ilmoittamaan kaikista 

potilaiden, työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuutta olennaisesti 

heikentävistä säteilyn käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista (SäteilyL 859/, 

2018). Raportti on tehtävä, jos 1) potilas, potilaan avustaja tai henkilökunta on 

altistunut vahingossa, 2) kyseessä on merkittävä yli- tai aliannostus tai 3) kyseessä 

on alavatsan alueelle kohdistunut tai raskaana olevan potilaan merkittävä, tahaton 

altistuminen. Vähäisiä lisäaltistumisia (esim. projektiovirhe, potilaan liike) ei 

tarvitse ilmoittaa. Säteilyn yliannostuksia tapahtuu lääketieteellisessä 

kuvantamisessa ja aliannostuksia sädehoidossa (STUK, ST 3.3, 2014).  
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Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä vaaratilanteista täytyy 

aina tehdä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea) (Laki 

719/2021). Laitteiden aiheuttamia tai niiden käyttöön mahdollisesti liittyviä 

vaaratilanteita ilmoittavat sekä valmistajat että käyttäjät. Vaaratilanteet liittyvät 

mm. laitteen ominaisuuksien tai toiminnan häiriöihin ja ergonomisiin 

ominaisuuksiin, valmistajan antaman tiedon puutteisiin ja ei-toivottuihin 

sivuvaikutuksiin (European commission, 2019). Fimealle tehdään ilmoitus myös 

kuvantamisella tapahtuvien lääkitykseen tai varjo/tehosteaineisiin liittyvistä 

haittavaikutustapahtumista (Fimea, 1/2017). Tähän tutkimukseen ei otettu mukaan 

em. laitteisin liittyviä vaaratilanteita eikä lääke-/varjo- ja tehosteaineisiin liittyviä 

haittavaikutuksia. 

Suomessa potilasturvallisuutta on aiemmin tutkittu muun muassa 

henkilökunnan osaamiseen (Kinnunen, 2010; Sneck, 2016) tietojärjestelmien 

toimintaan (Palojoki, 2017), potilaiden ja potilasturvallisuusasiantuntijoiden 

kokemuksiin (Sahlström, 2019) sekä lääkitysturvallisuuteen (Laatikainen, 2020) 

liittyen. Kuvantamisen turvallisuuteen liittyvät tutkimukset ovat kohdistuneet 

röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuriin (Niemi, 2006), potilaan turvalliseen 

hoitamiseen diagnostisessa radiografiassa (Walta, 2012), kliiniseen auditointiin ja 

kuvantamisen laadun arvioimiseen (Hirvonen-Kari, 2013) sekä 

magneettikuvausten laadunvalvontaan (Ihalainen, 2016).  

Tämän väitöstyön tavoitteena oli muodostaa näkemys Suomen 

kuvantamisyksiköiden potilasvaaratapahtumista ja niihin johtaneista syistä 

tutkimalla poikkeavaan säteilyn käyttöön ja potilasvahinkoihin liittyviä ilmoituksia 

sekä sähköiseen haittatapahtumarekisteriin kirjattuja tietoja. Tutkimuksen avulla 

haluttiin saada tietoa kuvantamisen haittatapahtumien yleisyydestä, 

vakavuusasteista, riskeistä sekä mahdollisuuksista ennaltaehkäistä kyseisiä 

tapahtumia. Eri tahoilta kerätyn tiedon avulla kartoitettiin kuvantamisen 

prosesseihin ja toimintoihin liittyviä vahinko- ja vaaratapahtumailmoituksia. 

Tietoja kerättiin kuvantamisen ja muun terveydenhuoltohenkilökunnan sekä 

potilaiden ja heidän omaistensa tekemistä ilmoituksista.  
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2 Kirjallisuuskatsaus  

2.1 Lääketieteellisen kuvantamisen merkitys potilaan tutkimisessa 

Lääketieteellinen kuvantaminen perustuu ihmiskehon anatomian, fysiologian ja 

patologisten prosessien visualisointiin käyttämällä hyväksi erilaisia fysikaalisia 

ilmiöitä ja teknologisia menetelmiä. Yleisimpiä kuvantamistutkimuksia ovat 

natiiviröntgenkuvaus, läpivalaisu, mammografia, tietokonetomografia (TT), 

ultraääni, magneettikuvaus sekä näiden avulla tehdyt toimenpiteet. Kuvantamista 

pidetään keskeisenä ja tärkeänä osana potilaan taudin tai vamman diagnosointia, 

hoidon seurantaa ja hoitotulosten arviointia (ESR, 2017) Lääketieteellisen 

kuvantamisen jatkuva kehitys on muuttanut monella tapaa terveydenhuollon 

toimintaa ja käytäntöjä. Nykytekniikan avulla taudit voidaan löytää jo 

alkuvaiheessa, jolloin potilaan mahdollisuus parantua kokonaan lisääntyy 

(Bercovich & Javitt, 2018). 

2.1.1 Röntgenkuvauksesta monileikekuvantamiseen  

Röntgentutkimus 

Saksalaisen Wilhelm Conrad Röntgenin (1845–1923) vuonna 1895 löytämät 

röntgensäteet olivat lääketiedettä mullistava keksintö, sillä niiden avulla saatiin 

tietoa elävän ihmisen sisältä. Radiologisesta kuvantamisesta tuli nopeasti 

olennainen ja välttämätön osa tautien diagnosointia ja hoitoa. W. C. Röntgeniä 

pidetäänkin diagnostisen radiologian isänä (Bercovich & Javitt, 2018). 

Röntgensäteet ovat ionisoivaa säteilyä. Säteiden käyttö kuvantamisessa perustuu 

niiden kykyyn läpäistä kehon kudoksia ja samalla vaimentua kudosten 

alkuainekoostumuksesta ja tiheydestä riippuen (Mould, 1993; Roth, 1995). 

Alkuaikoina röntgenkuvan synty filmille vaati pitkän valotusajan. Sairauden 

hoidossa käytettävän yhden röntgenkuvan otto saattoi kestää kymmenestä 

minuutista tuntiin (Roth, 1995). Nykyisin röntgenkuvaukset tehdään digitaalisesti 

tietokonetta apuna käyttäen (Bansal, 2006). Digitaalinen röntgenkuva syntyy alle 

sekunnissa ja siirtyy nopeasti radiologin työasemalle lausuttavaksi. Röntgenin 

keksinnön aloittama diagnostisen lääketieteen kehitys jatkuu yhä. Nykyään 

kehitetään yhdisteltyjä kuvaustekniikoita, esimerkiksi isotooppitutkimus 

yhdistettynä TT- kuvantamiseen (PET-TT, PET = positroniemissiotomografia) 
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(Ehman ym., 2017). Nykyisin suuri mielenkiinto kohdistuu tekoälyn 

hyödyntämiseen käyttämällä sitä esim. poikkeavien löydösten tunnistamiseen 

(Hosny ym., 2018; Huhtanen & Nyman, 2020).  

Röntgenkuvauksen keksimisen alkuaikoina säteilyä käytettiin huolettomasti 

eri alueilla, ja esimerkiksi kengän sopivuutta arvioitiin kuvaamalla jalkaterä (Roth, 

1995). Ensimmäisiä tapausselostuksia ihoon ja silmiin liittyvistä säteilyvaurioista 

julkaisivat T. Edison ja L. G. Stevens vuonna 1896 (Mould, 1993). Tukholmassa 

vuonna 1928 pidetyssä radiologian kongressissa perustettiin säteilysuojelua 

edistävä röntgen- ja radiumsuojelukomitea. Se jaettiin toisen maailmansodan 

jälkeen Kansainväliseksi säteilysuojelutoimikunnaksi (ICRP, International 

Commission on Radiological Protection) ja kansainväliseksi säteily-yksikköjen ja 

-mittauksen toimikunnaksi (ICRU, International Comission on Radiation Units and 

Measurements), jotka ovat edelleen toiminnassa (Hall, 2002; Mould, 1993; Roth, 

1995; Taylor, 1971).  

Ultraäänitutkimus 

Uudeksi diagnostiseksi tutkimustekniikaksi kehittyi 1960-luvulla kaikukuvaus eli 

ultraääni. Tutkimusmenetelmän taustalla on laivojen käyttämä kaikuluotaus. Se 

perustuu lähetettävien ääniaaltopulssien etenemiseen vedessä ja niiden 

heijastumiseen takaisin kohdatessaan jonkin esteen (Wille, 2005). 

Yhdysvaltalainen tohtori George D. Ludwig kehitti diagnostisen ultraäänen 1940-

luvun lopulla. Hän tutki eläinten kudoksia ja erityisesti sappikiviä (Ludwig & 

Struthers, 1949). Diagnostinen ultraääni perustuu kudosten tutkimiseen 

suurtaajuisten ääniaaltojen avulla (Donald ym., 1958). Kaikututkimuksesta tuli 

1980-luvulla yleisin pehmytkudoskohteiden kuvantamismenetelmä. Doppler-

tekniikalla tutkitaan veren virtausta suonissa. Väridopplerin avulla kehittyi myös 

parenkyymielinten diagnostiikka. Ultraäänen etuna on sen säteettömyys, 

suhteellisen hyvä kudoskontrasti ja elimistön reaaliaikainen tutkiminen (Blanco 

Sequeiros ym., 2017; Edelman, 2014; Suramo, 1970). Ultraääntä käytetään 

erityisesti vatsan alueen, sappirakon, sydämen sekä raskaudenajan tutkimuksissa. 

Sitä voidaan käyttää apuna myös toimenpiteissä ja näytteenotossa. Ultraäänen ei 

ole todettu aiheuttavan haittoja ja sitä pidetäänkin turvallisena niin lasten kuin 

aikuistenkin tutkimisessa (Blanco Sequeiros ym., 2017).  
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Tietokonetomografiatutkimus (TT) 

Kerroskuvantaminen eli tomografia otti suuren kehitysaskeleen 1970-luvulla, kun 

englantilainen Sir Godfrey. Hounsfield kuvasi ensimmäisen kerran aivoja 

tietokonetomografiatekniikalla (TT) vuonna 1972 (Dmytriw, 2012). TT-tutkimus 

mahdollisti aivojen kuvaamisen leikkeittäin laskemalla tietokoneella 

röntgensäteilyn vaimentuman useasta eri suunnasta. Nykyisin menetelmän 

paikkaerotuskyky on erinomainen ja se mahdollistaa anatomisten kohteiden 

yksityiskohtaisen visualisoinnin (Brenner & Hall, 2007; Pan ym., 2008; Voress, 

2007). Nopeasti saatavat ja eri suunnista elimiä tarkastelevat kuvat ovat lisänneet 

TT:n käyttöä päivystystutkimuksissa ja korvanneet monia muita tutkimuksia 

(Voress, 2007). TT:n etuna diagnostiikassa on sen avulla saatava suhteellisen nopea, 

yksityiskohtainen, spesifinen ja sensitiivinen tieto kudoksista. Haittapuolena on 

tutkimuksesta aiheutuva kohtalaisen suuri säderasitus ja suonen sisäisen 

varjoaineen mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset (Hall, 2002; Pan ym., 2008; 

Roth, 1995).  

Käyttöönottonsa jälkeen TT-tutkimus on muuttanut ratkaisevasti diagnostista 

päätöksentekoa (Mettler ym., 2009). Se on parantanut leikkauksen suunnittelua, 

syövän diagnosointia ja hoitoa, vammojen ja suurten traumojen, aivohalvausten ja 

sydäntautien hoitoa (Hricak ym., 2011; Pandharipande ym., 2016). TT-tutkimus on 

myös vähentänyt merkittävästi päivystyksellisen kirurgian määrää (Power ym., 

2016). 

Magneettitutkimus 

Seuraava askel kuvantamistekniikan kehityksessä oli magneettitutkimus, jonka 

ensimmäisiä kehittäjiä olivat yhdysvaltalainen Paul C. Lauterbur ja englantilainen 

Sir Peter Mansfield 1970–luvulla. Nikolai Tesla keksi jo 1880-luvulla kääntyvän 

magneettikentän ja magneettivuon tiheyden sekä kehitti muun muassa 

magneettilaitteen toiminnassa tarvittavan vaihtovirran. Magneettivuon tiheyden 

yksikkö nimettiin Nikolai Teslan mukaan ja myös magneettilaitteiden kentän 

voimakkuus ilmaistaan tesloina. Nykyään yleisimmin potilaskäytössä olevien 
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laitteiden magneettikenttien vahvuudet ovat voimakkuudeltaan 1,5 ja 3 teslaa (Ai 

ym., 2012; Edelman, 2014). Magneettikuvaus perustuu elimistön vety-ytimien eli 

protonien käyttäytymisen muutoksiin niiden joutuessa ulkoiseen 

magneettikenttään. Magneettikuvauksen etuna on sen suuri herkkyys erilaisille 

pehmytkudosmuutoksille. Tästä ominaisuudesta on hyötyä muun muassa 

neuroradiologiassa, tuki- ja liikuntaelinradiologiassa sekä sydämen ja verisuonten 

kuvauksessa. Magneettikuvausta suositellaan säteettömyytensä vuoksi 

käytettäväksi etenkin lasten ja nuorten toistuvissa kuvauksissa TT:n sijasta (Blanco 

Sequeiros ym., 2017; Edelman, 2014). 

Nykyaikainen kuvantamistekniikka mahdollistaa ihmisen monipuolisen 

tutkimisen, diagnosoinnin, hoidon ja seurannan. Teknologian kehittyessä 

diagnostiikasta on tullut aiempaa kivuttomampaa ja nopeampaa. Lisäksi 

laitemäärien kasvaessa yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus päästä erilaisiin 

tutkimuksiin. Kuvio 1 esittää kuvantamisen laitteiden edelleen jatkuvaa 

kehityskulkua.  

 

Kuvio 1. Lääkinnällisten kuvantamislaitteiden kehityshistoria (Kuviot CC0-lisenssi). 

2.1.2 Kuvantamisen hyödyllisyys diagnostiikassa 

Diagnoosin selvittämisen apuna käytettävistä tutkimuksista tulee aina olla 

potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Säteilytoiminnan oikeutusperiaatteen 

mukaan säteilyn käyttö on oikeutettua, mikäli saavutettava kokonaishyöty on 

suurempi kuin aiheutuva haitta. Käytännön potilastyössä tulee käyttää tieteelliseen 

näyttöön perustuvia tutkimusindikaatioita. Oikeutusperiaatteen toteutumisesta 

vastaa ensisijaisesti potilaan tutkimukseen lähettävä lääkäri (Niittylä, 2000; 

SäteilyL 859/2018 5§). 
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Kuvantaminen on usein ratkaisevassa asemassa monien sairauksien 

löytämisessä sekä hoidon seurannassa ja lopputuloksen arvioinnissa. 

Lääketieteellisen kuvantamisen avulla hoitava lääkäri tunnistaa ongelman ja voi 

tehdä päätöksen jatkohoidosta nopeammin. Kun syy sairauteen varmistuu jo 

kuvantamistutkimuksessa ja tauti voidaan hoitaa lääkityksellä, voidaan toisinaan 

vähentää myös potilaaseen kohdistuvia invasiivisia toimenpiteitä ja leikkauksia. 

Radiologiset tutkimukset ovat korvaamattomia diagnostiikan välineitä 

lääketieteellisessä hoidossa ja varsinkin päivystyksessä, onkologiassa ja lasten 

tutkimuksissa (ECR, 2010; Ravikanth, 2017).  

TT-tutkimukset soveltuvat nopeutensa ja monipuolisuutensa vuoksi erittäin 

hyvin päivystystoimintaan, sillä potilaan tila voi olla kriittinen ja tieto tarvitaan 

viiveettä. TT-tutkimuksilla saadaan myös nopeasti koko keho kuvattua esimerkiksi 

traumoissa, syöpätautien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Perinteinen 

röntgenkuvaus on edelleen tärkeä muun muassa keuhkojen ja luuston kuvauksessa. 

Magneettitutkimukset ovat säteettömiä ja tuottavat tarkkaa tietoa elimistöstä 

esimerkiksi aivosairauksien ja erilaisten syöpien selvittelyssä. Leikkausten sijasta 

potilasta voidaan hoitaa nopeammin ja pienemmällä riskillä 

interventioradiologiassa, ja myös potilaan toipuminen nopeutuu. Interventiota 

käytetään muun muassa perifeeristen valtimotautien, aivovaltimotautien, 

aorttasairauksien ja laskimotautien hoidossa sekä syöpäkasvainten ja potilaiden 

palliatiivisessa hoidossa (Aldhafery, 2020; Maingard ym., 2017; Kwan ym., 2010). 

Rintarauhasten tutkimuksia (mammografia) käytetään syöpäepäilyissä ja 

rintasyöpäseulonnassa, jonka tavoitteena on syövän varhainen toteaminen 

kuolleisuuden vähentämiseksi (Jin, 2014; Marmot ym., 2013).  

2.2 Lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvät vaarat 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito kuuluvat korkean riskin organisaatioihin. 

Tällaisissa organisaatioissa vaaratilanteen mahdollisuus on koko ajan läsnä. 

Organisaatiot, jotka toimivat turvallisesti korkean riskin alueilla, ovat korkean 

luotettavuuden organisaatioita. Kun organisaation luotettavuus on korkealla tasolla, 

sen strategia keskittyy systeemiin ja turvallisuuskulttuuriin. Keskitasolla 

toimittaessa strategia kohdistuu tehokkaiden prosessien luomiseen ja matalalla 

tasolla taas yksilösuorituksiin. Tutkimusten mukaan luotettavaa terveydenhuollon 

strategiaa suunniteltaessa tulisi huomio kohdistaa prosessin toimintaan ja 

turvallisuuskulttuuriin (Brook ym., 2015; Hudson, 2003; Zygmont ym., 2017). 
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Röntgendiagnostiikkaa tarvitaan sairauksien diagnosoinnissa, mutta tarkasta 

valvonnasta ja sääntelystä huolimatta sen käyttö ei aina ole turvallista (Smith-

Bindman ym., 2012). Eri tutkimusmenetelmien avulla saatu diagnostinen tieto 

edellyttää työskentelyä monimutkaisten ja varomattomasti käytettynä myös 

vaarallisten laitteiden kanssa, jolloin vahingon tai loukkaantumisen mahdollisuus 

on aina olemassa. Vaaratilanteet voivat olla haitta-, vahinko- tai läheltä 

piti -tapahtumia, joissa vaara kohdistuu yleisimmin potilaaseen (European Society 

of Radiology (ESR), 2019a; Findlay ym., 2016; Kruskal ym.; 2008; Younger ym., 

2019). Jos kuvantamistutkimus aiheuttaa haitan potilaalle, täytyy poikkeavista 

tapahtumista tehdä ilmoitus viranomaisille. Suomessa laitteisiin liittyvät 

ilmoitukset tehdään Fimealle ja henkilöihin kohdistuneet ylimääräiseen tai turhaan 

säteilyyn liittyneet tapahtumat Säteilyturvakeskukselle (STUK). Saatu tieto 

tallennetaan viranomaisjärjestelmään. 

2.2.1  Ionisoivaan säteilyyn liittyvät vaarat 

Ionisoivaa säteilyä tuottavien laitteiden toimintaa säädetään laeilla: laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta 720/2021 ja 

säteilylaki 859/2018 ja asetus 1034/2018. Lain ja asetuksen mukaan radiologisen 

laitteen toiminta on tarkastettava 1) aina ennen käyttöönottoa 

(vastaanottotarkastus), 2) laitekohtaisin määräaikaistestauksin, 3) merkittävän 

korjauksen tai huollon jälkeen ja 4) laitteen toiminnan häiriintyessä tai muuttuessa. 

Säteilylaitteiden säteilyntuoton tulee pysyä riittävän tasaisena niin lyhyen kuin 

pitkänkin ajan säteilytyksessä. Mekaanisesti liikkuvat tutkimustelineet ja -pöydät 

voivat aiheuttaa vaaran potilaalle tai henkilökunnalle, joten laitteen hätäkytkimet, 

rajoittimet ja muut turvatoiminnot täytyy testata ennen käyttöönottoa. Lisäksi on 

huolehdittava siitä, että laitteen käyttöön osallistuvat saavat riittävän 

perehdytyksen laitteen toimintoihin (Järvinen ym., 2008; Knuuttila, 2001).  

Kuvantamisessa yleisin potilaaseen tutkimuksen aikana kohdistuva riski on 

säteily. Röntgensäteily on ionisoivaa, joten se pystyy irrottamaan säteilyn kohteena 

olevan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä ja voi siten 

vahingoittaa elävän solun perimää. Säteilyn aiheuttama haitta voi olla stokastinen 

tai deterministinen. Stokastinen eli satunnainen haitta syntyy yhden solun 

geneettisestä muutoksesta. Jos tämä solu kloonautuu muutoksineen, voi kloonissa 

syntyä syöpä. Deterministisessä eli suorassa haitassa säteily aiheuttaa solutuhoa 

esim. säteilypalovamman (Paile, 2000). Säteilyn aiheuttamaa biologista 

vaikuttavuutta kuvataan efektiivisellä annoksella, joka on säteilyannossuure. 
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Efektiivinen annos lasketaan altistuneisiin elimiin absorboituneesta 

säteilyannoksesta siten, että huomioidaan säteilylajin (alfa, beta, fotoni, neutroni) 

kyky aiheuttaa haittaa sekä kunkin kohteena olevan elimen ja kudoksen 

säteilyherkkyys. Efektiivisen annoksen yksikkö on sievert (Sv) (ICRP 103, 2007).  

Nykyään ionisoivaa säteilyä käytetään tavanomaisessa röntgenkuvauksessa, 

tietokonetomografiassa, verisuonitutkimuksissa ja interventioläpivalaisussa 

(Blanco Sequeiros ym., 2017; Lakhwani ym., 2019). Ionisoivaa säteilyä käytetään 

maailmanlaajuisesti vuosittain 3,6 miljardissa toimenpiteessä, joista 3,1 miljardia 

liittyy diagnostiseen radiologiaan. On arvioitu, että ihmisille säteilystä aiheutunut 

vuotuinen efektiivinen annos on lähes kaksinkertaistunut 10–15 vuoden aikana. 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan TT-tutkimukset aiheuttavat lähes puolet 

kollektiivisesta efektiivisestä annoksesta, vaikka niiden osuus on vain 17 % 

kaikista tutkimuksista (Mettler ym., 2009). 

Suomessa tehtiin vuonna 2018 noin 6,0 miljoonaa röntgentutkimusta 

ja -toimenpidettä. Suomen väkilukuun suhteutettuna tutkimuksia ja toimenpiteitä 

tehtiin 1081 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Vastaava keskiarvo Euroopassa on 

1070 tutkimusta tuhatta asukasta kohden. Kuviossa 2 on esitetty lääketieteellisten 

kuvantamistutkimusten vuosittainen jakautuminen Suomessa. Lasten (0–16-

vuotiaat) osuus röntgentutkimuksista ja -toimenpiteistä on noin 7,5 %. Aiemmin 

lasten TT-tutkimusten vuosittainen suunta oli laskeva, mutta tutkimusten määrä on 

kasvanut 11,9 % vuodesta 2015 lähtien. Eniten (18,2 %) kasvua on ollut 

ikäjakaumassa 13–16-vuotiaat (Ruonala, 2019). 
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Kuvio 2. Lääketieteellisten tutkimusten vuosittainen jakautuminen Suomessa 

(Mukaillen lähdettä STUK-B 242, 2019). 

