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Lääketieteellisessä säteilynkäytössä on toteuduttava oikeutus-, optimointi- ja yksi-

lönsuojaperiaatteet, jotta säteilytoiminta on turvallista ja hyväksyttävää. Leikkaus-

saleissa tehtävien läpivalaisuohjattujen tutkimusten ja toimenpiteiden määrät ovat 

viime vuosina merkittävästi lisääntyneet. Tutkimusmäärien myötä on lisääntynyt 

myös huoli leikkaussalien säteilyturvallisuudesta ja leikkaussalihenkilökunnan sä-

teilynkäytön osaamisesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suoma-

laisten leikkaussalien toimintatapoja säteilynkäytön eri osa-alueilla. Aihetta ei ole 

aikaisemmin Suomessa tutkittu. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Säteilyturva-

keskuksen (STUK) kanssa.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2012 sähköisellä kyselylomakkeella, joka luo-

tiin tätä tutkimusta varten. Kysely muodostui yhteensä seitsemästä osa-alueesta: 

Säteilynkäyttöorganisaatio, Säteilynkäyttö, Laitetekniikka, Henkilöannosten tark-

kailu, Säteilysuojainten käyttö, Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus ja 

Säteilynkäytön turvallisuus. Vastaus saatiin 31 leikkaussaliyksiköstä (n=31). Mu-

kana oli sekä julkisen että yksityisen sektorin yksiköitä. Vastausprosentti voitiin 

määrittää julkisen sektorin leikkaussaliyksiköiden osalta, koska niiden kokonais-

lukumäärä voitiin arvioida. Vastausprosentiksi saatiin näin ollen 35 %. Määrälli-

nen aineisto analysoitiin määrittämällä muuttujien frekvenssit ja prosenttiosuudet. 

Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönerittelyllä. 

 

Leikkaussaliyksiköissä tehtävien läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden lukumäärät 

osoittavat säteilynkäytön olevan olennainen osa leikkaussalitoimintaa. Leikkaus-

salihenkilökunnan säteilysuojelukoulutuksessa ja säteilynkäytön osaamisessa 

näyttäisi kuitenkin olevan puutteita. Läpivalaisulaitetta ei käytetä niin optimoidus-

ti kuin olisi mahdollista. Henkilöannostarkkailun epäkohtana ovat ryhmä- ja hen-

kilöannosmittareiden puutteelliset käyttötavat. Potilaan tai henkilökuntaan kuulu-

van raskaus huomioidaan melko hyvin leikkaussalin säteilytoiminnan yhteydessä. 

Tämän tutkimuksen perusteella leikkaussalihenkilökunnan tiedot ja taidot opti-

moida omaa tai potilaan säteilyaltistusta ovat puutteelliset. Tutkimustuloksia voi-

daan hyödyntää leikkaussalien säteilyturvallisuuden parantamisessa. 
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Three principles must be fulfilled in the use of radiation: principle of justification, 

optimization and limitation. Nowadays, radiation is used in operating theatres 

more than ever before. Therefore there is some concern about the radiation safety 

of the operating theatres, and the radiation know-how of the operating theatre 

staff. The aim of this thesis was to survey the way of using radiation in operating 

theatres. The topic has not been studied in Finland before. The study was imple-

mented in cooperation with Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland 

(STUK). 

 

The research data was collected in spring 2012 by an electronic questionnaire. The 

questionnaire was created for this study in cooperation with STUK. There were 

seven sections in the questionnaire: Radiation user’s organisation, Use of radia-

tion, C-arm techniques, Radiation dose monitoring of the staff, Use of radiation 

shields, Radiation protection during pregnancy (patient or the staff member) and 

Safe use of radiation. Research data consists of 31 answers given by the operating 

theatre units (n=31). There were both public and private sector units among the 

respondents. It wasn’t possible to define the number of private sector units, and 

thus the response rate includes only the public sector units. The response rate was 

35 %. The quantitative data was analysed by defining the frequencies and the per-

centage values of the variables. The open questions was analysed by content anal-

ysis.  

 

The use of radiation is an integral part of the work in operating theatres consider-

ing the number of procedures. There seems to be lack of training and radiation 

know-how. C-arms are not used as optimized as possible. Personal and group do-

simeters are not correctly used. The pregnancy of a staff member or a patient is 

quite well taken into consideration in operating theatres. According to this study 

operating theatre staff has inadequate skills to optimize their own and patient radi-

ation doses. The results of this study can be used in developing the radiation safe-

ty of operating theatres. 

 

Key words: Use of radiation, operating theatre, fluoroscopy, safety culture 
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1 JOHDANTO 

 

Euroopan komissio antaa suosituksia säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. Euroopan 

atomienergiajärjestön (Euratom) perustamissopimuksen nojalla annettuja säädöksiä ovat 

muun muassa direktiivit 96/29/Euratom ja 97/43/Euratom, jotka ohjaavat terveyden-

huollon säteilytoimintaa. Euroopan komission antamat suositukset perustuvat kansain-

välisen säteilysuojelutoimikunnan (International Comission on Radiological Protection 

– ICRP) antamiin ohjeisiin ja suosituksiin. (Euroopan komissio 2012.) Suomessa sätei-

lytoiminnasta vastaa viime kädessä sosiaali- ja terveysministeriö, jonka alaisena toimii 

Säteilyturvakeskus (STUK). Säteilyturvakeskuksen antamat säteilyturvallisuusohjeet 

perustuvat Euroopan komission antamiin Euratom-direktiiveihin. (Säteilylaki 

1991/592.)  

 

Yhtenäisistä suosituksista huolimatta leikkaussalien säteilyn käyttötavat vaihtelevat Eu-

roopan Unionin jäsenvaltioissa. Samanaikaisesti radiologisten yksiköiden ulkopuolinen 

säteilynkäyttö leikkaussaleissa, poliklinikoilla ja muissa käyttöpaikoissa lisääntyy jat-

kuvasti. Leikkaussaleissa tehtävistä toimenpiteistä yhä suurempi osa on vaativia läpiva-

laisuohjattuja toimenpiteitä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä kuinka paljon, ja minkä 

tyyppisiä läpivalaisutoimenpiteitä leikkaussaleissa ja muissa käyttöpaikoissa tehdään. 

Lisäksi toimenpiteitä tekevillä lääkäreillä ja hoitajilla on puutteellinen säteilysuojelu-

koulutus, eikä potilaalle ja leikkaussalihenkilökunnalle aiheutuvista säteilyannoksista 

ole tarkkaa tietoa. (EMAN 2012.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa leikkaussaliyksiköiden säteilyn käyttö-

tapoja. Aihetta ei ole tutkittu Suomessa aikaisemmin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä 

Säteilyturvakeskuksen kanssa. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten säteilyn-

käyttöorganisaatio on muodostettu, miten säteilyä käytetään, millainen on leikkaussa-

leissa käytettävien C-kaarten laitetekniikka, miten säteilyannosmittareita ja sätei-

lysuojaimia käytetään, miten toimitaan jos henkilökuntaan kuuluva tai potilas on ras-

kaana, sekä millainen säteilynkäytön turvallisuus leikkaussaleissa on. Tutkimuksessa ei 

selvitetty leikkaussaleissa vallitsevaa säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria, vaan turval-

lisuuskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä. Säteilynkäytön turvallisuuskulttuurilla tarkoite-

taan sitä, että säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden toimintatavat ja asen-
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teet mahdollistavat säteilyturvallisen työskentelyn sekä jatkuvan toiminnan kehittämi-

sen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa leikkaussalipotilaiden ja leikkaussalissa työskente-

levän henkilökunnan säteilyturvallisuutta. Tutkimustulokset antavat tietoa leikkaussali-

en säteilyn käyttötavoista, joten tutkimustulosten avulla voidaan arvioida leikkaussalien 

tämänhetkisiä säteilyn käyttötapoja sekä mahdollisia kehittämistarpeita. Leikkaussaliyk-

siköt voivat lisäksi hyödyntää tuloksia omassa toimipaikkakohtaisessa säteilynkäyttöön 

liittyvässä koulutuksessa ja arvioidessaan omaa säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria.  
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2 LEIKKAUSSALIEN SÄTEILYNKÄYTÖN 

TURVALLISUUSKULTTUURIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin ja sen tasoon vaikuttavat useat eri tekijät.  Kai-

kessa toiminnassa, niin organisaatio- kuin yksilötasolla, turvallisuutta tukevat asiat ovat 

universaaleja. Turvallisen toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä keskeisiä asioita ovat 

valvonta ja vastuullisuus sekä se, että turvallisuuden merkitys ymmärretään myös yksi-

lötasolla ja organisaation jäsenillä on motivaatio toimia turvallisesti. (IAEA 1991.) Tur-

vallisuuskulttuuri on ollut ydinvoimateollisuudessa vakiintunut käsite jo kauan, mutta 

terveydenhuoltoon se on siirtynyt vasta viime vuosina. (Reiman ym. 2010.) 

 

2.1 Turvallisuuskulttuuri säteilynkäytössä 

 

Turvallisuuskulttuurista (engl. safety culture) alettiin puhua vuonna 1986 tapahtuneen 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Tuolloin Kansainvälisen atomiener-

giajärjestön (IAEA) ydinturvallisuusryhmä INSAG (The International Nuclear Safety 

Group) esitti ensimmäisen kerran termin turvallisuuskulttuuri ydinvoimalaonnettomuut-

ta koskevassa raportissaan. Turvallisuuskulttuuri-käsitteellä haluttiin osoittaa millaisen 

turvallisuusjärjestelmän tulisi vallita ydinvoimalaitoksessa. Lisäksi käsitteen avulla ha-

luttiin tuoda esiin, että johtamiseen, organisaatioon, työyhteisöön ja jopa yhteiskuntaan 

liittyvät tekijät vaikuttavat onnettomuuksien syntymiseen. Jälkeenpäin on todettu, että 

Tšernobylin ydinvoimalaitoksen turvallisuuskulttuuri oli varsin puutteellinen. Monet 

turvallisuuskulttuuria koskevat vaatimukset näkyivät säännöissä ja määräyksissä, mutta 

niitä ei valvottu. (IAEA 1992.)  

 

IAEA (1991) määrittelee turvallisuuskulttuurin seuraavasti: Turvallisuuskulttuuri muo-

dostuu organisaation toimintatavoista ja yksittäisten henkilöiden asenteista, joiden tu-

loksena ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä 

edellyttämän huomion, ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Suomen Säteilyturvakes-

kuksen määritelmä säteilynkäytön turvallisuuskulttuurista on esitetty ST-ohjeessa 1.1 

(2005a): Säteilynkäytön hyvällä turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan sitä, että säteilyn-

käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden toimintatavat ja asenteet ovat sellaiset, että 
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turvallisuuden ylläpito ja toiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollista. Säteilynkäyt-

töorganisaatioon kuuluvien henkilöiden on oltava asianmukaisesti koulutettuja, turvalli-

suustietoisia ja motivoituneita tehtäväänsä, ja heidän tietojensa on oltava ajan tasalla. 

(Säteilyturvakeskus 2005a.)  

 

Turvallisuuskulttuuri on laaja käsite, eikä sille ole olemassa yhtä ja oikeaa määritelmää 

(Reiman ym. 2008). Toisaalta tutkijoiden välillä on erimielisyyttä siitä, miten turvalli-

suuskulttuuri tulisi määritellä. Paljon on keskusteltu myös siitä, ovatko turvallisuuskult-

tuuri ja turvallinen ilmapiiri sama asia. (Halligan & Zecevic 2011.) EMAN-raportin 

(2012) mukaan turvallisuuskulttuurin tila vaihtelee paitsi Euroopan maissa myös eri 

maiden sisällä toimivien sidosryhmien välillä. Turvallisuuskulttuuri on myös määritelty 

siksi ”mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa” (Arfanis ym. 2011). Yleisesti tur-

vallisuuskulttuuria määrittäviä tekijöitä ovat johdon sitoutuminen turvallisuuteen, luot-

tamukseen perustuva avoin vuorovaikutus, organisatorinen oppiminen, ryhmätyöskente-

ly, avoin ja ei-syyllistävä ongelmatilanteiden raportointi ja analysointi sekä yhteinen us-

ko tulevaisuuden tärkeydestä. (Halligan & Zecevic 2011.)  

 

IAEA (2002) on esittänyt kuusi keskeistä hyvän turvallisuuskulttuurin osa-aluetta: Si-

toutuminen turvallisuuskulttuuriin, selkeiden toimintatapojen käyttö organisaatiossa, 

harkitseva päätöksenteko, raportoiva toimintakulttuuri, vaaraa aiheuttaviin tapahtumiin 

ja oloihin puuttuminen sekä organisaation oppimishaluinen asenne. IAEA korostaa vuo-

rovaikutuksen, etusijalla olevien asioiden sekä organisaation merkitystä. Sitoutumisessa 

ensi sijaisen tärkeää on se, että organisaation johto on itse sitoutunut turvallisuuskult-

tuuriin. Hyvä turvallisuuskulttuuri ei toteudu pelkästään periaatteiden ja toimintatapojen 

kirjaamisella, vaan on huolehdittava siitä, että asiat siirtyvät käytännön työhön ja toi-

mintatapoihin, ja että ne ovat selkeinä jokaisen työntekijän tiedossa. IAEA on koonnut 

myös kysymyksiä, joiden avulla voi arvioida oman organisaation turvallisuuskulttuurin 

osa-alueiden toteutumista. (IAEA 2002.) Yhdysvaltojen valvontaviranomaisen (United 

States Nuclear Regulatory Commission – U.S.NCR) valvontamalli koostuu yhdeksästä 

turvallisuuskulttuurin osa-alueesta mukaillen IAEA:n (2002) esittämää mallia. Siinä ko-

rostuvat IAEA:n esittämien osa-alueiden lisäksi henkilökohtainen vastuullisuus, turval-

lisuutta ylläpitävät työprosessit, kunnioittava työympäristö ja jatkuva valveutuneisuus. 

(Fries 2011.) 
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Reiman ym. (2008) ovat luonnehtineet turvallisuuskulttuuria organisaation kyvyksi ja 

tahdoksi ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on. Turvallisuuskulttuurin tilaa orga-

nisaatiossa on kuvattu muuttuvaksi. Tällä tarkoitetaan toisaalta sitä, että turvallisuus-

kulttuuria voi olla vaikea hahmottaa, mutta myös sitä, että turvallisuuskulttuuri on asia, 

johon organisaatiossa toimivat henkilöt vaikuttavat. Turvallisuuskulttuuri muodostuu 

organisaation omista turvallisuutta määrittävistä vaatimuksista ja rajoituksista. Organi-

saatio vastaa näihin vaatimuksiin ja rajoituksiin luomalla rakenteellisia ja psykologisia 

toimintaedellytyksiä. Lopullisesti turvallisuuskulttuuri saa muotonsa organisaatiossa, 

kun työskentely aloitetaan organisaation itsensä määrittelemissä puitteissa.  (Reiman 

ym. 2008.)  

 

Yksi merkittävä tekijä, joka myötävaikuttaa turvallisuuskulttuurin myönteiseen kehit-

tymiseen, on turvallisuuskulttuurin selkeä määritelmä. Kun turvallisuuskulttuurin määri-

telmä on selkiintynyt, on parempi keskittyä turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ensin 

yksikkötasolla, ja vasta sen jälkeen koko organisaation tasolla. Näin ollen turvallisuus-

kulttuurin kehittäminen yksikkötasolla parantaa koko organisaation turvallisuuskulttuu-

ria. Turvallisuuskulttuurin kehittämiseen kuuluu olennaisena osana senhetkisen turvalli-

suuskulttuurin arviointi yhden tai useamman menetelmän avulla. (Halligan & Zecevic 

2011.) Turvallisuuskulttuuria voidaan ylläpitää ja kehittää toteuttamalla säteilynkäyt-

töön liittyvää itsearviointia, johon sosiaali- ja terveysministeriön asetus 423/2000 toi-

minnan harjoittajan velvoittaa. Itsearvioinneissa voidaan käyttää apuna ulkopuolista asi-

antuntijaa, ja arvioinnin tekoon ja raportointiin voidaan soveltaa kliinisessä auditoinnis-

sa käytettäviä menettelytapoja. Toiminnan harjoittajan tulee edistää omatoimisten it-

searviointien tekoa toiminnan kehittämiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000.)  

 

2.2 Säteilynkäyttö leikkaussalitoiminnassa 

 

Säteilynkäytölle asetetut vaatimukset yltävät kaikkiin säteilynkäytön osa-alueisiin ja 

kaikille säteilynkäyttöpaikoille, mutta tästä huolimatta radiologisten yksiköiden ulko-

puolinen säteilynkäyttö ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi leikkaussalitoimen-

piteet ovat lisääntyneet, ja niistä yhä suurempi osa on vaativia läpivalaisuohjattuja toi-

menpiteitä. (EMAN 2012.) Nopeasti kehittyvien kuvantamismenetelmien myötä radio-

logisia toimenpiteitä tehdään yhä enemmän, mikä on nostanut väestölle lääketieteellisis-
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tä toimenpiteistä aiheutuvan säteilyaltistuksen määrää. Lisääntynyt säteilynkäyttö on ai-

heuttanut huolta tutkimusten ja toimenpiteiden oikeutuksesta, koulutetun henkilökunnan 

riittävyydestä, ja siitä, että usealta säteilynkäytön osa-alueelta ei ole riittävästi tietoa. 

(Simeonov 2011.)  

 

Liikuteltavia C-kaari-läpivalaisulaitteita käytetään traumaosastoilla, ortopedisissä yksi-

köissä, kystoskopiayksiköissä, ensiapuhuoneissa, kardiologisissa yksiköissä ja gastroen-

terologisissa toimenpiteissä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä kuinka paljon ja minkä 

tyyppisiä toimenpiteitä radiologisten yksiköiden ulkopuolella tehdään liikuteltavilla lä-

pivalaisulaitteilla. Potilaalle ja leikkaussalihenkilökunnalle aiheutuvista säteilyannoksis-

ta ei myöskään ole tarkkaa tietoa. Oikeutusperiaatteen mukaan säteilytutkimuksesta saa-

tavan hyödyn on oltava suurempi kuin siitä aiheutuvan haitan. Tämän myötä yleistä 

huolta aiheuttaa se, tehdäänkö potilaille turhia tutkimuksia, joista ei ole terveydellistä 

hyötyä. Kiinnostuneita ollaan myös lisääntyneestä työperäisestä säteilyaltistuksesta. 

(EMAN 2012.) 

 

2.2.1 Lainsäädäntö ohjaa säteilynkäyttöä 

 

Lait ja asetukset ohjaavat lääketieteellistä säteilynkäyttöä (Säteilylaki 1991/592, Sätei-

lyasetus 1991/1512). Euroopan komission (2012) antamat lääketieteellistä säteilynkäyt-

töä koskevat säädökset ovat perusta myös suomalaiselle säteilylainsäädännölle. EU:n 

jäsenvaltiot soveltavat Euroopan komission antamia säteilytoimintaa koskevia säädöksiä 

omaan kansalliseen lainsäädäntöön (Euroopan komissio 2012). Kansallisen lainsäädän-

nön tukena ovat lisäksi asetukset (mm. Säteilyasetus). Näiden lisäksi Säteilyturvakeskus 

antaa valvovana viranomaisena viranomaisohjeita, Säteilyturvallisuusohjeita (ST-

ohjeet) (Säteilylaki 1991/592, Säteilyasetus 1991/1512.) Kansainvälisesti hyväksyttyjen 

säädösten ja suositusten toteutuminen kuitenkin vaihtelee suuresti eri maissa, ja lakien 

sovittaminen sitä koskevien maiden säteilytoimintaan saattaa jäädä vähäiseksi tai lait 

mukautetaan jo olemassa olevaan jäsenvaltion lainsäädäntöön (Clarijs 2011).  

 

Euratomin perustamissopimus ja siihen perustuvat Euratom-direktiivit koskevat säteily-

toimintaa, säteilyä tuottavia laitteita ja radioaktiivisia aineita sekä niistä aiheutuvaa sä-

teilyaltistusta (Euratom 1996, Euratom 1997, Säteilyturvakeskus 2005a). Neuvoston di-
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rektiivit 96/29/Euratom (Basic Safety Standards -direktiivi eli BSS-direktiivi) ja 

97/43/Euratom (Medical Exposure -direktiivi eli MED-direktiivi) ovat keskeisiä lääke-

tieteellisessä säteilynkäytössä. 96/29/Euratom-direktiivi koskee perusnormien vahvis-

tamista väestön ja työntekijöiden suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaa-

roilta. 97/43/Euratom, joka tunnetaan myös potilasturvallisuusdirektiivinä, velvoittaa 

henkilöiden suojaamiseen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisessä 

säteilynkäytössä (Euratom 1996, Euratom 1997).  

 

Suomessa direktiivit on pantu käytäntöön säteilylailla, säteilyasetuksella ja sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksella 423/2000 säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (Säteilylaki 

1991/592, Säteilyturvakeskus 2005a). Säteilylain noudattamista valvoo Suomessa viime 

kädessä sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo säteilylain 

toteutumista erityisesti säteilyn terveydellisten haittavaikutusten yleisen arvioinnin ja 

säteilylle altistuvien henkilöiden säteilyseurannalle asetettavien vaatimusten osalta sekä 

säteilyaltistusta rajoittavien toimenpiteiden tarpeen arvioinnin osalta. Säteilylain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten toteutumista valvoo Säteilyturvakeskus. 

(Säteilylaki 1991/592.) Säteilyturvallisuusvalvonnan vaatimustaso kuvataan Säteilytur-

vakeskuksen julkaisemissa säteilyturvallisuusohjeissa (mm. Säteilyturvakeskus 2005a ja 

2011).  