2.2.2 Ei-ionisoiviin tutkimuksiin liittyvät vaarat 

Magneettitutkimus 

Suomessa tehtiin vuonna 2018 noin 400 000 magneettitutkimusta. Väkilukuun 

suhteutettuna tutkimuksia oli 72 kappaletta tuhatta asukasta kohden (Ruonala, 

2019). Magneettitutkimusten määrä kasvaa vuosittain. Tämä johtunee paitsi 

magneettitutkimustavan tarkkuudesta ja monipuolisuudesta myös sen 

säteettömyydestä ja kustannusten laskusta. Potilasvahinkojen esiintyvyys on 

todettu pieneksi (0,33–0,35 %), mutta säteettömyydestä huolimatta potilaaseen 

kohdistuu vaaroja myös magneettitutkimuksessa. Vakavimmat tapaturmat ovat 

johtaneet potilaan tai muun henkilön kuolemaan (Hudson & Jones, 2019; Mansouri 

ym., 2016). 

Magneettitutkimuksen aikana potilaaseen kohdistuu kolme erilaista 

magneettikenttää: staattinen, hitaasti muuttuva ja radiotaajuinen kenttä. Staattinen 

kenttä on pysyvä, ja se voi häiritä kehoon asennettujen elektronisten laitteiden 

toimintaa (esim. sydäntahdistin, infuusiopumppu tai sisäkorvakuulolaite). 

Staattisen magneettikentän aiheuttama vaara liittyy sen metalleja puoleensa 
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vetävään ominaisuuteen, jolloin tutkimushuoneessa tai tutkittavan potilaan 

elimistössä oleva metalliesine voi synnyttää vaaratilanteen. Irtonainen, huoneeseen 

tuotu metalliesine voi sinkoutua kenttään ja osua sen ”lentoradalla” oleviin 

henkilöihin. Potilaan sisällä tai pinnalla oleva metallinen koje, laite tai sirpale voi 

kuumentua ja aiheuttaa palovamman tai liikkua ja vääntyä, jolloin esimerkiksi 

silmän lähellä oleva metalli voi siirtyä silmään (Hudson & Jones, 2019; Huurto & 

Toivo, 2000; Kanal ym., 2013; Weidman ym., 2015). 

Magneetissa tutkittavasta elimestä saatava kuva syntyy niin sanottujen 

tutkimuskelojen avulla. Nämä kelat ovat usein vastaanottimia, joihin 

magneettilaitteen rungon sisällä olevat kelat lähettävät sähköistä pulssia. 

Tutkimuskelan toiminta perustuu muuttuviin radiofrekvenssikenttiin (RF), jotka 

synnyttävät kehoon sähköisiä induktiokenttiä ja -virtoja. Nämä muuttuvat kentät 

voivat aiheuttaa hermo- ja lihassolujen stimulaatiota. RF-kenttien aiheuttama 

palovamma onkin yleisin potilaaseen kohdistunut haittatapahtuma 

magneettitutkimuksessa. Palovamma voi syntyä esimerkiksi paljaan ihon 

koskettaessa magneetin tai kelan seinämää (de Wilde ym., 2007; Huurto & Toivo, 

2000; Kanal ym., 2013; Shellock & Spinazzi, 2008; Weidman ym., 2015). Toiseksi 

eniten vahinkoja tapahtuu erikokoisten metallisten esineiden sinkoutuessa 

magneettilaitteen sisälle. Metalliesineet (erilaiset instrumentit, työkalut, 

happipullot ym.) voivat lentäessään vahingoittaa potilasta tai henkilökuntaa. 

Sinkoutuvien metalliesineiden aiheuttamia potilaiden ja työntekijöiden kuolemia 

on raportoitu muun muassa Amerikassa, Intiassa, Brasiliassa ja Etelä-Koreassa. 

Vakavista seuraamuksista huolimatta useissa tutkimuksissa todetaan myös, että 

tämänkaltaisia vakavia tapahtumia aliraportoidaan (Chaljub ym., 2001; de Wilde 

ym., 2007; Flug ym., 2018; Kanal ym., 2002). Ruotsalaistutkimuksessa havaittiin, 

että vain joka kolmas magneettitutkimukseen liittynyt vaaratapahtuma ilmoitettiin. 

Tämä siitäkin huolimatta, että tapahtumat olisivat voineet johtaa katastrofaalisiin 

seurauksiin. (Kihlberg ym., 2022).  

Magneettitutkimuksiin liittyneitä potilasvahinkoja ilmoitetaan suhteellisen 

vähän, niitä esiintyy 0,35–5 % tutkimuksista (Hannaford ym., 2013; Mansouri, ym., 

2016). Yhdysvaltalaisen FDA:n (Food and Drug Administration) teettämän 

tutkimuksen mukaan eri asteisiin palovammoihin liittyvät haittatapahtumat olivat 

yleisimpiä (59 %), tapaturmiin liittyviä oli 9%, metallisiin esineisiin liittyviä myös 

9% ja akustisia (kuuloon liittyviä) 6% (Delfino ym., 2019). Magneettitutkimuksissa 

tapahtuneet kuolemat ovat aiheutuneet metallisen esineen iskuista tai 

sydämentahdistimien vioittumisesta (mri.safety.com; Chaljub ym., 2001; Shellock 

& Crues, 2002). 
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Ultraäänitutkimus 

Ultraäänitutkimus perustuu ääniaaltojen värähtelyyn sekä niiden 

takaisinheijastumiseen eri kudosten rajapinnoista. Ultraäänitutkimuksella voidaan 

korvata kokonaan röntgentutkimus, jolloin vältetään säteilyhaitta tai sillä voidaan 

täydentää säteilytutkimusta (Klibanov & Hossack, 2015). Ultraäänen diagnostinen 

arvo on huomattava. Se on ollut käytössä yli 50 vuotta, eikä näyttöä potilashaitoista 

ole todettu (SCoR & BMUS, 2020).  

Ultraäänitutkimusten virheiden etiologia liittyy useimmiten itse tutkimuksen 

tekemiseen ja kuvien tulkintaan. Yleisiä virhelähteitä ultraäänitutkimuksessa ovat 

potilaan aiempien tutkimusten riittämätön huomiointi, puutteellinen 

kommunikointi potilaan kanssa, riittämätön laitetekniikan tuntemus, käyttöön 

soveltumattomat anturit, kuvien huono optimointi, taudin havainnoinnin 

epäonnistuminen, puutteellinen tieto mahdollisista erotusdiagnooseista, omien 

taitojen yliarviointi ja uusien ultraäänitutkimusten tai muiden 

kuvantamistekniikoiden ehdottamatta jättäminen (Klibanov & Hossack, 2015; 

Pinto, 2010; Pinto ym., 2013; SCoR & BMUS, 2020).  

2.2.3  Kuvantamisprosessiin liittyvät riskit 

Ensimmäiset kuvantamisprosessiin liittyvät virheet havaitsi yhdysvaltalainen 

radiologi L. H. Garland (1903–1966) tutkiessaan keuhkokuvien lausuntoja. Hän 

huomasi, että lausunnot tarkentuivat, kun potilashistoriasta oli saatavilla enemmän 

tietoa. Tutkimuksen mukaan keuhkokuvan löydökset tulee yhdistää muihin 

kliinisiin löydöksiin, potilashistoriaan ja oireisiin. Pelkästään kuvan perusteella 

annettavan diagnoosin luotettavuus saattaa olla epävarma. Garland määrittelikin 

diagnoosin ”menettelyksi, jolla saavutetaan todennäköisin johtopäätös käsillä 

olevien tosiasioiden perusteella” (Garland, 1949). Radiologisen virheen etiologia 

on monitekijäinen, joten virheiden vähentämiseksi tarvitaan ongelman syyn 

analysointia (FitzGerald, 2005). 

Kaikkeen diagnostiikkaan liittyviä virheitä on tutkimusten mukaan noin 5–20 % 

potilastapauksista (Berner & Graber, 2008; Wachter, 2010). Näistä noin 2–5 % 

liittyy kuvantamistutkimusten perusteella tehtyihin virheellisiin lausuntoihin 

(Bruno, 2017, 2019; Lee ym., 2013). Lausunnot voivat olla vääriä, virheellisiä tai 

viivästyneitä, tai lausunto voi puuttua kokonaan. Virheellisten lausuntojen syynä 

voi olla muun muassa väärä tulkinta tai se, ettei tautia havaita tai löydetään jotakin, 

mutta osa löydöksistä jää huomaamatta. Radiologiassa useimmat väärät, 
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viivästyneet tai huomaamatta jääneet diagnoosit liittyvät akuutteihin murtumiin 

(Berbaum ym., 2007; Wei ym., 2006), rintasyöpiin (Fileni ym., 2009; Pinto, 2010), 

keuhkosyöpiin (Pinto, 2010; Quekel ym., 1999) ja raskauden ajan 

ultraäänitutkimuksiin (Macones ym., 1989; Pinto, 2010). 

TT-kuvaukseen liittyvässä tutkimuksessa potilasvahinkojen osuus kaikista 

tehdyistä TT-tutkimuksista oli 0,22 %. Tästä määrästä pysyvä tai suuri haitta tai 

kuolema aiheutui alle prosentille potilaista. TT-kuvauksissa esille tulleet vahingot 

liittyivät lääkeainereaktioihin (0,077 %), lääkitys- ja kanylointiturvallisuuteen 

(0,068 %) sekä lähetteisiin (0,024 %) (Mansouri, ym., 2016b, 2016a). Lisäksi on 

huomioitava, että TT-kuvantamisprosessiin liittyvä liiallinen tai turha säteilyn 

käyttö voi nostaa potilaan saamaa kokonaissädeannosta merkittävästi (Brenner & 

Hricak, 2010; Guite ym., 2011; Power ym., 2016). 

2.3 Ensimmäisen osajulkaisun teoreettinen tausta 

Lääketieteellisen kuvantamisen tarkoituksena on tuottaa potilaalle tutkimuksesta 

mahdollisimman suurta hyötyä mahdollisimman pienellä haitalla. Tämän vuoksi on 

huomioitava useita toimintaprosesseihin liittyviä asioita. Näihin kuuluu potilaan 

suojeleminen tutkimuksessa käytettävään tekniikkaan ja teknologiaan liittyviltä 

vaaroilta, hoidossa olevien potilaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 

varmistaminen, palvelun korkeatasoisen laadun ylläpito ja henkilökunnan 

suojeleminen. Näillä keinoin tuotetaan turvallista palvelua (ESR, 2019b). 

Vuonna 1999 Institute of Medicine julkaisi Yhdysvalloissa raportin ”To Err Is 

Human”, jossa suositeltiin laadun parantamisstrategiaa potilasvahinkojen 

vähentämiseksi (Kohn, 1999). Strategian yhtenä tavoitteena oli potilasvahinkojen 

selvittäminen ja toimintatapojen kehittäminen haittatapahtumakirjausten pohjalta. 

Terveydenhuollossa haitta- ja läheltä piti -tapahtumien raportoinnin 

päätarkoituksena on lisätä potilasturvallisuutta oppimalla ongelmatilanteista 

(Fitzgerald, 2001; Hutchinson ym., 2009; Leape, 2002; Stefl, 2001; Stelfox ym., 

2006; Zygmont ym., 2017). 

Röntgendiagnostiikka on valvottua ja säänneltyä, mutta ei vaaratonta. 

Röntgentoiminta perustuu erilaisia riskejä sisältävien luvanvaraisten laitteiden ja 

monimutkaisen tekniikan käyttöön. Laitteisiin liittyviä riskejä ovat väärä käyttö, 

väärät toimintatavat, riittämätön koulutus, laiteviat sekä puutteellinen tarkastus ja 

huolto (Jabin ym., 2016; Newton ym., 2010; Smith-Bindman ym., 2012). 

Tutkimustilanteissa yleisimmät virheet tapahtuvat potilaan valmistelussa, 

tutkimuspyynnöissä ja diagnosoinnissa (Hannaford ym., 2013). Samat virheet 
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toistuvat usein, joten ne täytyy löytää ja tuoda esille ja estää niiden uusiutuminen 

(Fitzgerald, 2001). 

Suomen terveydenhuollossa tehdään potilasvahinkoihin liittyviä ilmoituksia 

eri toimijoille (Fimea, Valvira, STUK ja Potilasvakuutuskeskus) sekä erilaisiin 

sähköisiin raportointijärjestelmiin muun muassa HaiProon (Awanic Oy). 

Säteilylain (859/2018) mukaan kaikista säteilyn käyttöön liittyvistä poikkeavista 

tapahtumista, jotka ovat olennaisesti haitallisia säteilyturvallisuustyöntekijöille, 

potilaille tai ympäristölle, on tehtävä ilmoitus alaan kuuluvalle viranomaiselle 

(STM, 2018). Kun tapahtuma liittyy säteilyn käyttöön (esim. turha tai liian suuri, 

yli 10 mSv:n säteilyannos), ilmoitetaan tapahtumasta STUKille. 

Säteilyturvakeskus julkaisee myös säteilyturvallisuusohjeita (ST-oppaat), jotka 

koskevat säteilyn viranomaiskäyttöä ja säteilytoimintaa (www.stuklex.fi/st-ohje). 

Säteilyn käyttöön tarvitaan turvallisuuslupa. Suomen terveydenhuollossa oli 

vuonna 2017 käytössä 1668 lupaa (Pastila, 2018).  

Ensimmäisessä osajulkaisussa selviteltiin kuvantamisen henkilökunnan 

Säteilyturvakeskukselle tekemiä poikkeavien tapahtumien ilmoituksia. Poikkeavat 

tapahtumat liittyvät säteilyn liialliseen käyttöön tai potilastutkimusten yhteydessä 

tapahtuneisiin vahinkoihin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poikkeavien 

tapahtumien syitä, potilaiden saamaa ylimääräisen säteilyn määrää sekä tarkastella 

tapahtumien esiintyvyyttä eri modaliteettilajeissa. 

2.4 Toisen osajulkaisun teoreettinen tausta 

Lääketieteellisellä kuvantamisella on oleellinen rooli sekä potilaiden sairauksien 

diagnosoinnissa, että tiettyjen sairauksien hoidossa ja parantamisessa (ECR, 2010). 

Potilasvahingot vaikuttavat hoidon laatuun ja turvallisuuden tasoon. Potilaan 

saaman hoidon ja tutkimuksen laatua heikentää puutteellinen tai virheellinen 

tutkimus, hoidon koordinoinnin ongelmat tai hoidon epäonnistuminen. 

Potilasturvallisuusongelmat liittyvät diagnooseihin (virheelliset, väärät, epätarkat, 

viivästyneet, huomaamatta jääneet), lääkitysvirheisiin, kommunikaatio-ongelmiin, 

muuhun turvallisuuteen tai henkilökunnan osaamiseen. Potilaalla on oikeus odottaa 

hyvää ja huolellista hoitoa sekä vaatia virheiden korjaamista (Berlin, 2003; Berlin 

& Berlin, 1995; Brenner ym., 1998; Bruno, 2017; Bruno ym., 2015; Busby ym., 

2018; van den Berg ym., 2019). 

Vahingon sattuessa potilas voi hakea korvausta joko vahingonkorvauslain 

mukaisella oikeudellisella kanteella (korvaus havaitusta laiminlyönnistä) tai 

syyttämättömyyteen perustuvan järjestelmän kautta, jossa laiminlyöntiä ei tarvitse 
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näyttää toteen, vaan valitus tehdään valtiollisen tai valtion viraston hallinnoiman ja 

verovaroin rahoitetun järjestelmän kautta. Oikeudelliseen kanteeseen perustuvia 

järjestelmiä on muun muassa Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 

Lakisääteinen, syyttämättömyyteen perustuva järjestelmä on käytössä muun 

muassa Uudessa-Seelannissa ja Pohjoismaissa (Davis ym., 2003; Jonsson & 

Øvretveit, 2008).  

Suomessa lakisääteinen potilasvakuutusjärjestelmä perustuu Suomen 

potilasvakuutuslakiin 948/2019 (aik. Potilasvahinkolaki 1986/585). Laki turvaa 

sekä potilaiden että terveydenhuollon henkilöstön oikeudet. Potilaalla on lain 

mukaan oikeus hakea korvausta, jos hän on saanut sairaanhoidosta tai 

terveydenhuollosta aiheutuneen fyysisen vamman. Vahingon pitää olla syy-

yhteydessä annettuun hoitoon tai hoitamatta jättämiseen (Potilasvakuutuslaki 948 

2019; Welling, 2018).  

Suomen aiemmin säädetty vuoden 1986 Potilasvahinkolaki oli varsin 

ainutlaatuinen maailmassa, sillä vain Ruotsissa oli ollut vastaavanlainen 

potilasvakuutus vuodesta 1975. Nykyään Pohjoismaissa käytetään vältettävyyteen 

perustuvaa potilasvakuutusjärjestelmää, jonka mukaan oikein tekemällä vahingolta 

olisi vältytty. Lain mukaan korvataan henkilövahinko, joka on johtunut hoito-, 

infektio- tai tapaturmavahingosta, sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta, 

palovahingosta tai lääkkeen toimittamisvahingosta, tai vahinko katsotaan muuten 

kohtuuttomaksi potilaan terveydentilaan nähden. Potilasvahingoista oppiminen on 

tärkeää, jotta vältytään samanlaisilta tapauksilta (Potilasvakuutuslaki 948/2019; 

Ikonen & Welling, 2020; Jonsson & Øvretveit, 2008; Welling, 2018).  

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee Suomen terveyden- ja sairaanhoitoa 

koskevat potilasvahinkoilmoitukset. PVK muodostuu Suomessa 

potilasvakuutustoimintaa harjoittavista vakuutusyhtiöistä (kahdeksan yhtiötä 

vuonna 2022). Potilasvahingot ratkaistaan vahinkoja koskevan lainsäädännön 

perusteella, jolloin tarkistetaan potilasvahingon korvausperusteet ja maksetaan lain 

mukaiset korvaukset. Potilas tekee PVK:lle kirjallisen vahinkoilmoituksen, joka 

rekisteröidään. Sen jälkeen PVK hankkii tarvittavat tiedot ja selvitykset 

hoitopaikoista sekä pyytää lausunnon asiantuntijalääkäriltä. Potilasta kuullaan 

tarvittaessa, ja myös terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus antaa 

lausuntonsa. Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkäri antaa lausunnon, josta 

potilas saa kirjallisen päätöksen noin kahdeksan kuukauden kuluessa. Korvauksen 

maksun edellytyksenä potilaan vamman tulee olla jokin seuraavista: 1) hoidosta 

aiheutunut (hoitovahinko), 2) infektio, 3) tapaturma, 4) viallisen laitteen aiheuttama, 

5) hoitohuoneiston tai laitteiston aiheuttama vahinko, 6) implanttivahinko 
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(1.1.2021), 7) lääkkeen toimittamisvahinko tai 8) kohtuuton vahinko. 

Kohtuuttomana vahinkona pidetään huomattavassa epäsuhdassa potilaan vammaan, 

sairauteen tai muuhun terveydentilaan nähden syntyvää vahinkoa. Vähäisissä 

henkilövahingoissa (ihonaarmut, pienet haavat, mustelmat ym., jotka paranevat 

parissa viikossa) vahinkoa ei korvata. Näissä vahingoissa potilaan taloudellinen 

menetys ei myöskään ylitä 200 euroa (Järvelin, 2012; Potilasvakuutuslaki (PVL) 

948/2019; pvk.fi: liipo.fi). Vahingosta on esitettävä korvausvaatimus PVK:lle 

kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen tietää tai hänen olisi pitänyt tietää 

tapahtuneesta vahingosta sekä siitä aiheutuneesta seuraamuksesta. Koska 

potilasvahingot voivat tulla ilmi viiveellä, korvausta on haettava viimeistään 

kymmenen vuoden sisällä tapahtumasta (PVL 948 2019, luku 4, §31).  

Suomessa PVK käsittelee ja ratkaisee kaikki julkisen ja yksityisen sektorin 

sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon liittyvät potilasvahinkoilmoitukset. 

Hoitoprosessin ulkopuolisella hakemusten puolueettomalla käsittelyllä pyritään 

turvaamaan sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan oikeudet. PVK on 

viimeisimmän 30 vuoden aikana ratkaissut yli 200 000 sille ilmoitettua tapausta, 

joista noin 68 000 on katsottu korvattavaksi. Järjestelmästä on maksettu yli 560 

miljoonaa euroa korvauksia vahingon saaneille (Welling, 2018; www.pvk.fi). PVK 

tekee tutkimusta, laskelmia ja tilastoja, joihin on pääsy suomalaisen 

terveydenhuollon toimijoilla. On tärkeää, että tilastoista etsitään 

vahinkolukumäärien lisäksi myös taustasyitä, miksi vahinko tapahtui, ja pyritään 

tunnistamaan ne yksikön prosesseihin ja toimintakulttuuriin liittyvät tekijät, jotka 

saattavat altistaa näille vahingoille. Vuosina 2015–2017 ratkaistuissa korvattavissa 

potilasvahinkotapauksissa 20 yleisimmän perussairauden joukossa oli 15 

tautiryhmää (murtuma, nivelrikot, rintasyöpä), joista osa liittyi 

kuvantamistutkimuksiin (Welling, 2018; www.pvk.fi). 

Lääketieteelliseen kuvantamiseen kohdistuvia potilasvalituksia on tutkittu 

suhteellisen vähän (Goergen ym., 2015; Jones ym., 2010). Tutkimuksissa on 

käsitelty radiologien toimintaan kohdistuneita, hoitovahinkoihin liittyviä 

lakikanteita Yhdysvalloissa (Baker ym., 2013; Berlin & Berlin, 1995; Siegal ym., 

2017; Whang ym., 2013) ja Italiassa (Bonetti ym., 2016; Cannavale ym., 2013; 

Fileni ym., 2009). Kuvantamisella tehtäviin lausuntoihin ja diagnosointiin liittyvät 

tutkimukset ovat käsitelleet viivästynyttä diagnoosia (Kim & Mansfield, 2014), 

virheellistä diagnoosia (Goergen ym., 2015) sekä radiologin roolia 

virhetapahtumassa (Brady, 2017; Busby ym., 2018 Graber, 2013; Siegal ym., 2017). 

Yleisimmät virhetyypit liittyivät riittämättömiin havaintoihin, puutteelliseen 

päättelyyn, löydöksen sijaintiin ja tulkintaan (Brady ym., 2012; Kim & Mansfield, 
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2014; Pinto ym., 2011). On tutkittu myös, että riski mahdollisesta lakikanteesta 

lisää kuvantamistutkimusten käyttöä lähettävien lääkäreiden keskuudessa (Li & 

Brantley, 2015).  

Potilaiden kuvantamisesta tekemien korvausvaatimusten (medical malpractice, 

medicolegal closed claims) perusteella yli puolet (57,8 %) kohdistui 

diagnostiikkaan (Siegal ym., 2017). Eniten korvausvaatimuksia kohdistui TT-

tutkimuksiin (15–30 %), natiiviröntgenkuvauksiin (30–45 %; mammografian 

osuus 11–17,5 %), magneettitutkimuksiin (7–10 %) ja ultraäänitutkimuksiin (4–

16 %) (Goergen ym., 2015; Jones ym., 2010; Siegal ym., 2017). 

Tässä toisessa osajulkaisussa tutkittiin suomalaisten potilaiden ja heidän 

omaistensa PVK:lle tekemiä lääkinnälliseen kuvantamiseen liittyviä 

potilasvahinkoilmoituksia. Ilmoituksia oli vuosina 1999–2017 tehty 1349 

kappaletta. Tutkimuksessa selvitettiin vahinkoilmoitusten syitä ja perusteita sekä 

sitä, mihin tutkimusmodaliteetteihin (röntgen, magneetti, ultraääni) ne kohdistuvat. 

Tavoitteena oli myös selvittää PVK:n ilmoittamat perusteet sekä hyväksyttyihin 

että evättyihin vahingonkorvauksiin. 

2.5 Kolmannen osajulkaisun teoreettinen tausta 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on asettanut maailmanlaajuiset painopisteet 

potilasturvallisuuden tutkimukselle (Jones ym., 2010; WHO, 2008). Näiden 

suositusten avulla pyritään lisäämään tietoa vaaralliseen hoitotapahtumaan 

johtaneista taustaprosesseista sekä erilaisista organisatorisista tekijöistä, kuten 

viestinnästä, koordinoinnista, inhimillisistä tekijöistä ja 

potilasturvallisuuskulttuurista. WHO painottaa haittatapahtumien taustalla olevien 

prosessien ymmärtämistä ja selvittämistä. Kun haittatapahtumien epidemiologia ja 

syyt ymmärretään, löydetään myös haittoja vähentäviä ratkaisuja. Koska 

terveydenhuolto kuuluu korkean riskin toimialaan (vrt. lentäminen, ydinvoimala), 

tarvitaan vaaratapahtumatietojen keräämiseen tehokkaita raportointijärjestelmiä. 

Raportoinnilla taataan toiminnan luotettavuutta ja helpotetaan tilanteiden 

analysointia. Tarvitaan myös läheltä piti -tilanteiden keruuta ja tutkimista, sillä 

niiden ratkaiseminen voi estää samankaltaisen tapahtuman toistumisen (Bailey ym., 

2016; Jones ym., 2010; Kruskal ym., 2008). 

Monet maat ovat perustaneet kansallisia järjestelmiä, joilla kerätään tietoa 

vakavista potilasturvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista. Kansallisten ja 

paikallisten organisaatioiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää vakavia 

tapahtumia haittatapahtumista saadun tiedon avulla (Kruskal ym., 2008). 
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Potilasturvallisuuteen liittyvät ilmoitusjärjestelmät ovat tyypillisesti tietokantoja, 

joihin kaikki terveydenhuollossa työskentelevät voivat tehdä raportteja vaara-, 

haitta- ja läheltä piti -tapahtumista. Raportointi on yleensä vapaaehtoista. Saatu 

tieto analysoidaan ja käytetään terveydenhuollon organisaatioiden prosessien 

parantamiseen (EU 2014; Holmström, 2017; Jylhä, 2017). Näiden 

retrospektiivisten raporttien ongelmana on erilaisten vaaratapahtumien 

aliraportointi, alianalysointi ja vähäinen hyödyntäminen turvallisten käytäntöjen 

kehittämisessä (Classen ym., 2011; Murff ym., 2003; Noble & Pronovost, 2010; 

Rafter ym., 2015). 

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että sairaalahoidon haitat 

kohdistuvat noin 10–30 % potilaista. Näistä vakavien haittojen osuus on kaksi 

prosenttia (Jones ym., 2010; Runciman ym., 2009; Runciman, 2002). 

Lääketieteellisen kuvantamisen rooli on näissä haittatapahtumissa jäänyt vähälle 

huomiolle (Jones ym., 2010). Lääkevahinkoihin liittyviä tapauksia on tutkittu 

paljon, ja niitä koskevaa tietoa kerätään Medication Error Reporting (MER) -

järjestelmään. MER-järjestelmää käytetään muun muassa Isossa-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa (Doupi, 2009; Holmström, 2017; Kohn ym., 1999; Noble & 

Pronovost, 2010). Myös Kanadassa on lääkitystapausten raportointi- ja 

ennaltaehkäisyjärjestelmä (Canadian Medication Incident Rerporting and 

Preventing System), joka huolehtii lääkevahinkojen raportoinnista ja ehkäisystä 

(Johnson, 2003; Patel & Balkrishnan, 2010).  

Useilla mailla on omat potilastapahtumarekisterit, mutta vain harvoilla on oma 

rekisteri lääketieteellisen kuvantamisen haittatapahtumista. Australiassa ja 

Uudessa-Seelannissa on käytössä Radiology Events Register (RaER) -tietokanta. 

Se mahdollistaa lääketieteellisen kuvantamisen yhteydessä tapahtuvien vaara-, 

haitta- ja läheltä piti -tilanteiden raportoinnin (Hannaford ym., 2013). RaER on 

sähköinen, web-pohjainen tapausten raportointijärjestelmä, joka perustuu 

vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja anonymiteettiin. Tietoa kerätään 

narratiivisten tekstien avulla tapahtumista, tuloksista, vahinkoon johtaneista 

tekijöistä sekä siitä, miten tapahtumia voitaisiin ehkäistä tai vähentää. RaER ei 

korvaa valtio- ja sairaalakohtaista tapahtumaraportointia, mutta se on osa 

Australian laadunvarmistustoimintaa ja lailla suojattu (Hannaford ym., 2013; Jones 

ym., 2010). 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti Suomessa vuonna 2005 

potilasturvallisuustoiminnan kansallisen tason koordinoinnin ja strategisen 

ohjauksen. Ohjausryhmä keskittyi kolmeen potilasturvallisuuden osa-alueeseen: 1) 

koulutus ja kulttuuri, 2) potilasturvallisuuden työkalut ja 3) 



37 

potilasturvallisuusraportointi (Doupi, 2009). Suomen terveydenhuoltojärjestelmä 

perustuu kunnalliseen perusterveydenhuoltoon (n. 190 yksikköä), 

erikoissairaanhoitoon (20 sairaanhoitopiiriä), työterveyshuoltoon ja yksityisiin 

palveluihin. Järjestelmän rahoitus on hajautettu useille eri resursseille: valtio, 

kunnat, kotitaloudet, vapaaehtoinen yksityinen vakuutus ja valtion sairausvakuutus. 

Sairaanhoitopiirit vastaavat kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja 

muiden kuntien tuottamien terveydenhuollon erityispalvelujen kehittämisen 

ohjauksesta ja laadunvalvonnasta (Doupi, 2009; STM, 2020; Tynkkynen ym., 

2016).  

Suomen palvelujärjestelmää (sosiaali-ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi) 

koskeva uusi Laki hyvinvointialueesta (611/2021), tuli voimaan 1.7.2021. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (612/2021) tulee voimaan 1.1.2023. 

Uuden lain mukaan sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille, 

jotka tuottavat palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkivat ne 

yksityisiltä tai eri järjestöiltä (kuntaliitto.fi). Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu 

suurimmalta osaltaan valtion rahoitukseen ja osin asiakas- sekä käyttömaksuihin 

(soteuudistus.fi).  

Suomessa useat terveydenhuollon organisaatiot käyttävät 

potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien keräämisessä ja analysoimisessa 

kaupallisia sähköisiä vaaratapahtumailmoitusjärjestelmiä, joista HaiPro on Awanic 

Oy:n kehittämä järjestelmä (Awanic Oy, 2015c). 

Vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä kehitettiin vuonna 2006 ja otettiin käyttöön 

vuonna 2007 yhteistyössä Lääkelaitoksen, terveydenhuollon yksiköiden ja Valtion 

teknisen tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa. Ilmoitusjärjestelmä kerää 

terveydenhuollon vaaratapahtumiin liittyviä raportteja, jotta niistä saatavaa tietoa 

voidaan hyödyntää laadun ja turvallisuuden kehittämisessä (Ruuhilehto, 2008). 

Tällä hetkellä HaiPro-työkalua käyttää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon 

yksikköä (www.awanic.fi). Vaaratapahtumailmoitusjärjestelmän tarkoituksena on 

kiinnittää huomiota ja mahdollisesti joko estää kokonaan vaaratapahtumien 

toistuminen tai vähentää toistumisen todennäköisyyttä. Vaaratapahtumatiedon 

keräämisen lisäksi järjestelmän tarkoituksena on tukea eri toimialueiden toiminta-, 

turvallisuus- ja johtamisjärjestelmää (Helovuo ym., 2015; Knuuttila ym., 2007). 

Terveydenhuollon henkilökunta raportoi lääketieteellisiin hoitoihin ja 

tutkimuksiin ja myös kuvantamistutkimuksiin liittyneitä vaaratapahtumia. 

Tietokannan ja sen sisällön avulla on mahdollista selvittää, millaisia raportoitavat 

vaaratapahtumat ovat, millaisia mekanismeja niihin liittyy sekä millä keinoin niitä 

pyritään estämään. Tiedot kerätään verkkopohjaisilla 



38 

vaaratapahtumailmoituslomakkeilla. Lomake sisältää ennalta määritetyt 

poimintalistat ja vapaat tekstiosuudet (Härkänen ym., 2015; Holmström ym., 2015; 

Knuuttila ym., 2007). Raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, nimettömyyteen, 

luottamuksellisuuteen ja syyttelemättömyyteen. Aineistosta saadaan tietoa 

tapahtuneesta ja siitä, mitä tapahtumasta on opittu, sekä ehdotuksia, miten 

potilasturvallisuusprosessia voidaan kehittää jatkossa. Suomen 

Potilasturvallisuusyhdistys (SPTY ry) hallinnoi HaiPro-järjestelmällä kerätyn 

vaaratapahtumaraportoinnin tutkimustyötä (Doupi, 2009; Holmström ym., 2015; 

www.awanic.fi; www.spty.fi). Vaaratapahtumatiedot kerätään pääasiassa 

paikallisella ja organisaatiotasolla eikä niitä analysoida ja hyödynnetä alueellisella 

tai kansallisella tasolla (Doupi, 2009; Holmström ym., 2015; Knuuttila ym., 2007). 

Tässä kolmannessa osajulkaisussa karakterisoitiin ensimmäistä kertaa 

Suomessa vuosina 2007–2017 tehtyjä lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyviä 

potilasturvallisuuden vaaratapahtumia. Osajulkaisussa tarkasteltiin henkilökunnan 

tekemiä ilmoituksia kuvantamisen vaara-, haitta- ja läheltä piti -tilanteista, 

tapahtumien syistä sekä niiden aiheuttamista potilashaitoista ja -riskeistä. Lisäksi 

selvitettiin esihenkilöiden arvioita vaaratapahtumiin liittyneistä riskeistä ja toimista 

vaaratapahtumien ehkäisemiseksi.  
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3 Tutkimuksen tarkoitus  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selvittää Suomen 

kuvantamisyksiköissä tapahtuneita potilasturvallisuuden vaaratilanteita. 

Tutkimuksen avulla pyritään tuottamaan uutta tietoa kuvantamiseen liittyvistä 

erilaisista vaaratapahtumista. Tähän tutkimukseen tarvittava tieto kerätään kolmen 

toimijan tilastoista. Säteilyturvakeskuksen tiedot koostuvat kuvantamisen 

henkilökunnan tekemistä säteilyturvallisuuspoikkeamailmoituksista. Poikkeava 

tapahtuma voi johtaa vaaratapahtumaan. Potilasvakuutuskeskuksen tilastotiedot 

sisältävät kuvantamistutkimuksiin liittyviä potilaiden tai heidän omaistensa 

tekemiä potilasvahinkoilmoituksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

vaaratapahtumien raportointijärjestelmästä kerätyt tiedot sisältävät 

terveydenhuoltohenkilökunnan tekemiä ilmoituksia kuvantamistapahtumiin 

liittyvistä vaara-, haitta- ja läheltä piti -tapahtumista. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

hyödyntää Suomen kuvantamisyksiköissä lisäämällä tietoa kuvantamisen 

potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja haittatapahtumista, jotta niitä voidaan 

joko ehkäistä ennakolta tai muuten vähentää niiden syntymistä. Tavoitteena on 

siten lisätä kuvantamisen potilasturvallisuutta ja vähentää vaaratapahtumista 

aiheutuvia haittoja. 

Tutkimuskysymykset 

1. Millaisia kuvantamistutkimusten potilasturvallisuuteen liittyviä 

säteilyturvallisuuspoikkeamia säteilyn käyttäjät ilmoittivat 

Säteilyturvakeskukselle vuosien 2007–2017 aikana ja mitä olivat näihin 

poikkeamiin johtaneet syyt? (I) 

2. Millaisia kuvantamiseen liittyviä vahinkoilmoituksia potilaat ja omaiset 

tekevät Potilasvakuutuskeskukselle ja millaisiin ratkaisuihin näiden 

ilmoitusten perusteella on päädytty? (II) 

3. Millaisia kuvantamistutkimuksiin liittyviä potilaisiin kohdistuneita 

vaaratapahtumia terveydenhuollonhenkilökunta ilmoittaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmään? Miten 

esihenkilöiden arvioivat vaaratapahtuman riskiä suhteessa potilashaittaan ja 

miten haittatapahtuman toistumista pyrittiin ehkäisemään? (III) 

4. Millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä kuvantamiseen liittyvistä 

vaaratilanteista eri toimijoilta saatujen tietojen perusteella? 
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4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Tutkimuksen suunnittelu 

Tämä väitöskirja perustuu retrospektiiviseen rekisteripohjaiseen tutkimukseen, 

jossa analysoitiin sähköisiin järjestelmiin kirjattuja kuvantamiseen liittyviä 

vaaratapahtumia. Tutkimuksen painopisteenä oli kuvata säteilyn käyttöön liittyviä 

poikkeavia tapahtumia (I), potilaiden ilmoittamia potilasvahinkoja (II) ja 

kuvantamisen prosessiin liittyviä vaaratapahtumia sekä niiden johdosta tehtyjä 

toimenpiteitä (III). Tutkimus tehtiin käyttäen erilaisia kvantitatiivisia ja 

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä sekä useita eri lähteitä, jotta saatiin 

muodostettua tarkempi ja laajempi yleiskuva kuvantamisen vaaratapahtumista 

(Creswell & Clark, 2018; Vilkka, 2021). 

Tutkimuksen tiedoista osa (I, II) on kerätty koko Suomessa tehdyistä 

ilmoituksista ja kolmas osajulkaisu kattoi lähes koko Suomen. Tutkimusaineisto 

koostui kolmesta tilastosta: 1) kuvantamisen henkilökunnan 

Säteilyturvakeskukselle (STUK) tekemät poikkeavien tapahtumien ilmoitukset, 2) 

potilaiden ja omaisten Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tekemät 

potilasvahinkoilmoitukset ja 3) terveydenhuoltohenkilökunnan sähköiseen 

vaaratapahtumailmoitusjärjestelmään (HaiPro) tekemät ilmoitukset. Tutkimus 

rajattiin käsittämään lääketieteellisen kuvantamisen yleisimmät tutkimuslajit eli 

röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimukset sekä näihin liittyvät toimenpiteet.  

Ensimmäisessä osajulkaisussa tutkittiin ylimääräisen tai liiallisen säteilyn 

käyttöön liittyviä tapahtumia, toisessa potilaisiin kohdistuneita vaaratapahtumia ja 

kolmannessa koko kuvantamisen prosessiin liittyviä vaaratapahtumia. Kaikissa 

osajulkaisuissa huomioitiin sekä kansalliset että kansainväliset näkökulmat. 

Kuviossa 3 on esitetty terveydenhuollon kuvantamistutkimuksissa käytössä olevat 

tutkimuslajit. Tähän tutkimukseen on otettu mukaan röntgen- (poissulkien 

hammaskuvaukset), magneetti- ja ultraäänitutkimukset. Keltaiset kolmiot 

edustavat tutkimuslajin (sähkömagneettinen säteily tai magneettikentän vetovoima) 

mahdollisuutta aiheuttaa potilaalle väärin käytettynä välitöntä vaaraa. Kuvatekstien 

keltainen väripohja edustaa kyseisissä tutkimuksissa lähteenä käytettävää säteilyä, 

joka voi olla sähkömagneetista (röntgensäteily) tai hiukkassäteilyä (isotooppi) 

(Rantanen, 2000; Rytömaa, 2003). 
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Kuvio 3. Terveydenhuollon kuvantamistutkimustavat (Kuviot CC0-lisenssi). 
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4.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kolmelta erilaisia 

vaaratapahtumaraportteja tutkivilta ja tallentavilta toimijoilta. Näihin kuuluivat 

Suomen Säteilyturvakeskus (STUK), Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja Suomen 

Asiakas- ja potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) ry. Kuviossa 4 esitetään tarkemmin 

tutkimuksessa mukana ollut aineisto ja sen keruumenetelmät. Tutkimuksessa 

käytetty aineisto saatiin kaikilta toimijoilta Excel-taulukkomuodossa (Microsoft 

365 Excel, 2016), joissa muuttujat oli luokiteltu kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

ryhmiin. Jokaisesta kolmesta Excel-taulukosta muodostettiin oma IBM SPSS 25 -

taulukko (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), jonka avulla laskettiin muuttujien 

lukumäärät, prosenttiosuudet, muuttujien jakautuminen sekä niiden väliset 

riippuvuussuhteet.  

Tutkimusaineiston sisältämää narratiivista tietoa analysoitiin luokittelemalla 

ne alakategorioihin SPSS-taulukkoon. Narratiivista tietoa analysoitiin vain niiltä 

osin kuin se tässä tutkimuksessa katsottiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. 

Aineistojen jakaminen kategorioihin ja alakategorioihin on esitetty erikseen 

jokaisen artikkelin kohdalla. Kuviossa 4 on esitetty tutkimuksen aineiston keruussa 

käytetyt menetelmät. 

Kuvio 4. Tutkimusaineiston keruumenetelmät. 
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4.3 Aineiston sisällön luokittelu 

Tilastoista saatava aineisto analysoitiin käyttäen sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia menetelmiä. Määrällisten metodien avulla tutkittiin ilmoitettujen 

vahinkotapausten määrää ja tyyppiä. Laadullisten metodien avulla etsittiin 

tapahtumien taustalla olevia syitä ja mahdollisia ongelmien ratkaisuehdotuksia. 

Määrällinen aineisto koostui poikkeaviin tapahtumiin (STUK), 

potilasvahinkoilmoituksiin (PVK) ja vaaratapahtumailmoituksiin (HaiPro) 

liittyvien tilastojen luokittelumuuttujista. Vaaratapahtumailmoitusten 

luokittelumuuttujia olivat esimerkiksi tapahtuman luonne ja tapahtumatyyppi. 

Liitteessä 1 esitetään tarkemmin tutkimukseen liittyneet eri tietolähteistä saadut 

tiedot. 

Laadullinen aineisto koostui potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon 

henkilökunnan kirjoittamista vaaratapahtumaselostuksista. Saadusta narratiivisesta 

aineistosta oli pyritty jo etukäteen poistamaan kaikki tunnistamiseen (henkilö, 

sosiaaliturvatunnus, osoite, sairaala, paikkakunta, laitetoimittaja) liittyvät tiedot. 

Suuren aineistomäärän vuoksi joitakin tunnistetietoja oli jäänyt, mutta tutkija poisti 

ne tarpeettomina. Narratiivista aineistoa ei voitu täysin hyödyntää tässä 

tutkimuksessa sen suuren määrän ja laajan sisällön vuoksi. Eniten kertomuksellista 

sisältöä hyödynnettiin säteilyturvallisuuteen liittyvien poikkeavien ilmoitusten 

analysoinnissa (Osajulkaisu I).  

Tiedon hankinnassa keskityttiin tapahtuman luonteeseen ja sen seurauksiin 

sekä tapahtuman johdosta tehtyihin toimenpiteisiin tai johtopäätöksiin. Aineisto 

kattoi koko Suomen, ja sitä kerättiin usean vuoden ajalta, joten tuloksia voitaneen 

pitää suhteellisen kattavana otoksena kuvantamisen potilasturvallisuuteen 

liittyvistä vaaratapahtumista.  

Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen alkuperäiset tietolähteet (N), 

tutkimukseen hyväksytyt lähteet (n) ja hyväksyttyjen lähteiden prosentuaaliset 

osuudet. Lisäksi taulukossa on ilmoitettu lähteiden keruuaika ja arvioitu 

vuosittaisten ilmoitusten määrää, joka laskettiin tähän tutkimukseen hyväksytyistä 

ilmoituksista (n). Taulukkoon liittyvistä tilastoista kerrotaan tarkemmin kyseisten 

osajulkaisujen tutkimusasetelmaa sekä aineiston keruuta ja analysointia 

esittelevissä luvuissa.  
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt tietolähteet. 

Tietolähteet Kaikki 

ilmoitukset  

(N) 

Hyväksytyt 

ilmoitukset 

(n) 

Hyväksymis-

prosentti 

(%) 

Tilastojen 

keruuaika 

 

Ilmoitusten 

vuosittainen 

keskiarvo 

(kpl) 

Ilmoitusmäärien 

osuus 

vuosittain 

(%) 

Poikkeavat tapahtumat, 

STUK 

312 293 94,0 

 

2010–

2017 

39 4,6 

Potilasvahinkoilmoitukset, 

PVK 

1349 1054 78,1 1991¹–

2017 

103 12,1 

Terveydenhuollon 

vaaratapahtumat 

(HaiProt)  

7411 7287 98,3 2007–

2017 

674 83,3 

Yhteensä 9072 8634 95,2 1991¹–

2017 

816 100 

¹ Vuosina 1991–2006 kuvantamiseen liittyviä potilasvahinkoilmoituksia tehtiin yhteensä 14 kpl. 

4.4 Kuvantamisen poikkeavat tapahtumat Suomessa (I) 

4.4.1 Tutkimusasetelma 

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi luvan Suomessa tapahtuneiden säteilyn käyttöön 

liittyvien poikkeavien tapahtumien tutkimiseen vuonna 2018 (Osajulkaisu I). 

STUK toimitti tilastot sähköisesti Excel-taulukon muodossa. Säteilyn käytön 

poikkeaviin tapahtumiin (nyk. säteilyturvallisuuspoikkeama) liittyvät tiedot 

kerättiin vuosilta 2010–2017. STUK on kerännyt säteilyturvallisuuspoikkeamiin 

liittyvää tietoa sähköisessä muodossa vuodesta 2010 lähtien. Vuosittain STUK saa 

keskimäärin yhden heti ilmoitettaviin poikkeamiin liittyvän raportin noin 80 000–

100 000 radiologista tutkimusta tai toimenpidettä kohden. 

Turvallisuusmerkitykseltään vähäisempiä, kootusti ilmoitettavia poikkeamia, 

raportoidaan keskimäärin yksi 4000–5000 röntgentutkimusta tai toimenpidettä 

kohden (Ruonala, 2019).  