 

Kaikessa säteilytoiminnassa on säteilylain (1991/592) mukaisesti toteuduttava kolme 

perusperiaatetta: oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet. Oikeutusperiaatteella 

tarkoitetaan sitä, että tutkimuksesta saatavan hyödyn on oltava siitä aiheutuvaa haittaa 

suurempi. Optimointiperiaatteella puolestaan tarkoitetaan sitä, että säteilytoiminta takaa 

tutkimusten toteutuksen niin alhaisilla säteilyannoksilla kuin käytännöllisin toimenpi-

tein on mahdollista. Yksilönsuojaperiaatteella suojataan säteilytyöntekijää ja väestöä: 

Yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää asetuksella vahvistettuja enimmäisarvoja. (Säteily-

laki 1991/592.) 

 

Säteilylaissa (1991/592) määrätään toiminnan harjoittajan yleisestä velvollisuudesta 

huolehtia säteilytoiminnan turvallisuudesta. Toiminnan harjoittajalla tarkoitetaan turval-

lisuusluvan haltijaa. Toiminnan harjoittaja voi olla säteilytoimintaa harjoittava työnanta-

ja tai elinkeinonharjoittaja, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai 
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laitos, joka käyttää toiminnassaan säteilylähteitä. (Säteilylaki 1991/592, Säteilyturva-

keskus 2005a.)  

 

2.2.2 Toiminnan harjoittajan vastuut ja velvollisuudet 

 

Euratom-direktiivissä 1996/29 on laadittu yhtenäiset turvallisuusstandardit väestön ja 

terveydenhuollon säteilyn käyttäjien suojelemiseksi ionisoivalta säteilyltä. Direktiivin 

mukaan toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan säteilylle altistuvan henkilö-

kunnan riittävästä säteilysuojelusta. Toiminnan harjoittajan on lisäksi konsultoitava pä-

tevää asiantuntijatahoa säteilysuojeluasioissa. (Euratom 1996.) Toiminnan harjoittajan 

tulee suunnitella säteilylle altistuvien työntekijöiden säteilysuojelu säteilylaissa ilmoitet-

tujen periaatteiden mukaan. Työntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus ja siihen vaikutta-

vat tekijät on selvitettävä. Normaalista poikkeavat työskentelyolosuhteet on myös huo-

mioitava. Työskentelyalueet on jaettava tarvittaessa valvonta- ja tarkkailualueisiin sekä 

ne työntekijät, joiden säteilyaltistusta on seurattava henkilökohtaisesti, luokitellaan sä-

teilytyöluokkaan A kuuluviksi. (Säteilylaki 1991/592.) Toiminnan harjoittaja on lisäksi 

velvollinen järjestämään säteilynkäyttöorganisaatiossa työskenteleville henkilöille sätei-

lysuojelun täydennyskoulutusta (Euratom 1996, Säteilyturvakeskus 2012a). 

 

Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että säteilytoiminta täyttää säteily-

laissa määrätyt vaatimukset, ja että poikkeavaan altistukseen johtavat tapahtumat on riit-

tävän tehokkaasti estetty. Toiminnan harjoittajalla on myös velvollisuus tehdä tarvitta-

vat säteilyturvallisuutta parantavat toimenpiteet. Toiminnan harjoittajalla on oltava käy-

tössään riittävä asiantuntemus toiminnan turvallisuusasioissa, huomioiden toiminnan 

laajuus ja laatu. On myös huomioitava, etteivät säteilynkäyttöorganisaatiossa nimetyn 

säteilynkäytön turvallisuudesta vastaavan johtajan tehtävät ja velvollisuudet vähennä 

toiminnan harjoittajan vastuuta säteilytoiminnan turvallisuudesta huolehtimisesta. (Sä-

teilylaki 1991/592.) Lisäksi säteilynkäyttöön osallistuvalle henkilökunnalle on järjestet-

tävä säännöllinen terveystarkkailu. Mikäli määrätty annosraja ylittyy, on toiminnanhar-

joittajan järjestettävä työntekijälle erityinen terveystarkkailu säteilyaltistuksen mahdol-

listen vaikutusten selvittämiseksi. (Euratom 1996.) 
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Toiminnan harjoittajan velvollisuutena on myös huolehtia, että säteilynkäyttöön osallis-

tuvalla työntekijällä on työtehtävien ja säädösten vaatima pätevyys ja riittävä säteilysuo-

jelukoulutus. Puuttuva säteilysuojelukoulutus on järjestettävä, ja se on dokumentoitava. 

Säteilynkäyttöön osallistuvan henkilökunnan on saatava säteilysuojeluun liittyvää täy-

dennyskoulutusta, jotta heidän tietonsa ja taitonsa ovat ajan tasalla. Täydennyskoulutuk-

sesta on lisäksi pidettävä kirjaa siten, että täydennyskoulutuksen sisältö ja määrä ovat 

tiedossa jokaisen työntekijän osalta vähintään viiden vuoden ajalta. Suositeltavaa on 

laatia täydennyskoulutusohjelma, jonka toteutumista seurataan. (Säteilyturvakeskus 

2012b.) 

 

2.2.3 Leikkaussalissa toimiva henkilökunta 

 

Leikkaussalissa työskentelevään työryhmään kuuluu pääsääntöisesti leikkaava kirurgi, 

mahdollinen avustava kirurgi, instrumentoiva hoitaja, valvova hoitaja, anestesialääkäri 

ja anestesiahoitaja (Hull ym. 2011). Näiden lisäksi leikkaussalitoimenpiteisiin osallistuu 

usein myös erikoistuvia lääkäreitä (Bar-On ym. 2010) ja opiskelijoita (Agarwal 2011). 

Iso-Britanniassa on lisäksi yleinen käytäntö, että röntgenhoitaja toimii leikkaussalityö-

ryhmän jäsenenä läpivalaisuohjattujen leikkaussalitoimenpiteiden yhteydessä (Holmes 

2011). Suomessa röntgenhoitaja ei työskentele osana leikkaussalihenkilökuntaa, vaan 

leikkaussalissa työskentelevä työryhmä voi muodostua esimerkiksi kirurgista, avusta-

vasta kirurgista, anestesialääkäristä, anestesiasairaanhoitajasta, instrumenttisairaanhoita-

jasta ja lääkintävahtimestarista. 

 

Iso-Britanniassa leikkaussalissa työskentelevän röntgenhoitajan tehtävänä on laittaa ku-

vauslaitteet valmiiksi eli valita tutkimukseen sopivat kuvausparametrit, lisätä potilastie-

dot laitteeseen ja rajata kentän koko valmiiksi sekä huolehtia säteilysuojaimet valmiiksi 

leikkaussalihenkilökunnalle. Toimenpiteiden aikana röntgenhoitaja avustaa laitteiden ja 

välineiden asettelussa sekä rajaa kuvakenttää. Leikkaussalissa röntgenhoitaja on vas-

tuussa laitteiden käytöstä, turvallisista työskentelytavoista C-kaarella, säteilysuojelusta 

sekä omalta osaltaan infektioiden torjunnasta ja korkean ammattitaidon toteuttamisesta. 

Lisäksi röntgenhoitaja ohjaa kirurgia mahdollisimman perusteellisesti, ja tarkistaa, että 

laitteen asettelussa huomioidaan potilaan säteilyturvallisuus ja kuvan geometrisen vää-

ristymän minimoiminen. (Holmes 2011.)  
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Holmes (2011) korostaa lisäksi röntgenhoitajan teknisiä ja ei-teknisiä taitoja leikkaussa-

lityöskentelyssä. Teknisiä taitoja ovat röntgenhoitajan luottamus laitteisiin ja prosessei-

hin, kyky soveltaa tekniikkaa, kyky improvisoida jos asiat eivät mene suunnitelmien 

mukaan ja kyky ottaa vastaan palautetta omasta työskentelystä. Ei-teknisiin kuuluvat 

puolestaan tehokas kommunikointi, määrätietoisuus, tilannetietoisuus ja tietoisuus mui-

den leikkaussalissa työskentelevien rooleista ja tehtävistä. Leikkaussalityöryhmän 

kommunikointi alkaa jo ennen tutkimusta, ja jatkuu tutkimuksen aikana sekä sen jäl-

keen. Ammattitaitoinen röntgenhoitaja kokee itsensä osaksi leikkaussalityöryhmää, toi-

mii parhaan ammattitaitonsa mukaan, mutta myös kysyy neuvoa jos omat tiedot eivät 

riitä. (Holmes 2011.)  

 

2.2.4 Leikkaussalissa toimivan henkilökunnan säteilysuojelukoulutus 

 

Lääketieteellisen kuvantamisen läpikäymän valtavan murroksen myötä kuvantamistut-

kimusten määrä on merkittävästi lisääntynyt, ja puhutaan jopa liiallisesta kuvantamises-

ta sekä väestön liian suuresta lääketieteellisen säteilynkäytön aiheuttamasta säteilyaltis-

tuksesta. Tämän myötä huolta aiheuttavat joidenkin toimenpiteiden oikeutus sekä riittä-

vän säteilysuojelukoulutuksen saaneen henkilökunnan puuttuminen. (Simeonov 2011.) 

 

Leikkaussalissa läpivalaisuohjattuja toimenpiteitä tekevien lääkärien ja toimenpiteissä 

avustavien hoitajien tämän hetkinen säteilysuojelukoulutus ei vastaa vaatimuksia, sillä 

vain radiologeilla, fyysikoilla ja röntgenhoitajilla säteilysuojelukoulutus kuuluu osaksi 

tutkintokoulutusta (ICRP 2011a, EMAN 2012). Leikkaussalissa toimivat lääkärit ja 

toimenpiteissä avustavat hoitajat eivät ole saaneet riittävästi tai lainkaan säteilynkäyt-

töön liittyvää koulutusta. Kun säteilysuojelukoulutus on puutteellista, tiedot ja taidot sä-

teilynkäytöstä ja säteilysuojelusta eivät ole riittävät. (EMAN 2012.) Suomessa leikkaus-

salihenkilökunnalle vaikeimpia osa-alueita säteilynkäytössä ovat säteily ja sen ominai-

suudet, säteilyn vaikutukset molekyyli-, solu- ja kudostasolla, determinististen ja stokas-

tisten säteilyhaittojen tunnistaminen, säteilynkäyttöorganisaation hahmottaminen, val-

vonta- ja tarkkailualueet, säteilytyöluokat ja niiden merkitys käytännön työssä sekä 

henkilökunnan annostarkkailu. Sen sijaan henkilökunta on kiinnostunut toteuttamaan 

hyvää säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria. (Henner 2010.) 
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Lääketieteen opiskelijoiden säteilysuojelukoulutusmäärät vaihtelevat merkittävästi Eu-

roopan eri maissa. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Belgiassa ja Portugalissa lääketieteen 

opiskelijoiden koulutukseen ei kuulu lainkaan säteilysuojelukoulutusta. Sen sijaan kou-

lutuksen järjestäjien kärjessä ovat Suomi ja Itävalta. Suomessa lääketieteen opiskelijoi-

den koulutukseen kuuluu 40 tuntia ja Itävallassa 24 tuntia säteilysuojelukoulutusta. 

Kaikki muut maat paitsi Portugali ilmoittavat säteilysuojelukoulutuksen olevan pakol-

lista myös muille terveydenhuollossa työskenteleville kuin radiologeille ja röntgenhoita-

jille. (EMAN 2012.) Rehani & Ortiz-Lopez (2006) ovat todenneet esimerkiksi kardiolo-

gien säteilysuojelukoulutuksen olevan riittämätöntä, minkä seurauksena heillä ei ole 

riittävästi tietoa säteilyn terveysvaikutuksista.  

      

Säteilyturvakeskus kartoitti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa terveyden-

huollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutuksen tilannetta Suomessa vuonna 

2010. Selvityksessä kävi ilmi, että lääkäreiden ja hoitajien saama säteilysuojelukoulutus 

on varsin puutteellista. Osassa yliopistoja muun kuin radiologian, syöpätautien ja kliini-

sen fysiologian erikoislääkärit eivät saa lainkaan säteilysuojelukoulutusta. Tilanne on 

puutteellinen myös hoitohenkilökunnan osalta, sillä sairaanhoitajiksi ja ensihoitajiksi 

opiskelevat eivät saa välttämättä lainkaan säteilysuojelukoulutusta. (Paasonen 2011.) 

Tilannetta pyritään korjaamaan ST-ohjeen 1.7 (2003) korvaavalla uudella ST-ohjeella 

1.7 (2012), joka asettaa laajemmat säteilysuojelukoulutusvaatimukset koskemaan myös 

uusia ammattiryhmiä. Leikkaussalien säteilynkäyttöä ajatellen ST-ohje 1.7 (2012) esit-

tää koulutusvaatimukset runsaasti säteilyä käyttävän lääkärin tai säteilyä käyttävän lää-

kärin ja sairaanhoitajan tai lähihoitajan osalta (Taulukko 1, s. 12). Vertailun vuoksi tau-

lukossa näkyy myös röntgenhoitajan säteilysuojelukoulutusvaatimus. 
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Taulukko 1. ST-ohjeessa 1.7 (2012) esitetyt peruskoulutukseen liittyvän säteilysuojelukoulutuksen ja sä-

teilynkäyttöön liittyvän täydennyskoulutuksen vähimmäismäärät eri ammattiryhmillä. 

 

 Säteilysuojelukoulutuksen  

määrä (40 h = 1,5 op) 

Ammattiryhmä 
Perus- ja  

jatkokoulutus 

Täydennyskoulutus 

/ 5 vuotta 

Runsaasti säteilyä käyttävä lääkäri,  

esim. toimenpidekardiologi 
3 op (80 h) 40 h 

Ortopedi, kardiologi tai muu säteilyä käyttävä lääkäri 2 op (54 h) 20 h 

Röntgenhoitaja 4,5 op (120 h) 40 h 

Sairaanhoitaja tai lähihoitaja, joka työskentelee leik-

kaussalissa tai osallistuu muihin säteilylle paljon al-

tistaviin toimenpiteisiin 

2 op (54 h) 20 h 

 

 

Henkilöillä, jotka toiminnan harjoittajan palveluksessa osallistuvat säteilynkäyttöön, on 

oltava työtehtävien vaatima koulutus ja pätevyys (Säteilyturvakeskus 2012a). Toimin-

nan harjoittaja on velvollinen järjestämään työssään säteilylle altistuville työntekijöille 

tietoa säteilytyöhön liittyvistä terveysriskeistä, tarvittavista säteilysuojelutoimenpiteistä 

ja varotoimista työpisteissä ja työtehtävissä. Työntekijöiden on oltava tietoisia terveyttä 

koskevien, teknisten ja hallinnollisten vaatimusten noudattamisen tärkeydestä. (Euratom 

1996.)  

 

Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että henkilökunnalla on riittävät ja 

ajankohtaiset tiedot ionisoivasta säteilystä ja siihen liittyvistä riskeistä. Säteilylle altis-

tuvien työntekijöiden on oltava tietoisia säteilysuojelusta, säteilylainsäädännöstä ja 

muista säteilytoimintaan liittyvistä määräyksistä ja ohjeista. (Säteilyturvakeskus 2012a.) 

Säteilysuojelukoulutuksen laadun ja laajuuden on vastattava kyseisen yksikön säteily-

toimintaa. Koulutuksessa on korostettava myös turvallisuutta ja laadunhallintaa, joiden 

avulla voidaan ennalta ehkäistä normaalista poikkeavia tapahtumia. (Säteilylaki 

1991/592.) Toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa henkilökunnan säteilynkäyttöön 

liittyvän täydennyskoulutuksen tiedoista (koulutuksen sisältö ja määrä), jotka on voitava 

todentaa viimeisten viiden vuoden ajalta (Säteilyturvakeskus 2012a).  

 

Täydennyskoulutukseen on sisällytettävä koulutettavan henkilökunnan tarpeiden mu-

kaan vanhojen tietojen kertausta, mahdolliset lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja 
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uudistuneet säteilyturvallisuusohjeet. Olennaisena osana koulutukseen on kuuluttava 

myös uusin tieto säteilyn vaikutuksista sekä kuvantamislaitteiden kehityksestä. Koulu-

tus voi olla monimuotoista, sillä siihen voi sisältyä esimerkiksi demonstraatioita, ohjat-

tuja käytännön harjoituksia tai koulutustilaisuuksiin osallistumista. Osa täydennyskou-

lutuksesta voi olla myös omatoimista opiskelua. Tarkoituksenmukaista olisi laatia täy-

dennyskoulutusohjelma, jota noudatetaan. (Säteilyturvakeskus 2012a.) 

 

2.3 Säteilyturvallisuus leikkaussalissa 

 

Radiologisten yksiköiden ulkopuolinen säteilynkäyttö on tällä hetkellä erityisen kiin-

nostuksen kohteena, koska ei ole riittävästi tietoa leikkaussalissa tehtävien läpiva-

laisuohjattujen toimenpiteiden tyypeistä ja yleisyydestä. Lisäksi leikkaussaleissa tehtä-

vät läpivalaisuohjatut toimenpiteet ovat viime vuosina merkittävästi lisääntyneet ja li-

sääntyvät edelleen, eikä potilaiden ja leikkaussalihenkilökunnan säteilyaltistuksesta ole 

riittävästi tietoa. Läpivalaisuohjattuja leikkaussalitoimenpiteitä tekevillä lääkäreillä ja 

hoitajilla ei ole myöskään riittävää koulutusta toteuttamaan säteilysuojelua ja optimoi-

maan säteilynkäyttöä toimenpiteiden yhteydessä. (EMAN 2012.)  

 

2.3.1 Läpivalaisulaitteen käyttö leikkaussalitoiminnassa 

 

Läpivalaisun käyttö mahdollistaa entistä noninvasiivisempien toimenpiteiden toteutta-

misen leikkaussaleissa, minkä myötä läpivalaisun käyttö kirurgisissa toimenpiteissä on 

lisääntynyt nopeasti laajentuen kirurgian eri osa-alueille (Agarwal 2011). Läpivalaisua 

käytetään muun muassa leikkaussaleissa, urologiassa, neurologiassa ja kardiologiassa. 

Näiden erikoisalojen toimenpiteet ovat usein monimutkaisia ja voivat vaatia pitkiäkin 

läpivalaisuaikoja. (Rossi ym. 2010.) Läpivalaisu helpottaa esimerkiksi instrumenttien 

täsmällistä käyttöä, sydämentahdistimen laittoa ja tarkentaa murtuman repositiota, min-

kä vuoksi läpivalaisusta on tullut kirurgeille välttämätön työkalu (Giordano ym. 2009).  

 

Leikkaussaleissa läpivalaisuohjausta käytetään apuna alaraajojen murtumien ydinnaula-

uksissa (Madan & Blakeway 2002, Kirousis ym. 2009), verteroplastioissa (Kruger & 

Facizewski 2003, D’Ercole ym. 2010, Fitousi ym. 2006), osteotomioissa (Mechlenburg 

ym. 2009), angiografioissa (Molyvda-Athanasopoulou ym. 2011) sekä sydämentahdis-



14 

timen laitoissa (Widmark & Friberg 2011) ja muissa kardiologisissa toimenpiteissä 

(Rehani & Ortiz-Lopez 2006, Sánchez ym. 2011). 

 

Läpivalaisua käytetään kehon sisäisten rakenteiden ja nesteiden liikkeen reaaliaikaiseen 

kuvantamiseen. Läpivalaisulaitteissa on joko kuvanvahvistin (CR) tai taulukuvailmaisin 

(DR) sekä näyttöruutu. Näiden lisäksi C-kaarilaitteeseen kuuluvat digitaalinen kuva-

muisti ja jälkiprosessointimahdollisuus sekä erilaisia läpivalaisukuvan tallennusmahdol-

lisuuksia. Eri käyttötarkoitusten mukaan on saatavilla erilaisia läpivalaisulaitteistoja. C-

kaari on saanut nimensä laitteistoon kuuluvasta C:n mallisesta kaaresta, jonka toisessa 

päässä on röntgenputki ja toisessa detektori (kuvanvahvistin tai taulukuvailmaisin). C-

kaarta voi liikutella useisiin eri suuntiin, mutta röntgenputki ja detektori pysyvät aina 

kohtisuorassa toisiinsa nähden. Vanhemmissa laitteissa C-kaaren ohjauspaneelista voi-

daan valita läpivalaisuautomatiikka, jännite ja milliampeerit sekä kuvanotto kuvakasetil-

le. Uudemmissa C-kaarissa on lisäksi pulssatun läpivalaisun mahdollisuus, valintoja eri 

annostasoille ja kuvanlaaduille sekä suurennuskuvaus. (EMAN 2013.) 

 

C-kaaren laadunvarmistukseen kuuluvat selkeät ohjeet säteilyltä suojautumiseen C-

kaarta käytettäessä, kirjallinen suunnitelma säteilynkäyttöön osallistuvan henkilökunnan 

säteilysuojelukoulutuksesta ja kirjatut tiedot toteutuneista säteilysuojelukoulutuksista. 

Lisäksi säteilynkäyttöön liittyvät vastuut on oltava määriteltyinä jokaisessa käyttöpai-

kassa. (EMAN 2012.) Läpivalaisulaitteille, niin kuin kaikille kuvantamislaitteille, on to-

teutettava säännöllistä laadunvalvontaa. C-kaarilaitteiston perusasetukset ja kuvanlaatu 

on tarkistettava päivittäin ennen toimenpiteiden aloittamista. Lisäksi laadunvarmistuk-

seen kuuluvat tekniset testit sisältäen annosnopeusautomatiikan, suurimman annosno-

peuden, kuvanlaadun ja säteilykentän rajauksen tarkistuksen vähintään kerran vuodessa. 

Edellä mainittujen lisäksi myös laitevalmistaja voi suosittaa laitteelle erilaisia testejä. 