Stukilta saatuja ilmoituksia oli 312 kappaletta, joista 293 kappaletta (94 %) 

hyväksyttiin mukaan tutkimukseen. Säteilytutkimuksista otettiin mukaan 

perinteinen röntgenkuvaus, tietokonetomografia (TT)-, läpivalaisututkimukset, 

verisuonitutkimukset ja -toimenpiteet (angiografiat ja interventiot) sekä 

rintarauhasen tutkimukset eli mammografiat. Tutkimusaineistoon ei otettu mukaan 

sädehoitoon, isotooppeihin, kardiologiaan, hammastutkimuksiin, 

leikkaussalitoimintaan ja eläinlääkintään liittyneitä ilmoituksia (n=19).  
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4.4.2 Aineiston keruu ja analysointi 

Ensimmäinen osajulkaisu käsitteli Säteilyturvakeskukselle tehtyjä poikkeavien 

tapahtumien ilmoituksia. Säteilyasetuksessa (1512/1991, §17) on määritelty, että 

STUKille on ilmoitettava viipymättä säteilyn käyttöön liittyvä poikkeava 

tapahtuma, jonka seurauksena turvallisuus säteily-ympäristössä tai sen 

käyttöpaikalla vaarantuu. Ilmoitukset pitää tehdä aina silloin, kun potilas altistuu 

tarpeettomasti säteilylle esimerkiksi laitteiden toimintahäiriöissä tai jos 

henkilötunnus on jäänyt tarkistamatta ja tämän seurauksena kuvataan väärä henkilö. 

Ilmoitus täytyy tehdä myös muista havainnoista ja tiedoista, joilla on merkitystä eri 

henkilöiden tai ympäristön säteilyturvallisuudelle (Pastila, 2017). STUKille ei 

tehdä ilmoituksia ultraääni- ja magneettitutkimuksiin liittyvistä vaaratapahtumista, 

joten nämä tutkimusmodaliteetit eivät kuuluneet ensimmäiseen osajulkaisuun. 

Säteilyturvakeskukselle lähetettiin Suomen kuvantamisen yksiköistä kaikkiaan 

483 poikkeaviin tapahtumiin liittyvää raporttia vuosien 2010–2017 aikana. 

Raporteista 312 liittyi radiologiseen kuvantamiseen ja 171 isotooppilääketieteeseen. 

Tutkimuksesta rajattiin pois hammas-, leikkaussali-, sädehoito- ja kardiologisiin ja 

eläinkuvauksiin liittyneet tutkimukset sekä isotooppilääketieteelliset tutkimukset 

(yhteensä 190 raporttia), koska näitä tutkimuksia tehdään myös muualla kuin 

radiologisissa yksiköissä. Analysoitavien raporttien lopullinen määrä oli n=293. 

4.5  Kuvantamistutkimuksiin liittyvät potilasvahinkoilmoitukset (II) 

4.5.1 Tutkimusasetelma 

Toinen osajulkaisu käsitteli potilaiden tai heidän omaistensa tekemiä 

kuvantamistutkimuksiin liittyneitä vahinkoilmoituksia Potilasvakuutuskeskukselle 

(PVK). Ilmoitus täytyy tehdä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun potilas on saanut 

tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta. Korvausta tulee hakea kymmenen 

vuoden sisällä tapahtumasta (PVK, 2022). Potilasvakuutuskeskus (PVK) antoi 

luvan osajulkaisussa II käytettyyn tutkimusaineistoon ja toimitti tutkimustiedot 

Excel-taulukon muodossa vuonna 2018. 

4.5.2 Aineiston keruu ja analysointi 

Tilastot kerättiin pääosin vuosilta 2007–2017, mutta mukana oli myös muutamia 

aiempina vuosina (1991–2006, 14 kpl) tehtyjä ilmoituksia, jotka hyväksyttiin 
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tutkimukseen. Kaikkiaan ilmoituksia oli tehty N=1349. Aineistosta poistettiin 

kardiologisiin sydäntutkimuksiin ja erilaisiin leikkauksiin liittyvät 

vahinkoilmoitukset (n=295). Kaikkiaan tutkimukseen mukaan otettavia 

potilasvahinkoilmoituksia oli 1054 (78,1 %). Tehdyistä ilmoituksista tutkittiin 

korvauksen hakemisen syy, kuvaus sattuneesta vahingosta, vahingonsattumisvuosi 

sekä mihin radiologian erikoisalaan tapahtuma liittyi. Lisäksi tarkasteltiin PVK:n 

antamien kielteisten tai myönteisten korvauspäätösten perusteita.  

4.6 Terveydenhuoltohenkilökunnan ilmoittamat kuvantamista 

koskevat potilasturvallisuustapahtumat (III) 

4.6.1 Tutkimusasetelma 

Kolmanteen osajulkaisuun kerättiin tietoa kuvantamistutkimuksiin liittyvistä 

terveydenhuollon sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (HaiPro) tehdyistä 

potilasvaaratapahtumista. Myös läheltä piti -tapahtumat ilmoitetaan sähköiseen 

järjestelmään. Lupa tutkimusaineiston käyttöön saatiin Suomen Potilas- ja 

asiakasturvallisuusyhdistykseltä (SPTY ry) vuonna 2018. Awanic Oy keräsi tiedot 

verkkopohjaisesta kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien 

raportointijärjestelmästä ja lähetti ne tutkijalle vuonna 2020 Excel-

taulukkomuodossa. Aineisto käsitti vuosien 2007–2017 aikana tehdyt 

kuvantamisen toimintoihin liittyneet potilasturvallisuustapahtumailmoitukset. 

4.6.2 Aineiston keruu ja analysointi 

Aineiston keruu aloitettiin vuodesta 2007, jolloin HaiPro-ilmoitusten testaus alkoi 

muutamissa Suomen terveydenhuoltoyksiköissä. Tutkimukseen kuuluva aineisto 

kerättiin hakusanojen avulla, sillä sähköisessä HaiPro-kaavakkeessa ei ole erikseen 

valittavana kohtaa kuvantamista koskeville ilmoituksille. Kuvantaminen, 

laboratorio- ja isotooppitutkimukset ovat samassa ryhmässä, joten kuvantamiseen 

liittyvät tapaukset oli poimittava erikseen. Henkilökunnan ammattinimikkeen 

vaihtoehdoissa ei ole erikseen ilmoitettuna radiologin tai röntgenhoitajan ammattia, 

vaan on valittava ”lääkäri”, ”sairaanhoitaja” tai ”muu”. Kohtaan ”muu” voi 

kirjoittaa varsinaisen ammatin. 

Tähän tutkimukseen osallistui 125 radiologian osastoa 18 sairaanhoitopiiristä 

ja muilta sosiaali- ja terveyspalvelualueilta. Mukaan otettiin kaikki kuvantamista  
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koskevat ilmoitukset. HaiPro-ilmoituksen voivat tehdä terveydenhuollon 

yksikössä työskentelevien henkilöiden lisäksi myös potilaat ja heidän omaisensa. 

Osa raporteista oli vaillinaisia, mutta lomakkeet hyväksyttiin, jos tärkeimmät 

kohdat oli täytetty. Kaikkiaan potilasturvallisuustapahtumailmoituksia oli tehty 

7411 kappaletta (N), joista tutkimukseen otettiin mukaan n=7287 kappaletta (98, 

3%). Mukaan ei otettu isotooppitutkimuksiin, sädehoitoon ja testaukseen liittyviä 

raportteja eikä myöskään kaksoiskappaleita (sama ilmoitus tehty kahdesti) tai 

kuvantamistutkimuksiin liittymättömiä ilmoituksia, yhteensä n=124 kappaletta.  

Kuvantamisen potilasturvallisuustapahtumia koskevat tiedot analysoitiin 

verkkopohjaisista lomakkeista ja vapaiden tekstien kuvauksista. 

Potilasturvallisuustapahtumien raportointiprosessin kulku on esitetty pääpiirteittäin 

kuviossa 5. Terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa sekä oman 

yksikkönsä että yksikön, jossa potilaaseen kohdistui turvallisuuteen liittyvä 

tapahtuma. Samalla raportoidaan päivämäärä, kellonaika ja tapahtumapaikka (esim. 

kuvaushuone) ja valitaan tapahtuman luonteeksi haitta- tai läheltä piti -tapahtuma. 

Lisäksi ilmoitetaan tiedot tapahtuman tyypistä sekä tarkempi kuvaus itse 

tapahtumasta, sen seurauksista potilaalle ja yksikölle, olosuhteista ja muista 

tapahtumaan mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä. Tapahtumien syyt luokitellaan 

kahdeksaan pääluokkaan: lääke- tai varjoaine, tiedonkulku tai tiedonhallinta, muu 

hoito tai seuranta, laboratorio/kuvantaminen, laite tai sen käyttö, 

onnettomuus/vamma/vahinko, invasiivinen toimenpide tai diagnoosiin liittyvä. 

Kuvio 5. Potilasturvallisuustapahtuman ilmoitus-ja käsittelyprosessi. (Mukautettu CC 

BY 4.0 lisenssin alainen kuva Julkaisusta III © 2022 Authors). 

Esihenkilö, yleensä osastonhoitaja tai osastonylilääkäri, tarkastaa 

tapahtumaraportin ja määrittää riskitason kaavakkeessa olevien luokkien avulla. 

Luokat ovat merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä ja vakava. 

Riskitasoa valittaessa mietitään, mitä tällaisesta tapahtumasta voi vastaavassa 

yksikössä tyypillisesti seurata samankaltaiselle potilaalle. Tarkoituksena ei ole 

kirjata mahdollisia kyseiseen potilaaseen kohdistuneita vakavia seurauksia, vaan 
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mitä yleisesti olisi voinut tapahtua. Esihenkilö tarkastelee tapahtumaan 

vaikuttaneita tekijöitä ja ehdottaa, millaisiin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta 

ryhdytään. Myös raportoija voi tehdä parannusehdotuksen, jonka esihenkilö arvioi 

ja voi ottaa kehittämisen lähtökohdaksi.  

Valittavien kehittämisehdotusten vaihtoehdot ovat: 1) ei toimenpiteitä, 2) 

informoidaan/keskustellaan tapahtumasta, 3) ohjataan ylemmälle tasolle 

päätettäväksi tai 4) suunnitellaan kehittämistoimenpide. Jos tapahtuman vuoksi ei 

ryhdytä toimenpiteisiin, täytyy perustella, miksi toimenpiteitä ei tarvita. Asiasta 

informoitaessa valitaan, keiden kanssa asiasta keskustellaan, esimerkiksi; otetaan 

puheeksi omassa yksikössä, viedään tiedoksi toiseen yksikköön tai yksikön 

ulkopuolelle. Kun asia viedään päätettäväksi ylemmälle tasolle, valitaan syyksi 

joko tapauksen vakavuus tai toistuvuus, tuen tarve, muuten poikkeava tilanne tai 

muut syyt. Jos päätetään suunnitella kehittämistoimenpide, valitaan, mihin se 

kohdistuu; ovatko kyseessä toimintatavat tai -menettelyt, tietotekniikka, laitteet tai 

tarvikkeet, tiedonvälitys, koulutus, johtaminen tai jokin muu. Lisäksi kirjataan, 

mitä tehdään ja kuka asiaa hoitaa. Kun toimenpide on tehty, kirjataan sen 

toteutuminen (Awanic, 2022). 
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5 Tulokset 

5.1 Kuvantamisen vaaratilanneilmoitukset Suomessa 

Tässä luvussa esitellään päätutkimustulokset käyttämällä kahta teemaa. 

Ensimmäiseksi selitetään kuvantamisen vaaratilanteisiin liittyneitä ilmiöitä 

kuvailemalla tutkimukseen liittyvää kolmea tietolähdettä: 1) STUKin tilastot, 2) 

Potilasvakuutuskeskuksen tilastot ja 3) sähköiseen HaiPro-ilmoitukseen perustuvat 

potilasturvallisuustapahtumat. Toiseksi esitetään tutkimusdatan tuloksista tehty 

yhteenveto.  

5.1.1 Liialliseen tai turhaan säteilyn käyttöön liittyneet 

säteilyturvallisuuspoikkeamat 

STUKilta saaduista säteilyturvallisuuspoikkeamailmoituksista analysoitiin 94 % 

(n=293). Ensimmäisinä vuosina tapahtumien kirjaaminen oli vielä vähäistä, 

vuosina 2010–2011 kirjattiin vain 16 ilmoitusta. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 

ilmoitusten määrä oli keskimäärin 46 ilmoitusta vuodessa. Eniten ilmoituksia 

tehtiin tietokonetomografiaan liittyneistä poikkeavista tilanteista (68,3 %, n=200) 

ja toiseksi eniten natiiviröntgentutkimuksista (27,6 %, n=81). Läpivalaisuun, 

mammografiaan, angiografiaan ja interventiotoimenpiteisiin liittyvien ilmoitusten 

määrä oli suhteellisen pieni, yhteensä 4,1 % (n=12).  

Potilaan katsotaan altistuneen tarpeettomasti säteilylle, jos tutkimus joudutaan 

uusimaan. Uusinnan syitä voivat olla väärä potilas (nimi ja henkilötunnus 

tarkistamatta), väärä tutkimus tai ohjelma (TT-tutkimus), väärä puoli (vasen/oikea) 

tai väärä kohde (esim. polvi tai nilkka), potilaan liikkuminen tutkimuksen aikana, 

tehosteaineen käytön epäonnistuminen, kuvan katoaminen tai laitteisiin liittyvät 

ongelmat. Tutkimuksessa tuli ilmi, että suurin osa tarpeettomalle säteilylle 

altistuneista potilaista oli aikuisia (82,9 %, n=243). Heistä enemmistö (86,5 %, 

n=173) altistui tarpeettomalle tai liialliselle säteilylle TT-tutkimuksessa. Läheltä 

piti -tapauksiin liittyviä ilmoituksia oli yksi, jonka syynä oli laiteviasta aiheutunut 

häiriö. Lapsiin (0–16-vuotiaat) liittyviä tarpeettomia säteilyaltistuksia raportoitiin 

16 (5,5 %) sekä raskaana oleviin naisiin liittyviä 13 (4,4 %). Ilmoituksista 2,4 % 

(n=7) käsitteli potilaiden ja henkilökunnan saamaa tarpeetonta samanaikaista 

altistusta, ja 4,8 % (n=14) liittyi tutkimuksessa mukana olleeseen avustavaan 

henkilökuntaan (esim. anestesiahoitaja) kohdistuneeseen säteilyyn. Henkilökunta 
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altistui ylimääräiselle säteilylle yleisimmin TT-tutkimuksissa (64,3 %). Taulukossa 

2 on esitetty tarpeettoman säteilyn kohteena olleet henkilöt sekä missä 

modaliteetissa ylimääräinen säteilytys tapahtui. 

Taulukko 2. Radiologisissa tutkimuksissa tarpeettomalle säteilylle altistuneet henkilöt 

Suomessa vuosina 2010–2017. (Mukautettu luvalla Julkaisusta I © 2020 Elsevier). 

Modaliteetti Aikuinen 
 

n (%) 

Lapsi¹ 
 

n (%) 

Raskaus/ 
sikiö 
n (%) 

Henkilökunta 
 

n (%) 

Potilas ja 
henkilökunta 

n (%) 

Yhteensä 
 

n (%) 

Röntgentutkimus 62 (76,5)  8 (9,9)  5 (6,2)  4 (4,9)  2 (2,5)  81(27,6)  

TT 173 (86,5)  8 (4,0)  6 (3,0)  9 (4,5)  4 (2,0)  200 (68,3)  

Läpivalaisu ja 

interventio 

 

5 (62,5)  

 

0 (0,0)  

 

2 (25,0)  

 

0 (0,0)  

 

1 (12,5)  

 

8 (2,7)  

Mammografia 2 (100)   0 (0,0)  0 (0,0)  0 (0,0)  0 (0,0)  2 (0,7)  

Verisuonitutkimus 1 (50)  0 (0,0)  0 (0,0)  1 (50,0)  0 (0,0)  2 (0,7)  

Yhteensä 243 (82,9)  16 (5,5)  13 (4,4)  14 (4,8)  7 (2,4)  293 (100)  

¹ 0–16 vuotta, ²säteille altistunut enemmän kuin yksi henkilö 

Ilmoituksen tehneet henkilöt (röntgenhoitaja, radiologi tai fyysikko) olivat 

arvioineet potilaiden saaman koko keholle lasketun efektiivisen säteilyannoksen 

määrän. Efektiivinen annos lasketaan millisieverteinä (mSv). Kuviossa 6 on 

esitetty vuosien 2010–2017 aikana potilaisiin kohdistuneiden tarpeettomien 

annosten määrät ja suuruudet. Ylimääräisten annosten määrä vaihtelee vuosittain. 

Vuosina 2015 ja 2016 turhia säteilyannoksia oli eniten luokassa 1–5 mSv 

(suomalaisten keskimääräinen säteilyannos/vuosi on 5,9 mSv, STUK). Vuosina 

2011–2014 ja vuonna 2017 eniten turhia efektiivisiä annoksia oli luokassa alle 1 

mSv.  Pienet ylimääräiset annokset liittyivät useimmiten natiiviröntgenkuvaukseen, 

joista 75,3 % (n=68) oli alle 1 mSv. Kohtalaisen suuriksi luokiteltuja annoksia (> 

20 mSv) raportoitiin harvoin, tyypillisesti noin 1–3 kertaa vuodessa. Suurimmat 

annosmäärät liittyivät TT-tutkimuksiin. TT:ssä tarpeettomien säteilyannosten 

määrä vaihteli 1 millisievertistä yli 20 millisievertiin. Mammo- ja 

angiografiatutkimuksissa annokset jäivät alle 1 mSv. Läpivalaisututkimuksiin 

liittyneitä ilmoituksia oli viisi, joissa ylimääräisen säteilyn määrä oli kolmella 

potilaalla alle 1 mSv, kahdella alle 5 mSv ja yhdellä yli 5 mSv. 
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Kuvio 6.  Suomessa vuosina 2010–2017 tehtyjen raporttien määrä ja efektiivisten 

annosten jakautuminen. (Mukautettu luvalla Julkaisusta I © 2020 Elsevier). 

Yhdeksässä ilmoituksessa efektiivinen koko kehon säteilyannos oli yli 20 mSv. 

Tähän yhdeksään henkilöön kuului yksi lapsi ja yksi raskaana oleva nainen. Syynä 

lapsen tarpeettomaan säteilytykseen oli väärän ohjelman valitseminen TT-

tutkimuksessa. Nelivuotiaan vatsa oli kuvattu pään protokollalla 

vatsatutkimusohjeen sijasta. Kolme potilasta altistui tarpeettomalle säteilylle (kaksi 

potilasta 32 mSv ja yksi potilas 33 mSv) väärän suonensisäisen varjoaineannoksen 

vuoksi, jolloin tutkimukset jouduttiin uusimaan. Suurin efektiivinen annos 40 mSv 

kohdistui potilaaseen, jonka kohdalla TT-tutkimuksen analyysitekniikkaa 

muutettiin ja EKG-tahdistus jäi voimaan aiheuttaen liika-annoksen. EKG-tahdistus 

pidentää tutkimukseen kuluvaa aikaa ja voi myös lisätä potilasannosta. 

Ilmoitukset pienistä (<1 mSv) annoksista olivat yleisimpiä lapsien, raskaana 

olevien ja sairaalan henkilökunnan kohdalla. Sekä lapset että raskaana olevat naiset 

saivat kuitenkin myös sekä keskimääräisiä että suuria annoksia. Suurin arvioitu 

sikiöön kohdistunut annos oli 34 mSv. Tämä johtui raskaana olleen nuoren naisen 

joutumisesta useisiin säteilytutkimuksiin ennen raskauden havaitsemista. 

Kolmessa muussa raportissa sikiön efektiiviset annokset vatsa-TT:n aikana olivat 

2,5 mSv, 8 mSv ja 9,8 mSv. Raporteissa (30 kpl) ilmoitettiin myös useamman (2–

3) henkilön samanaikaisesta altistumisesta ylimääräiselle säteilylle. Näissä 

tapauksissa kyseessä oli muun muassa röntgentutkimuksen laukaisukytkimen tai 
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läpivalaisukytkimen painaminen vahingossa tai henkilön tulo kuvaushuoneeseen 

säteilyn ollessa käynnissä. 

Röntgen- ja TT-laitteiden viallinen toiminta aiheutti useille potilaille 

tarpeetonta säteilyaltistusta. Muutamissa tapauksissa kymmeniä tai satoja potilaita 

altistui tarpeettomasti ja yhdessä tapauksessa altistuneita oli tuhansia. Eniten, noin 

14 000 potilasta altistui liialliselle säteilylle keuhkojen röntgenkuvauksessa. 

Tapahtuman syynä oli röntgenlaitteen mittauskammion virheellinen kytkentä 

asennuksen aikana. Vikaa ei havaittu, ja laite ehti olla toiminnassa useita vuosia (v. 

2008–2015). Kun vika havaittiin, ilmoituksen tekijä oli laskenut, että vuosittain 

noin 2000 potilasta oli saanut 0,015 millisievertin lisäannoksen rintakehän PA 

(postero-anteriorinen) -röntgenkuvassa. 

5.1.2  Säteilyturvallisuuspoikkeamien syyt 

Säteilyturvallisuuspoikkeaman syyn selvittäminen on tärkeää. Taulukossa 3 

esitetään syyt poikkeavien tapahtumien ilmoituksiin. Noin kolmasosassa 

tutkimuksista (31,7 %) kuvattiin väärä potilas. Eniten ilmoituksia virheellisesti 

tunnistetuista potilaista oli TT:ssä (62,4 %) ja natiiviröntgentutkimuksissa (36,6 %). 

Suurin syy potilaiden virheelliseen tunnistamiseen oli henkilötietojen tarkastamatta 

jääminen sekä lähetteissä olleet virheet. Raskaana olevia potilaita tai 

henkilökunnan jäseniä altistui ylimääräiselle säteilylle 16 tapauksessa. Potilaiden 

osalta raskaus jäi huomioimatta tai siitä ei tiedetty. Osa potilaista myös kielsi 

raskauden mahdollisuuden. Raskaana olevat henkilökunnan jäsenet altistuivat 

ylimääräiselle säteilylle muun muassa tulemalla vahingossa tutkimushuoneeseen 

säteilyn ollessa käytössä. 
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Taulukko 3. Syyt poikkeavien tapahtumien ilmoituksiin Suomessa vuosina 2010–2017. 

(Mukautettu luvalla Julkaisusta I © 2020 Elsevier). 

Modaliteetti Väärä potilas 
n (%) 

 

Raskaus 
n (%) 

 

Laitehäiriö 
n (%) 

 

Inhimillinen 
tai 

osaamisvirhe 
n (%) 

Väärä 
ohjelma/ 

paikka/ puoli 
n (%) 

Yhteensä 
n (%) 

 

Röntgentutkimus 34 (36,6)  5 (31,3)  16 (44,4)  14 (23,7)  12 (13,5)  81 (27,6)  

TT 58 (62,4)  9 (56,3)  17 (47,2)  42 (71,2)  74 (83,1)  200 (68,3)  

Läpivalaisu ja 

interventio 

 

1 (1,1)  

 

2 (12,5)  

 

1 (2,8)  

 

2 (3,5)  

 

2 (2,2)  

 

8 (2,7)  

Mammografia 0 (0,0)  0 (0,0)  2 (5,5)  0 (0,0)  0 (0,0)  2 (0,7)  

Verisuonitutkimus 0 (0,0)  0 (0,0)  0 (0,0)  1 (1,7)  1 (1,1)  2 (0,7)  

Yhteensä 93 (31,7)  16 (5,5)  36 (12,3)  59 (20,1)  89 (30,4)  293 (100)  

Suurin osa laitevioista tai laitteen käytön ongelmista tapahtui TT:ssä (47,2 %) ja 

tavallisessa röntgenkuvauksessa (44,4 %). Läpivalaisu-, verisuoni- ja 

mammografiatutkimuksissa laitevikoja oli yhteensä alle kymmenen prosenttia. 

Laitevikoihin liittyi kuvausten keskeytymisiä, kuvien katoamista sekä huolto- ja 

asennusvirheitä. Huono kuvanlaatu oli syynä kahteen ilmoitukseen.  

Inhimillisiä ja osaamiseen liittyviä vahinkoja ilmoitettiin 59 kappaletta 

(20,1 %), näistä suurin osa (71,2 %, n=42) oli tapahtunut TT-tutkimuksissa. 

Yleisimmät syyt näihin vahinkoihin olivat varjoaineruiskun virheellinen käyttö, 

väärin valitut protokollat tai kuvattavan kohteena olevaan elimeen väärin 

kohdistetut leikkeet. Natiiviröntgentutkimuksessa yleisimmin raportoitu 

inhimillinen virhe oli kuvan ottaminen väärästä kohteesta (väärä raaja) tai väärältä 

puolelta (oikea/vasen).  

5.2 Kuvantamistutkimuksiin liittyvät potilasvahinkoilmoitukset 

5.2.1 Potilasvahinkoilmoitusten määrä 

Tutkimuksessa oli mukana Potilasvakuutuskeskuksessa vuosina 1991–2017 

kuvantamistutkimuksiin liittyneet ratkaistut tapaukset. Potilasvahingossa potilaalle 

aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinko. Hoitovirheellä 

tarkoitetaan hoitohenkilökuntaan kuuluvan ammattihenkilön selkeästi virheellistä 

toimintaa, josta terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset tai asioita käsittelevät 

tuomioistuimet voisivat määrätä jonkin seuraamuksen (Kattelus, 2021). 
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Eniten potilasvahinkoilmoituksia kirjattiin vuonna 2014, yhteensä 134 

kappaletta. Keskimääräinen kuvantamista koskevien potilasvahinkoilmoitusten 

määrä on ollut noin 87 ilmoitusta vuodessa (2005–2014). Lääketieteelliseen 

kuvantamiseen liittyvien potilasvahinkojen määrä on lisääntynyt vuosittain, kuten 

myös kaikkien PVK:lle tehtyjen potilasvahinkoilmoitusten määrä (PVK, 2022).  

5.2.2 Potilaiden ilmoittamat syyt vahinkoilmoituksiin 

Taulukossa 4 esitetään syyt potilaiden tekemiin vahinkoilmoituksiin. Yleisin syy 

oli diagnoosin viivästyminen (38,3 %). Toiseksi yleisempänä oli infektion tai muun 

komplikaation aiheuttanut lääketieteellinen hoitovahinko (33,7 %). Kolmanneksi 

yleisin syy oli virheellinen tai puutteellinen diagnoosi (16,8 %). Yli puolet (64,2 %) 

infektioihin ja komplikaatioihin liittyvistä valituksista koski verisuoni- ja 

interventioradiologiaa. Eniten vahinkoilmoituksia kohdistui mammografia- ja 

seulontamammografiatutkimuksiin (29,8 %), tavallisiin röntgentutkimuksiin 

(16,1 %) ja magneettikuvaustoimintaan (15,4 %). Vähiten ilmoituksia kohdistui 

ultraäänitutkimuksiin (5,9 %).  

Taulukko 4.  Potilaiden ilmoittamat syyt kuvantamisen vahinkoilmoituksiin vuosina 1991–

2017. (Mukautettu CC BY 4.0 lisenssin alainen taulukko Julkaisusta II © 2021 Authors). 

Modaliteetit 

ja vahinko- 

ilmoitukset 

Viivästynyt 
diagnoosi 

n (%) 

Väärä/ 
puutteellinen 

diagnoosi 
n (%) 

Virheellinen
/riittämätön 

tutkimus 
n (%) 

Tapaturma 
vahinko 
n (%) 

Infektio/tai 
komplikaatio 

vahinko 
n (%) 

Viivästynyt 
hoito 
n (%) 

Yhteensä 
n (%) 

Röntgen 85 (50,0)  56 (32,9)  4 (2,4)  7 (4,1)  13 (7,6)  5 (2,9)  170 (16,1)  

TT 27(2,2)  18 (17,5)  8 (7,8)  3 (2,9)  38 (36,9)  9 (8,7)   103 (9,8)  

Magneetti 42 (25,9)  51(31,5)  12 (7,4)  6 (3,7)  42 (25,9)  9 (5,5)  162 (15,4)  

Ultraääni 27 (43,5)  15 (24,2)  11(17,7)  0 (0,0)  8 (12,9)  1 (1,6)  62 (5,9)  

TMP¹ 1 (1,0)  2 (2,0)  2 (2,0)  2 (2,0)  91 (91,9)  1 (1,0)   99 (9,4)  

Mammo² 218 (69,4)  35 (11,0)  27 (8,6)  7 (2,2)  26 (8,6)  1 (0,3)  314 (29,8)  

Verisuoni 4 (2,8)  0 (0,0)  0 (0,0)  2 (1,4)  137 (95,1)  1 (0,7)  144 (13,6)  

Yhteensä 404 (38,3)  177 (16,8)  64 (6,0)  27 (2,6)  355 (33,7)  27 (2,6)   1054 (100)  

¹Toimenpideradiologia, ²mammografia ja seulonnat 

Yleisimmät syyt mammografia ja seulontamammografiatutkimuksien 

vahinkoilmoituksiin olivat viivästynyt diagnoosi, väärä tai puutteellinen diagnoosi 

ja virheellinen tai riittämätön tutkimus. Natiiviröntgentutkimuksissa yleisimpinä 

syinä olivat viivästynyt, väärä tai puutteellinen diagnoosi, hoitovahingosta johtunut 

infektio tai muu komplikaatio. Magneettitutkimuksissa yleisimpänä syynä oli väärä 
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tai puutteellinen diagnoosi, toisena viivästynyt diagnoosi ja kolmantena 

toimenpiteestä aiheutunut infektio tai muu komplikaatio. Ultraäänitutkimuksesta 

tehtiin suhteessa muihin eniten ilmoituksia virheellisestä tai riittämättömästä 

tutkimuksesta (17,7 %). Epäselvissä tapauksissa radiologi voi ehdottaa esimerkiksi 

TT- tai magneettitutkimusta tehtäväksi ultraäänen lisäksi, mutta potilaiden 

ilmoitusten mukaan jatkotutkimuksia ei tehty. 

Potilaat olivat itse arvioineet viivästyneeseen diagnoosiin kuluneen ajan. PVK 

arvioi ajat ja hyväksyi tai hylkäsi diagnoosiviiveen. Viiveet liittyivät oikean 

diagnoosin lopulliseen saamiseen, kun lausunto viivästyi esimerkiksi 

lausuntoruuhkan vuoksi tai ensimmäinen lausunto oli virheellinen tai puutteellinen 

ja asia selvisi vasta usean vuoden kuluttua potilaan käytyä uusintakuvauksessa. 

Diagnoosiviiveet saattoivat kestää alle 24 tunnista yli viiteen vuoteen. Viivettä ei 

katsottu liittyneen noin puoleen (54,5 %) tapauksista. Pisimmät taudin toteamiseen 

liittyvät viiveet kestivät 1–3 vuotta (8,3 %). Näistä noin puolella (45,5 %) oli 

vaikutusta potilaan ennusteen huonontumiseen, sairauden pahenemiseen, turhaan 

tai ylimääräiseen hoitoon, syövän tai muun hoidon viivästymiseen ja yhdellä 

tapauksella kuolemaan.  

Lopullisten diagnoosien saaminen kesti eri modaliteeteissa yhdestä päivästä yli 

viiteen vuoteen. Koko aineistosta 29% oli jonkin pituinen diagnostinen viive. 

Eniten viiveitä oli mammografia- (30 %), röntgen- (21,6 %), magneetti- (18 %) ja 

TT-tutkimuksissa (14 %). Kaikissa modaliteeteissa viiveajat painottuivat neljän 

kuukauden ja kolmen vuoden välille.  

5.2.3 Potilasvakuutuskeskuksen antamat päätökset 

PVK tekee päätökset vahinkoilmoituksiin liittyvistä korvauksista. 

Kuvantamistoimintaan kohdistuneissa ilmoituksissa korvaukset hyväksyttiin 30 % 

ja evättiin 70 % tapauksista. Evätyistä vahingoista noin 45 % oli 

kuvantamistutkimuksiin liittymättömiä hoitotapahtumia ja noin 24 % normaalia 

tutkimus- ja toimenpideriskiä (tapahtuman seuraukset eivät olleet vältettävissä tai 

liiallisia), ja yksi prosentti johtui muista syistä. Kuviossa 7 on esitetty PVK:n 

tekemien päätösten ratkaisujen jakaantuminen hyväksyttyihin ja evättyihin 

potilasvahinkotapauksiin. 
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Kuvio 7. Potilasvakuutuskeskuksen päätösten jakaantuminen kuvantamiselle 

kohdistuneissa potilasvahingoissa. 

Yleisimmät syyt korvauksiin olivat viivästynyt diagnoosi (30 %), virheellinen tai 

puutteellinen diagnoosi (23,1 %) ja ammatillisten standardien noudattamatta 

jättäminen (13,6 %). Tapaturmien, komplikaatioiden ja infektioiden osuus 

korvauksista oli yhteensä 20 %. Kuviossa 8 on esitetty PVK:n ilmoittamat 

korvausten syyt. Viivästyneeksi diagnoosiksi luokitellaan tapaukset, joissa 

käytettävissä olevien esitietojen ja tutkimushavaintojen perusteella ei tehdä oikeaa 

diagnoosia tai ei ohjata lääketieteellisesti perusteltuihin jatkotoimenpiteisiin, joilla 

sairaus olisi pystytty diagnosoimaan. Jos diagnoosin viivästyminen aiheuttaa 

potilaalle vahingon, se korvataan, mutta pelkkä viive ei oikeuta 

vahingonkorvaukseen. Kuviossa 8 mainittu ”ammatillista tasoa ei saavutettu” -

kohta liittyy siihen, että kokenut ammattihenkilö olisi toiminut vastaavassa 

tilanteessa toisin, joten potilaan tarvitseman hoidon taso jäi tässä tapauksessa 

saavuttamatta (pvk.fi). 

 



59 

Kuvio 8. Potilaille maksettujen korvausten kriteereinä olleet syyt v. 1991–2017. 

(Mukautettu CC BY 4.0 lisenssin alainen kuva Julkaisusta II © 2021 Authors) 

Taulukossa 5 esitetään, miten hyväksytyt ja evätyt korvauspäätökset jakautuivat 

radiologian erikoisaloilla. Kaiken kaikkiaan potilaat saivat eniten korvauksia 

(27,7 %) erilaisista hoitovahingoiksi luokitelluista tapauksista. Näistä 7,2% liittyi 

syövän hoidon viivästymiseen ja 3,1% taudin ennusteen huonontumiseen. Osaan 

tapauksista liittyi lyhentynyt elinajan odote tai kuolema (7,5 %). Laitevahinkoihin, 

infektioihin, tapaturmiin ja vakaviin vahinkoihin liittyviä korvauksia oli yhteensä 

2,7 %. 

Eniten hoitovahinkoihin liittyviä korvauksia maksettiin neuroradiologiassa 

(49,4 %) ja tuki- ja liikuntaelinradiologiassa (40,8 %). Potilasvahinkojen 

yleisimmät syyt liittyivät tuki- ja liikuntaelinten (30,5 %) sekä rintojen (30,1 %) 

tutkimuksiin. Toisaalta päätökset, joissa ei nähty syy-yhteyttä 

kuvantamistoiminnon ja vahingon välillä, liittyivät myös yleisimmin rintojen 

(67,5 %) ja tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin (44,2 %). Korvauspäätösten 

mukaan eniten vakavia ja ei-vältettävissä olevia vammoja tapahtui verisuoni- ja 

toimenpideradiologiassa (60,4 %). Nämä invasiiviset tutkimukset sisältävät 

itsessään suuremman riskin potilaalle kuin perustutkimukset. Vähäisiä 

hoitovahinkoja ovat muun muassa lievä kipu ja särky, josta ei jää pysyvää haittaa. 

Niistä ei makseta korvausta, vaikka ne luokitellaan hoitovahingoiksi. 
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Kuvio 9. Potilaille maksettujen vahingonkorvausten ja korvausperusteettomien 

tapausten osuus eri kuvantamismodaliteeteissa. (Mukautettu CC BY 4.0 lisenssin 

alainen kuva Julkaisusta II © 2021 Authors). 

Kuviossa 9 esitellään hyväksyttyjen ja evättyjen vahingonkorvausten suhteellisten 

osuuksien jakautuminen kuvantamisen eri modaliteeteissa. Kaikkiin 

tutkimusmodaliteetteihin liittyi korvattavia potilasvahinkoja. Suurin osa 

korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja (91,3 %), tapaturmia (3,4 %), 

infektioita (2,2 %) ja sekä vakavia vahinkoja että laitevahinkoja (molempia 1,6 %). 

Eri tutkimuslajeista eniten korvattiin natiiviröntgentutkimuksiin (29 %), 

magneettitutkimuksiin (19,7 %) sekä mammografioihin ja seulontoihin (18,8 %) 

liittyneitä vahinkoja. Röntgentutkimukseen liittyvissä hoitovahingoissa korvattiin 

muun muassa luuston murtumadiagnoosien viivästymisiä ja 

keuhkokuvatulkinnoissa syöpien havaitsematta jäämisiä. TT-tutkimuksiin 

liittyvissä vahingoissa korvausta maksettiin hieman alle puolelle tapauksista 

(45,9 %). Korvauksiin johtaneista syistä yli puolet (55,3 %) liittyi viivästyneeseen, 

väärään tai virheelliseen diagnoosiin. Muut olivat ammattistandardin saavuttamatta 

jääminen, komplikaatiot (esim. infektio), tapaturmat sekä varjoaineen liiallinen 

käyttö tai sen aiheuttama kudosvaurio. Magneettikuvauksesta tehdyistä 

vahinkoilmoituksista korvattiin noin 40 % ja ultraäänitutkimuksesta 37 %. 

Läpivalaisututkimuksista ja -toimenpiteistä korvattiin 22 % ja 

mammografiatutkimuksista seulontoineen noin 20 %. Magneetti- ja 
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mammografiatutkimusten osalta korvausperusteina oli useimmin ”puutteellinen 

tutkimuksen tulkinta tai ei saavutettu ammatillista standardia”. Eniten potilaan 

vahingoittumisia tapaturman tai muun syyn vuoksi oli ilmoitettu tapahtuneen 

magneettikuvauksissa. Interventioradiologiaan liittyviä tapauksia korvattiin 

vähiten (3 %).  

Tiedot potilaiden vammatyypeistä kerättiin potilasvakuutuskeskuksen 

tekemistä vahinkoarvioinneista. Interventioradiologiassa vaurioiden tyypilliseksi 

syyksi mainittiin ”vääjäämätön tai aina mahdollinen seuraus” (75,3 %), jonka 

perusteella vahingonkorvaus evättiin. Toisaalta toimenpideradiologiaan liittyvä 

syy ”komplikaatio, infektio tai muu haitta” (34,8 %) saattoi johtaa maksettaviin 

korvauksiin, jos katsottiin, että komplikaatio/infektio tai muu haitta oli vakava eikä 

liittynyt tutkimusriskiin. ”Kipu, mutta ei vaikutusta hoitoon tai ennusteeseen” 

ja ”huonontunut ennuste tai viivästynyt syövän hoito” liittyivät usein PVK:n 

antamiin mammografiaseulontojen lausuntoihin (66,7 %). Kipuun liittyviä 

tapauksia ei yleensä korvattu, mutta korvauksia maksettiin, jos viive vaikutti 

selkeästi hoidon ennusteeseen. ”Kivut ja säryt” esiintyivät tyypillisesti 

natiiviröntgentutkimusten yhteydessä (63,2 %) vähäisinä hoitovahinkoina eivätkä 

johtaneet korvauksiin. ”Ei suurta haittaa tai ei korrelaatiota hoidon kanssa” oli 

mainittu yhtenä epäämisen syynä kaikissa tutkimusmenetelmissä (38 %). 

Vakavimpiin korvattaviin vahinkoihin kuului yhdeksän kuolemaan johtanutta 

tapausta, joista viisi arvioitiin hoitovahingoiksi ja neljä kohtuuttomiksi vahingoiksi.  

Kuviossa 10 on esitetty PVK:n maksamien korvausten ja evättyjen vahinkojen 

perusteina olleet syyt. Korvattuihin hoitovahinkoihin liittyvät syyt on esitelty tässä 

kuviossa tarkemmin.  
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Kuvio 10. Potilasvakuutuskeskuksen päätöksissään ilmoittamat korvattujen ja 

evättyjen vahingonkorvausten syyt. 

5.3 Terveydenhuoltohenkilökunnan tekemät sähköiset 

vaaratapahtumailmoitukset 

5.3.1 Vaaratapahtumatyypit ja niiden seuraukset 

Awanic Oy:ltä saadussa aineistossa oli 7411 raporttia, joista 124 rajattiin pois. 

Tutkimukseen otettiin mukaan n=7287 raporttia (98,5 %). Sähköiset raportit 

sisältävät kuvantamisen kaikki modaliteetit ja toimintaprosessiin liittyvät tekijät 

sekä esihenkilöiden tekemät arviot tapausten vakavuudesta ja jatkotoimenpiteistä. 

Kuvantamiseen liittyviä ilmoituksia tekivät kuvantamisen henkilökunnan lisäksi 

muu terveydenhuollon henkilökunta, tutkimustyöntekijät, potilaat ja heidän 

omaisensa. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki ilmoituksentekijäryhmät. 

Henkilökuntaan kohdistuneita väkivaltailmoituksia (22 kpl) ei tutkittu tarkemmin 

tässä tutkimuksessa. 

Vuonna 2007, jolloin HaiPro-ilmoitusten kerääminen aloitettiin, 

kuvantamiseen liittyviä vaaratilanteita ilmoitettiin kymmenen, ja vuonna 2008 

tapauksia ilmoitettiin 117. Koska vuosi 2007 oli sähköisen 

vaaratapahtumailmoituksen testausvuosi, mukana oli vain rajattu määrä osallistujia. 

Tämä on vaikuttanut osaltaan alkuvuosien raporttien määrään. 
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Vaaratapahtumailmoitusten raportointi on kasvanut vuosittain 10–20 % (2010–

2014), poikkeuksena vuosi 2015, jolloin määrän kasvu oli alle kymmenen 

prosenttia. 

Vuosien 2016–2017 välinen kasvu oli 30,3 %. Syinä 

vaaratapahtumailmoitusten kasvuun on todennäköisesti ollut lisääntynyt 

potilasturvallisuustietoisuus sekä yhä useamman sairaanhoitopiirin liittyminen 

HaiPro-järjestelmään. Vaaratapahtuma-ilmoituksista noin kolme neljäsosaa 

(75,6 %) liittyi haittatapahtumiin ja yksi neljäsosa (24,4 %) läheltä piti -tilanteisiin. 

Haittatapahtumat liittyivät mm. varjoaineiden käyttöön (epäonnistuneet 

ruiskutukset, allergiset reaktiot) ja laitehäiriöihin. Läheltä piti -tilanteissa 

ilmoitettiin mm. tiedonkulkuun ja laitteeseen tai sen käyttöön liittyvistä ongelmista. 

Tiedonkulun ongelmia olivat vanhentunut, puutteellinen tai epäselvä tieto sekä 

potilaan tilan muutoksesta välittämättä jäänyt tieto. Laiteongelmien syinä oli mm. 

toimintahäiriöt ja käyttäjän tekemät virheet.  

Taulukossa 6 on esitetty HaiPro-raportissa käytettävä aineistoluokitustyypit. 

Tapahtumatyyppien avulla luokitellaan myös kuvantamiseen liittyvät 

vaaratapahtumailmoitukset. Kansallisessa aineistossa kuvantaminen on sisällytetty 

yhdeksi tapahtumatyypiksi, mutta tässä tutkimuksessa kaikki taulukossa esiintyvät 

tapahtumatyypit liittyvät kuvantamiseen. 

Taulukko 6. Kuvantamisen vaaratapahtumien (n=7287) tyypit kansallisessa HaiPro-

aineistossa vuosina 2007–2017. 

Tapahtuman tyyppi n % 

Kuvantamis-, laboratorio tai muuhun 

potilastutkimukseen liittyvä 

2714 37,2 

Tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyvä 1334 18,3 

Laitteeseen ja sen käyttöön liittyvä 985 13,5 

Lääke-nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai 

merkkiaineeseen liittyvä 

933 12,8 

Tapaturma/onnettomuus 241 3,3 

Muuhun hoitoon tai seurantaan liittyvä 210 2,9 

Diagnoosiin liittyvä 166 2,3 

Invasiiviseen tai operatiiviseen toimenpiteeseen 

liittyvä 

136 1,9 

Aseptiikkaan/hygieniaan liittyvä 59 0,8 

Väkivalta 18 0,2 

Muu 292 4,0 

Ei tiedossa tai vastaus puuttuu 199 2,7 

Yhteensä 7287 100 
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”Laboratorio-, kuvantamis- tai muuhun potilastutkimukseen liittyvä” 

tapahtumatyyppi on määrältään suurin (37,2 %), koska vastaajat ovat valinneet sen 

ensisijaiseksi tyypiksi ja raportoineet sen jälkeen, minkä tyyppisestä 

potilasturvallisuustapahtumasta oli kyse. Raportoijista yli puolet (62,8 %) valitsi 

suoraan tapahtumatyypiksi jonkun muun kuin edellä mainitun kuvantamiseen 

liittyvän tyypin. Heidän ilmoituksistaan kolme eniten esille tullutta 

tapahtumatyyppiä olivat tiedonkulku ja tiedonhallinta (18,3 %), laite tai sen käyttö 

(13,5 %) ja lääke-/varjo- merkkiaine (12,8 %).  

Henkilökunnan vaaratapahtumaraportointi kohdistui useimmiten TT- (27 %), 

röntgen- (16,9 %) ja magneettitutkimuksiin (10,6 %). Taulukossa 7 näkyy, kuinka 

potilaille aiheutuneet seuraukset jakautuivat läheltä piti- ja haittatapahtumiin. 