Säteilynkäyttöön liittyvä itsearviointi on yksi tärkeimmistä laadunvarmistuksen osa-

alueista (Säteilyturvakeskus 2008b), ja toiminnan harjoittaja on velvollinen edistämään 

säteilynkäyttöön osallistuvien henkilöiden itsearviointeja säteilytoiminnan kehittämi-

seksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000).  
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2.3.2 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 

 

Säteilylle altistuvat työntekijät jaetaan luokkiin A ja B säteilytyön luonteen mukaisesti. 

Säteilytyöluokkaan A kuuluvat ne säteilytyöntekijät, joiden vuodessa saama efektiivi-

nen annos voi olla suurempi kuin 6 mSv tai ekvivalenttiannos voi olla suurempi kuin 30 

prosenttia silmän mykiölle, iholle ja raajoille asetetuista annosrajoista. Säteilytyöluok-

kaan B kuuluvat ne säteilytyöntekijät, jotka eivät kuulu säteilytyöluokkaan A. Säteily-

työluokkaan A kuuluvien työntekijöiden osalta henkilökohtaisen annostarkkailun on ol-

tava järjestelmällistä. Annosseurannan on perustuttava hyväksytyn annosmittauspalve-

lun järjestämiin henkilökohtaisiin mittauksiin. Säteilytyöluokkaan B kuuluvien työnte-

kijöiden annosseurannan on oltava riittävä sen osoittamiseksi, että heidät on perustellus-

ti luokiteltu luokkaan B kuuluviksi. Mikäli henkilökohtaista annosmittausta ei voida to-

teuttaa tai se on riittämätöntä, on henkilökohtaisen annostarkkailun perustuttava arvi-

oon. (Euratom 1996.)  

 

Suomessa säteilytyöluokittelussa on sairaalakohtaista vaihtelua. Radiologit ja röntgen-

hoitajat kuuluvat pääasiassa säteilytyöluokkaan B, joka on Suomessa yleisempi, mutta 

osa toimenpideradiologeista ja röntgenhoitajista kuuluvat säteilytyöluokkaan A. Merkit-

tävin henkilöannosseurantaan liittyvä epäkohta Suomessa on kuitenkin se, ettei osalla 

henkilökunnasta ole lainkaan säteilyannosmittaria. (EMAN 2012.)  

 

Säteilyasetuksessa (1991/1512) on annettu säteilyaltistuksen annosrajat säteilytyönteki-

jöille ja väestölle. Säteilytoimintaa joudutaan rajoittamaan vain harvoin, mikäli toiminta 

on järjestetty oikeutus- ja optimointiperiaatteiden mukaisesti. Annosrajojen eli enim-

mäisarvojen tarkoituksena on varmistaa, ettei toimenpiteistä aiheutuvista säteilyaltistuk-

sista aiheudu sellaista haittaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Tämän lisäksi on nou-

datettava optimointiperiaatetta. (Säteilyturvakeskus 2005a.) 

 

Säteilylle altistuvien työntekijöiden terveystarkkailu 

 

Säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on järjestettävä säännöllinen terveystark-

kailu. Terveystarkkailua varten nimetään lääkäri, jonka pätevyysvaatimuksista on sää-

detty erillisellä asetuksella. Terveystarkkailua tekevän lääkärin eli vastaavan lääkärin 

tehtäviin kuuluu todeta säteilytyöluokkaan A sijoitettava henkilö soveltuvaksi säteily-
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työhön ennen säteilytyön alkamista. Lisäksi terveystarkkailu jatkuu työn alusta lähtien 

vähintään kerran vuodessa. Jos työntekijän säteilyaltistuksen epäillään tai tiedetään ylit-

täneen enimmäisarvon, on vastaavan lääkärin annettava lausunto koskien työntekijän 

mahdollisuutta jatkaa samassa tai vastaavassa säteilytyössä. Toiminnan harjoittaja on 

velvollinen huolehtimaan siitä, että vastaavalla lääkärillä on käytössään kaikki tarvitta-

vat tiedot työpaikan olosuhteista tehtävänsä suorittamista varten. (Säteilylaki 1991/592, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2000.)  

Terveystarkkailusta vastaavan lääkärin on perustettava terveystiedosto koskien jokaisen 

säteilytyöluokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveyden seurantaa. Terveystiedos-

toon on kirjattava terveystarkkailun kannalta olennaiset tiedot liittyen työntekijän aikai-

sempiin palvelussuhteisiin, joilla voi olla merkitystä säteilytyön kannalta. Lisäksi terve-

ystiedostossa on oltava ajankohtaiset tiedot työntekijän säteilytyöluokasta ja työn luon-

teesta, alkutarkastuksen tiedot sekä tiedot säännöllisistä terveystarkastuksista, tiedot 

mahdollisista annosrajan ylityksistä sekä niihin liittyvistä terveystarkastuksista sekä tu-

lokset työntekijän säteilyaltistuksen seurannasta. Toiminnan harjoittaja on velvollinen 

säilyttämään työolojen tarkkailua (ryhmäannosmittareiden tulokset) ja annostarkkailua 

(henkilöannosmittareiden tulokset) koskevat tiedot. Kyseisten tietojen on oltava käytet-

tävissä toiminnan turvallisuuden tarkkailuun ja kehittämiseen optimointi- ja yksilön-

suojaperiaatteiden mukaisesti. Annosmittaustulokset on oltava tallennettuina koko työs-

säoloajalta. (Säteilyturvakeskus 2007c.) 

 

Säteilyannosmittareiden käyttö 

 

Säteilyannosmittarin on oltava kiinnitettynä siten, että säteily osuu siihen mahdollisim-

man kohtisuorasti eikä se jää minkään kehon osan varjostamaksi. Tällainen kohta ke-

hosta on yleensä rintakehän kohdalla. Terveydenhuollossa tyypillisesti keho on osin 

suojattu säteilysuojaimilla, jolloin annosmittari sijoitetaan säteilysuojaimen ulkopuolel-

le. Tällöin voidaan kehon annoksen lisäksi tarvittaessa määrittää myös silmän annos. 

(Säteilyturvakeskus 2007c.)  

 

Henkilöannosmittareiden käyttö on epäsäännöllistä ja puutteellista läpivalaisuohjattujen 

toimenpiteiden yhteydessä eri maissa. Lisäksi henkilöannosmittareita saatetaan käyttää 

säteilysuojaesiliinan alla, mikä estää suojaamattomien elinten ja kudosten säteilyannok-
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sen arvioinnin. (Vano ym. 2011.) Sánchezin ym. (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että 50 

% tutkimukseen osallistuneista kardiologeista ei käyttänyt henkilöannosmittaria oikein. 

Tämä hankaloittaa rutiinityössä aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittämistä. Merkittävä 

osa kardiologeista ei myöskään käytä henkilöannosmittaria ICRP:n suosittamalla tavalla 

säteilysuojaessun päällä, minkä vuoksi työssä aiheutuneen altistuksen mahdollista vai-

kutusta kaihin muodostumiseen ei voida arvioida. Sen sijaan hoitajat käyttivät henkilö-

annosmittareitaan oikein. (Sánchez ym. 2011.) 

 

Ryhmäannosmittaria tulee käyttää laitekohtaisesti siten, että mittari on sillä henkilöllä, 

joka työskentelee säteilylähteen vieressä ja altistuu eniten, ja jolle ei ole järjestetty an-

nostarkkailua. Ryhmäannosmittareita käytetään ainoastaan työolojen tarkkailuun, mikä 

tarkoittaa sitä, että samaa mittaria käyttää samanaikaisesti useampi henkilö. Ryhmäan-

nosmittaria ei siis käytetä henkilökohtaiseen annostarkkailuun, eikä sillä voida määrittää 

henkilökohtaisia annoksia. Ryhmäannosmittaria käyttävistä henkilöistä ja heidän työ-

ajoistaan on pidettävä kirjaa. Ryhmäannosmittaria käytetään kaikessa kyseisellä laitteel-

la tehtävässä säteilytyössä, ja tuloksia käytetään annostarkkailutarpeen arvioinnissa. 

(Säteilyturvakeskus 2007c.)  

 

Säteilyannosmittareiden käytössä on huomioitava myös se, että säteilystä aiheutuvan 

kaihin riskiä voidaan arvioida vain silloin, kun silmälle aiheutuneet annokset on mitattu. 

(ICRP 2011b.) Säteilyn aiheuttama kaihi on hyvin tunnettu, mutta samalla huonosti 

ymmärretty silmän samentumien aiheuttaja. Säteilyannoksen yhteyttä kaihiin on selvi-

tetty epidemiologisissa tutkimuksissa sekä suurten säteilyaltistusten (Nagasaki, Tšerno-

byl) että matalampien altistusten yhteydessä, mutta esimerkiksi altistuksen ja kaihin il-

menemisen välisestä latenssiajasta ei ole saatu varmuutta (Hammer ym. 2013). Vuosi-

kymmeniä vallalla on ollut uskomus, että säteilystä aiheutuneen kaihin ilmaantuminen 

vaatii kynnysarvon (Shore ym. 2010), jonka on arvioitu olevan 5–8 Gy (ICRP 2011b). 

Sittemmin kaihin kynnysarvoksi on määritetty 0,5 Gy, koska viime vuosina useissa tut-

kimuksissa kaihin riskin on esitetty kohoavan jo matalilla säteilyannoksilla aikaisemmin 

määritettyjen kynnysarvojen alapuolella (ICRP 2011b).  
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2.3.3 Potilaan suojaaminen säteilyltä 

 

Potilaan säteilyaltistuksen optimoinnin kulmakivenä on säteilysuojelulainsäädäntö (Cla-

rijs 2011). Potilaan säteilysuojelua koskeva lainsäädäntö esitetään direktiiveissä 

96/29/Euratom ja 97/43/Euratom sekä ICRP:n suosituksissa vuodelta 2007 (Euratom 

1996 ja 1997, ICRP 2007). Säteilysuojelun tarkoituksena on välttää säteilyvammoja ja 

minimoida säteilystä aiheutuvan syövän kehittymistä (Rehani & Ortiz-Lopez 2006).  

 

Jokaisen potilaan kohdalla on arvioitava säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutus, 

koska säteilylle altistavasta toimenpiteestä on oltava enemmän hyötyä kuin haittaa. 

Hyötyjä arvioitaessa on otettava huomioon säteilylle altistavasta toimenpiteestä saatava 

hyöty, potilaalle aiheutuva suora hyöty ja mahdolliset haitat, mutta myös yhteiskunnalle 

aiheutuvat hyödyt. Oikeutusarvioinnissa on huomioitava muut saatavilla olevat korvaa-

vat tutkimusmenetelmät toimenpiteen toteuttamiseksi sekä niiden menetelmien edut ja 

riskitekijät. Säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutusarviointi on tehtävä aina etukä-

teen huomioiden potilaan ominaisuudet ja toimenpiteen tarkoitus. Lähetteen antava lää-

käri on velvollinen arvioimaan säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutuksen. Tutki-

mukseen lähettävän lääkärin on hankittava tarpeellinen tieto potilaan aikaisemmista tut-

kimuksista ja hoidoista. Lähettävän lääkärin on suositeltavaa myös tarvittaessa konsul-

toida asiantuntijoita ennen lähetteen antamista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000.) 

 

Säteilystä aiheutuvien riskien rajoittamiseksi on potilasannoksille asetettu vertailutasot 

(DRL – diagnostic reference level), jotka ovat keskeinen väline potilasannosten hallin-

nassa (Sánchez ym. 2011, ICRP 2011a). Potilaiden säteilyannoksia koskevat vertailuta-

sot tullaan ottamaan käyttöön myös toimenpideradiologiassa (Simeonov 2011). Säteily-

turvakeskus (2005b) on aikaisemmin määrittänyt vertailutasot sepelvaltimoiden rönt-

gentutkimukselle (coronaari angiografia – CA) ja läpivalaisuohjatulle sepelvaltimoiden 

pallolaajennukselle (perkutaaninen transluminaalinen koronaariangioplastia – PTCA). 

Sepelvaltimoiden röntgentutkimuksen vertailutasoksi on määritetty 60 Gy·cm² ja läpi-

valaisuajaksi kahdeksan minuuttia. Pallolaajennusten kohdalla vertailutaso on 100 

Gy·cm² ja läpivalaisuaika 20 minuuttia. (Säteilyturvakeskus 2005b.) 

 

Lääketieteellisestä säteilynkäytöstä aiheutuvalle altistukselle on määritetty enimmäisar-

vot eli annosrajat, joita työntekijöiden ja väestön saama säteilyaltistus ei saa ylittää. Sä-
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teilyn lääketieteellistä käyttöä koskevat säteilyaltistuksen enimmäisarvot eivät koske 

potilasta silloin, kun kehoon tai kehon osaan kohdistetaan tarkoituksellisesti säteilyä 

lääketieteellisessä toimenpiteessä (Säteilyasetus 1991/1512, Säteilyturvakeskus 2007b). 

Säteilylakiin (1991/592) on kirjattu, että potilaalle aiheutunut säteilyaltistus on pystyttä-

vä tarvittaessa myöhemmin määrittämään. Suomessa ei kuitenkaan ole velvoitetta kirja-

ta potilaan saamaa säteilyaltistusta, joka on aiheutunut radiologisten yksiköiden ulko-

puolella tehdyistä toimenpiteistä. Yleensä läpivalaisuohjatun leikkaussalitoimenpiteen 

jälkeen kirjataan annoksen ja pinta-alan tulo (DAP – Dose Area Product), läpivalaisuai-

ka, jännite (kV, kilovoltti) ja sähkömäärä (mAs, milliampeeri per sekunti). Tiedot kirja-

taan joko vihkoon tai sähköiseen potilastietojärjestelmään. (EMAN 2012.)  

 

Leikkaussalihenkilökunta voi pienentää potilaan säteilyaltistusta pitämällä röntgenputki 

mahdollisimman kaukana ja kuvareseptori lähellä potilasta, jolloin ihoannos jää vähäi-

semmäksi ja kuvanlaatu on parempi. Läpivalaisuaika on pidettävä mahdollisimman ly-

hyenä, ja kunkin potilaan tutkimuksessa käytetty läpivalaisuaika on kirjattava. Pulsoivaa 

läpivalaisua tulee käyttää aina kun se on mahdollista, sillä sen avulla potilaan säteilyal-

tistusta voidaan laskea säilyttäen kuvanlaatu kuitenkin riittävänä. Mitä vähemmän puls-

seja aikayksikköä kohden, sitä matalammaksi potilaan säteilyannos jää. Mikäli toimen-

piteen aikana joudutaan siirtämään kuvakenttää, on se tehtävä siten, ettei sama ihoalue 

ole useammassa kuin yhdessä kuvakentässä tutkimuksen aikana. Optimoiduimmat 

suunnat potilaan läpivalaisuun ovat PA- ja AP-suunta, koska näissä suunnissa potilaan 

keho on ohuin. Potilasannosta saadaan laskettua myös kuvakenttää pienentämällä: läpi-

valaistaessa tulee käyttää vain sen kokoista kuvakenttää, jossa juuri näkyy kiinnostuk-

sen kohteena oleva alue. (IAEA 2011a.) Onnistuneen kuvan ottaminen ensimmäisellä 

kerralla edistää myös potilaan altistuksen vähentämistä (Holmes 2011). 

 

Säteilystä aiheutuvia terveysriskejä optimoitaessa olennaisessa asemassa ovat myös sä-

teilysuojaimet ja niiden oikeat käyttötavat (Agarwal 2011). Esimerkiksi potilaan suku-

rauhasten suojaaminen on välttämätöntä (Madan & Blakeway 2002). Potilasta tulisi 

suojata vähintään 0,35 mm:n vahvuisella säteilysuojaimella kun käytetään 100 kV:n 

jännitteellä tuotettua säteilyä (van der Merwe 2012). Läpivalaisuohjatuissa toimenpi-

teissä läpivalaisun käyttö on pyrittävä optimoimaan mahdollisimman vähäiseksi, kuvan-

laatu on säädettävä toimenpiteen eri vaiheiden mukaan, eikä kuvaamista ole tarpeellista 
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aloittaa ennen kuin varjoaine on saavuttanut mielenkiinnon kohteen (EMAN 2012, 

Widmark & Friberg 2011). 

 

Potilaan saamaa säteilyannosta vastaavasti lisäävät toistuvat läpivalaisuohjatut toimen-

piteet lyhyellä aikavälillä, korkean annosnopeudenkäyttö, jatkuvan tai tiheään pulsoivan 

läpivalaisunkäyttö matalan pulssitaajuuden sijaan sekä röntgenputken pitäminen tarpeet-

toman lähellä potilasta. Potilasannoksen kirjaamatta jättäminen voi myös osaltaan vai-

kuttaa toimenpiteiden lukumäärään kasvattaen potilasannosta. Potilaan saamaan sätei-

lyannokseen vaikuttavat kuvantamislaitteiston toiminta, potilaan koko ja toimenpide-

tyyppi. (Rehani & Ortiz-Lopez 2006.)  

 

Säteilystä aiheutuvat terveyshaitat jaetaan kahteen ryhmään: haittoihin, jotka eivät vaadi 

kynnysarvoa (stokastinen haitta) ja haittoihin, jotka ilmenevät kynnysarvon ylityttyä 

(deterministinen haitta) (ICRP 2007 ja 2011b). Deterministiset haitat ilmenevät, kun so-

luja on kuollut. Stokastiset haitat puolestaan syntyvät säteilytetyistä soluista, jotka 

muuttuvat, eivät siis kuole. (van der Merwe 2012.) Determinististen haittojen riski kas-

vaa toimenpideradiologiassa, ja erityisesti silloin, kun läpivalaisuohjattuja toimenpiteitä 

tehdään radiologisten yksiköiden ulkopuolella. Esimerkiksi sydämentahdistimen laiton 

yhteydessä determinististen haittojen kynnysarvo voi ylittyä. (Widmark & Friberg 

2011.) Läpivalaisuohjatuissa toimenpiteissä voidaan saavuttaa säteilyannoksia, jotka ai-

heuttavat ihon epänormaalia punoitusta (eryteema) ja vastaavanlaisia iho-oireita sekä 

kaihia ja ihokarvojen lähtöä. Säteilystä aiheutuva syöpä sen sijaan ei vaadi kynnysarvoa, 

vaan se voi ilmaantua jo hyvin matalilla säteilyannoksilla. (Rehani & Ortiz-Lopez 

2006.) Säteilystä aiheutuvia vammoja voidaan estää säteilyannoksia seuraamalla, henki-

lökunnan riittävällä säteilysuojelukoulutuksella ja optimoidulla läpivalaisun käytöllä 

(Ciraj-Bjelac ym. 2011). 

 

Säteilystä aiheutuvien riskien arvioimiseksi eri kudoksille ja elimille on määritetty pai-

notuskertoimet. Painotuskerroin kuvaa tietyn kudoksen tai elimen säteilyherkkyyttä. Ne 

on määritetty siten, että kerroin ilmoittaa kudoksen tai elimen suhteellisen osuuden ko-

konaishaitasta silloin, kun koko keho on tasaisesti altistunut säteilylle. Kertoimien ko-

konaissumma on yksi. Sukurauhasten painotuskerroin on 0,20, punaisen luuytimen 0,12 

ja rintarauhasten 0,05. (Säteilyturvakeskus 2007b.) 
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Läpivalaisututkimuksista ja -toimenpiteistä aiheutuvia potilasannoksia on tutkittu jonkin 

verran (mm. Agarwal 2011, Kirousis ym. 2009, Sánchez ym. 2011, Molyvda-

Athanasopoulou ym. 2011, Fitousi ym. 2006, D’Ercole ym. 2010). On arvioitu, että po-

tilaalle aiheutuva altistus mini-C-kaarilla tehtävissä toimenpiteissä on 1,2–4 mSv mi-

nuutissa ja normaalilla C-kaarella 12–40 mSv minuutissa (Agarwal 2011). Sánchezin 

ym. (2011) tutkimuksessa sepelvaltimoiden röntgentutkimuksesta (CA) aiheutuvat poti-

lasannokset vaihtelivat välillä 12,2–51,3 Gy·cm², ja tulosten myötä väliaikaiseksi vertai-

lutasoksi asetettiin 44 Gy·cm². Kirousiksen ym. (2009) tutkimuksessa sääriluun ydin-

naulauksesta aiheutuneen potilasannoksen keskiarvo oli 75 cGy·cm² ja läpivalaisuaika 

keskimäärin 72 sekuntia.  

 

Molyvda-Athanasopouloun ym. (2011) tutkimuksessa alaraajojen angiografiassa annok-

sen ja pinta-alan tulo oli keskimäärin 42 Gy·cm². Fitousin ym. (2006) tutkimuksessa 

verteroplastiasta (selkänikaman nikamasolmun hohkaluun täyttäminen sementillä, 

PMMA) aiheutunut keskimääräinen ihoannos oli 688 mGy ja efektiivinen annos 34,45 

mGy. Verteroplastiasta aiheutuvia potilasannoksia on määritetty myös D’Ercolen ym. 

(2010) tutkimuksessa, jossa AP-suunnan pinta-annos vaihteli välillä 0,1834–0,184 Gy ja 

lateraalisuunnan 0,417–2,362 Gy. Kruger ja Faciszewski (2003) toteuttivat intervention, 

jonka myötä verteroplastiasta aiheutuvaa potilasannosta saatiin laskettua merkittävästi. 

Ennen interventiota säteilyannos oli keskimäärin 1,44 mSv nikamaa kohden ja interven-

tion jälkeen 0,004 mSv (Kruger & Facizewski 2003).  

 

Widmarkin & Fribergin (2011) esittämässä käytännön ohjauksessa potilaan säteilyaltis-

tusta saatiin merkittävästi laskettua sydämentahdistimen laitossa yksinkertaisilla toi-

menpiteillä. Sydämentahdistimen laittoa seurattiin aluksi toimenpidesalissa, minkä jäl-

keen henkilökuntaa ohjattiin säteilyturvallisempiin työskentelytapoihin. Ennen ohjeis-

tusta potilasannokset vaihtelivat välillä 2,0–13,1 Gy keskiarvon ollessa 5,3 Gy. Muuta-

mien yksinkertaisten säteilyn käyttötapoihin liittyvien ohjeistusten jälkeen seuraavien 

kahdeksan potilaan pinta-annokset (ESD – Entrance Surface Dose) olivat välillä 0,2–0,8 

Gy keskiarvon ollessa 0,4 Gy. Keskeisimmät leikkaussalihenkilökunnalle annetut ohjeet 

olivat seuraavat: Läpivalaisua ei tule käyttää liiallisesti, kuvanlaatu tulee mukauttaa ku-

hunkin toimenpidevaiheeseen sopivaksi, eikä läpivalaisua tule aloittaa ennen kuin var-

joaine on saavuttanut sydämen. Ensiarvoisen tärkeää läpivalaisuohjattujen toimenpitei-

den toteuttamisessa on se, että myös yksinkertaisemmalla tekniikalla varustetulla C-
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kaarella voidaan työskennellä optimoidusti, mikäli säteilynkäytön osaaminen on riittä-

vää. (Widmark & Friberg 2011.) 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että toimenpidettä tekevän lääkärin kokemus ja 

osaaminen vaikuttavat merkittävästi potilaalle aiheutuvaan säteilyaltistukseen (Agarwal 

2011, D’Ercole 2010, Molyvda-Athanasopoulou ym. 2011). Kruger & Facizewski 

(2003) ovat todenneet olevan varsin vaarallista, ettei esimerkiksi verteroplastioita teke-

villä lääkäreillä ole riittävää ymmärrystä säteilyfysiikasta ja säteilysuojelusta. EMAN-

raportissa (2012) leikkaussalitoimenpiteissä aiheutuvien korkeiden potilasannosten 

syiksi on todettu puutteet leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelun perusosaamisessa, 

huono kuvauslaitteen käytön osaaminen ja kuvauslaite, jonka säätöjä ei ole optimoitu. 

Sekä potilaan että leikkaussalihenkilökunnan säteilyaltistukseen vaikuttaa merkittävästi 

myös toimenpiteentekijän asenne. Jos toimenpiteentekijällä on välinpitämätön asenne 

säteilynkäyttöä kohtaan, se voi lisätä merkittävästi potilaan ja henkilökunnan säteilyal-

tistusta. Teknisen osaamisen lisäksi tietoisuus säteilyn terveysriskeistä ja huolellisuus 

kaikessa tekemisessä ovat tärkeitä läpivalaisun käyttäjän ominaisuuksia leikkaussalin 

säteilyturvallisuuden takaamiseksi. (Bar-On ym. 2010.) 

 

2.3.4 Henkilökunnan suojaaminen säteilyltä 

 

Säteilynkäytön on täytettävä kolme pääperiaatetta ollakseen hyväksyttävää. Yksi näistä 

periaatteista on yksilönsuojaperiaate, jonka mukaan yksilön saama säteilyaltistus ei saa 

ylittää asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja eli annosrajoja. (Säteilylaki 1991/592.) 

Kun työperäinen altistus on etukäteen suunniteltua, on säteilytyöntekijän annosraja 

(efektiivinen annos) 20 mSv vuodessa viiden vuoden ajanjaksolla eli enintään 100 mSv 

viittä vuotta kohden. Yhtenäkään yksittäisenä vuotena annosraja ei saa ylittää 50 mSv. 

(Euratom 1996, ICRP 2007.) Silmän mykiön ekvivalenttiannos vuodessa saa olla kor-

keintaan 150 mSv ja ihon ekvivalenttiannos 500 mSv. Käsien, käsivarsien, jalkaterien ja 

nilkkojen ekvivalenttiannos saa olla enintään 500 mSv vuodessa. Alle 18-vuotias henki-

lö ei saa tehdä säteilytyötä. (Euratom 1996.)  

 

Läpivalaisuohjatuissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä työskentelevän henkilökunnan sä-

teilyaltistus on suurin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Henkilö-
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kunnan säteilyaltistukseen vaikuttavat niin toimenpiteessä käytetyt kuvausparametrit, 

toimenpiteen vaativuus kuin toimenpidettä tekevän lääkärin osaaminen. (Molyvda-

Athanasopoulou ym. 2011.) Säteilyaltistus on merkittävä riski erityisesti läpivalaisuoh-

jattuja leikkaussalitoimenpiteitä tekevälle lääkärille. Läpivalaisunkäyttö ja C-kaarella 

otettavat kuvat mahdollistavat entistä noninvasiivisempien toimenpiteiden toteuttami-

sen. Tämän myötä toimenpiteitä tekevien lääkäreiden ja muun leikkaussalihenkilökun-

nan säteilyaltistus on kasvanut, mikä voi johtaa säteilyn aiheuttamiin haitallisiin sivu-

vaikutuksiin. Leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelussa on huomioitava ALARA-

periaate (As Low As Reasonable Achievable) yhtälailla kuin potilaiden säteilyaltistuk-

sessa. (Agarwal 2011.) Suurin osa henkilökunnan säteilyaltistuksesta aiheutuu potilaasta 

siroavasta säteilystä. Potilaan säteilyannosta pienentämällä voidaan vähentää siroavaa 

säteilyä, joka lisää tutkimuksen tekijän ja muun henkilökunnan säteilyannosta. (EMAN 

2012, Agarwal 2011, IAEA 2011a ja 2011b.)  

 

Leikkaussalihenkilökunnan on tärkeää noudattaa aika–etäisyys–suoja -periaatetta oman 

altistuksen pienentämiseksi. Tämä tarkoittaa läpivalaisuajan pitämistä mahdollisimman 

lyhyenä, siirtymistä mahdollisimman kauas potilaasta läpivalaisun ajaksi ja sätei-

lysuojainten käyttämistä aina läpivalaisuohjattujen tutkimusten yhteydessä. (IAEA 

2011b.) Pitkät läpivalaisuajat ja jatkuva läpivalaisutoimenpiteissä työskentely voivat li-

sätä merkittävästi henkilökunnan säteilyaltistusta (Agarwal 2011, Rehani & Ortiz-Lopez 

2006). Koko henkilökunnan altistusta voivat lisätä myös mahdolliset toimenpiteiden ai-

kana otettavat natiiviröntgenkuvat, ja toimenpiteentekijän säteilyannos kasvaa jos kädet 

ovat primäärisäteilykentässä. (Agarwal 2011, Mechlenburg ym. 2009.)  

 

Yli kahden metrin etäisyyttä säteilylähteestä on useissa tutkimuksissa pidetty riittävänä, 

mutta kuitenkin yli kahden metrin etäisyydellä on säteilyä (Agarwal 2011). Toimenpi-

teen aikana kirurgi altistuu sekä primäärille että siroavalle säteilylle riippuen siitä, kuin-

ka lähellä säteilykeilaa toimenpide vaatii työskentelemään (Mechlenburg ym. 2009). 

Vaikka leikkaussalitoimenpiteet ovat vaativia, on tärkeää tehdä ne siten, ettei tutkimusta 

tekevän lääkärin tai avustavan hoitajan kädet tai muu kehon osa missään vaiheessa jou-

du primäärisäteilykeilaan. Mikäli toimenpiteen tekijällä on säteilysuojainhanskat, voivat 

ne primäärikeilaan joutuessaan nostaa annosnopeutta. Suuri vaikutus henkilökunnan sä-

teilyaltistukseen on myös sillä, kummalla puolella potilasta tutkimuksen tekijät ovat 

(IAEA 2011b), koska röntgenputken puolella säteilyaltistus kasvaa merkittävästi (Reha-
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ni & Ortiz-Lopez 2006). Henkilökunnan on vältettävä seisomasta liian lähellä potilasta 

ja kuvareseptoria. Jos tehtävä ei vaadi potilaan vieressä oloa läpivalaisun aikana, on hy-

vä siirtyä kauemmas turvallisempaan paikkaan. Esimerkiksi muu toimenpiteeseen osal-

listuva henkilökunta, kuten avustava kirurgi, hoitajat ja anestesiologit, voivat helposti 

siirtyä kauemmaksi läpivalaisun ajaksi.  (Holmes 2011, Mechlenburg ym. 2009.) 

 

Säteilysuojainten oikea käyttö on merkittävässä asemassa säteilyltä suojautuessa leikka-

ussalityöskentelyssä. Läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden yhteydessä on huomioitava 

se, että läpivalaisuohjatut toimenpiteet kertautuvat ja leikkaussalissa työskentelevän 

henkilön työuralle ehtii kertyä lukuisia läpivalaisututkimuksia. Tällöin ei ole merkityk-

setöntä miten säteilyä käytetään ja miten säteilyltä suojaudutaan tutkimusten yhteydes-

sä. (Agarwal 2011.) Tyypillisimmät leikkaussalissa käytettävät henkilökohtaiset sätei-

lysuojaimet ovat säteilysuojainessu, kilpirauhassuoja, säteilysuojalasit ja -hanskat 

(EMAN 2012). Lisäksi muut säteilysuojaimet, kuten säteilysuojalasit, säteilysuojasermit 

ja tutkimuspöytään kiinnitettävät helmasuojat auttavat henkilökunnan suojaamista sätei-

lyltä. Toimenpidettä tekevän lääkärin on mahdotonta täysin suojautua säteilyltä, koska 

hän työskentelee lähellä potilasta eikä säteilysuojainessu suojaa kaikkia kehonosia. Täl-

löin riittävät säteilysuojaimet, mukaan lukien säteilysuojainlasit, ovat tärkeät. (van der 

Merwe 2012.)  

 

Säteilysuojaimia käytettäessä on huomioitava, että säteilysuojaimet läpäisevät osan sä-

teilystä (Mechlenburg ym. 2009). ICRP:n (2011b) mukaan 0,5 mm:n paksuinen sätei-

lysuoja päästää 60 kV:n jännitteellä tuotetusta säteilystä läpi alle yhden prosentin, ja 

100 kV:n jännitteellä tuotetusta säteilystä hieman enemmän, 3–7 %. Säteilysuojainten 

läpäisevyys esitetään myös ohuemmalle, 0,25 mm:n paksuiselle säteilysuojaimelle, joka 

läpäisee 60 kV:n jännitteellä tuotetusta säteilystä 2–3 %, ja 100 kV:n jännitteellä tuote-

tusta säteilystä 8–15 %. Tässä ei ole huomioitu mahdollisen säteilykeilan suodatuksen 

vaikutusta läpäisevyyteen. Säteilysuojalasi, joka on lyijyvastaavuudeltaan 0,5 mm, voi 

oikein käytettynä vähentää säteilyn intensiteettiä jopa 90 %.  Kattoon kiinnitetty sätei-

lysuojalasi on yleinen toimenpideradiologiassa ja kardiologiassa, mutta harvinaisempi 

leikkaussaleissa C-kaarten yhteydessä. Leikkaussaleissa kattoon kiinnitetyt säteilysuoja-

lasit voidaan kokea hankalina toimenpiteiden toteutuksen kannalta. (ICRP 2011b.)  
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Mechlenburg ym. (2009) mittasivat ortopedille aiheutuvaa säteilyaltistusta lonkkamal-

jan luuleikkauksessa (osteotomia). Tutkimuksessa mitattiin ortopedin säteilyaltistus 

sormille, kilpirauhaselle ja otsalle (silmän mykiön annos). Toimenpiteen kesto oli kes-

kimäärin 70 minuuttia, ja keskimääräinen läpivalaisuaika 37 sekuntia. Kirurgin keski-

määräiseksi annokseksi mitattiin 0,008 mSv toimenpidettä kohden. Kilpirauhassuojan 

käyttö vähensi merkittävästi kilpirauhaselle tullutta annosta. Matala säteilyannos selit-

tyy tutkijoiden mukaan sillä, että toimenpiteiden aikana henkilökunnalla oli yllään 

asianmukaiset säteilysuojaimet, läpivalaisuajat olivat lyhyet ja toimenpiteissä käytettiin 

pulsoivaa läpivalaisua. (Mechlenburg ym. 2009.) 

 

Henkilökunnan säteilyaltistuksen vähentämiseksi on potilaan säteilyaltistuksen opti-

moinnin lisäksi myös muita keinoja. Sen lisäksi, että henkilökunta siirtyy kauemmaksi 

läpivalaisun ajaksi, on huomioitava myös se, että leikkaussalissa on toimenpiteen aikana 

vain tarvittava henkilökunta. (Holmes 2011.) Henkilökunnan säteilysuojelun kannalta 

ihanteellisinta on, että kuvanvahvistin on asetettu tutkimuspöydän yläpuolelle (van der 

Merwe 2012). Kuvakentän rajaus siten, että vain mielenkiinnon kohde on kuvakentässä, 

ja johdonmukainen toimenpiteen tekeminen vähentävät paitsi potilaan, niin myös henki-

lökunnan, altistusta. (Rehani & Ortiz-Lopez 2006.) Tehokas tapa optimoida säteilyaltis-

tusta on käyttää läpivalaisulaitetta oikein, eikä ole olemassa yhtäkään syytä miksi sätei-

lysuojelun ei tarvitsisi toteutua samalla tavalla leikkaussaleissa kuin radiologisissa yksi-

köissä (Agarwal 2011). 

 

2.3.5 Raskauden huomiointi säteilynkäytön yhteydessä 

 

Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että säteilynkäyttöön osallistuvat työntekijät ja 

opiskelijat ilmoittavat välittömästi raskaudestaan toiminnan harjoittajalle. Tämän vuoksi 

toiminnan harjoittajan on tiedotettava säteilytyössä toimivien naisten raskauden varhai-

sen ilmoittamisen tärkeydestä, jotta voidaan huomioida säteilyaltistuksesta sikiölle 

mahdollisesti aiheutuva vaara. Kun työnantaja on saanut tiedon raskaudesta, on sikiötä 

suojeltava säteilyaltistuksen suhteen siitä lähtien samalla tavalla kuin väestöä. Raskaana 

olevan naisen työtehtäviä on muutettava siten, että sikiön ekvivalenttiannos jää niin ma-

talaksi kuin käytännön toimenpitein on mahdollista. Työtehtävien järjestelyissä on 

huomioitava, ettei sikiön ekvivalenttiannos ylittäisi 1 mSv loppuraskauden aikana. (Eu-

ratom 1996.)  
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On myös huomioitava, että työntekijällä itsellään on velvollisuus ilmoittaa raskaudes-

taan toiminnan harjoittajalle ja terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille tai alkutarkas-

tuksen tehneelle lääkärille. Tällöin toiminnan harjoittajan on arvioitava vaatiiko tilanne 

muutoksia raskaana olevan työtehtäviin. Tähän puolestaan vaikuttavat säteilyaltistuksen 

seurannan tulokset ja säteilytyöhön liittyvän poikkeavan tapahtuman mahdollisuus. (Sä-

teilyturvakeskus 2007c.) Raskaana oleva ei saa jatkaa työtehtävässä, jossa hän kuuluu 

säteilytyöluokkaan A (Säteilyturvakeskus 2007c, EMAN 2012). 

 

Säteilylle altistavaan toimenpiteeseen lähettävän lääkärin on selvitettävä hedelmöi-

tysikäisen naisen mahdollinen raskaus. Mikäli raskauden mahdollisuus on epäselvä, on 

naiseen suhtauduttava kuin raskaana olevaan. Jos lähetteessä ei ilmene, että nainen on 

raskaana, on raskauden mahdollisuus selvitettävä ennen säteilylle altistavaa toimenpi-

dettä. Mikäli raskaana olevalle naiselle ollaan suunnittelemassa säteilylle altistavaa toi-

menpidettä, on huomioitava sikiölle mahdollisesti aiheutuvat vauriot. Jos riskit säteilyn 

aiheuttamista vaurioista ovat mahdollisia, on toimenpide siirrettävä mahdollisuuksien 

mukaan synnytyksen jälkeen tehtäväksi tai käyttää sellaista menetelmää, joka ei altista 

sikiötä säteilylle. Jos toimenpide päätetään tehdä, on se tehtävä siten, että sikiön sätei-

lyaltistus jää niin vähäiseksi kuin mahdollista. Säteilyaltistuksen kannalta merkitykselli-

set tiedot sekä sikiölle aiheutunut arvioitu säteilyaltistus on merkittävä potilaan asiakir-

joihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000.) 

 

Yhteenveto 

 

Säteilynkäytön turvallisuuskulttuuri on käsitteenä laaja. Sen ytimenä ovat henkilökun-

nan toimintatavat ja asenteet sekä tieto ja taito optimoituun ja turvalliseen säteilytoimin-

taan. Kirjallisuudessa esitetyn tiedon perusteella leikkaussalien säteilynkäytön toiminta-

tapoihin ja osaamiseen liittyy epäkohtia. Tämän tutkimuksen lähtökohtina ovat leikka-

ussalien toimintatavat säteilynkäytön eri osa-alueilla, koska aiheesta ei tällä hetkellä ole 

olemassa tutkittua tietoa. Tietoa pyritään saamaan siitä, miten säteilynkäyttöorganisaa-

tio on muodostettu, miten säteilyä käytetään, millainen laitetekniikka leikkaussaliyksi-

köiden C-kaarissa on, miten henkilöannosten tarkkailu on toteutettu ja millaiset sätei-

lysuojainten käyttötavat leikkaussaleissa on. Lisäksi ollaan kiinnostuneita säteilynkäy-

tön turvallisuudesta suomalaisissa leikkaussaleissa.  
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Tässä tutkimuksessa ei tutkita suoranaisesti turvallisuuskulttuuria, vaan mielenkiinnon 

kohteena ovat leikkaussalien säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat tekijät. 

Turvallisuuskulttuuri muodostuu toimintatavoista ja asenteista, mutta tässä tutkimukses-

sa keskitytään ainoastaan leikkaussalien toimintatapoihin säteilynkäytön eri osa-alueilla 

huomioimatta henkilökunnan asenteita säteilynkäyttöä kohtaan. Kaikki säteilynkäytön 

osa-alueet, joita tässä tutkimuksessa selvitetään, muodostavat osaltaan säteilynkäytön 

turvallisuuskulttuurin, mutta eivät kuitenkaan kata koko turvallisuuskulttuurin ilmiötä. 

Säteilynkäyttöorganisaatio, turvallinen säteilynkäyttö, henkilöannosseuranta ja sätei-

lysuojainten käyttö sekä raskauden huomiointi leikkaussalitoimenpiteiden yhteydessä 

ovat siis kaikki osa leikkaussalin säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria. Tällä tutkimuk-

sella pyritään saamaan perustietoa leikkaussalien toimintatavoista säteilynkäytön eri 

osa-alueilla ja näin ollen löytämään vastauksia aihetta koskeviin tiedonaukkoihin. 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa säteilyn käyttötapoja suomalaisissa leikkaussa-

leissa. Tutkimuksessa etsitään vastauksia leikkaussalien säteilynkäyttöorganisaatioon, 

säteilynkäyttöön, säteilysuojainten käyttöön, henkilöannostarkkailuun ja säteilynkäytön 

turvallisuuteen liittyviin asioihin. Nämä sisältöalueet, joissa selvitetään niin toimintata-

poja kuin henkilökunnan osaamista, ovat osa säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria. Tut-

kimuksen tavoitteena on parantaa leikkaussalipotilaiden ja leikkaussalissa työskentele-

vän henkilökunnan säteilyturvallisuutta. Kaikki tutkimusongelmat sisältöalueittain nä-

kyvät liitteessä 2. 

 

 

Tutkimusongelmat: 

 

Millaiset säteilyn käyttötavat suomalaisissa leikkaussaleissa on? 

1. Miten leikkaussaliyksikön säteilynkäyttöorganisaatio on muodostettu? 

2. Miten säteilyä käytetään leikkaussalissa? 

3. Millaisia ominaisuuksia leikkaussalissa käytettävässä C-kaaressa on? 

4. Miten henkilöannosten tarkkailu toteutetaan leikkaussalissa? 

5. Miten säteilysuojaimia käytetään leikkaussalissa? 

6. Miten potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus huomioidaan läpivalaisuohjat-

tujen leikkaussalitoimenpiteiden yhteydessä? 

7. Millainen säteilynkäytön turvallisuus leikkaussalissa on? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkittavien valinta ja tutkimuksen perusjoukko 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa säteilyn käyttötapoja suomalaisissa 

leikkaussaleissa valtakunnallisella tutkimuksella, jolloin mielekkäin ratkaisu oli koko-

naistutkimus. Yhteistyö valvovan viranomaisen (STUK) kanssa mahdollisti tutkimuk-

sen toteuttamisen valtakunnallisena. Tietyissä tutkimuksissa on perusteltua tutkia koko 

perusjoukkoa, eikä vain perusjoukkoa kuvaavaa otosta. Tällöin puhutaan kokonaistut-

kimuksesta. (Metsämuuronen 2006a.) Tutkimusmenetelmäksi valittiin sähköinen kyse-

ly, sillä kyselytutkimuksen avulla voidaan helposti tavoittaa suuri määrä vastaajia ja ky-

selyyn voidaan sisällyttää useita aihe-alueita (Hirsjärvi ym. 2007). 