Haittatapahtumien osuus ilmoitetuista vaaratapahtumista on selkeästi suurempi 

(72,6 %). Raporteista 26,2 % liittyi läheltä piti -tapahtumiin ja 1,2 % 

kehittämisehdotuksiin tai muuhun. Lähes kaikissa modaliteeteissa 

vaaratapahtumien osuus oli suurempi kuin läheltä piti -tapahtumien, ja vain 

verisuonitutkimuksiin ja -toimenpiteisiin liittyvissä tapauksissa molempia 

ilmoitettiin lähes yhtä paljon.  

Taulukko 7. Henkilökunnan ilmoittamien vaaratapahtumien osuus eri 

tutkimusmodaliteeteista ja muista toiminnoista.  

Modaliteetit ja muut 

toiminnot 

Läheltä piti 
n (%) 

Potilashaitta 
n (%) 

Ei kohdistunut 
potilaaseen 

n (%) 

Yhteensä 
n (%) 

Röntgentutkimus 279 (22,6)  947 (76,7)  9 (0,8)  1235 (16,9)  

TT-tutkimus 369 (18,7)  1591 (80,8)  10 (0,5)  1970 (27,0)  

Magneettitutkimus 229 (29,5)  534 (68,8)  13 (1,7)  776 (10,6)  

Ultraäänitutkimus 80 (29,4)  187 (68,8)  5 (1,8)  272 (3,7)  

Läpivalaisututkimukset ja -
toimenpiteet 

170 (15,4)  275 (60,6)  9 (2,0)  454 (6,2)  

Verisuonitutkimukset ja -
toimenpiteet 

66 (44,9)  79 (53,7)  2 (1,4)  147 (2,0)  

Mammografiat 
ja -toimenpiteet 

24 (25,3)  71 (74,7)  0 (0,0)  95 (1,3)  

Tiedonkulkuun liittyvä, esim. 
PACS, RIS, lähete, 
lausunto, toimintatavat 

172 (33,7)  333 (65,3)  5 (1,0)  510 (7,0)  

Muu syy 523 (28,6)  1275 (69,8)  30 (1,6)  1828 (25,1)  

Yhteensä 1912 (26,2)  5292 (72,6)  83 (1,1)  7287 (100)  

Yleisimmin läheltä piti -tilanteiden seurauksia ja haittoja oli arvioitu vähäisiksi 

(37,2 %) tai ”ei haittaa” aiheuttaneiksi (27,9 %). Kohtalaiseksi haitaksi oli arvioitu 
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7,7 % (563 tapausta) ja vakaviksi 0,8 % (61 tapausta). Osassa tapauksista (10,5 %) 

seurauksia ei pystytty arvioimaan, sillä potilas oli kotiutunut tai siirtynyt toiseen 

yksikköön eikä mahdollisista jälkiseuraamuksista ollut tietoa. Kokonaan 

arvioimatta oli jäänyt noin 16 %. Vuosina 2007–2011 tapahtumien seurauksia 

arvioitiin vain satunnaisesti, vuodesta 2012 lähtien säännöllisemmin. 

Lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvistä potilasturvallisuustapahtumista 

raportoivat eniten röntgenhoitajat (62,1 %) ja toiseksi eniten muuhun 

hoitohenkilökuntaan kuuluvat, esimerkiksi sairaanhoitaja tai anestesiahoitaja 

(21 %). Muuhun terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvat, esimerkiksi 

toimistotyöntekijät ja potilaskuljettajat, tekivät 7,9 % ilmoituksista. Radiologien ja 

muiden lääkäreiden osuus ilmoituksista oli 7,4 %.  

Henkilökunta arvioi läheltä piti -tilanteita ja haittatapahtumia käyttämällä 

HaiPro-lomakkeen ennalta määritettyjä vaihtoehtoja. Tapahtuman tyyppi arvioitiin 

lähes kaikissa raporteissa (97,2 %, 7083 kpl). Yleisimmin raportoitu tyyppi liittyi 

kuvantamiseen (40 %), mutta itse tapahtumaa ei tyypitetty enää tarkemmin. 

Tyypitetyistä tapahtumista 20,1 % liittyi tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan, 13,9 % 

laitteisiin ja 13,4 % varjoaineisiin. Potilaiden hoitoon tai seurantaan (4,6 %), 

tapaturmiin tai vammoihin (4 %), diagnosointiin (2,3 %) ja invasiivisiin 

toimenpiteisiin (1,8 %) liittyviä tapahtumia ilmoitettiin vähemmän.  

Henkilökunta kirjoittaa raportin avoimiin osioihin selostuksen itse 

tapahtumasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa ei tehty 

tarkempaa analyysia tapahtuman syistä eikä itse tapahtumasta, sillä se olisi vaatinut 

koko narratiivisen aineiston analysoinnin. Henkilökunta merkitsee raporttiin myös 

tiedon siitä, onko potilas jo tietoinen tapahtumasta vai onko siitä ilmoitettu 

potilaalle tai läheiselle. Potilaalle tai läheiselle oli ilmoitettu 30,8 % tapauksista, 

6,1 % oli jo potilaan tiedossa, yhdessä prosentissa ei ollut ilmoitettu, kahdeksassa 

prosentissa ilmoituksista ei tiedetty ja yli puolessa (54,2 %) tapauksista vastaus 

puuttui.  
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Kuvio 11. Esimerkki riskiin liittyvistä vaaratekijöistä, niiden todennäköisyydestä ja 

seurauksista. 

Henkilökunta ei arvioi potilaaseen kohdistuvan riskin laajuutta, vaan sen tekevät 

esihenkilöt vaaratapahtumailmoitusten narratiivisen sisällön ja riskimatriisin 

perusteella. Riskiä arvioitaessa otetaan huomioon tapahtuman uusiutumisen 

todennäköisyys ja potilaalle aiheutuneen seurauksen vakavuus. Kuviossa 11 

(mukaillen Potilasturvallisuus ja riskienhallinta -oppaan mallia) esitellään osa 

kuvantamisen potilasturvallisuuteen liittyvistä myötävaikuttavista tekijöistä, joiden 

seurauksena tapahtuman riski kasvaa ja voi aiheuttaa potilaalle vaaran tai vahingon. 

Vahingosta koituu potilaalle, henkilökunnalle ja yksikölle seuraus, joka saattaa 

potilaan kohdalla ilmetä pysyvänä terveydellisenä haittana tai hoidon 

pitkittymisenä. Hoitohenkilökunnan osalta haitta voi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja 

tutkimusyksikön tai sairaalan kohdalla imagohaittaa. 

5.3.2 Tapahtuman aiheuttamat riskit esihenkilöiden arvioimana 

Henkilökunnan arvioitua potilaalle tapahtumasta aiheutuneet seuraukset 

esihenkilöt tekevät tapahtumaan liittyvän riskiarvioinnin. Esihenkilö valitsee 

riskitason HaiPro-ohjeessa annetun riskimatriisin avulla. Tapahtumariskiä 

arvioitaessa valitaan, millä todennäköisyydellä tapahtuma voi uusiutua ja mikä on 

tapahtuman tyypillisin seuraus. Tapahtuman todennäköisyyttä arvioitaessa 

vaihtoehtoina ovat harvinainen, epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen tai 

melkein varma. Tapahtuman tyypillisiä seurauksia kuvataan arvioilla erittäin 

vähäinen, vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai vakava. Riskin suuruutta 



 

68 

arvioidaan adjektiiveilla merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä tai 

vakava (www.awanic.fi). 

Esihenkilöt arvioivat 69,4 % (5011 kpl) potilasriskeistä, ja 30,6 % (noin 200 

vuodessa) jäi arvioimatta. Vuosina 2010–2017 kaikista riskeistä 1,3 % (66) 

arvioitiin merkittäviksi ja 0,2 % (10) vakaviksi. Riskit arvioitiin yleisesti 

merkityksettömiksi (47,7 %), vähäisiksi (35 %) tai kohtalaisiksi (15,7 %). Kuviossa 

12 on esitetty raportoitujen tapausten vuotuinen jakautuminen riskitasoittain sekä 

ilmoitusten määrä vuosina 2010–2017. Alkuvuosina 2007–2009, kun sähköinen 

vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä vasta laajeni, riskejä arvioitiin yhteensä 14 

kappaletta, joten ne yhdistettiin kuvioon vuoden 2009 kohdalle. 

 

Kuvio 12. Vuosittaisten ilmoitusten määrä ja esihenkilöiden tekemät riskiarviot. 

(Mukautettu CC BY 4.0 lisenssin alainen kuva Julkaisusta III © 2022 Authors). 

Kuvantamisen esihenkilöiden arvioiden mukaan potilaan riski oli 

todennäköisimmin vähäinen (40,7–50,3 %) tai merkityksetön (27,6–36,3 %). 

Kohtalaisen riskin osuus vaihteli 14,3–26,3 %, merkittävän riskin osuus oli alle 

kaksi prosenttia (0,9–1,9 %) ja vakavan riskin alle yksi prosentti (0,1 %). 

Esihenkilöinä toimivat lääkärit arvioivat potilaaseen kohdistuneen riskin 

merkittäväksi (3,5 %) ja vakavaksi (1,6 % tapauksista). Merkityksettömiksi 

riskeiksi oli luokiteltu muun muassa tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyvät 

tapahtumat, vähäisiksi riskeiksi laiteviat, kohtalaisiksi varjoaineeseen liittyvät 
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ongelmat tai tapaturmat (potilaan kaatuminen tai putoaminen), merkittäväksi 

potilaan odottamaton allerginen reaktio ja vakavaksi esimerkiksi vakava 

potilastapaturma, jossa potilaalle aiheutui murtumia.  

5.3.3 Esihenkilöiden tekemät kehittämisehdotukset 

Sähköisessä HaiPro-lomakkeessa on valittavana potilasturvallisuustapahtuman 

jatkohoitoa tai uusiutumisen estämistä varten erilaisia toimenpiteitä. Vaihtoehdot 

ovat: ei toimenpiteitä, informoidaan ja keskustellaan tapahtuneesta, viedään 

eteenpäin ylemmälle tasolle tai suunnitellaan kehittämistoimenpide. Suurin osa 

(90 %) esihenkilöistä valitsi jonkin toimintatavan vaaratapahtuman toistumisen 

estämiseksi. Eniten (58,1 %) ehdotettiin asian ottamista esille osastokokouksessa 

ja tapahtumaan liittyvää keskustelua. Työmenetelmien parantamista suositeltiin 

5,7 % vaihtoehdoista ja 5,4 % tapauksista asia siirrettiin ylemmän johdon 

päätettäväksi.  

Kuvio 13. HaiPro-ilmoituksissa raportoidun potilashaitan yhteys esihenkilöiden 

tekemiin toimenpide-ehdotuksiin vuosina 2007–2017. (Mukautettu CC BY 4.0 lisenssin 

alainen kuva Julkaisusta III © 2022 Authors). 

Kuviossa 13 on esitetty raporteista ilmenevän, potilasta kohdanneen haitta-asteen 

yhteys esihenkilöiden tekemiin toimenpide-ehdotuksiin. Esihenkilöt käyttivät 

kaikkia menetelmiä erilaisten haittatapahtumien arvioinnissa. Merkityksettömiksi 
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(ei haittaa) tai lieviksi luokiteltujen haittojen osalta ratkaisuna oli yleisesti ”ei 

toimia” (14,4 %─28,8 %). Yleisempänä toimenpiteenä esihenkilöt 

käyttivät ”informointia ja keskustelua” (52,6 %─74,1 %). Tällä tarkoitettiin 

tapahtumasta annettavaa tietoa potilasta hoitavalle yksikölle ja keskustelua oman 

henkilökunnan kanssa osastokokouksessa. Kohtalaisten haittojen osalta 

suunniteltiin jokin kehittämistoimenpide n.10 % tapauksista tai toivottiin ylemmän 

johdon kannanottoa (8,1 %). Toisaalta 7,8 % kohtalaista haittaa aiheuttaneissa 

tapauksissa ei tehty mitään tai toimenpiteet jäivät tiedottamisen ja keskustelun 

tasolle (73,6 %). Vakaviksi luokitelluissa potilashaitoissa esihenkilöt toivoivat 

useimmin tukea ylemmältä johdolta (22,8 %) ja suunnittelivat 

kehittämistoimenpiteitä (19,3 %). Kehittämistoimenpiteitä olivat muun muassa 

ohjeistuksen lisääminen, ensiapuvalmiuden kertaus, uuden kuvauslaitteen hankinta, 

yhteydenotto ohjelmistotoimittajaan, samasta varjoaine-erästä tulleiden 

haittavaikutusten ilmoittaminen Fimeaan, potilaskameroiden hankinta ja 

henkilöstön resursointi potilaskuljetukseen ja saneluihin.  

 



 

71 

6 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa kuvailtiin ja analysoitiin Suomen kuvantamiskeskuksissa 

tapahtuneita lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyviä vaara-, haitta- ja läheltä piti 

-tapahtumia. Tutkimuksessa käsiteltiin turhan tai ylimääräisen säteilyannoksen 

aiheuttamia säteilyn käyttöön liittyviä poikkeavia tilanteita, potilaiden tekemiä 

vahinkoilmoituksia sekä kuvantamisen eri tutkimusmodaliteeteissa tapahtuvia 

potilasturvallisuustapahtumia, niihin liittyviä riskejä ja potilasturvallisuuden 

kehittämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. Tämä tutkimus on ensimmäinen 

yleiskatsaus ja selvitys kuvantamistutkimusten ja -toimenpiteiden yhteydessä 

potilaaseen kohdistuneista vaaratapahtumista. 

6.1 Tutkimustulokset kansainvälisessä vertailussa 

Monilla mailla on omat kansalliset ja paikalliset 

vaaratapahtumailmoitusjärjestelmät, joiden avulla pyritään tunnistamaan eri 

toimintaprosesseihin liittyviä haasteita. Tietoja potilasturvallisuuspuutteista 

kerätään eri maissa eri tavoin: lakiperusteisesti, tiettyihin kliinisiin alueisiin liittyen 

tai koko terveydenhuoltojärjestelmän laajuisesti ottaen mukaan myös läheltä piti -

tilanteet (Doupi, 2009; Jones ym., 2010; Noble & Pronovost, 2010). Tutkimuksissa 

painotetaan, että toiminnan puutteisiin ja potilasturvallisuustapahtumiin liittyvää 

tietoa on tärkeä jakaa, sillä jos tieto on vain yhdellä osapuolella, jäävät korjaavat 

toimenpiteet usein kehittämättä (Kohn ym., 1999; Noble & Pronovost, 2010). 

Vaaratapahtumailmoitusten analysointi on vaativaa. Tapahtumaraportit voivat olla 

lyhyitä ja hajanaisia sisältäen vain osan virheiden syistä. Haittatapahtuman taustalla 

on yleensä useita tekijöitä ja tietty tapahtumaketju, joka aiheuttaa vahingon (Leape, 

2002; Vincent, 2004). 

Suomessa potilaiden tekemien vahinkoilmoituksien osuus korvauksista on 

noin 27 % (PVK 2021). Tanskassa korvauksia kaikista potilasvahingoista 

hyväksytään noin 35 %, Ruotsissa noin 44–50 % ja Yhdysvalloissa 40–56 % (Tilma 

ym., 2016; Pukk-Harenstam ym., 2009 Brennan ym., 1996; Studdert ym., 2006). 

Yksi syy suomalaisten korvausmääriin on potilasvakuutuslain vaatimus suorasta 

yhteydestä velvollisuuden laiminlyöntiin ja siitä aiheutuneeseen vahinkoon (PVL 

948/2019, luku 3, §23). Lääketieteessä on usein vaikea erottaa, mitkä 

haittatapahtumat ja virheet johtuvat itse tutkimuksesta tai siihen liittyvästä hoidosta 

(Waite ym., 2017). Tämän tutkimuksen mukaan 45 % potilaiden tekemistä 
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vahinkoilmoituksista liittyi sairaanhoitoon ilman korrelaatiota vammaan, ja 24 % 

tapauksista vahinkoa ei voitu välttää tai se ei ollut kohtuuton.  

6.1.1 Tietokonetomografian osuus turhan tai liiallisen säteilyn 

käyttöön liittyvistä tutkimuksista 

Ensimmäisessä osajulkaisussa käsiteltiin Suomessa tapahtuneita säteilyn liialliseen 

tai turhaan käyttöön liittyneitä tapauksia. Säteilyn käyttö on turhaa silloin, kun 

potilaalle tehtävä tutkimus on väärä, olisi pitänyt tehdä jokin muu tutkimus tai 

potilas on väärä tai tutkimus on hänelle tarpeeton (Denham, 2016; Jones ym., 2010; 

Kruskal ym., 2008; Rubio & Hogan, 2015). Säteilyn käyttö on liiallista silloin, kun 

samaan tulokseen olisi päästy pienemmällä sädeannoksella. Säteilyn liiallinen 

käyttö voi johtua laitevioista tai henkilökunnan osaamiseen ja laitteen tai 

kuvausohjelmien käyttöön liittyvistä puutteista (Kruskal ym., 2011; Jones ym., 

2010; Mansouri ym., 2016a; Stecker ym., 2009). 

Viime vuosina tutkimusmäärät ovat kasvaneet erityisesti pään, vatsan ja 

vartalon TT-tutkimuksissa. Suomessa tietokonetomografioiden määrä on 

lisääntynyt 11 vuodessa (2008–2018) 28 % (Ruonala, 2019). TT-tutkimusten määrä 

kasvaa vuosittain myös muissa maissa (Brenner & Hall, 2007; Hricak ym., 2011; 

Power ym., 2016; Smith-Bindman ym., 2009). Myös verisuoni- ja 

interventiotutkimusten määrä on kasvanut, kun taas natiiviröntgentutkimusten ja 

varjoainekuvausten määrä on vähentynyt. Vuonna 2018 Suomessa tehtiin noin 

kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä. Se on väkilukuun 

suhteutettuna 1081 röntgentutkimusta ja -toimenpidettä tuhatta asukasta kohden 

(1081/1000). Näistä natiiviröntgentutkimuksia oli 542 kappaletta, TT-tutkimuksia 

103 kappaletta ja verisuonitutkimuksia noin seitsemän kappaletta, loput olivat 

hammastutkimuksia. Kuvantamistutkimusten määrät Euroopassa ovat 1070 /1000 

asukasta. Tosin luvuissa on jonkin verran vaihtelua, sillä Islannissa vastaavat luvut 

olivat 2129 /1000 ja Isossa-Britanniassa 746/1000 (Ruonala, 2019).  

Tässä tutkimuksessa tietokonetomografiasta saatavan ylimääräisen 

säteilyannoksen yleisin annosluokka oli 1–5 mSv (46 %) ja toiseksi yleisin 5–20 

mSv (24,5 %). Suuria säteilyannoksia (32–40 mSv) ilmoitettiin yhdeksässä 

raportissa. Myös aiemmissa tutkimuksissa suurimmat turhat annokset liittyivät TT-

tutkimuksiin (Harbron, 2016; Pearce ym., 2012). Keskimääräinen efektiivinen 

säteilyannos kansalaista kohti Suomessa vuonna 2008 oli 0,45 mSv, kun vastaava 

annos vuonna 2018 oli 0,72 mSv. Euroopan maissa vastaava keskiarvo vuonna 
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2008 oli 1,05 mSv ja vuonna 2018 1,1mSv.  TT-tutkimuksia tehtiin Suomessa 

60/1000 vuonna 2008 ja 103/1000 vuonna 2018. (Ruonala, 2019; Bly, 2021). 

Tutkimusten mukaan suomalaisten saamaa annosmäärää kasvattaa erityisesti 

juuri TT-tutkimusten määrän kasvu (Bly, 2021; Ruonala, 2019; Venelampi, 2021). 

Yhdysvalloissa TT:n aiheuttama efektiivinen annos kaksinkertaistui vuodesta 1996 

vuoteen 2010 mennessä (1,2 mSv vs 2,3 mSv) (Smith-Bindman ym., 2012). TT-

tutkimusmääriä ja efektiivisen säteilyannoksen kasvua on tutkittu myös muissa 

maissa (Brenner & Hall, 2007; Costello ym., 2013; Mansouri ym., 2015). 

Tietokonetomografian tuottamaa sädeannosta ja sen aiheuttamaa syöpäriskiä on 

tutkittu myös lapsilta (alle 18-v.). TT-tutkimukset voivat lisätä lasten leukemian ja 

aivokasvainten riskiä tai vatsan ja lantion alueen kasvainten riskiä varsinkin 

traumojen yhteydessä tehtävissä tutkimuksissa (Miglioretti ym., 2013; Sathya ym., 

2019). Kasvaneen syöpäriskin vuoksi lasten ja nuorten TT-tutkimuksissa tulee 

kiinnittää huomiota sekä tutkimusmääriin että tutkimuksessa saatavan 

sädeannoksen minimoimiseen (Brenner & Hricak, 2010; Harbron, 2016; Linton & 

Mettler, 2003). 

TT-tutkimuksia uusitaan muun muassa väärien henkilötietojen, protokollien tai 

varjoaineruiskutusten epäonnistumisen vuoksi (Berlin, 2014; Brusin, 2014; Itri ym., 

2018). Varjoaineruiskutusten epäonnistumisia tuli esille myös tässä tutkimuksessa. 

Uusimiset johtuvat usein kanyloinnin tai automaattiruiskun käytön 

epäonnistumisesta, jolloin potilas ei saa varjoainetta ollenkaan tai saa sen 

kuvauksen kannalta väärään aikaan (Fazel ym., 2009; Mansouri ym., 2016a). 

TT:ssä 24,3 % varjoaineen käyttöön liittyvistä tapauksista johtui varjoaineen 

leviämisestä ympäröiviin kudoksiin (ekstravasaatio), epäonnistuneesta injektiosta 

(kanyyli irtoaa, varjoaineruisku ei toimi) tai potilaiden allergisista reaktioista. 

Varjoaine-ekstravasaatio on suhteellisen yleinen komplikaatio TT-tutkimuksessa. 

Se aiheuttaa usein vain vähäistä turvotusta tai punoitusta, mutta joskus myös 

ihonekroosia (Belzunegui ym., 2011). Kuvantamisella ihonekroosia ei ehditä 

huomata, koska potilas siirtyy muualle jatkohoitoon. Potilaat tekivät tämän 

tutkimuksen mukaan myös varjoaineen käyttöön liittyviä vahinkoilmoituksia. 