 

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki suomalaiset leikkaussaliyksiköt, joissa 

tehdään säännöllisesti läpivalaisuohjattuja tutkimuksia ja toimenpiteitä. Säteilyturva-

keskuksella ei ole rekisteritietoa toiminnassa olevien, säteilyä säännöllisesti käyttävien 

leikkaussalien lukumäärästä, vaan valvova viranomainen tarkastelee asioita turvallisuus-

luvittain. Yhteensä 79 turvallisuuslupaa kattavat suomalaisten leikkaussaliyksiköiden 

säteilytoiminnan. Tässä kokonaistutkimuksessa oltiin kiinnostuneita jokaisesta 79 tur-

vallisuusluvan alla toimivasta leikkaussaliyksiköstä. Tehokkain tapa tavoittaa leikkaus-

saliyksiköt oli ottaa yhteyttä niiden säteilynkäytön turvallisuudesta vastaaviin johtajiin. 

Vastaaville johtajille lähetettiin aluksi tutkimukseen liittyvä ennakkokysely (liite 3), jol-

la tiedusteltiin leikkaussaliyksiköiden kiinnostusta osallistua tutkimukseen.  

 

Ennakkokyselyn ja varsinaisen kyselyn lähettäminen tapahtuivat Säteilyturvakeskuksen 

toimesta. Ennakkokysely lähetettiin leikkaussalien säteilynkäytöstä vastaaville johtajille 

2.2.2012 ja ilmoittamisaikaa annettiin 17.2.2012 asti, minkä jälkeen muutamia osallis-

tumisia vielä varmistettiin. Ennakkokyselyn jälkeen tutkimukseen ilmoittautui 49 tur-

vallisuuslupaa, 73 leikkaussaliyksikköä ja 130 C-kaarta. C-kaarivastauksen sai antaa ha-

lutessaan useamman C-kaaren osalta. 
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Varsinaiset kyselylomakkeet lähetettiin myös vastaaville johtajille. He ohjasivat kysely-

lomakkeet edelleen niihin yksiköihin ja niille henkilöille, jotka tutkimukseen olivat il-

moittautuneet. Yksiköt saivat itse valita sopivimmat henkilöt kyselyyn vastaajiksi. Ky-

selylomakkeen saatteessa vastaajiksi toivottiin säännöllisesti leikkaussalien säteilyn-

käyttöön osallistuvia henkilöitä, jotta leikkaussalien säteilyn käyttötavoista saataisiin 

mahdollisimman luotettavaa tietoa. Tutkimuksen tiedonantajaryhmä muodostuu pääasi-

assa lääkintävahtimestareista, osastonhoitajista, sairaanhoitajista, säteilyvastaavista ja 

säteilynkäytön turvallisuudesta vastaavista johtajista.  

 

Varsinainen kysely (liite 4) ja erilliset laitetekniikkakyselyt (liite 5) lähetettiin Säteily-

turvakeskuksen toimesta 19.3.2012 ja vastausaikaa annettiin viisi viikkoa, 20.4.2012 as-

ti. Tuon jälkeen vastausaikaa jatkettiin vielä yhdellä viikolla, 30.4.2012 asti. Vastaus 

saatiin 31 leikkaussaliyksikön ja 48 C-kaaren osalta. Säteilyturvakeskuksella ei ole ole-

massa rekisteritietoa säännöllisesti läpivalaisuohjattuja toimenpiteitä tekevistä leikkaus-

saliyksiköistä. Tämän vuoksi julkisessa terveydenhuollossa toimivien leikkaussaliyksi-

köiden lukumäärää selvitettiin sähköpostitse sairaanhoitopiirien ylihoitajilta sekä sai-

raanhoitopiirien Internet-sivuilta. Tämän selvityksen perusteella julkisella sektorilla 

Suomen sairaanhoitopiireissä toimii noin 78 leikkaussaliyksikköä, joissa tehdään läpiva-

laisuohjattuja tutkimuksia ja toimenpiteitä. Tämän perusteella tutkimukseen vastasi 35 

% julkisen sektorin leikkaussaliyksiköistä. Yksityisen sektorin leikkaussaliyksiköiden 

lukumäärää ei voida arvioida. Vastanneita yksiköitä oli yhteensä 31, joista julkisen sek-

torin yksiköitä oli 27 ja yksityisen sektorin neljä (4) yksikköä.  

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

Koska leikkaussalien säteilyn käyttötapoja ei ole aikaisemmin Suomessa tutkittu, ei 

myöskään tarkoitukseen sopivaa valmista mittaria ollut saatavilla. Tästä johtuen tutki-

muksen mittari luotiin (liitteet 4 ja 5) yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen ja työnohjaaji-

en kanssa. Mittarin luomisessa keskeistä on operationalisointi eli ilmiön muuttaminen 

mitattavaan muotoon. Mikäli käsitteiden muokkaaminen mittariksi epäonnistuu, mita-

taan mittarilla jotakin muuta kuin haluttua asiaa. (Metsämuuronen 2006b.)  
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Uuden mittarin laatimisella mittariin saatiin sisällytettyä kaikki kiinnostuksen kohteena 

olevat asiat. Mittarin kehittely alkoi Säteilyturvakeskuksen esittämien sisältöalueiden 

pohjalta huhtikuussa 2011. Tutkija kokosi yhteen mittarin sisältöalueet, otsikoi ne, 

muodosti kysymykset ja suunnitteli sisältöalueista loogisen kokonaisuuden. Mittarin 

kehittely jatkui syksyllä 2011 siten, että Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilöt ja opin-

näytetyön ohjaajat tarkastivat mittarin, ja tutkija teki kommenttien ja parannusehdotus-

ten pohjalta tarvittavat muutokset. Tämä toistui lukuisia kertoja ennen kuin mittari sai 

toivotun muotonsa alkuvuodesta 2012. Mittari muodostuu yhteensä seitsemästä osa-

alueesta: Säteilynkäyttöorganisaatio, Säteilynkäyttö, Laitetekniikka, Henkilöannosten 

tarkkailu, Säteilysuojainten käyttö, Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus ja Sä-

teilynkäytön turvallisuus. Mittarin sisältöalueet muotoutuivat käsitteen ”säteilyn käyttö-

tavat” alle. Mittarin muuttujat ovat pääsääntöisesti strukturoituja, mutta joukossa on 

myös avoimia kysymyksiä. Avoimella kysymyksellä selvitettiin esimerkiksi säteilyn-

käytön tilanteita, joissa vastaaja on tuntenut onnistuneensa tai tuntenut epävarmuutta.  

 

Kysely toteutettiin sähköisenä Surveypal-ohjelman avulla. Mittari oli kehittelyvaiheessa 

Word-muotoisena, minkä jälkeen se siirrettiin sähköiseen muotoon Säteilyturvakeskuk-

sen toimesta. Sähköinen muoto ei mahdollistanut kaikkia alkuperäisiä muuttujien raken-

teita, vaan niitä muotoiltiin uudelleen. Koska kysely toteutettiin sähköisenä, mittari 

myös esitestattiin sähköisesti. Säteilyturvakeskus toteutti mittarin esitestauksen kahdes-

sa yliopistollisessa sairaalassa. Esitestaajat olivat säteilynkäytöstä vastaavina johtajina 

toimivia sairaalafyysikoita, yksi kummastakin sairaalasta. Testaukselle ja palautteen an-

tamiselle annettiin aikaa hieman yli viikko. Mittarin toimivuuden testasivat epäviralli-

semmin myös tutkija itse, Säteilyturvakeskuksen edustajat sekä opinnäytetyön ohjaajat. 

 

Esitestaajat antoivat kattavaa palautetta kyselylomakkeesta. C-kaarilaite-sanaa pidettiin 

vieraana ja sen tilalle ehdotettiin käytettäväksi termiä C-kaari. Säteilynkäyttöorganisaa-

tio-osion kysymyksiä pidettiin liian vaativina vastata. Lisäksi lomakkeen täyttösoluja 

pidettiin liian kapeina kysymysten laajuuteen nähden. Surveypal-ohjelma ei kuitenkaan 

antanut mahdollisuutta muuttaa täyttösolujen kokoa. Lisäksi kirurgit-ryhmän tilalle toi-

vottiin laajempaa jaottelua vedoten ST-ohjeessa olevaan jaotteluun. Mikään ST-ohje ei 

anna tarkempaa jaottelua kirurgeja koskien, joten tämä kommentti jätettiin korjauksia 

tehtäessä huomiotta. Kysymyksiä vuosittaisista läpivalaisututkimusmääristä ja tutkimus-

tyyppien määristä pidettiin mahdottomana vastata, koska kyseisiä tietoja ei esitestaajien 
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mukaan kirjata. Esitestaajat huomauttivat myös, ettei C-kaarten 3D-kuvantamisen mah-

dollisuutta tai laatukäsikirjan käyttöä selvitetä lainkaan. Kysymykset C-kaaren 3D-

kuvantamismahdollisuudesta ja laatukäsikirjan käytöstä lisättiin mittariin esitestauksen 

jälkeen. Esitestauksen palautteiden perusteella kyselylomakkeen ulkoasua muokattiin 

vielä selkeämmäksi niiltä osin kuin se oli teknisesti mahdollista.  

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Tutkija sai käyttöönsä alkuperäiset vastaajilta palautuneet kyselylomakkeet, mutta myös 

Surveypal-ohjelman avulla Excel-tiedostoiksi muutetun datan. Excel-tiedostoihin oli 

koottu sekä varsinaisen kyselyn vastaukset että laitetekniikkavastaukset. Aineiston laa-

juuden vuoksi sen analysoinnin alkuvaiheessa tilastotieteen asiantuntija ohjasi tutkijaa 

oikeaan tulosten analysointi- ja esitystapaan. Aineiston analysointi alkoi Excel-

tiedostojen järjestelyllä. Kaikki kyselyn vastaukset koottiin yksiköittäin omaan Excel-

tiedostoon ja laitetekniikkavastaukset omaansa. Kaksi epäselvää laitetekniikkavastausta 

jouduttiin poistamaan. Joitain asioita oli kysytty avoimilla kysymyksillä, esimerkiksi sä-

teilynkäyttöorganisaation tehtäviin nimettyjen henkilöiden koulutusta. Mittarin suunnit-

teluvaiheessa todettiin, että avointen kysymysten käyttö on paras tapa, koska ei ollut 

ennakkotietoa siitä, mitkä kaikki ammattiryhmät osallistuvat leikkaussalien säteilynkäy-

tön tehtäviin. Tämän vuoksi eri ammattiryhmät koodattiin numeroilla ennen aineiston 

analysointia (esim. Uhari & Nieminen 2012).  

 

Tilastoyksikkö tai havaintoyksikkö on havaintoaineiston mitattava yksikkö. Havainto-

yksikkö voi olla esimerkiksi yksilö, toistuva tapahtuma tai niin kuin tässä, leikkaussa-

liyksikkö. (Uhari & Nieminen 2012.) Leikkaussaliyksikön ollessa havaintoyksikkö tut-

kimusaineisto analysoitiin leikkaussaliyksikkökohtaisesti huomioimatta turvallisuuslu-

pia. Tutkimusaineisto on pääosin määrällistä sisältäen muutamien avointen kysymysten 

vastaukset. Määrällinen aineisto analysoitiin määrittämällä muuttujien frekvenssit ja 

prosenttiosuudet. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönerittelyllä (esim. Tuomi & 

Sarajärvi 2003). Excel-ohjelman avulla aineistosta muodostettiin taulukoita ja kuvioita. 

Yksi kuvio (liite 1) on tehty R-ohjelmalla.  
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Kysely- ja haastattelututkimuksissa tietojen puuttuminen on hyväksyttävä, sillä juuri 

koskaan ei saavuteta sitä, ettei puuttuvia tietoja olisi (Uhari & Nieminen 2012). Uhari & 

Nieminen (2012) esittävät puuttuvien tietojen syyksi huonosti suunniteltua tai puutteel-

lisesti esitestattua kyselylomaketta. Puuttuvat tiedot jätettiin tässä tutkimuksessa huo-

miotta eli niitä ei ole korvattu keskiarvoilla. Puuttuvien tietojen korvaaminen olisi ollut 

tutkimustuloksia vääristävää, koska tässä tapauksessa analysoitiin suhteellisen pieni ai-

neisto, 31 leikkaussaliyksikön vastaukset. Lisäksi useissa kysymyksissä kysyttiin esi-

merkiksi tiettyyn tehtävään nimetyn vastuuhenkilön koulutusta, jota tutkija ei voi jälki-

käteen arvioida.  

 

Kyselytutkimuksen suurimpana ongelmana pidetään katoa. Kadon suuruuteen vaikutta-

vat niin vastaajajoukko kuin tutkimuksen aihepiiri. Valikoimattomalle joukolle lähetetty 

kysely ei yleensä tuota kovin korkeaa vastausprosenttia, vaan parhaimmillaan se voi ol-

la 30–40 %. (Hirsjärvi ym. 2007.) Tässä tutkimuksessa vastaajajoukko oli kuitenkin 

leikkaussaliyksiköitä tutkittaessa valikoitu. Kyselyn ollessa osoitettu valikoidulle jou-

kolle ja vastaajien kokiessa kyselyn aiheen olevan tärkeä, voi vastausprosentti nousta 

korkeammaksi (Hirsjärvi ym. 2007). Tässä tutkimuksessa kysely oli osoitettu yksin-

omaan leikkaussaliyksiköille, mutta vastausprosentti jäi siitä huolimatta verkkokyselyn 

tyypillisen vastausprosentin tasolle.  

 

Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 35 % (ks. luku 4.1), mikä on varsin alhainen. En-

nakkokyselyn jälkeen kiinnostuksensa osallistua tutkimukseen ilmoitti 73 yksikköä, 

mutta varsinaiseen kyselyyn saatiin vastaus 31 leikkaussaliyksikön osalta. Kadon tekee 

ongelmalliseksi se, että kyselyyn vastaamatta jättäneet saattavat edustaa juuri tutkimuk-

sen yleistettävyyden kannalta olennaista tekijää (Metsämuuronen 2006a). Vastanneista 

yksiköistä vain neljä (4) oli yksityisen sektorin leikkaussaliyksiköitä, mikä voi hanka-

loittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Leikkaussaliyksiköistä 22 oli suurempia yksi-

köitä (keskussairaala, yliopistollinen sairaala) ja yhdeksän (9) pieniä yksiköitä (aluesai-

raala, yksityinen sektori). Näin ollen 71 % tutkimukseen vastanneista yksiköistä on jul-

kisen sektorin suuria leikkaussaliyksiköitä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Leikkaussalissa toimiva säteilynkäyttöorganisaatio 

 

Säteilynkäyttöorganisaatio-osiossa selvitettiin säteilynkäyttöorganisaatioon nimettyjen 

henkilöiden koulutusta, heidän tehtäviään sekä leikkaussalihenkilökunnan peruskoulu-

tukseen kuuluneen säteilysuojelukoulutuksen ja säteilynkäyttöön liittyvän täydennys-

koulutuksen määrää. Täydennyskoulutuksen osalta oltiin kiinnostuneita koulutuksen 

laajuudesta ja järjestäjätahosta sekä siitä, onko koulutus ollut organisaation sisäistä vai 

organisaation ulkopuolella saatua. 

 

Säteilynkäyttöön liittyvä laatukäsikirja (n=29) 

 

Vastanneista yksiköistä 61 % (n=19) ilmoitti, että yksiköllä on käytössä säteilynkäyt-

töön liittyvä laatukäsikirja, ja vastaavasti 32 % (n=10) yksiköistä ilmoitti, ettei säteilyn-

käyttöön liittyvää laatukäsikirjaa ole. Kaksi yksikköä (6,5 %) ei vastannut kysymyk-

seen. Kysymyksessä ei eritelty onko laatukäsikirja yksikön oma vai koko turvallisuus-

lupaa koskeva. 

 

Tehtävät säteilynkäyttöorganisaatiossa (n=31) 

 

Säteilynkäyttöorganisaatioon nimetyt tehtävät ja niistä vastaavat henkilöt näkyvät tau-

lukossa 2 (s. 35). Taulukossa esitettyjen vastuualueiden jakautuminen esitetään myös 

yksityiskohtaisemmin kuviona liitteessä 1. 
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Taulukko 2. Säteilynkäyttöorganisaatiossa nimetyt tehtävät ja tehtävistä kaksi useimmin vastaavaa am-

mattiryhmää. 

 

Tehtävä säteilyn-

käyttöorganisaatiossa 

Useimmin tehtävään  

nimetty henkilö 

Lkm 

(%) 

Toiseksi useimmin tehtä-

vään nimetty henkilö 

Lkm 

(%) 

Säteilynkäytöstä  

vastaava johtaja 
Fyysikko 

17 

(55) 
Radiologi 

11 

(36) 

Laadunvarmistuksesta  

vastaava 
Fyysikko 

12 

(40) 
Sairaanhoitaja 

6 

(20) 

Annosseurannasta  

vastaava 
Hallinnollinen hoitaja 

12 

(40) 
Sairaanhoitaja 

6 

(20) 

Uuden työntekijän  

perehdyttäjä 
Lääkintävahtimestari 

13 

(36) 
Sairaanhoitaja 

9 

(25) 

C-kaaren  

vastuuhenkilö 
Lääkintävahtimestari 

16 

(44) 
Sairaanhoitaja 

12 

(33) 

 

 

Tehtävät säteilynkäyttöorganisaatiossa jakautuivat eri ammattiryhmien kesken. Sätei-

lynkäytöstä vastaavana johtajana toimi fyysikko tai radiologi, vain jossain tapauksessa 

kirurgi tai muu lääkäri. Laadunvarmistuksesta vastaavana toimi pääsääntöisesti fyysik-

ko, mutta tehtävä jakautuu myös usealle muulle ammattiryhmälle. Muutamassa yksikös-

sä perushoitaja vastasi laadunvarmistuksesta. Annosseurannasta vastasi useimmin hal-

linnollinen hoitaja (osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja), mutta myös sairaanhoitaja 

ja radiologi vastasivat tästä. Uuden työntekijän perehdytys jakautui lääkintävahtimesta-

rin, sairaanhoitajan ja hallinnollisen hoitajan kesken. C-kaaren käytön vastuu jakautui 

selkeästi lääkintävahtimestarille ja sairaanhoitajalle. Yhden yksikön kohdalta puuttui 

tieto säteilynkäytöstä vastaavasta johtajasta, mikä viittaa vain vastaajalta puuttuvaan tie-

toon, ei siihen, ettei vastaavaa johtajaa olisi nimetty. Tieto laadunvarmistuksesta vastaa-

vasta henkilöstä puuttui kuuden yksikön kohdalta. Kaksi yksikköä ei ilmoittanut tietoa 

uuden työntekijän perehdyttäjästä.   

 

Peruskoulutukseen kuuluva säteilysuojelukoulutus (n=22) 

 

Leikkaussalihenkilökunnan peruskoulutukseen kuuluvan säteilysuojelukoulutuksen 

määrä vaihteli suuresti. Kirurgien kohdalla vaihtelu vastanneiden yksiköiden välillä oli 

0–40 h, instrumenttisairaanhoitajilla 0–80 h, anestesiasairaanhoitajilla 0–80 h ja lääkin-

tävahtimestareilla 0–50 h. Vain muutamissa yksiköissä koulutusmäärät olivat riittävät, 

mutta pääsääntöisesti koulutus oli hyvin vähäistä. Usean yksikön kohdalta vastaukset 

puuttuivat kokonaan. 
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Täydennyskoulutus organisaation sisällä ja ulkopuolella (n=29) 

 

Avoimeen kysymykseen täydennyskoulutuksesta oli vastattu hyvin epäselvästi ja puut-

teellisesti, ja varsinaisia koulutuksen määriä ei voitu analysoida. Täydennyskoulutusky-

symyksessä eriteltiin organisaation sisäinen ja ulkopuolinen täydennyskoulutus. Orga-

nisaation sisällä täydennyskoulutusta antavat tahot voitiin jakaa kolmeen ryhmään: oma 

organisaatio, laitetoimittaja ja itsenäinen opiskelu. Organisaation ulkopuolella leikkaus-

salihenkilökunta sai täydennyskoulutusta sairaanhoitopiiriltä, laitevalmistajalta ja koulu-

tuspäiviltä. Yleinen tilanne oli se, että joko koko henkilökunta oli saanut hyvin täyden-

nyskoulutusta tai vastaavasti kaikkien ammattiryhmien osalta koulutusmäärät olivat vä-

häiset eli säteilynkäyttöön liittyvän täydennyskoulutuksen määrä vaihteli hyvin suuresti 

eri yksiköiden välillä.  

 

5.2 Säteilynkäyttö leikkaussalissa  

 

Säteilynkäyttö-osiossa selvitettiin leikkaussaleissa tehtäviä toimenpidetyyppejä ja toi-

menpiteiden määriä. Lisäksi selvitettiin millainen on leikkaussalissa tyypillisimmin 

toimiva työryhmä, millaisia läpivalaisuvalintoja eri toimenpiteissä käytetään ja mitä sä-

teilynkäyttöön liittyviä tietoja toimenpiteistä kirjataan. 

 

Toimenpidemäärät leikkaussaleissa vuonna 2011 (n=28) 

 

Vuonna 2011 vastanneissa leikkaussaliyksiköissä oli yhteensä noin 17 600 säteilynkäyt-

tötilannetta. Säteilynkäyttötilanteiden lukumäärä ilmoitettiin vaihtelevalla tarkkuudella, 

ja kolmen yksikön kohdalta tieto puuttuu. Kaikista säteilynkäyttötilanteista lasten toi-

menpiteiden osuus oli noin 1250 (9 %). Säteilynkäyttötilanteissa arkistoitujen kuvien 

lukumäärä oli noin 15 000 kappaletta. Kuusi yksikköä (19 %) ilmoitti, ettei arkistoitujen 

kuvien lukumäärää kirjata tai ettei asiasta ole tietoa. 

 

 

 



37 

Leikkaussalitoimenpiteet v. 2011
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Kuvio 1. Eri leikkaussalitoimenpiteiden lukumäärät vastanneissa yksiköissä vuonna 2011 (n=31). 

 

Yksiköt ilmoittivat vuonna 2011 tehtyjen läpivalaisututkimusten kokonaismäärän, joka 

oli kaikissa vastanneissa yksiköissä yhteensä 17 615. Tämän lisäksi toimenpidemäärät 

pyydettiin myös eriteltyinä toimenpidetyypeittäin. Yksiköiden ilmoittamien eri toimen-

pidetyyppien yhteenlaskettu lukumäärä oli puolestaan 14 074. Läpivalaisuohjatuista 

leikkaussalitoimenpiteistä ortopedisiä ja traumatologisia toimenpiteitä tehtiin eniten. 

Ortopedisiä toimenpiteitä tehtiin noin 4100 (29 %) ja traumatologisia noin 3580 (26 %). 

Selkärankakirurgia oli kolmanneksi yleisin toimenpidetyyppi leikkaussalissa. Niitä teh-

tiin noin 1570 (11 %). Yleiskirurgisia toimenpiteitä tehtiin 110 (0,8 %), urologisia noin 

900 (6 %) ja kivunhallintatoimenpiteitä noin 190 (1,4 %). Kardiologisia toimenpiteitä 

eli sydämentahdistimen laittoja oli noin 600 (4 %), gastrokirurgisia noin 830 (6 %) ja 

angiografioita noin 40 kappaletta (0,3 %). Muita tutkimustyyppejä ilmoitettiin olevan 

käsikirurgia (n=500, 4 %), ERCP (n=176, 1 %), pysyvän laskimokatetrin laitto (n=60), 

bracyterapia (n=45), stereotaksinen syväaivostimulaatio (n=15) ja poskionteloiden pal-

lolaajennus (n=10).  
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Tyypillinen työryhmä leikkaussalissa (n=29) 

 

Leikkaussalitoimenpiteissä mukana olevaan työryhmään kuuluivat tyypillisimmin ki-

rurgi, instrumenttisairaanhoitaja, anestesiasairaanhoitaja ja lääkintävahtimestari. Muka-

na voi olla myös anestesialääkäri. Vastanneissa yksiköissä kirurgeja oli paikalla 1–3, 

instrumenttisairaanhoitajia 0–2, anestesiasairaanhoitajia 0–1 ja lääkintävahtimestareita 

0–1. Edellä mainittujen lisäksi paikalla saattoi olla myös erikoistuva lääkäri, salivalvoja 

(sairaanhoitaja) tai fyysikko.  

 

Leikkaussalitoimenpiteistä kirjattavat säteilynkäyttöön liittyvät tiedot 

 

Säteilyn käyttöön liittyvien tietojen kirjaaminen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Muuta

Mukana olleet henkilöt

Jatkuva / Pulsoiva läpivalaisu

Tutkimuksessa saadut kuvat

Annosnopeusautomatiikka

DAP

Läpivalaisuaika

mA

kV

Tutkimustyyppi

Prosentit Lukumäärä
 

 

Kuvio 2. Potilaskohtainen säteilynkäyttöön liittyvien tietojen kirjaaminen. 

 

Yleisimmin läpivalaisututkimuksista kirjattiin läpivalaisuaika, sillä 90 % (n=28) yksi-

köistä ilmoitti toimivansa näin. Yksiköistä 87 % (n=27) kirjasi tutkimuksessa mukana 

olleet henkilöt. Kolmanneksi yleisimmin eli 71 % yksiköistä (n=22) kirjasi DAP-arvon. 

Lisäksi 68 % (n=21) vastanneista ilmoitti kirjaavansa tutkimustyypin. Tutkimuksessa 

käytetyn kV-arvon kirjasi yksiköistä 35 % (n=11) ja mAs-arvon 39 % (n=12). Tutki-

muksessa saadut kuvat, jatkuvan tai pulsoivan läpivalaisun sekä jonkin muun tutkimuk-

seen liittyvän tiedon kirjasi 6 % yksiköistä (n=2). Muuta-ryhmään kuuluvia kirjattavia 

asioita ilmoitettiin kaksi: ryhmädosimetrin kantaja ja potilaalla käytetty säteilysuojaus. 
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Yksikään vastanneista yksiköistä ei kirjannut tutkimuksessa käytettyä annosno-

peusautomatiikkaa. 

 

Potilasannosten kirjaaminen (n=30) 

 

Potilaan säteilyaltistuksen kirjaaminen

0 5 10 15 20 25 30

Potilastietojärjestelmään

Ruutuvihkoon

Muualle

Potilastietojärjestelmään ja ruutuvihkoon

Ruutuvihkoon ja muualle
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Prosentit
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Kuvio 3. Potilasannosten kirjaaminen. 

 

Potilaan säteilyaltistus kirjattiin 29 % yksiköitä (n=9) pelkästään potilastietojärjestel-

mään. Kirjaaminen pelkästään ruutuvihkoon tai ruutuvihkoon ja muualle olivat mo-

lemmat toiseksi yleisin tapa, sillä näitä molempia toimintatapoja ilmoitti toteuttavansa 

23 % yksiköistä (n=7). Vastanneista yksiköistä 42 % (n=13) ilmoitti kirjaavansa poti-

lasannoksia kahteen eri paikkaan. Potilaan saama säteilyannos kirjattiin potilastietojär-

jestelmään ja ruutuvihkoon 16 % yksiköitä (n=5). Yksiköistä 23 % (n=7) kirjasi poti-

lasannoksen ruutuvihkoon ja muualle. Potilastietojärjestelmään ja muualle potilasannos 

kirjattiin 3 % yksiköitä (n=1). Pelkästään muualle potilasannoksen ilmoitti kirjaavansa 3 

% yksiköistä (n=1). Muualle kirjaaminen tarkoittaa esimerkiksi anestesialomaketta. Yk-

siköistä 94 % (n=29) ilmoitti kirjaavansa potilaan saaman säteilyannoksen säännöllises-

ti. Vastanneista 6 % osalta (n=2) tämä tieto puuttui.  
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Toimenpiteissä käytettävä läpivalaisutyyppi 

 

Jatkuvan ja pulsoivan läpivalaisun käyttö
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Kuvio 4. Jatkuvan ja pulsoivan läpivalaisunkäyttö eri toimenpidetyyppien yhteydessä (n=31). 

 

Eri toimenpidetyyppien yhteydessä käytettiin melko paljon pääsääntöisesti jatkuvaa lä-

pivalaisua. Jokaisen toimenpidetyypin kohdalla kuitenkin pulsoivan läpivalaisun osuus 

oli jatkuvaa läpivalaisua suurempi.  
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Toimenpiteissä käytettävä annostasovalinta 
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Kuvio 5. Annostasovalinnan käyttö eri toimenpidetyyppien yhteydessä (n=31). 

 

Kuviossa 5 näkyy leikkaussaliyksiköiden käyttämä annostasovalinta eri toimenpide-

tyyppien yhteydessä. Jokaisessa toimenpidetyypissä oli vallalla normaaliannoksen käyt-

tö, mutta jokaisessa toimenpidetyypissä käytettiin myös matala/puoliannosta. Yleiski-

rurgisissa, ortopedisissä ja kardiologisissa toimenpiteissä sekä selkärankakirurgiassa ja 

angiografioissa käytettiin lisäksi korotettua annosnopeutta. 
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Toimenpiteissä käytettävät muut valinnat 
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Kuvio 6. Automatiikan ja käsiarvojen käyttö eri toimenpidetyyppien yhteydessä (n=31). 

 

Kuviossa 6 esitetään automatiikan ja käsiarvojen käyttö eri toimenpiteiden yhteydessä. 

Automatiikan käyttö oli huomattavasti yleisempää kuin käsiarvojen käyttö. Käsiarvoja 

ilmoitti käyttävänsä jokaisessa toimenpidetyypissä vain 1–2 yksikköä. 
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Kuvio 7. Kuvakentän rajauksen ja suurennuskuvauksen käyttö eri toimenpidetyyppien yhteydessä (n=31). 
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Kuviossa 7 (ed. sivu) esitetään kuvakentän rajauksen ja suurennuskuvauksen käyttö eri 

toimenpiteiden yhteydessä. Kuvauskentän rajausta käytettiin melko yleisesti. Suuren-

nuskuvauksen määrä oli alhainen jokaisen toimenpidetyypin kohdalla. 

 

5.3 C-kaaren laitetekniikka 

 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita C-kaaren tekniikasta, ja sitä koskien selvitettiin C-

kaarten teknisiä ominaisuuksia sekä laadunvarmistusta ja teknistä huoltoa. C-kaarten 

laitetekniikkaa koskevia vastauksia saatiin 48 C-kaaren (n=48) osalta eli tutkimuksessa 

oli mukana 22,5 % kaikista Säteilyturvakeskuksen rekisterissä olevista C-kaarista. Pro-

senttiosuuden laskemisessa on huomioitu keväällä 2011 rekisterissä olevien C-kaarten 

lukumäärä.  

 

Tutkimusaineistossa oli yhteensä kuuden laitevalmistajan C-kaaria. Näistä GE:n laitteita 

oli 20, Ziehmin kahdeksan (8), Philipsin yhdeksän (9) ja Siemensin yhdeksän (9). Li-

säksi oli yksi Medtronicin O-kaari ja Hologic Insight II -mini-C-kaari. Näin ollen GE:n 

laitteita oli eniten, Ziehmin, Philipsin ja Siemensin ollessa varsin tasaisesti edustettuina. 

GE:n laitteiden osuus muodostui mm. MiniView- ja Fluorostar-malleista ja Ziehmin 

laitteiden osuus Vision-malleista. Philipsin laitteista mukana oli BV Pulsera- sekä Lib-

ra- ja Veradius-malleja. Siemensin laitteiden osuus muodostui pääasiassa Siremobil 

Compact -malleista.  

 

C-kaarten läpivalaisuvalinnat (n=48) 

 

Vastanneissa yksiköissä olevista C-kaarista 81 % (n=39) oli sekä pulsoivan että jatku-

van läpivalaisun mahdollisuus. Pelkästään pulsoiva läpivalaisu ilmoitettiin olevan 15 % 

(n=7) C-kaaria, ja pelkästään jatkuva läpivalaisu 4 % C-kaaria (n=2). 
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Pulssausvaihtoehdot (n=43) 
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Kuvio 8. C-kaarten pulssausnopeusvaihtoehdot. 

 

Kuviossa 8 näkyvät C-kaarilaitteiden pulssausvaihtoehdot. Yleisimmät vaihtoehdot oli-

vat 8 kuvaa/s ja 4 kuvaa/s. C-kaarista 73 % (n=35) oli pulssausvaihtoehto 8 kuvaa/s. 

Vaihtoehto 4 kuvaa/s löytyy 71 % C-kaaria (n=34). Muita pulssausvaihtoehtoja olivat 

30 kuvaa/s, 16 kuvaa/s, 15 kuvaa/s ja 12 kuvaa/s. Pulssausnopeudet 4 kuvaa/s ja 8 ku-

vaa/s löytyivät suurimmasta osasta C-kaaria. Niitä ei voitu liittää selkeästi rangan tai 

vartalon alueen toimenpiteisiin. Vastaavasti laitteet, joissa ei kyseisiä pulssausvaihtoeh-

toja ollut, tehtiin yhtälailla ortopedisiä, urologisia, traumatologisia ja selkärankakirurgi-

sia toimenpiteitä. Lisäksi C-kaarista 48 % (n=23) oli lisäominaisuutena automaattinen 

pulssausnopeuden käyttö.  

 

Annostasovalinnat (n=48) 

 

C-kaaren annostasovalintavaihtoehtoja selvitettiin valmiilla vastausvaihtoehdoilla, joita 

olivat normaali annos, matala/puoliannos ja korotettu annos. Vastaajalla oli mahdolli-

suus valita useampi vaihtoehto C-kaaren tekniikan mukaan. Normaali annos ja mata-

la/puoliannos löytyi 40 % C-kaaria (n=19). Normaali annos, matala/puoliannos ja koro-
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tettu annos oli 37,5 % C-kaaria (n=18). C-kaarten annostasovalinnat näkyvät taulukossa 

3. 

 

Taulukko 3. C-kaaren annostasovalinnat. 

 

C-kaarilaitteiden annostasovalinnat Prosentit Lukumäärä 

Normaali annos 6 % 3 

Normaali annos ja matala/puoliannos 40 % 19 

Normaali annos ja korotettu annos 12,5 % 6 

Normaali annos, matala/puoliannos ja korotettu annos 37,5 % 18 

 

 

Kuvauskentän rajausmahdollisuus (n=47) 

 

C-kaaren kuvakenttää voidaan rajata laitteen ominaisuuksista riippuen joko suorakaide-

rajauksella, pyöreärajauksella (ns. irisrajaus) tai ilman säteilyä tehtävällä rajauksella. 

Kuvauskentän rajausmahdollisuudet näkyvät taulukossa 4. Ilman säteilyä tehtävällä ra-

jauksella tarkoitetaan rajausmahdollisuutta, jossa rajatun alueen muutos näkyy näytöllä 

vasta läpivalaisun ollessa uudelleen päällä. Rajauksen säätäminen ei siis näy reaaliaikai-

sesti näytöllä käyttäjälle, vaan lähtötilanne ennen rajausta ja muutos rajauksen jälkeen. 

C-kaarista 52 % (n=25) oli kaikki kolme edellä mainittua rajausmahdollisuutta. Toiseksi 

yleisimmin C-kaarissa oli suorakaide- ja pyöreärajaus, joka löytyi 33 % laitteita (n=16). 

 

Taulukko 4. C-kaaren kuvakentän rajausmahdollisuus. 

 

Millainen kuvakentän rajausmahdollisuus  

laitteessanne on? 

Prosentit Lukumäärä 

Suorakaide- ja pyöreärajaus, ilman säteilyä  

tehtävä rajaus 

52 % 25 

Suorakaide- ja pyöreärajaus 33 % 16 

Pyöreärajaus 6 % 3 

Suorakaiderajaus, ilman säteilyä tehtävä rajaus 2 % 1 

Suorakaiderajaus 4 % 2 

Ei vastausta 2 % 1 

Yhteensä 100 % 48 

 

C-kaaren kuvareseptori (n=48) 

 

C-kaarten kuvareseptoreista 87,5 % (n=42) oli kuvanvahvistimia ja 12,5 % (n=6) taulu-

kuvailmaisimia. Taulukossa 5 (s. 46) näkyvät C-kaarilaitteiden kuvanvahvistimien kent-

täkoot. Kenttäkokojaottelu normaali, suurennus 1 ja suurennus 2 oli merkitty kyselylo-

makkeeseen valmiiksi. 
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Taulukko 5. C-kaaren kuvanvahvistimen kenttäkoot. 

 

Kuvanvahvistin 

Kenttäkoko cm Prosentit Lukumäärä 

Normaali 15 8 % 4 

 22 4 % 2 

 23 35 % 17 

 31 15 % 7 

Suurennus 1 10 2 % 1 

 15 27 % 13 

 17 12,5 % 6 

 23 21 % 10 

Suurennus 2 10 2 % 1 

 11 23 % 11 

 14 6 % 3 

 15 12,5 % 6 

 

 

Taulukuvailmaisimien kenttäkoot (n=39) 

 

C-kaarista 12,5 % oli tauludetektori (n=6). Näissä kaikissa oli erilaiset kenttäkoot nor-

maalille kuvakentälle sekä suurennus1- ja suurennus2-kuvakentille. Normaalin kuva-

kentän koot tauludetektoreissa olivat 27 cm, 31 cm, 40x30 cm, 20x20 cm ja 30x30 cm. 

Suurennus1-kuvakentän koot olivat 18 cm, 23 cm, 20x20 cm ja suurennus2-koot olivat 

13 cm, 15 cm ja 15x15 cm. 

 

Hilan irrottamismahdollisuus (n=46) 

 

C-kaarista 88 % (n=42) ei ollut irrotettavaa hilaa, ja 8 % laitteista (n=4) hilan voi irrot-

taa. C-kaarista 4 % (n=2) osalta vastaus puuttui. Niissä laitteissa, joissa hila oli mahdol-

lista irrottaa, sitä ei poistettu minkään tutkimusten yhteydessä. 

 

3D-kuvantaminen (n=47) 

 

C-kaarista 94 % (n=45) ei ollut 3D-kuvantamisen mahdollisuutta. Sen sijaan 4 % (n=2) 

laitteista löytyi 3D-kuvantamisen mahdollisuus. Toinen yksiköistä ilmoitti käyttävänsä 

3D-kuvantamisominaisuutta rutiininomaisesti, toinen ei: 

 

Kyllä. Lähes kaikissa rankafiksaatioissa, osassa lantiotrauma leikkauk-

sissa, kaikki stereotaktiset syväaivostimulaatiot, kaiken kaikkiaan noin 

200 operaatiota per vuosi. 
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Ei. C-kaaren 3D-ominaisuus on käytössä käytännössä vain silloin, kun 

3D-kuvantamiseen erityisesti suunniteltu O-kaari (O-arm) on varattuna 

muissa leikkauksissa. 

 

C-kaaren tekninen huolto (n=42) 

 

C-kaaren teknisestä huollosta vastasivat laitetoimittajat ja sairaaloiden omat huollot. C-

kaarista 38 % (n=18) kohdalla teknisestä huollosta vastaavana tahona oli laitetoimittaja. 

Huollon tiheys oli kerran vuodessa. C-kaarista 21 % (n=10) huollettiin sairaalan oman 

huollon toimesta huoltotiheyden ollessa kerran vuodessa. Yksiköistä 6,5 % (n=2) il-

moitti huollosta vastaavaksi tahoksi jonkin muun (sairaanhoitopiirin röntgenlaitehuolto, 

valvovan viranomaisen tarkastus).  

 

C-kaaren laadunvarmistus käyttöpaikalla (n=39) 

 

C-kaarista 29 % (n=14) oli laadittu kirjallinen laadunvarmistusohjelma. Säännöllistä 

laadunvarmistusta ilmoitettiin tehtävän 69 % laitteista (n=33). Järjestelmän perusasetus-

ten ja kuvanlaadun päivittäinen tarkistus fantomin avulla ennen tutkimusten aloitusta 

tehtiin 19 % C-kaaria (n=9). Tämän tutkimuksen perusteella 81 % laitteista (n=39) ei 

siis tehty lainkaan päivittäistä perusasetusten ja kuvanlaadun tarkistusta. 

 

 
C-kaaren laadunvarmistuksesta vastaava henkilö (n=40) 
 

 

Taulukko 6. C-kaaren laadunvarmistustestit tekevä henkilö tai taho. 

 

C-kaaren laadunvarmistustestit tekevä  

henkilö tai taho 
Prosentit Lukumäärä 

Röntgenlaitehuolto 37,5 % 18 

Lääkintävahtimestari 48 % 23 

Sairaanhoitaja 21 % 10 

Fyysikko 15 % 7 

Laitetoimittaja 4 % 2 

Röntgenhoitaja 2 % 1 

Vastaus puuttuu 17 % 8 

 

Taulukossa 6 näkyvät C-kaarten laadunvarmistustestit tekevä henkilö tai taho. Yksiköis-

tä 48 % (n=23) ilmoitti, että lääkintävahtimestari on vastuussa C-kaaren laadunvarmis-

tusteistä. Vastanneista 37,5 % (n=18) ilmoitti röntgenlaitehuollon olevan vastuussa laa-

dunvarmistuksesta. Sairaanhoitaja vastasi laadunvarmistuksesta 21 % (n=10) leikkaus-

saliyksiköitä. Muissa tapauksissa laadunvarmistukseen osallistuivat fyysikko, laitetoi-

mittaja ja röntgenhoitaja.  
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C-kaaren käyttöä valvova henkilö 

 

C-kaaren käyttöä läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden aikana valvoi joko sairaanhoitaja, 

kirurgi tai lääkintävahtimestari.  

 

5.4 Henkilöannosten tarkkailu 

 

Henkilöannostarkkailu-osiossa selvitettiin muun muassa leikkaussalihenkilökunnan sä-

teilytyöluokitusta, henkilöannosseurantaa ja työolojen tarkkailua, käytössä olevia henki-

lö- ja ryhmäannosmittareita sekä niiden käyttö- ja säilytystapoja. 

 

Leikkaussalihenkilökunnan säteilytyöluokitus (n=29) 
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Kuvio 9. Leikkaussalihenkilökunnan säteilytyöluokitus. 

 

Kuviossa 9 näkyy mihin säteilytyöluokkaan leikkaussalihenkilökunta kuului ja kuinka 

moni ei ollut säteilytyöntekijä. Jokaisessa ammattiryhmässä suurin osa henkilökunnasta 

kuului säteilytyöluokkaan B. Säteilytyöluokkaan A kuului vastanneissa yksiköissä kuusi 

kirurgia, kolme muuta lääkäriä, neljä instrumenttisairaanhoitajaa, yksi anestesiasairaan-
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hoitaja ja kolme lääkintävahtimestaria. Lisäksi jokaisessa ammattiryhmässä oli säteilyn-

käyttöön osallistuvia henkilöitä, jotka eivät olleet säteilytyöntekijöitä. 

 

Henkilöannosseuranta ja työolojen tarkkailu (n=30) 

 

Leikkaussaliyksiköistä 84 % (n=26) toteutti henkilöannosseurantaa joko henkilöannos-

mittareiden tai ryhmäannosmittareiden tai näiden molempien avulla. Vastaavasti 13 % 

vastanneista yksiköistä (n=4) ilmoitti, ettei leikkaussaliyksikössä toteuteta henkilöan-

nosseurantaa eikä työolojen tarkkailua. Niissä yksiköissä, joissa ei toteutettu henkilöan-

nosseurantaa, ilmoitettiin tehtävän ortopedisia, selkärankakirurgisia, urologisia, trauma-

tologisia, käsikirurgisia ja gastrokirurgisia toimenpiteitä sekä lasten toimenpiteitä, ki-

vunhallintatoimenpiteitä ja ERCP-tutkimuksia. Vuosittaiset kokonaistutkimusmäärät 

näissä yksiköissä vuonna 2011 vaihtelivat suuresti, kymmenestä tuhanteen tutkimuk-

seen. 