Varjoaineen ekstravasaatiota on tärkeää pyrkiä vähentämään erityisesti TT-

tutkimuksessa, koska sekä varjoaineen ruiskutusnopeus että määrä ovat suuria. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella TT:ssä tehdyissä virheellisissä 

varjoaineinjektioissa tutkimus jouduttiin toistamaan, koska potilaaseen ei mennyt 

varjoainetta tai kuvaus ajoitettiin väärin. Vastaavia löydöksiä on raportoitu myös 

aiemmissa tutkimuksissa (Fazel ym., 2009; Mansouri ym., 2016a).  
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Osa potilasvahingoista johtuu todennäköisesti kiireestä, tiimi- ja yhteistyön 

ongelmista, työn hallinnasta ja osaamisesta sekä työpaineesta (Flug ym., 2018; 

Ross ym., 2014). Tutkimusten mukaan erityistä huomiota kannattaa kiinnittää 

päivystysajalle, jolloin mukana on eri alan ammattilaisia potilaan vakavan (esim. 

korkeaenerginen traumapotilas) tilan vuoksi. Tällöin kiire ja hälinä saattavat häiritä 

tutkimuksen tekemistä. (Kendall & Quill, 2014; Verna ym., 2019) TT-tutkimuksiin 

liittyviä muita virheitä ovat väärälle potilaalle tehdyt lähetteet, lääketieteelliset ja 

tekniset virheet sekä testivirheet (Mansouri ym., 2016a). Myös tässä tutkimuksessa 

useimmiten mainitut virheet eli väärä toimenpide, väärät potilas- ja 

inhimilliset/tietotaitovirheet sekä laitehäiriöt tapahtuivat TT-kuvauksissa. 

Tapausraporttien perusteella on mahdotonta arvioida, kuinka moni virheistä johtui 

tieto- tai taitopuutteista. On kuitenkin todennäköistä, että näiden virheiden määrää 

voitaisiin vähentää koulutuksen avulla.  

6.1.2 Diagnosoinnin yhteys potilasvahinkoilmoituksiin 

Diagnostisen radiologian ensisijaisena tehtävänä on antaa tietoa (Larson ym., 2014). 

Radiologiseen diagnostiseen prosessiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Näitä 

ovat muun muassa riittämätön tieto potilaan kliinisestä tilanteesta, ihmisten 

erilaiset anatomiset variaatiot, potilaan koko ja kehon koostumus, erilaiset 

kuvaustekniikat, kiire ja ajan puute (Bruno, 2019).  

Diagnostisia virheitä pidetään yhtenä yleisimmistä potilasturvallisuutta 

vaarantavista tekijöistä. Arvioinnin mukaan joka kymmenes diagnoosi voi olla 

virheellinen (Bruno, 2017; Singh ym., 2014, 2017). Diagnostiset virheet ovat usein 

yhdistelmiä kognitiivisesta virheestä ja systeemiviasta (Graber ym., 2005). Vaikka 

radiologiset tutkimukset eivät aina olekaan ensisijaisia potilaan diagnosoinnissa, 

kuvantamislöydösten virheelliset ja myöhästyneet tulkinnat voivat johtaa potilaan 

diagnosoinnin ja tarkoituksenmukaisen hoidon epäonnistumiseen. Diagnostiikkaan 

liittyvät virheet edustivat lähes 60 % radiologien saamista hoitovahinkokanteista 

(Siegal ym., 2017). Yhdysvalloissa radiologiaan kohdistuu kahdeksanneksi eniten 

oikeuteen johtavia syytteitä. Nämä lakivaateet johtuvat yleisimmin 

syöpädiagnooseihin liittyvistä virheistä, joista noin kolmasosa johtaa 

hoitovahinkokorvauksiin (Harvey ym., 2016). Myös Italiassa radiologien riski 

joutua hoitovahinkokorvauksiin on lisääntynyt. Arviolta 44 % italialaisista 

radiologeista saa kymmenen vuoden aikana oikeusvaateen (Fileni ym., 2010). 

Diagnostiset virheet ovat haasteellisia, sillä ne havaitaan toisinaan vasta pitkän ajan 

kuluttua (Wachter, 2010). Perusterveydenhuoltoon liittyvissä vahinkotapauksissa 
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diagnostisten virheiden osuus on 0,1 % (Singh, 2013) ja sairaalahoidon yhteydessä 

0,4 % (Zwaan ym., 2010). Diagnostisten virheiden määrä on todennäköisesti 

suurempi, sillä virheellisestä diagnoosista huolimatta ei aina tapahdu vahinkoa 

(Newman-Toker ym., 2013). Tässä tutkimuksessa potilaiden tekemien vuosittaisten 

vahinkoilmoitusten määrä on pieni verrattuna kuvantamistutkimusmääriin. 

Havainto on samankaltainen aiempiin tutkimuksiin verrattuna, ja yleisesti kaikista 

potilaista vain 1–2 % tekee hoitovahinkoihin liittyviä ilmoituksia (Bismark ym., 

2006; Brennan ym., 1996; Leape ym., 1991; Studdert ym., 2000). 

Tutkimusten mukaan potilaiden tekemät valitukset diagnooseihin liittyvistä 

hoitovahingoista kohdistuivat eniten syöpiin (38 %), verisuonistoon (23 %) ja 

infektioihin (13 %). Myös kuvantamiseen liittyvistä hoitovahinkoilmoituksista 

suurin osa kohdistui syöpädiagnostiikkaan (Aaronson ym., 2019; Fileni ym., 2009; 

Newman-Toker ym., 2021). Syöpädiagnostiikassa eniten jäi havaitsematta 

maligniteettia tai metastaaseja rinta- ja keuhkosyövissä. Radiologian 

diagnosointiin liittyvistä virheistä lähes puolet (50 %) kohdistui neljään 

modaliteettiin: TT-tutkimukset (20 %), mammografia (11 %), 

magneettitutkimukset (10 %) ja ultraääni (4 %) (Siegal ym., 2017). Myös 

aikaisempien tutkimusten mukaan useimmat hoitovahinkoilmoitukset ovat 

koskeneet mammografia-, röntgen- ja TT-tutkimuksia (Goergen ym., 2015; Graber 

ym., 2002; Siegal ym., 2017). Vastaavia tuloksia saatiin myös tässä tutkimuksessa, 

sillä eniten potilasvahinkoilmoituksia tehtiin mammografia- (22,8 %), röntgen- 

(15,9 %), magneetti- (15,6 %) ja TT-tutkimuksiin (9,9 %) liittyen. Syy siihen, miksi 

magneettikuvaus on Suomen tilastoissa ohittanut TT:n, on se, että potilaat hakevat 

enemmän korvauksia magneettitutkimuksiin liittyvistä viivästyneistä tai 

virheellisistä diagnooseista kuin TT:hen liittyvistä. Tämä taas johtuu yleistyneestä 

tuki- ja liikuntaelimistön magneettikuvantamisesta. Potilasvakuutuskeskus on 

maksanut enemmän magneettitutkimuksiin (19,7 %) kuin TT-tutkimuksiin liittyviä 

korvauksia (14,7 %) (PVK, 2022). 

Radiologeihin kohdistuneiden hoitovahinkojen syitä on tutkittu laajasti. 

Yleisimmät syyt liittyvät diagnostisiin virheisiin: virheelliseen visuaaliseen tai 

kognitiiviseen päättelyyn, hahmontunnistukseen tai viivästyneeseen diagnoosiin. 

Tutkimusten mukaan havaitsematta jää rintasyövistä 10–30 % (Fileni ym., 2009; 

Goergen ym., 2015; Graber, 2013; Waite ym., 2017), traumojen aiheuttamista 

luunmurtumista 30–40 % (Berlin, 2000; Fileni ym., 2010) ja keuhkosyövistä 5–20 % 

(Quekel ym.,1999; Schiff, 2009). 

Tässä tutkimuksessa yleisin syy potilasvahinkoilmoitukseen oli viivästynyt 

diagnoosi mammografiassa (54 %), röntgentutkimuksessa (21 %) tai 
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magneettikuvauksessa (10 %). Diagnoosien viivästyminen oli vaikuttanut potilaan 

sairastaman syövän hoidon viivästymiseen ja osassa tapauksista taudin ennusteen 

huononemiseen. Akuutissa tilanteessa jopa päivän viive diagnoosissa voi olla 

kohtalokas, kun taas muissa tapauksissa potilaan tila ei välttämättä huonone ajan 

myötä. PVK perusteli mammografiaa koskevien potilasvahinkoilmoitusten 

päätöksiä seuraavasti: ”Rintasyöpä, mammografia ja diagnoosi viivästyvät kuusi 

kuukautta. Ei vaikutusta hoitoon tai ennusteeseen, ei korvata” 

ja ”Mammografiakuvat tulkitaan hyvänlaatuisiksi, pahanlaatuisuuden löytö olisi 

vaatinut lisätutkimuksia. Rintasyövän diagnoosi viivästyy noin kaksi vuotta. 

Korvattava”. Joitakin syöpiä (esim. rinta-, keuhko-, vatsa-, lihassyöpiä) havaittiin 

vasta useita vuosia myöhemmin. Syöpädiagnooseihin liittyviä vuosia kestäneitä 

viiveitä on havaittu myös muissa tutkimuksissa (Fileni ym., 2010). Myöhäinen 

diagnoosi ei välttämättä vaikuta potilaan hoitostrategiaan, mutta se voi huonontaa 

syöpäpotilaan ennustetta (Johansson, 2010).  

PVK:n mukaan 13,6 % korvatuista tapauksista tutkimuksen tulkinta oli 

puutteellista tai virheellistä eikä vastannut kokeneen ammattihenkilön tasoa. 

Korvauspäätöksen mukainen esimerkki: ”TT-kuvan tulkinnassa ei täyty 

ammatilliset standardit ja aivoinfarktin diagnoosi ja hoito viivästyivät noin 

kuukaudella. Jos aivohalvaus olisi todettu kuukautta aikaisemmin, olisi voitu 

aloittaa asianmukainen lääkitys ja osittaiselta (ei täydellinen) kunnon 

heikkenemiseltä olisi vältytty.” Ammatilliset standardit eivät täyttyneet 7,9 % 

tapauksista. 

Kuolemaan johtaneita tai eliniän odotetta lyhentäneitä tapauksia oli 22 (2,1 %). 

Näistä yhdeksän liittyi interventioradiologiaan, kuusi magneettikuvaukseen, viisi 

TT:hen ja yksi röntgenkuvaukseen ja yksi ultraääneen. Seuraavissa 

esimerkkitapauksissa diagnoosin ja hoidon viivästyminen vaikutti oireisiin ja 

lyhensi potilaan elinajanodotetta: ”Uudestaan puhjenneen aneurysman hoito 

viivästyi ja potilas menehtyi ennen hoitoa”, ”Ohutneulanäytteestä aiheutunut 

verenvuoto johti hengitysteiden tukkeutumiseen ja potilaan kuolemaan” 

ja ”Potilaalle ei esitetty jatkotutkimuksia, aivokasvain olisi voitu diagnosoida 

aikaisemmin magneettikuvauksella”.  

Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan potilaiden tekemistä ilmoituksista eniten 

kohdistui TT- (39 %), röntgen- (38 %) ja magneettitutkimuksiin (23 %) (Bose ym., 

2020). Tämän tutkimuksen mukaan Suomessa tehtiin enemmän mammografiaan ja 

seulontamammografiaan liittyviä vahinkoilmoituksia (29,8 %) kuin TT-

tutkimuksiin (9,8 %) liittyviä. Röntgen- ja magneettitutkimusten osalta tulokset 

ovat samankaltaiset. Norjalaisessa tutkimuksessa ilmoitusten syyt liittyivät 
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syöpädiagnooseihin (onkologia 53 %), murtumalöydöksiin (ortopedia 28 %) ja 

neurologisiin lausuntoihin (7 %) (Bose ym., 2020). Tässä tutkimuksessa 

mammografia- ja seulontamammografiatutkimuksiin yhden ja kolmen vuoden 

välille liittyneet virheet voivat liittyä kahden vuoden välein tehtäviin 

rintasyöpäseulontatutkimuksiin. Aikaisemmassa kuvauksessa havaitsematta jäänyt 

syöpä havaitaan myöhemmässä kuvauksessa. Useassa tapauksessa virhe johti 

myöhästyneeseen diagnoosiin tai hoitoon. Lyhin viive oli alle vuorokauden ja pisin 

kymmenen vuotta. Keskimäärin diagnoosiviive oli 18 kuukautta. Myös muissa 

tutkimuksissa on havaittu viiveitä diagnooseissa alle kuukaudesta kymmeneen 

vuoteen (Fileni ym., 2010; Goergen ym., 2015; Tilma ym., 2016). 

Potilaiden tekemistä vahinkoilmoituksista korvataan n. 30% ja n. 70% jää 

korvaamatta. Korvaamatta jääneissä tapauksissa potilaiden ilmoittamat syyt ovat 

samantyyppiset kuin korvatuissakin. Yhtenä syynä potilaiden tekemiin ilmoituksiin 

voidaan pitää potilaalle kerrottavan diagnoositiedon epäonnistumista. PVK:n 

peruste korvaamatta jättämiselle saattoi olla se, että viivästynyt diagnosointi ei 

vaikuttanut taudin kulkuun tai hoitoon. Jos tätä asiaa ei kerrota potilaalle selkeästi 

ja ymmärrettävästi, hänelle voi jäädä virheellinen käsitys diagnoosin merkityksestä. 

Lisäksi on tärkeää ilmoittaa potilaalle, jos diagnosoinnin myöhästymisellä ei 

katsota olevan vaikutusta taudin hoitoon. Koska diagnosointiin liittyvillä 

epäselvyyksillä on selkeä yhteys potilaiden tekemiin vahinkoilmoituksiin, tulee 

niiden vähentämiseen kiinnittää enemmän huomiota. Keinoina voisi olla 

radiologien perehdyttämisen kehittäminen, yhteismeetingit ja tutorointi. Myös 

laitteiden tulisi olla erottelukyvyltään riittäviä ja laitetekniikan käyttö riittävällä 

osaamistasolla. Tulevaisuudessa tekoälyn käyttö helpottanee diagnosointia. 

6.1.3 Vaaratapahtumaraporteista kerätyn tiedon merkitys 

potilasturvallisuudelle  

Vaaratapahtumaraportointi 

Euroopassa on käytössä kansallisen tason potilasturvallisuusjärjestelmiä muun 

muassa Englannissa, Tanskassa ja Irlannissa. Australiassa ja Yhdysvalloissa 

käytetään potilasturvallisuusjärjestelmän lisäksi myös riski-, syysuhde- ja 

järjestelmäanalyyseja (Doupi, 2009). Suomen sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä 

on kerätty potilasturvallisuuteen liittyvää tietoa vuodesta 2007 lähtien. HaiPro-

ilmoituksiin liittyvää tutkimusta on tehty muun muassa lääkevahingoista 
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(Holmström, 2017; Laatikainen, 2020), terveydenhuollon tiedonhallinnasta (Jylhä, 

2017) ja potilastietojärjestelmien tiedonkulusta (Palojoki, 2017). Elektronista 

potilasturvallisuustapahtumaraportointia pidetään tehokkaana tapana oppia 

vahingoista ja lisätä potilasturvallisuutta, mutta raporttien laatu vaihtelee. 

Tutkimusten mukaan järjestelmät sisältävät tyypillisesti paljon epätarkkoja ja 

epätäydellisiä tietoja, kuten epäjohdonmukaisia kirjauksia ja virheellisiä 

luokituksia (Gong, 2011; Tuttle ym., 2004; Gong ym., 2017).  

Suomessa tehdään vuosittain noin kuusi miljoonaa radiologista tutkimusta, 

noin yksi per asukas. Vuosittaisten vaaratapahtumaraporttien määrä tutkimuksista 

on alhainen, vain noin 0,06 % vuodessa. Englannissa ja Walesissa tehdyssä 

tutkimuksessa kuvantamisen osuus ilmoitetuista vaaratapahtumista oli 1,4 % 

(Shaw ym., 2005). Useissa tutkimuksissa on havaittu, että suuri osa, jopa 60–86 % 

potilasturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista jää ilmoittamatta. (Jones ym., 2010; 

Kruskal ym., 2008; Leape, 2002; Levinson, 2012; Noble & Pronovost, 2010; 

Pfeiffer ym., 2010; Zygmont ym., 2017). Yhtenä syynä tähän on se, ettei tiedetä, 

millaisia tapahtumia pitäisi ilmoittaa, koska sairaalat eivät ole listanneet 

ilmoitettavia tapahtumia (Levinson, 2012). Tässä tutkimuksessa ei voitu arvioida 

ilmoittamatta jääneiden tapahtumien määrää, mutta potilaan saamat vammat jäivät 

arvioimatta noin 20 % tapauksista. Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa 

tutkimuksissa. Potilaan vointi on jäänyt vaaratapahtuman jälkeen arvioimatta, 

koska potilas on siirtynyt muualle tai raportoija on toisesta yksiköstä ja 

tapahtumasta saatu tieto on puutteellinen (Evans ym., 2006; Howell ym., 2015; 

Pfeiffer ym., 2010; Vincent, 2004). 

Suomessa sähköisen raportoinnin alkuvuosina 2007–2011 lomakkeita 

täytettiin satunnaisesti, mutta raportointi on ajan kuluessa laajentunut ja lisääntynyt. 

Yhtenä syynä raportoinnin lisääntymiseen oli potilasturvallisuuden 

täytäntöönpanosuunnitelman (STM, 341/2011) aikaansaama kansallinen huomio 

Suomen potilasturvallisuudesta. Suunnitelma on lisännyt tapausten tunnistamista, 

raportointia ja yhä useamman sairaalan ja laitoksen liittymistä HaiPro-

järjestelmään (STM, 341/2011). Vaikka potilaisiin kohdistuneiden vaara-, haitta- ja 

läheltä piti -ilmoitusten määrä kasvaa, siitä ei voi suoraan päätellä, että vahingot 

lisääntyisivät vuosittain. Raporttien määrän lisääntyminen johtuu 

todennäköisimmin henkilöstön kannustamisesta potilasturvallisuusilmoitusten 

tekemiseen (Levinson, 2012). Meillä ei vielä ole tietoa vaaratapahtumien 

tosiasiallisesta vuosittaisesta määrästä tai siitä, milloin se lähtee nousuun tai 

laskuun (Weingart ym., 2000; Zhu ym., 2011). 
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Vuonna 2015 Suomessa työskenteli 624 radiologia ja 3262 röntgenhoitajaa. 

Tämän tutkimuksen mukaan röntgenhoitajat tai muuhun hoitohenkilökuntaan 

kuuluvat tekivät suhteellisesti useimmin potilasturvallisuustapahtumailmoituksia 

(n. 83 %). Radiologien ja muiden lääkäreiden osuus raportoinnista oli pienempi 

(7,5 %). Muissa suomalaisissa tutkimuksissa on ollut vastaavia tuloksia, ja 

lääkäreiden tekemien tapausilmoitusten määrä on ollut 2,5–10 % (Doupi, 2009; 

Härkänen ym., 2015). Samanlaisia tuloksia on saatu myös kansainvälisissä 

tutkimuksissa, joiden mukaan useimmat vaaratapahtumailmoitukset ovat 

hoitotyöntekijöiden tekemiä (Howell ym., 2015; Rauhala ym., 2018). Syynä 

lääkäreiden vähäisempään raportoinnin määrään on todennäköisesti se, että lääkärit 

kokevat velvollisuudekseen ilmoittaa ensisijaisesti vakavia kuin läheltä 

piti -tapauksia (Howell ym., 2015; Kingston ym., 2004; Lawton & Parker, 2002; 

Pfeiffer ym., 2010; Rauhala ym., 2018). Yhtenä syynä voidaan pitää myös sitä, että 

hoitajat ovat enemmän tekemisissä potilaan kanssa ja heidän toimenpiteensä 

kohdistuvat potilaaseen, joten vahinkotapahtumien riski ja myös tapahtumien 

havaintomäärä on suurempi. Röntgenhoitajat kuvaavat suurimman osan potilaista 

ilman radiologin läsnäoloa, joten esimerkiksi kuvattaessa väärää puolta (oikea vs. 

vasen) tai kohtaa (thorax vs. vatsa) tieto virheestä on vain tutkimusta tekevällä 

röntgenhoitajalla.  

Sähköiset vaaratapahtumaraportit keräävät tietoa kaikista sairaaloissa 

tapahtuvista vaara-, haitta- ja läheltä piti -tapahtumista, mutta erillistä vain 

kuvantamistutkimuksiin kohdistettua raportointijärjestelmää ei Suomessa ole. 

Australiassa toteutettiin vuonna 2006 sähköinen, web-pohjainen ja 

vapaaehtoisuuteen perustuva kuvantamiseen tarkoitettu RaER-

raportointijärjestelmä. Järjestelmästä kerätyn tiedon perusteella löytyi samoja 

potilasturvallisuuden avainasioita; potilaan identifiointi, diagnosointi ja 

dokumentaatio, kommunikaatio, IT-ongelmat ja tarpeeton säteilyn käyttö (Denham, 

2016; Hannaford ym., 2013; Jones ym., 2010), joita on käsitelty myös tässä 

tutkimuksessa. Skotlannissa kerätyissä raporteissa 85 % haittatapahtumista liittyi 

potilaan saamaan, inhimillisestä tai menettelytapavirheestä johtuneeseen 

ylimääräiseen sädeannokseen (Denham, 2016; Martin, 2005). 

Vaaratapahtumaraporttien käsittely ja jatkotoimenpiteet 

Tutkimusten mukaan esihenkilöt ja ylin johto kannustavat henkilökuntaa tekemään 

ilmoituksia kaikista potilasturvallisuuteen liittyvistä tapauksista, mutta tästä 

huolimatta kaikkia vaaratapahtumia ei raportoida. Aliraportointi voi vaikuttaa 
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siihen, että resursseja suunnataan helpommin identifioitavissa olevien tapausten 

hoitoon (esim. kaatumiset) kuin hankaliin, pitkällä aikavälillä syntyviin (esim. 

verihyytymät) (Levinson, 2012).  

Henkilökunnan ilmoittaessa vahingosta lähiesihenkilö päättää toimenpiteisiin 

ryhtymisestä. Lähiesihenkilö voi päättää, ettei toimenpiteitä tarvita, tapahtuneesta 

keskustellaan tai tiedotetaan, asia viedään ylemmälle tasolle tai suunnitellaan 

kehittämistoimenpide. On yleistä, että kun vahinko arvioidaan vakavaksi (esim. 

potilaan vammautuminen tai kuolema, henkilöstöpula tai IT-ongelmat), ilmoitukset 

ja mahdolliset suunnitelmat parannustoimenpiteistä toimitetaan ylimmälle johdolle 

(Rauhala ym., 2018). Tämä johtuu todennäköisesti halusta saada tukea ja antaa 

samalla ylimmälle johdolle tietoa vakavimmista tapahtumista. Tämän tutkimuksen 

perusteella esihenkilöt halusivat ylimmän johdon ottavan kantaa 

resursointikysymyksiin sekä kommunikointiin ja reklamointiin laite- ja muiden 

toimittajien kanssa. Lähes 90 % tapauksista esihenkilöt valitsivat jonkin HaiPro-

kaavakkeessa ehdotetuista toimenpiteistä (ei toimenpiteitä, informointi, vienti 

ylemmälle tasolle tai kehittämistoimenpiteen suunnittelu) estämään tapausten 

toistumista. Yli puolella tapauksista ehdotettiin keskustelua henkilöstön kanssa 

esimerkiksi osastokokouksissa. Keskustelu on nopea ja helposti järjestettävä 

ratkaisu, mutta ei välttämättä tehokkain. Jos vaaratapahtuma toistuu, on hyvä 

selvittää sen perimmäiset syyt. On tärkeää huomata, että myös silloin, kun potilas 

ei ollut vahingoittunut, osa esihenkilöistä suunnitteli toiminnan turvallisuuden 

kehittämistä. Se on hyvää ennakointia ja osoittaa, että kaikki tapaukset otetaan 

vakavasti. Niin kuvantamisessa kuin koko terveydenhuollossa tarvitaan 

korkeatasoista riskin hallintaa. Hyväksytään se, että inhimillisiä virheitä tapahtuu, 

mutta varmistetaan mahdollisimman ihanteelliset työolosuhteet ja tehdään 

toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat vahinkojen syntymistä (Reason, 2000).  