 

Käytössä olevat säteilyannosmittarit (n=29) 
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Kuvio 10. Säteilyannosmittareiden käyttö ammattiryhmittäin. 
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Kuviosta 10 (ed. sivu) nähdään, että jokaisessa ammattiryhmässä oli tasaisesti käytössä 

joko henkilöannosmittari tai ryhmäannosmittari. Vain muutamilla oli käytössään mo-

lemmat annosmittarit. Henkilöannosseurantaa ei ollut järjestetty lainkaan kolmelle ki-

rurgille, kahdelle muulle lääkärille, kahdelle instrumenttisairaanhoitajalle ja kahdelle 

anestesiasairaanhoitajalle. Yhdelläkään kirurgilla ei ollut käytössä sekä henkilö- että 

ryhmäannosmittaria.  

 

Säteilytyöluokkaan A kuuluvien terveystarkkailu (n=8) 

 

Avoimella kysymyksellä selvitettiin säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden ter-

veystarkkailukäytäntöjä. Kahdeksan yksikköä vastasi kysymykseen. Kuusi yksikköä 

vastasi, että vastuu säteilytyöluokkaan A kuuluvien terveystarkkailusta kuuluu työterve-

yshuollolle. Osa määritteli työterveyshuollon toteuttamia terveystarkkailumenetelmiä 

tarkemmin. Yhdessä yksikössä tehtiin normaalit työterveystarkastukset, toinen ilmoitti 

terveydentilantarkastuksen olevan vuosittain sekä terveydenhoitajan ja lääkärin tutki-

muksen kolmen vuoden välein. Yksi yksikkö korosti toimintatavan olevan Säteilyturva-

keskuksen ohjeiden mukainen, ja yksi yksikkö ilmoitti mittauskoosteiden menevän työ-

terveyshuoltoon, mutta vastauksessa ei tarkennettu mistä mittauskoosteista oli kyse. 

 

 
Annosmittareiden vaihto (n=29) 
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Kuvio 11. Säteilyannosmittareiden vaihto. 
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Kuviossa 11 (ed. sivu) näkyy säteilyannosmittareiden vaihdosta huolehtiva henkilö tai 

taho. Säteilyannosmittareiden vaihdosta vastanneissa yksiköissä huolehti yhteensä viisi 

eri tahoa. Lääkintävahtimestari tai sairaanhoitaja huolehti mittareiden vaihdosta 29 % 

yksiköitä (n=9). Yksiköistä 19 % mittareiden vaihto kuului hallinnollisen hoitajan teh-

täviin (n=6). Osastonsihteeri huolehti mittareiden vaihdosta 13 % (n=4) ja röntgenosasto 

10 % (n=3) yksiköitä.  

 

Henkilöannosmittarin käyttötavat (n=27) 

 

Henkilöannosmittarin käyttötavat näkyvät taulukossa 7. Vastanneista yksiköistä 35 % 

(n=11) ilmoitti käyttävänsä henkilöannosmittaria edessä kilpirauhassuojaan tai esilii-

naan kiinnitettynä. Olkavarteen vasempaan hihaan työskentelyn ajaksi annosmittari 

kiinnitettiin 23 % yksiköistä (n=7). Sen sijaan 19 % (n=6) vastanneista yksiköistä ei 

käytetty annosmittareita oikein. Vastanneista 10 % (n=3) ilmoitti käyttävänsä henkilö-

annosmittaria C-kaaressa. Lisäksi suojaessun alla henkilöannosmittaria ilmoitti käyttä-

vänsä 3 % yksiköistä (n=1). 

 

Taulukko 7. Henkilöannosmittarin käyttötavat. 

 

Mihin henkilöannosmittari on kiinnitetty,  

kun se on käytössä? 

Prosentit Lukumäärä 

Edessä kilpirauhassuojaan tai esiliinaan kiinnitettynä 35 % 11 

Olkavarressa vasempaan hihaan kiinnitettynä 23 % 7 

Olkavarressa oikeaan hihaan kiinnitettynä 3 % 1 

C-kaaressa 10 % 3 

Säteilysuojaessun alla 3 % 1 

Muualla 6 % 2 

 

 

Henkilöannosmittarin säilytystavat (n=23) 

 

Henkilöannosmittareiden säilytyspaikat näkyvät taulukossa 8 (s. 52). Omassa pukukaa-

pissaan henkilöannosmittaria ilmoitti säilyttävänsä 39 % yksiköistä (n=12). Kilpirauhas-

suojassa säilyttäminen oli toiseksi yleisintä, sillä 23 % yksiköistä (n=7) ilmoitti toimi-

vansa näin. Vastanneista 13 % (n=4) ilmoitti, että henkilöannosmittareille on osastolla 

yhteinen säilytyspaikka. Yksiköistä 3 % (n=1) säilytti henkilöannosmittareita kotonaan, 

ja 6,5 % C-kaaressa (n=2). Lisäksi 3 % yksiköistä (n=1) ilmoitti, ettei henkilöannosmit-

tareiden säilytyspaikasta ole tietoa.  
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Taulukko 8. Henkilöannosmittarin säilytys. 

 

Missä henkilöannosmittareita säilytetään,  

kun ne eivät ole käytössä? 

Prosentit Lukumäärä 

Pukukaapissa 39 % 12 

Kilpirauhassuojissa 23 % 7 

Mittareilla yhteinen säilytyspaikka osastolla 13 % 4 

C-kaaressa 6,5 % 2 

Kotona 3 % 1 

Säilytyspaikasta ei tietoa 3 % 1 

Vastaus puuttuu 13 % 4 

 

 

Yksiköistä 58 % (n=18) ilmoitti, että henkilöannosmittareiden käyttötapa on yhtenäinen 

henkilökunnan keskuudessa. Yhtenäistä annosmittareiden käyttötapaa ei ollut 29 % 

(n=9) yksiköitä. Henkilöannosmittareiden käyttötavat erosivat eri yksiköissä siten, että 

annosmittarin sijainti vaihteli, mittaria ei aina muistettu käyttää, osa kirurgeista ei käyt-

tänyt henkilöannosmittaria tai käytti sitä epäsäännöllisesti, lisäksi osa käytti henkilöan-

nosmittaria säteilysuojaimen alla, ja osa päällä.  

 

Ryhmäannosmittarin käyttötavat (n=21) 

 

Leikkaussaliyksiköt ilmoittivat myös ryhmäannosmittarin käyttötapoja. Kun ryhmäan-

nosmittari on käytössä leikkaussalissa, se on kiinnitetty joko kilpirauhassuojaan, kaula-

nauhaan, säteilysuojaesiliinaan, hihaan tai se roikkuu C-kaaressa. Ryhmäannosmittarin 

säilytyspaikkaa selvitettiin myös. Yksiköistä 29 % (n=9) ilmoitti säilyttävänsä ryhmä-

annosmittaria C-kaaressa. Säteilysuojaesiliinojen kanssa samassa telineessä yksikön 

käytävällä ryhmäannosmittaria säilytettiin 10 % yksiköitä (n=3). Jollakin muulla tavalla 

ryhmäannosmittaria säilytettiin 16 % yksiköitä (n=5). Muiksi säilytystavoiksi yksiköt 

ilmoittivat pukukaapin, kilpirauhassuojan, vierailijoiden säteilysuojaimet varastossa, 

hoitajien kanslian kaapin sekä leikkaussalin induktiohuoneen. Ryhmäannosmittarit on 

kirjattu lähes jokaisessa kysymykseen vastanneessa yksikössä useammalle henkilölle. 

Vastauksissa mainittiin pääasiassa kirurgit sekä anestesiahoitajat ja -lääkärit, mutta 

myös instrumenttisairaanhoitajat ja lääkintävahtimestarit. Yhdessäkään vastanneessa 

leikkaussaliyksikössä ei ollut käytössä hälyttäviä säteilyannosmittareita. 
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5.5 Säteilysuojainten käyttö 

 

Säteilysuojainten käyttö -osiossa selvitettiin leikkaussalissa saatavilla olevia sätei-

lysuojaimia, niiden käyttö- ja säilytystapoja sekä sitä, miten ne henkilöt, joilla ei ole yl-

lään säteilysuojaimia läpivalaisun ollessa päällä suojautuvat säteilyltä.  

 

Leikkaussaleissa saatavilla olevat säteilysuojaimet näkyvät kuviossa 12. Kaikissa vas-

tanneissa leikkaussaliyksiköissä (n=31) oli saatavilla säteilysuojaesiliina tai sätei-

lysuojaliivi ja -hame sekä kilpirauhassuoja. Säteilysuojahanskat löytyivät 65 % yksiköi-

tä (n=20). Samoin vastanneista yksiköistä 65 % (n=20) ilmoitti, että yksikössä on saata-

villa säteilysuojasermi. Potilaalla käytettävä säteilysuojapeitto oli saatavilla 58 % 

(n=18) yksiköitä. Säteilysuojalasit oli saatavilla 16 % yksiköitä (n=5). Tutkimuspöydän 

reunaan kiinnitettävä helmasuoja oli 45 % (n=14) yksiköitä ja liikuteltava helmasuoja 

löytyy 26 % (n=8) yksiköitä. Missään yksikössä ei ollut kattoon kiinnitettyä sätei-

lysuojalasia.  

 

Saatavilla olevat säteilysuojaimet (n=31) 

 

Saatavilla olevat säteilysuojaimet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Säteilysuojaesiliina tai säteilysuojaliivi ja -hame

Kilpirauhassuoja

Säteilysuojahanskat

Säteilysuojalasit

Helmasuoja tutkimuspöydän reunassa

Liikuteltava helmasuoja

Säteilysuojasermi

Kattoon kiinnitetty säteilysuojalasi

Säteilysuojapeitto (potilaalla)

Lkm

%

 

 

Kuvio 12. Leikkaussaleissa saatavilla olevat säteilysuojaimet. 
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Säteilysuojainten käyttö henkilökunnalla (n=31) 

 

Vastaajilta kysyttiin, onko yksikössä nimetty henkilökohtaisia säteilysuojaimia. Sätei-

lysuojaimet eivät olleet henkilökohtaisia 55 % leikkaussaliyksiköitä (n=17). Sen sijaan 

36 % yksiköistä (n=11) ilmoitti, että säteilysuojaimet ovat henkilökohtaisia eniten sätei-

lyä käyttäville. Yksiköistä 10 % (n=3) ilmoitti säteilysuojainten olevan henkilökohtaisia 

kaikille. Leikkaussaliyksiköistä 81 % (n=25) ilmoitti, että kaikilla säteilynkäyttöön osal-

listuvilla on yllään säteilysuojaimet läpivalaisun aikana. Vastaavasti yksiköistä 19 % 

(n=6) ilmoitti, ettei kaikilla ole säteilysuojaimia toimenpiteiden aikana.  

 
Henkilökunnan suojautuminen säteilyltä jos ei säteilysuojaimia käytössä (n=26) 

 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös siitä, miten henkilökuntaan kuuluvat suojau-

tuvat säteilyltä jos heillä ei ole yllään säteilysuojaimia. Yleisintä oli, että käytetään use-

ampaa eri tapaa: siirrytään säteilysuojasermin tai suojaimia käyttävän työtoverin taakse 

tai poistutaan salista. Yleistä oli myös pelkkä salista poistuminen. Ilman sätei-

lysuojaimia olevien työntekijöiden suojautumistavat säteilyltä näkyvät taulukossa 9. 

 

 
Taulukko 9. Henkilökunnan suojautuminen säteilyltä jos ei säteilysuojaimia yllä. 

 

Jos säteilynkäyttöön osallistuvilla  

ei ole säteilysuojaimia miten he suojautuvat  

läpivalaisun ollessa päällä? 

Prosentit Lukumäärä 

Siirtyvät säteilysuojasermin taakse 10 % 3 

Poistuvat salista säteilyn käytön ajaksi 35,5 % 11 

Siirtyvät säteilysuojasermin taakse tai poistuvat salista  10 % 3 

Siirtyvät säteilysuojaimia käyttävän henkilön taakse  

tai poistuvat salista 
3 % 1 

Siirtyvät säteilysuojasermin taakse,  

siirtyvät säteilysuojaimia käyttävän henkilön taakse  

tai poistuvat salista 

23 % 7 

 

 
Säteilysuojainten käyttö potilaalla (n=30) 

 

Yksiköistä 58 % (n=18) ilmoitti käyttävänsä säteilysuojaimia kaikilla potilailla. Pelkäs-

tään fertiili-ikäisillä potilailla säteilysuojaimia ilmoitti käyttävänsä 16 % yksiköistä 

(n=5) ja lapsipotilailla 6,5 % (n=2) yksiköistä. Yksi yksikkö ilmoitti, ettei sätei-

lysuojaimia käytetä.  
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Taulukko 10. Säteilysuojainten käyttö potilaalla. 

 

Keillä potilailla käytetään säteilysuojaimia? Prosentit Lukumäärä 

Kaikilla potilailla 58 % 18 

Lapsipotilailla 6,5 % 2 

Fertiili-ikäisillä 16 % 5 

Lapsipotilailla ja fertiili-ikäisillä 13 % 4 

Säteilysuojaimia ei käytetä 3 % 1 

Ei vastausta 3 % 1 

Yhteensä 100 % 31 

 

 

5.6 Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskauden huomiointi säteilynkäytössä 

 

Tässä osiossa oltiin kiinnostuneita leikkaussalien toimintatavoista silloin kun potilas tai 

henkilökuntaan kuuluva on raskaana. 

 

Toimintapa potilaan ollessa raskaana (n=29) 

 

Leikkaussaliyksiköiden toimintatapoja raskaana olevan potilaan suhteen kysyttiin avoi-

mella kysymyksellä. Yksiköistä 16 % (n=5) ilmoitti, ettei raskaana olevia läpivalaista. 

Muissa vastauksissa korostettiin pientä säteilyannosta ja säteilysuojausta sekä lääkärin 

vastuuta päätöksenteossa, mutta raskaana olevan läpivalaisua ei kuitenkaan täysin pois 

suljettu. 

 

Toimintatapa leikkaussalityöntekijän ilmoitettua raskaudesta (n=31) 

 

Taulukko 11. Toiminta henkilökuntaan kuuluvan ilmoitettua raskaudesta. 

 

Miten toimitaan työntekijän ilmoitettua raskaudesta? Prosentit Lkm 

Raskaana oleva on siirretty muihin työtehtäviin    61 % 19 

Raskaana oleva on jatkanut normaalisti samoissa työtehtävissä 6,5 % 2 

Yksikössämme ei ole ollut vastaavaa tilannetta 3 % 1 

Muuten 29 % 9 

Yhteensä 100 % 31 

 

 

Vastanneista 61 % (n=19) ilmoitti, että raskaana oleva työntekijä on siirretty muihin 

työtehtäviin. Vastanneista 6,5 % (n=2) ilmoitti raskaana olevan jatkaneen normaalisti 

samoissa työtehtävissä. Yksiköistä 29 % (n=9) ilmoitti toimivansa jotenkin muuten. 

Avoimella kysymyksellä pyydettiin tarkennusta siihen, mitä toimintatapaa Muuten-

vaihtoehto käytännössä tarkoittaa. Tässä korostui se, että raskaana oleva poistuu salista 

läpivalaisun ajaksi tai ei osallistu lainkaan läpivalaisuohjattuihin toimenpiteisiin.  
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5.7 Säteilynkäytön turvallisuus leikkaussalissa 

 

Säteilynkäytön turvallisuus -osiossa leikkaussaliyksiköt saivat antaa esimerkkejä yksi-

köissä toteutetuista säteilynkäyttöön liittyvistä itsearvioinneista sekä onnistumista ja 

epävarmuutta aiheuttaneista säteilynkäytön tilanteista. Tässä osiossa selvitettiin myös 

vastaajien valmiuksia potilaan ja henkilökunnan säteilysuojeluun läpivalaisuohjattujen 

leikkaussalitoimenpiteiden yhteydessä.  

 

Säteilynkäyttöön liittyvä itsearviointi (n=28) 

 

Yksiköistä 42 % (n=13) ilmoitti tekevänsä säteilynkäyttöön liittyvää itsearviointia. It-

searviointia ei tehty 48 % (n=15) yksiköitä ja 10 % (n=3) yksiköistä jätti vastaamatta 

kysymykseen. Lisäksi pyydettiin esimerkkejä tehdyistä itsearvioinneista. Yksiköistä 

kaikkiaan 52 % (n=16) antoi esimerkkejä tehdyistä itsearvioinneista. Vastanneista 10 % 

(n=3) ilmoitti, että meneillään oli ensimmäinen säteilynkäyttöön liittyvä itsearviointi. It-

searviointien aiheiksi mainittiin muun muassa lääkärikohtaiset potilaiden säteilyannok-

set, C-kaaren käytön osaamiskartoitus päivystyspoliklinikan käyttäjillä, C-kaaren ku-

vanlaadun arviointi, potilasannosten seuranta ja vertailu sekä kuvausten toimintatapojen 

kyseenalaistaminen (tämän myötä kuvausajat olivat lyhentyneet ja säteilyannokset pie-

nentyneet). Lisäksi itsearvioinneiksi mainittiin C-kaaren laaduntarkkailu ja tehty rönt-

genauditointi.  

 
Onnistumisen tunnetta antaneet säteilynkäytön tilanteet (n=16) 

 

Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä millaisessa säteilynkäytön tilanteessa on 

kokenut onnistuneensa. Yksiköistä 48 % (n=15) vastasi kysymykseen, ja näistä 10 % 

(n=3) ilmoitti, että aina onnistutaan. Onnistumisen aiheita olivat pienillä säteilyannok-

silla tehty läpivalaisu tai kuvaus, laser-kohdistimen käyttö ja sen lisääntyminen, kuvien 

arkistointi leikkaussalitoimenpiteen yhteydessä, hoitajan suojautuminen läpivalaisun ai-

kana, kaihtimien ja laitteen säätöjen käyttö onnistuneesti sekä paremmat etukäteisval-

mistelut ja asettelu, mikä on lyhentänyt läpivalaisuaikaa. Lisäksi mainittiin, että leikka-

ussalihenkilökunta on motivoituneempaa ja ollaan kiinnostuneempia säteilysuojelusta. 
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Epävarmuutta aiheuttaneet säteilynkäytön tilanteet (n=16) 

 

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan myös säteilynkäytön tilanne, jossa on kokenut epä-

varmuutta. Yksiköistä 52 % (n=16) vastasi tähän kysymykseen. Keskeisiksi epävar-

muuden tunnetta aiheuttaviksi asioiksi leikkaussalien säteilynkäytössä mainittiin eri-

koistuvien lääkäreiden liiallinen säteilynkäyttö, kuvausarvojen muokkaus, potilaan koon 

esivalinta ja isokokoisen potilaan kuvaus. Epävarmuutta aiheuttivat myös lasten sätei-

lysuojaus, raskaana olevan potilaan läpivalaisu sekä laiteviat ja toimintahäiriöt. Lisäksi 

toimenpidettä tekevän lääkärin kädet saattavat olla liikaa kuvausalueella, tai lääkärillä 

on kiire, eikä läpivalaisulaitetta käyttävä henkilö ehdi rajata kuvakenttää tai hienosäätää, 

mitkä aiheuttivat myös epävarmuutta. Vastauksista nousivat myös ongelmat läpiva-

laisulaitteen käytössä. Päivystysaikaan kokemattomilla hoitajilla voi olla ongelmia lait-

teen käytössä, koska ei hallita uutta tai vierasta kuvauslaitetta tai säteilyä käytetään niin 

harvoin, että asiat ovat ehtineet unohtua.  
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Potilaan säteilyaltistuksen vähentäminen läpivalaisuohjatun leikkaussalitoimenpiteen yh-
teydessä (n=30) 

   

Leikkaussalihenkilökunnan säteilynkäytön optimointitaitoja selvitettiin väittämillä. En-

simmäiset väittämät koskivat keinoja potilaan säteilyaltistuksen optimoimiseksi ja jäl-

kimmäiset henkilökunnan säteilyaltistuksen optimointia. 

 

Taulukko 12. Väittämien oikeellisuus potilaan säteilyaltistuksen vähentämiseksi.  

 

Miten potilaan säteilyaltistusta voidaan vähentää 

läpivalaisutoimenpiteessä? 

Kyllä Ei 

Väittämä Lkm % Lkm % 

Pienentämällä kuvakentän kokoa 27 90 3 10 

Asettamalla röntgenputki mahdollisimman  

kauas potilaasta 
19 63 10 33 

Käyttämällä potilaalla säteilysuojaimia 30 100 0 0 

Käyttämällä pulssattua läpivalaisua aina kun mahdollista 28 93 2 7 

Käyttämällä läpivalaistaessa käsiarvoja jos mahdollista 9 30 19 63 

Suurennuskuvauksessa suurentamalla kuvaa  

kuvamonitorilla 
18 60 10 33 

Suurennuskuvauksessa suurentamalla kuvaa  

kuvanvahvistimella / detektorilla 
4 13 23 77 

Asettamalla kuvanvahvistin / detektori mahdollisimman kauas  

potilaasta 
6 20 23 77 

Pitämällä läpivalaisuaika niin lyhyenä kuin mahdollista 30 100 0 0 

Käyttämällä hilaa aina lapselle tehtävän toimenpiteen  

yhteydessä 
15 50 10 33 

 

 

Vastaajista 10 % (n=3) oli sitä mieltä, ettei kuvakentän pienentämisellä ole vaikutusta 

potilaan saamaan säteilyannokseen. Vastaajista 33 % (n=10) katsoi, ettei röntgenputken 

asettaminen mahdollisimman kauas potilaasta pienennä potilaan saamaa säteilyaltistus-

ta. Säteilysuojainten käytön merkitys niin potilaalla kuin henkilökunnalla ymmärrettiin 

näiden tulosten perusteella. Vastaajista 20 % (n=6) katsoi, että kuvanvahvistin tai detek-

tori tulee asettaa mahdollisimman kauas potilaasta. Hilan käyttötavat kuuluvat säteilyn-

käytön perusasioihin, mutta siitä huolimatta 50 % vastanneista (n=15) oli sitä mieltä, et-

tä hilan käyttö aina lapselle tehtävän tutkimuksen yhteydessä vähentää potilaan saamaa 

säteilyaltistusta.  
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Henkilökunnan saaman säteilyaltistuksen vähentäminen (n=30) 

 

Taulukko 13. Väittämien oikeellisuus henkilökunnan säteilyaltistuksen vähentämiseksi.  