Esihenkilöiden arvioidessa vaaratapahtumaan liittyvän riskin suuruutta riski 

arvioidaan yleisen käytännön mukaan, ei yksittäisen potilaan perusteella. 

Riskiarvioinnissa on otettava huomioon yksittäistapausta laajempi konteksti, mikä 

voi olla haastavaa. Tästä johtuen riski voidaan arvioida merkityksettömäksi tai 

vähäiseksi, vaikka potilas olisi vahingoittunut. Radiologit ilmoittivat vakavampia 

haittoja (2,2 %) kuin vastaavasti röntgenhoitajat (0,7 %), ja myös 

lääkäriesihenkilöiden arvioimat riskitasot olivat korkeammat kuin 

hoitajaesihenkilöiden.  

Kuvantamisen perimmäisenä tehtävänä on auttaa potilasta saamaan apua 

tilanteensa hoitoon ja tehdä tutkimus turvallisesti ja laadukkaasti. 
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Vaaratapahtumaraportoinnin avulla voidaan seurata toiminnassa tapahtuvia 

vahinkoja ja pyrkiä niiden vähentämiseen toimintaa kehittämällä. 

6.2 Tutkimuksen relevanssi 

Tämä on ensimmäinen lääketieteellisen kuvantamisen vaaratilanteita käsittelevä 

tutkimus Suomessa. Kuvantamistutkimuksia säännellään ja tutkitaan tarkasti niihin 

liittyvän säteilyn käytön vuoksi, mutta tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyviä 

erilaisia vaara-, haitta- ja läheltä piti -tapahtumia ei ole aiemmin kartoitettu. 

Tutkimukseen mukaan otetut aineistot ovat suhteellisen laajoja, kattavia ja myös 

määrällisesti suuria. Tutkimusta voidaan pitää asiaankuuluvana, sillä se tuo uutta ja 

ajankohtaista tietoa kuvantamisen potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Potilasturvallisuudessa täytyy kiinnittää huomiota myös ei-säteilyä tuottavaan 

tekniikkaan ja siihen liittyvään turvalliseen toimintaan. Kuvantamisen tekniikat 

ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien saatossa, ja kehitys jatkuu edelleen.  

Tutkimusta voidaan pitää käyttökelpoisena, sillä se antaa lisätietoa sekä 

säteilyyn että muihin potilasvahinkoihin liittyneistä tapahtumista, niiden luonteesta, 

vaikutuksesta ja riskeistä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää 

käytännössä muun muassa oman toiminnan turvallisuuden arvioinnissa, 

opetuksessa ja koulutuksessa sekä kehittämällä vaaratilanteita ennaltaehkäiseviä 

toimenpiteitä. Aineisto on kerätty sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon 

yksiköistä, joten tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koko Suomea koskevaan 

lääketieteellisen kuvantamisen vaaratapahtumatietoon.  

Narratiivisten kertomusten tarkempi analysointi olisi tuonut tutkimukselle 

lisää tietoa ja syvyyttä. Aineistoa hyödynnettiin osittain eri artikkeleissa aineistosta 

saatujen esimerkkien avulla. Jos tutkimuksessa olisi keskitytty vain yhteen 

vaaratapahtumien keruujärjestelmään ja siitä saatuihin tietoihin, olisi kertomusten 

syvempi analysointi ollut mahdollista. Tällä tutkimuksella pyrittiin muodostamaan 

kokonaiskuva kuvantamisen erilaisista vaaratilanteista ja niihin johtaneista syistä 

ja sen vuoksi pidettiin tärkeänä kartoittaa mahdollisimman laaja alue 

potilasturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista.  

6.3 Tutkimuksen rajoitukset, luotettavuus, validiteetti ja eettisyys 

Vaaratapahtumatietojen keruu ei ole täydellistä, sillä keräystavoilla saadaan 

ilmiöstä vain osittainen kuva. Raportoinnin hyviä puolia ovat niiden paljastamat, 
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toiminnassa mahdollisesti piilevät virheet, erilaiset näkökulmat ja tieto 

toimintarutiineista (Vincent, 2004).  

Tätä tutkimusta rajoittaa sähköisen poiminnan avulla kerätty tieto. On 

mahdollista, että osa tapauksista jäi hakujen ulkopuolelle. Tutkija kävi läpi kaikki 

STUKin ja potilaiden tekemät ilmoitukset, mutta HaiPro-ilmoitusten suuren 

määrän vuoksi tarkkoja tietoja muun muassa narratiivisista teksteistä ei tässä 

vaiheessa hyödynnetty. HaiPro-ilmoitusten poiminnassa käytettiin hakusanoja, ja 

niiden osuvuus saattoi vaikuttaa kerätyn tiedon määrään. Osa kuvantamisella 

käytettävistä lyhenteistä, esimerkiksi TT, MRI, UÄ, eivät sovellu yksinään 

hakusanoiksi, kun tietoa etsitään suuresta joukosta ja osa datasta on narratiivisina 

kertomuksina. Tutkimus ei myöskään kata koko Suomen aineistoa, sillä Helsingin 

ja Uudenmaan alueelta ei saatu lupaa aineiston käyttöön. HaiPro-järjestelmän 

lisäksi on käytössä myös muita vaaratapahtumien raportointijärjestelmiä, joten osa 

kuvantamisyksiköistä voi puuttua. HaiPro-tietoja on kerätty jo yli 14 vuoden ajan 

Suomessa. Vaikka tämän tutkimuksen keruumenetelmän vuoksi osa tapauksista on 

voinut jäädä löytymättä, tutkimuksen laajuus ja pitkä kertymäaika antavat 

todennäköisesti varsin hyvän kuvan kuvantamisen vaaratapahtumista Suomessa. 

Tällaisille perinteisille tapahtumaraportointijärjestelmille on tyypillistä sekä 

aliraportointi että tietyntyyppisten raporttien liiallinen määrä, mutta ne ovat 

kustannuksiltaan edullisia ja edistävät organisaatioiden turvallisuuden kehittymistä 

(Howell ym., 2015; Manias ym., 2016; Montesi & Lechi, 2009).  

Tutkimusmateriaalista vain Säteilyturvakeskuksen lähettämistä tiedoista oli 

koottu tilastoja jo aiemmin, sillä STUK julkaisee säteilyturvallisuuspoikkeamiin 

liittyviä raportteja vuosittain. Potilaiden tekemät vahinkoilmoitukset ja 

hoitohenkilökunnan raportoimat vaaratapahtumat käsitellään useimmiten vain 

organisaatioiden ja yksiköiden sisällä eikä raporttien sisältämää tietoa julkisteta 

laajemmin. Tietojen keruu perustuu usein ennalta määriteltyihin kriteereihin, joten 

on mahdollista, että jotkut vaaratapahtumiin liittyneet tiedot puuttuvat virheellisen 

tai väärin ymmärretyn luokituksen vuoksi. Puuttuvat tiedot ja puutteellinen 

dokumentaatio ovat ongelmana tietokantoja käyttävässä tutkimuksessa (Kang, 

2013). Kuvantamistutkimusten vuosittaista määrää ja vuosittain tehtyjä ilmoituksia 

verrattaessa täytyy huomioida, että vaaratapahtumailmoituksia tehdään useille 

toimijoille. Tämä aiheuttaa sen, että samasta tapahtumasta on voitu tehdä ilmoitus 

usealle taholle aiheuttaen tuplakirjauksia. Myös eri hoitohenkilökuntaan kuuluva 

(esim. röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, potilaskuljettaja, lääkäri) voi tehdä saman 

ilmoituksen potilasta kohdanneesta vahinkotapahtumasta. Päällekkäiset kirjaukset 

lisäävät myös henkilökunnan työmäärää.  Tutkimuslaitteisiin liittyviä poikkeavien 
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tapahtumien ilmoituksia tehdään HaiProjen ja STUKin lisäksi myös Fimealle. 

Tämän vuoksi osa tässä tutkimuksessa käsitellyistä laitteisiin liittyneistä 

ilmoituksista puuttuu.  

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti riippuu otannasta ja otoskoosta (Karjalainen, 

2010; Vilkka, 2021). Tutkimuksessa käytettiin kokonaisotosta, jonka määrä 

kaikissa eri artikkeleissa voidaan katsoa riittäväksi. Otoskoon minimi on sata 

tilastoyksikköä. (Karjalainen, 2010). HaiPro-ilmoituksista täytyi muutamia 

vastauksia jättää pois niiden sisältämän vähäisen tiedon vuoksi. Tutkimuksen 

validiteettia lisää se, että tutkimuksessa käytetty, luotettavilta toimijoilta saatu 

aineisto mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Vaikka aineisto ei ole täysin 

kattava, on se kuitenkin riittävän laaja antamaan kokonaiskuvan tutkittavasta 

aiheesta. Suuret otoskoot tukevat myös tutkimuksesta saatavan tiedon 

luotettavuutta (Karjalainen, 2010; Vilkka, 2021). 

Tutkimuksen toteuttamiseen ei tarvittu eettisen toimikunnan lausuntoa, sillä 

Suomessa lausuntoa ei vaadita rekisteritutkimuksista. Tietoaineistoihin tarvittavat 

luvat haettiin erikseen jokaiselta toimijalta.  Aineisto oli anonymisoitu suurelta osin 

jo etukäteen, ja lisäksi satunnaisesti löytyneet tunnistettavat tiedot (nimi, paikka, 

henkilötunnus) poistettiin aineistosta. Tutkimuksen eettistä turvallisuutta lisää 

aineiston laajuus ja kattavuus (paikoin yli 10 vuotta), jolloin tapahtumien 

jäljittäminen vaikeutuu. Narratiivisen aineiston osalta tutkimus jää epätarkaksi ja 

osittaiseksi. Aineistoa oli niin paljon, että aika ei olisi riittänyt kaikkien ilmoitusten 

tarkkaan ja monipuoliseen tutkimukseen. 

Sähköisten potilasturvallisuusilmoitusten tutkiminen kuvantamisen 

näkökulmasta oli haasteellista. Ongelmana on se, että HaiPro-kaavaketta 

täytettäessä kuvantamisen henkilökuntaan kuuluva ei voi suoraan valita omaa 

ammattiaan vastaavaa vaihtoehtoa. Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien osalta 

vaihtoehtoina on lääkäri tai sairaanhoitaja tai ”muu, mikä?”. Kun valitsee ”muu”-

vaihtoehdon, avautuu valikko, johon ammatti kirjataan. Tämän vuoksi osa 

röntgenhoitajien tekemistä ilmoituksista on voinut kirjautua myös sairaanhoitajan 

nimikkeellä. ”Tapahtuman tyyppi” -valikossa kuvantaminen 

yhdistetään ”Laboratorio-, kuvantamis- tai muuhun asiakas-/potilastutkimukseen 

liittyvä” -kategoriaan, mikä osaltaan vaikeuttaa ilmoitusten keräämistä. 

Tutkimukseen mukaan otettujen HaiPro-raporttien määrä on suuri, jolloin siihen 

voi sisältyä tilastoharha, sillä koko aineiston tarkka läpikäyminen ei ollut 

ajanpuutteen vuoksi mahdollista. Mukana voi olla raportteja, jotka eivät 

suoranaisesti liity kuvantamisen toimintaan. Lisäksi ongelmana on, että samasta 

tapauksesta voidaan tehdä useita raportteja: hoitaja, lääkäri, muu henkilökunta, 
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toisen yksikön henkilökunta. Näiden osalta tapausten määrä ja tilastojen 

painotukset voisivat osittain muuttua, mutta toisaalta tapaukseen voi tulla mukaan 

jotain uutta.  

Kardiologisten tutkimusten osalta rajaus on osittain ongelmallinen, sillä näitä 

tutkimuksia tehdään myös joissain kuvantamisyksiköissä. Tutkimustietoa löytyi 

riittävästi rajauksista huolimatta, joten ne päädyttiin rajaamaan pois. Samoin tehtiin 

isotooppitutkimusten kohdalla, vaikka ne olisivatkin tuoneet lisätietoa säteilyn 

käyttöön liittyvistä vaaroista. 

Esihenkilöiden tekemät toimenpiteet ovat jonkin verran harhaanjohtava käsite, 

sillä varsinaiset konkreettiset toimenpiteet eivät tilastossa näy. Se, mitä oikeasti 

tehtiin, jää tässä tutkimuksessa vielä esittämättä. Toimenpiteet ja myös niiden 

seuraukset täytyisi poimia HaiPro-ilmoitusten narratiivisesta tekstistä. Tekstin 

analysointi olisi hyödyllistä, mutta se vaatii aikaa ja resursseja. 

Tapahtumaselostusten tutkiminen auttaisi havaitsemaan paremmin tapahtumaan 

johtaneet syyt sekä antaisi mahdollisuuden tuoda esille tapahtumien korjaamiseen 

liittyneitä kehittämisehdotuksia ja hyviä käytäntöjä.  

Tutkimukseen liittyvissä kolmessa osajulkaisussa esiteltiin kuvantamisella 

tapahtuvia erilaisia vaaratilanteita. Ensimmäinen osajulkaisu käsitteli turhaan, 

liialliseen tai ylimääräiseen säteilyyn liittyneitä tapahtumia. Toisessa 

osajulkaisussa esiteltiin potilaiden tekemiä vahinkoilmoituksia, jotka useimmiten 

liittyivät tutkimuksen jälkeisiin tapahtumiin, muun muassa lausuntojen 

oikeellisuuteen, tai itse kuvaustapahtumassa sattuneeseen vahinkoon. Kolmas 

osajulkaisu käsitteli erilaisia kuvantamisen prosessin aikana tapahtuneita 

potilasturvallisuustapahtumia sekä niihin reagointia, niistä tehtyjä päätelmiä ja 

kehittämisehdotuksia.  

Erillisten aineistojen tutkimukset luovat kokonaiskuvaa kuvantamisen 

turvallisuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tutkimukset täydentävät toisiaan, 

sillä niiden näkökulmat ovat erilaisia. Yhdessä ne tuovat esille tärkeimmät ja 

yleisimmät kuvantamisen vaaratapahtumat, niihin liittyvät syyt sekä sen, millaisiin 

asioihin tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota. Potilaiden näkökulma antaa 

tietoa tutkimuksiin liittyvistä myöhäisvaikutuksista, joista henkilökunta ei 

useinkaan ole selvillä.  

Tässä tutkimuksessa on yhdistetty eri tietokannoista kerättyjä kuvantamisen 

vaaratapahtumiin liittyneitä tapahtumia. Tiedon pirstaleisuus vaikeuttaa 

kokonaisuuden hahmottamista, ja vaikka onkin hyvä, että tietoa kerätään, tulisi sitä 

pystyä tarkastelemaan kokonaisuutena. Jos kuvantamistutkimuksiin liittyvä 

vaaratapahtumatieto kerättäisiin yhteen, kokonaiskuvan saaminen eri 
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vaaratapahtumista helpottuisi. Tutkimalla tapauksia useasta tietokannasta saadaan 

erilaisia näkemyksiä ja kokonaiskuva muuttuu. Selkeimmin kaikissa tietokannoissa 

tulee esille TT-tutkimusten osuus potilasvahinkotapahtumista, kun taas 

Potilasvakuutuskeskuksen tiedoista nousevat esille diagnosointiin liittyvät 

ongelmat ja HaiPro-ilmoituksissa potilasturvallisuustapahtumien moninaisuus.  
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7 Johtopäätökset 

Tämä väitöskirjatutkimus sisältää uutta tietoa kuvantamistutkimuksiin liittyvistä 

potilasturvallisuutta vaarantavista haittatapahtumista. Lääketieteellisten 

kuvantamistutkimusten avulla pyritään potilaan terveyden edistämiseen ja ne ovat 

oleellinen ja tärkeä osa terveydenhuoltoa. Potilaan tutkiminen erilaisten   ei 

kuitenkaan ole täysin riskitöntä, sillä kuvantamismenetelmät voivat aiheuttaa myös 

haittaa. Voidaan puhua kuvantamisen paradigmasta; käyttämällä riskialttiita 

menetelmiä on mahdollista päästä hyvään lopputulokseen.  

Kuvantaminen on oikein käytettynä turvallista, mutta toimintaan liittyviä 

vaaratapahtumia kannattaa tutkia, sillä niitä esiintyy toistuvasti. Kiinnittämällä 

huomiota näihin tapahtumiin ja estämällä ne ennakkoon parannetaan sekä potilaan 

että henkilökunnan turvallisuutta ja lisätään laite- ja säteilyturvallisuutta. 

Tutkimustulosten avulla opetusta ja ohjausta voidaan kohdentaa vaaratapahtumien 

havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn ja tiedottamiseen. Aina kun potilaaseen 

kohdistunut haittatapahtuma saadaan estettyä, vähennetään inhimillistä kärsimystä 

ja luodaan säästöjä.  

On erittäin tärkeää, että tehdään sekä haitta- että läheltä piti ilmoituksia, sillä 

vain tiedossa olevaa toimintaa voidaan korjata ja kehittää. Ilmoitusten tekeminen 

ja niiden kerääminen ei yksin riitä, vaan vaaratilanteita tulee analysoida 

säännöllisesti ja analyyttisesti etsimällä usein toistuvia vikoja, haittoja ja toiminnan 

häiriöitä. Vaaratapahtumatiedot ovat Suomessa jakaantuneina useille eri tahoille, 

joten tarvitaan yhtenäinen kansallinen vaaratapahtuma-arkisto. Siitä saatava tieto 

olisi helpommin löydettävissä ja hyödynnettävissä. Vaaratapahtumia vähentämällä 

lisätään potilashoidon laatua ja turvallisuutta. 

7.1 Tutkimuspäätelmät 

1.  Säteilyn käyttäjät ilmoittivat vuosien 2007-2017 aikana 

Säteilyturvakeskukselle eniten tietokonetomografiatutkimuksiin liittyviä 

säteilyturvallisuuspoikkeamia. Säteilyturvallisuuspoikkeamissa turhalle tai 

ylimääräiselle säteilylle altistuvat yleisimmin aikuiset henkilöt. Suurimmat 

tarpeettomaan säteilyyn liittyvät annokset kohdistuvat potilaisiin 

tietokonetomografiatutkimuksissa. 

Tavallisimmat syyt säteilyturvallisuuspoikkeamiin olivat väärä ohjelma, 

paikka tai puoli, inhimillinen tai osaamiseen liittyvä virhe, virheellisesti 
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tunnistettu potilas ja laitehäiriö. Tietokonetomografiatutkimusten 

haittatapahtumiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Niitä pitää pyrkiä 

aktiivisesti vähentämään sekä kehittämään keinoja potilasturvallisuuden 

lisäämiseksi esim. riittävällä perehdytyksellä ja lisäkoulutuksella. 

2. Potilaat tekivät eniten mammografia-, röntgen- ja magneettitutkimuksiin 

liittyviä vahinkoilmoituksia. Potilaiden tekemistä ilmoituksista suurin osa 

liittyi viivästyneeseen tai virheelliseen diagnoosiin. Potilasvakuutuskeskuksen 

antamien ratkaisujen perusteella vahingonkorvausten yleisimpänä perusteena 

oli lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon yhteydessä syntynyt 

potilasvahinko. Potilaiden ja omaisten tekemistä vahinkoilmoituksista 

korvattiin 30%. Yleisimmät syyt korvauksiin olivat viivästynyt, virheellinen 

tai puutteellinen diagnoosi sekä ammatillisten standardien noudattamatta 

jättäminen. Radiologisten kuvien tulkinta on haastavaa, mutta niiden 

järjestelmällinen läpikäynti esim. yhteismeetingeissä vahvistaisi osaamista ja 

vähentäisi virheellisiä tulkintoja. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmään 

(HaiPro) tehdyistä ilmoituksista kolme neljäsosaa liittyi potilaan jonkin 

asteiseen vahingoittumiseen (haittatapahtuma) ja neljäsosa olisi saattanut 

aiheuttaa vahingon (läheltä piti -tapahtuma). Henkilökunnan ilmoittamat 

vaaratapahtumat tapahtuivat useimmin TT-, röntgen- ja 

magneettitutkimuksissa.  

Esihenkilöiden arvioiden mukaan suurin osa (n. 85 %) potilaisiin 

kuvantamisella kohdistuneista riskeistä on merkityksettömiä tai vähäisiä. 

Haittatapahtumien ratkaisemiseksi ehdotettiin useimmin niihin liittyvää 

keskustelua henkilökunnan yhteisissä osastokokouksissa. Henkilökuntaa tulee 

kannustaa myös läheltä piti -tapahtumien ilmoittamiseen, sillä niiden 

toistuminen on merkki toimintaan liittyvästä ongelmasta. Toimintaa 

korjaamalla ja kehittämällä ehkäistään mahdollinen haittatapahtuma jo 

ennakkoon. 

4. Kuvantamisen eri vaaratilanteisiin liittyvää tietoa on olemassa, mutta se on 

hajallaan eri tahoilla ja kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. Henkilökunta 

kirjaa vaaratapahtumia useaan paikkaan, josta aiheutuu saman tapauksen 

toistuva kirjaus. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien 

raportointijärjestelmästä (HaiPro) on vaikea erotella kuvantamiseen liittyviä 

vaaratapahtumia. Lääketieteellisen kuvantamisen vaaratilanteiden 
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raportoinnin kehittämiseksi tarvitaan sähköinen järjestelmä, jonka avulla tieto 

ohjautuu yhteen paikkaan ja voidaan ohjata edelleen eri tahojen tietoon. 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa on käytetty kolmea eri aineistoa, joiden sisältöä on 

tutkittu suurimmaksi osaksi määrällisin menetelmin. Kuvantamisen 

vaaratilanteisiin kuuluvaa aineistoa on mahdollista tutkia eri tilastoista käsin.  

Tutkimuksen pohjalta syntyi seuraavia jatkotutkimusehdotuksia:  

1. Narratiivisten tekstien tarkempi analysointi; vaaratatapahtumiin johtaneet 

juurisyyt 

2. Esihenkilöiden ja henkilökunnan ehdottamat menetelmät vaaratapahtumien 

ennaltaehkäisemiseen  

3. Kuvantamisen eri tutkimuslajien, erityisesti TT- ja natiivitutkimuksiin 

liittyvien vaaratapahtumien tarkempi analysointi 

4. Varjo- ja tehosteaineiden käytöstä aiheutuvien potilashaittojen tutkiminen ja 

haittojen vähentämiseen kehitettävät keinot 

5. Potilaaseen kohdistuneen riskin arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet 

6. Tutkimuksissa käytettäviin laitteisiin liittyvät, Fimealle tehdyt 

vaaratilanneilmoitukset 
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