 

 

Miten henkilökunnan säteilyaltistusta voidaan  

vähentää läpivalaisutoimenpiteessä? 

Kyllä Ei 

Väittämä Lkm % Lkm % 

Optimoimalla potilaan saamaa säteilyannosta 30 100 0 0 

Käyttämällä säteilysuojaimia 30 100 0 0 

Lähellä potilasta työskentelevät siirtyvät kauemmaksi 

 potilaasta läpivalaisun ajaksi 
30 100 0 0 

Kääntämällä röntgenputki pöydän yläpuolelle aina  

kun mahdollista 
4 13 24 80 

Pitämällä läpivalaisuaika niin lyhyenä kuin mahdollista 30 100 0 0 

Käyttämällä pulssattua läpivalaisua aina kun mahdollista 28 93 2 7 

Välttämällä muiden kehonosien kuin käsien joutumista  

suoraan säteilyyn 
25 83 4 13 

Pitämällä kuvanvahvistin mahdollisimman kaukana  

potilaasta 
2 7 26 87 

 

 

Kaikki vastanneet olivat oikeassa siinä, että optimoimalla potilaan saamaa säteilyaltis-

tusta, käyttämällä säteilysuojaimia ja siirtymällä kauemmaksi potilaasta läpivalaisun 

ajaksi voidaan pienentää leikkaussalihenkilökunnalle aiheutuvaa säteilyannosta. Sen si-

jaan vastanneista 13 % (n=4) oli sitä mieltä, että kääntämällä röntgenputki tutkimus-

pöydän yläpuolelle aina kun mahdollista, vähentäisi henkilökunnan säteilyaltistusta. 

Vastaajista 83 % (n=25) piti hyväksyttävänä, että tutkimukseen osallistuvan kädet ovat 

säteilyn primäärikeilassa, kunhan muut kehon osat eivät altistu suoralle säteilylle. Tau-

lukosta nähdään myös se, että vastanneiden määrä väheni hieman hankalampien kysy-

mysten kohdalla.  

 

Tutkimusaineistoa tarkasteltiin myös vertailemalla suurten ja pienten yksiköiden vasta-

uksia. Suurilla yksiköillä tarkoitetaan tässä yliopistollisia sairaaloita ja keskussairaaloi-

ta, ja pienillä yksiköillä sairaaloita ja yksityisen sektorin yksiköitä. Kyseisen jaon myötä 

tutkimusaineisto muodostuu 22 suuresta ja yhdeksästä (9) pienestä yksiköstä. Minkään-

laisia eroavaisuuksia suurten ja pienten yksiköiden välillä ei havaittu eri säteilynkäytön 

osa-alueilla.  
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Leikkaussaliyksiköissä tehtävien läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden lukumäärät osoit-

tavat säteilynkäytön olevan merkittävä osa leikkaussalitoimintaa. Tämän tutkimuksen 

perusteella leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelukoulutuksessa ja säteilynkäytön 

osaamisessa näyttäisi olevan puutteita, mikä heijastuu tietoihin ja taitoihin optimoida 

omaa ja potilaan säteilyaltistusta. Läpivalaisulaitetta ei myöskään käytetä niin opti-

moidusti kuin olisi mahdollista. Henkilöannostarkkailun epäkohtana ovat annosmitta-

reiden puutteelliset käyttötavat: annosmittaria ei aina muisteta käyttää tai sen sijainti ei 

ole annostarkkailun mukainen. Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus voitaisiin 

huomioida vielä paremmin leikkaussalin säteilytoiminnan yhteydessä.  

  

Vaikka tutkittua tietoa suomalaisten leikkaussalien säteilyn käyttötavoista ei ole aikai-

semmin ollut, on siihen tiedostettu liittyvän erilaisia epäkohtia. Yhdeksi merkittävim-

mistä epäkohdista suomalaisten leikkaussalien säteilynkäytössä on mainittu se, ettei osa 

henkilökunnasta käytä lainkaan säteilyannosmittareita (EMAN 2012), mitä tämän tut-

kimuksen tulokset tukevat. Tämä tutkimus on antanut paljon uutta tietoa suomalaisten 

leikkaussalien toimintatavoista säteilynkäytön eri osa-alueilla.   

 

Leikkaussaliyksikön säteilynkäyttöorganisaatio ja henkilökunnan säteilysuojelukoulutus 

 

Säteilynkäyttöorganisaatiota koskevassa osiossa selvitettiin onko yksiköllä laatukäsikir-

jaa, miten vastuut on jaettu säteilynkäyttöorganisaatiossa sekä millainen säteilysuojelu-

koulutus leikkaussalihenkilökunnalla on. Leikkaussaliyksiköistä 32 % (n=10) ilmoitti, 

ettei heillä ole käytössään säteilynkäyttöön liittyvää laatukäsikirjaa, ja kaksi yksikköä ei 

vastannut kysymykseen.  

 

Laadunhallinnasta vastaa organisaation johto, mutta sen suunnitteluun, kehittämiseen ja 

toteutukseen osallistuu jokainen organisaation jäsen. Koko toiminnan kattavan laatujär-

jestelmän avulla voidaan saavuttaa säteilylainsäädännön asettamat toiminnanharjoittajaa 

koskevat vaatimukset. Laatujärjestelmä kuvataan asiakirjoissa, joista koostetaan jatku-
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vasti ajan tasalla oleva laatukäsikirja. Yksikön toimintaa kuvaava laatukäsikirja tulee ol-

la kaikissa säteilyä käyttävissä yksiköissä. Kun laatukäsikirja on koottu oikein, siitä sel-

viää koko säteilynkäyttöorganisaation toiminta, siitä voidaan tarkistaa epäselviä asioita 

ja sitä voidaan käyttää apuna perehdytettäessä uutta työntekijää. (Säteilyturvakeskus 

2005a.) Laatukäsikirjan merkitys on siis perusteltu, ja sen ansiosta jokaisella organisaa-

tiossa toimivalla henkilöllä tulisi olla kokonaisvaltainen käsitys vastuista, tehtäväjaosta 

ja omasta roolistaan säteilynkäyttöorganisaatiossa. 

 

Tehtävien jakautuminen säteilynkäyttöorganisaatiossa saatiin selvitettyä hyvin. Säteil-

lynkäytöstä vastaavana johtajana ja laadunvarmistuksesta vastaavana toimii useimmin 

fyysikko. Hallinnollinen hoitaja vastaa useimmin henkilökunnan annosseurannasta. Uu-

den työntekijän perehdytys ja C-kaaren vastuu kuuluvat useimmin lääkintävahtimesta-

rille. Näiden lisäksi sairaanhoitajalla on selkeä rooli säteilynkäyttöorganisaatiossa. Ylei-

sesti ottaen tietyt tehtävät on nimetty tietyille ammattiryhmille. Pienemmissä yksiköissä 

yhdellä henkilöllä voi olla useampi vastuualue, mutta isommissa yksiköissä vastuut 

näyttävät jakautuvan eri henkilöiden kesken. Liitteestä 1 voidaan todeta myös, että esi-

merkiksi vastuu laadunvarmistuksesta jakautuu kaikkiaan kahdeksalle ammattiryhmälle 

eli mitään yhtenäistä ja selkeää linjaa tehtävien jakoon ei kuitenkaan ole. Yhden yksi-

kön kohdalta puuttui tieto säteilynkäytöstä vastaavasta johtajasta, mikä viittaa vain vas-

taajalta puuttuvaan tietoon. Tietystä vastuualueesta vastaavalla henkilöllä ei välttämättä 

ole tehtävän vaatimaa osaamista tai koulutusta. Eri tehtäviin nimettyjen henkilöiden 

koulutusta tarkasteltaessa voidaan pohtia, onko esimerkiksi perushoitajalla riittävä 

osaaminen laadunvarmistuksesta vastaamiseen. 

 

Leikkaussalien läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden lukumäärät osoittavat säteilynkäy-

tön olevan merkittävä osa leikkaussalitoimintaa. Kuitenkin tutkimuksen yhtenä keskei-

simpänä tuloksena on leikkaussalihenkilökunnan puutteellinen säteilysuojelukoulutus, 

mikä on merkittävä epäkohta ottaen huomioon leikkaussalitoimenpiteistä aiheutuvat 

suuret säteilyaltistukset. Leikkaussalihenkilökunnan saama säteilynkäyttöön liittyvä 

täydennyskoulutus viimeisten viiden vuoden aikana eli vuoden 2007 alusta lähtien vaih-

teli suuresti.  

 

Säteilytyöhön osallistuvien säteilysuojelukoulutusvaatimus on kirjattu säteilylakiin (Sä-

teilylaki 1991/592), mutta useissa lähteissä on mainittu leikkaussalihenkilökunnan puut-
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teellinen säteilysuojelukoulutus (Simeonov 2011, ICRP 2011a, EMAN 2012 ja Paaso-

nen 2011), jota myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat. Leikkaussalihenkilökuntaa 

koskevia säteilysuojelukoulutusmääriä on esitetty ST-ohjeessa 1.7 (2012). Kyseiseen 

ohjeeseen on kirjattu uudet vaatimukset koskien peruskoulutukseen liittyvää säteilysuo-

jelukoulutusta ja säteilynkäytön täydennyskoulutusta. Koulutusmäärät ovat laajemmat 

kuin aiemmassa ST-ohjeessa 1.7 (2003), ja ne on eritelty tarkemmin myös leikkaussa-

lissa toimivien osalta. Runsaasti säteilyä käyttävän lääkärin, esimerkiksi toimenpidekar-

diologin, perus- ja jatkokoulutukseen on jatkossa kuuluttava vähintään 3 op (80 h) ja 

täydennyskoulutuksen vähintään 40 h säteilysuojelukoulutusta viittä vuotta kohden. 

Tämän tutkimuksen perusteella peruskoulutukseen kuuluneen säteilysuojelukoulutuksen 

määrä vaihteli kirurgeilla välillä 0–40 h, instrumenttisairaanhoitajilla 0–80 h, anestesia-

sairaanhoitajilla 0–80 h ja lääkintävahtimestareilla 0–50 h, mikä vahvistaa sitä, etteivät 

leikkaussalissa työskentelevät lääkärit ja hoitajat ole saaneet välttämättä lainkaan sätei-

lysuojelukoulutusta. Kunkin ammattiryhmän kohdalla vain satunnaiset henkilöt ovat 

saaneet säteilysuojelukoulutusta useita kymmeniä tunteja eli pääsääntöisesti säteilysuo-

jelukoulutus on aivan liian vähäistä. Säteilynkäytön osaamisen on oltava riittävää ja 

vaaditulla tasolla myös leikkaussalissa, jotta varsin suuriakin säteilyannoksia aiheuttavat 

toimenpiteet voidaan toteuttaa sekä potilaan että henkilökunnan säteilyturvallisuus var-

mistaen.  

 

Uuden säteilysuojelukoulutusta koskevan säteilyturvallisuusohjeen tavoitteena on var-

mistaa, että lääketieteellisen säteilynkäyttöön osallistuva henkilökunta saa tarvittavan 

säteilysuojelukoulutuksen. Ohjeen tavoitteena on lisäksi varmistaa, että henkilökunnan 

ja potilaiden sekä muiden henkilöiden turvallisuus on taattu kaikissa lääketieteellisen 

säteilynkäytön tilanteissa. (Säteilyturvakeskus 2012b.) Vaikka kyseisessä ohjeessa tode-

taan yksiselitteisesti toiminnan harjoittajan olevan velvollinen pitämään kirjaa henkilö-

kunnan säteilynkäyttöön liittyvän täydennyskoulutuksen tiedoista (koulutuksen sisältö 

ja määrä) (Säteilyturvakeskus 2012b), ei vaatimus tämän tutkimuksen perusteella toteu-

du. Vaikuttaa myös siltä, ettei vaatimus todennettavasta koulutuksesta viimeisten viiden 

vuoden ajalta toteudu. 

 

Mikäli säteilynkäyttöön liittyvästä täydennyskoulutuksesta ei pidetä kirjaa, on kaikkien 

leikkaussalihenkilökuntaan kuuluvien koulutusmääriä hankala ilmoittaa. Yksittäisillä 

työntekijöillä ei välttämättä ole tiedossa edes omat koulutusmäärät. Vastaajat ovat saat-
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taneet myös kummeksua kysymystä, jossa tiedustellaan kunkin ammattiryhmän yksi-

tyiskohtaisia säteilysuojelukoulutustietoja, eikä tietoja ole vaivauduttu etsimään tai se 

on koettu liian työlääksi. Lisäksi täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen jaottelu oman 

organisaation sisäisiin ja ulkopuolisiin on saattanut hämmentää vastaajia. Kuitenkin 

muutamat yksiköt vastasivat asianmukaisesti koulutusta koskeviin kysymyksiin, ja kou-

lutuslaajuuksiin eri ammattiryhmien osalta, joten näyttää siltä, ettei kysymys ole ollut 

mahdoton vastata, mikäli koulutustiedot ovat olleet asianmukaisesti kirjattuina. Samalla 

voidaan todeta, ettei koulutusasiaa juuri muilla keinoin ole mahdollista selvittää.  

 

Leikkaussalihenkilökunta on saanut säteilynkäyttöön liittyvää täydennyskoulutusta sekä 

organisaation sisällä että ulkopuolella. Organisaation sisällä saatua koulutusta on järjes-

tänyt oma organisaatio ja laitetoimittaja. Lisäksi henkilökunta on opiskellut itsenäisesti. 

Organisaation ulkopuolella koulutusta on järjestänyt sairaanhoitopiiri, laitevalmistaja ja 

koulutuspäivät. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty koulutussisältöjä, mutta säteilyturvalli-

suusohjeeseen on kirjattu, että säteilynkäyttöön liittyvään täydennyskoulutukseen voi si-

sältyä esimerkiksi demonstraatioita, ohjattuja käytännön harjoituksia, koulutustilaisuuk-

sia ja itsenäistä opiskelua (Säteilyturvakeskus 2012b). Käytännön ohjauksella on esi-

merkiksi opastettu leikkaussalihenkilökuntaa parempiin säteilyn käyttötapoihin, mikä 

on laskenut potilasannoksia ja leikkaussalihenkilökunnan altistusta (Widmark & Friberg 

2011). Interventiolla on saatu hyviä tuloksia myös muissa tutkimuksissa (Kruger & Fa-

ciszewski 2003, Bar-On ym. 2010). Lisäksi on havaittu, että toimenpiteentekijän asenne 

säteilynkäyttöä kohtaa vaikuttaa merkittävästi potilaan ja henkilökunnan altistukseen 

(Bar-On ym. 2010). Usean yksikön vastauksissa täydennyskoulutusmäärien kohtiin oli 

merkitty kysymysmerkkejä. Sitä, mikä on säteilysuojelukoulutuksen todellinen taso, on 

hankala arvioida luotettavasti saatujen tulosten perusteella, mutta mittarin muiden osi-

oiden tulokset tukevat osaltaan tulosta puutteellisesta säteilysuojeluosaamisesta.  

 

Leikkaussalihenkilökunnan saamaa säteilysuojelukoulutusta tulisi siis tämän tutkimuk-

sen perusteella lisätä ja kehittää, jotta säteilynkäytön osaaminen saataisiin riittävälle ta-

solle. Leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelukoulutuksella on merkittävä asema poti-

laan ja henkilökunnan säteilysuojelussa. Koulutustarvetta puoltaa myös se, että leikka-

ussalien läpivalaisutoimenpiteiden määrät osoittavat säteilynkäytön olevan olennainen 

osa leikkaussalitoimintaa. Säteilynkäytön osaamisen tulee siis olla sillä tasolla, ettei se 

häiritse liikaa muuta työntekoa, vaan on vaivaton osa kokonaisuutta. Kaikkien säteilyä 
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käyttävien ja säteilynkäyttöön osallistuvien henkilöiden tulee olla tietoisia säteilynkäy-

tön perusasioista niin potilaan, kuin itsensä ja työtovereidensa turvallisuuden takaami-

seksi. Leikkaussalihenkilökunnan osaamistason puutteet on erityisen tärkeä huomioida 

myös lasten toimenpiteiden suuren määrän vuoksi. 

 

Säteilynkäyttö leikkaussalissa 

 

Vastanneissa leikkaussaliyksiköissä tehtiin vuonna 2011 noin 17 600 läpivalaisuohjat-

tua leikkaussalitoimenpidettä. Koska yksiköiden ilmoittamien eriteltyjen toimenpide-

tyyppien lukumäärä on selkeästi alhaisempi (ks. luku 5.2), on mahdollista, etteivät yksi-

köt ole eritelleet kaikkia tekemiään tutkimustyyppejä. Näin ollen on siis todennäköistä, 

että lisäksi on olemassa muiden tutkimustyyppien muodostama ryhmä. Suomessa vuon-

na 2008 tehtyjen kaikkien röntgentutkimusten lukumäärät on koottu Säteilyturvakes-

kuksen toimesta raportiksi (Tenkanen-Rautakoski 2010), jossa ei kuitenkaan näy leik-

kaussaleissa tehtyjen läpivalaisutoimenpiteiden lukumääriä. Kyseisen raportin tuloksia 

käytetään apuna arvioitaessa suomalaisille vuosittain aiheutuneita väestöannoksia, joita 

kuvataan kollektiivisen annoksen yksiköllä manSv (mansievert).  Näin ollen leikkaussa-

leissa tehtävistä läpivalaisutoimenpiteistä väestölle aiheutuvaa säteilyaltistusta ei ole 

huomioitu suomalaisten vuosittaisessa kokonaissäteilyaltistuksessa.  

 

Läpivalaisuohjausta käytetään leikkaussaleissa traumatologisissa toimenpiteissä (mm. 

Madan & Blakeway 2002, Kirousis ym. 2009, D’Ercole ym. 2010), ortopedisissä toi-

menpiteissä (mm. Fitousi ym. 2006, Mechlenburg ym. 2009), angiografioissa (mm. Mo-

lyvda-Athanasopoulou ym. 2011) ja sydämentahdistimen laitossa (mm. Widmark & 

Friberg 2011). Tämän tutkimuksen perusteella yleisimmät toimenpidetyypit ovat orto-

pediset ja traumatologiset toimenpiteet. Neljänneksi yleisimpiä ovat lasten toimenpiteet 

ja tutkimukset. Vuonna 2011 lasten tutkimuksia tehtiin yhteensä 55 % yksiköistä 

(n=17), mutta useassa yksikössä toimenpidemäärät jäivät alle kymmeneen.  

 

Yleiskirurgisten, urologisten, ortopedisten ja traumatologisten toimenpidetyyppien koh-

dalla on tärkeä huomioida jatkuvan läpivalaisun käyttö: onko sen käyttö perusteltua näi-

den toimenpidetyyppien yhteydessä? Pääsääntöisesti jatkuvan läpivalaisun käyttö on pe-

rustellumpaa kardiologisten, gastrokirurgisten ja angiografioiden kohdalla. Vain kah-

dessa C-kaaressa ilmoitettiin olevan pelkästään jatkuvan läpivalaisun mahdollisuus, jol-



65 

loin sen käytön osuus voisi olla huomattavasti alhaisempi kuin se tämän tutkimuksen 

perusteella on. Uudemmissa läpivalaisulaitteissa jatkuvan läpivalaisun käyttö ei ole 

enää taulukuvailmaisintekniikan vuoksi edes mahdollista. Säteilynkäytön optimoinnin 

merkittävin tekijä on laitteen käyttäjän osaaminen eikä välttämättä uusi kuvantamislaite 

uusimmalla tekniikalla (Widmark & Friberg 2011), joten vastaavasti voidaan ajatella, 

että teknisesti monipuolinen kuvantamislaite ja korkea osaaminen mahdollistaisivat vie-

lä turvallisemman säteilytoiminnan.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella leikkaussalissa työskentelevään työryhmään kuuluu 

tyypillisesti kirurgin lisäksi instrumenttisairaanhoitaja, anestesiasairaanhoitaja ja lääkin-

tävahtimestari, mutta edellä mainittujen lisäksi leikkaussalitoimenpiteisiin voi osallistua 

myös anestesialääkäri ja mahdollinen kirurgia avustava lääkäri (esim. Hull ym. 2011). 

Lisäksi ilmoitettiin, että joissain tilanteissa toimenpiteisiin osallistuu erikoislääkäri, fyy-

sikko ja salivalvoja. Röntgenhoitaja ei osallistu Suomessa leikkaussalien säteilynkäyt-

töön niin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa on tapana (Holmes 2011). Tässä tutkimuk-

sessa ei selvitetty sitä, kuka opastaa toimenpiteeseen osallistuvaa erikoislääkäriä tai mi-

kä on toimenpiteeseen osallistuvan fyysikon rooli, vaan kiinnostuneita oltiin siitä ketä 

työryhmään kuuluu.  

 

Kaikkien toimenpidetyyppien kohdalla käytetään eniten normaaliannosnopeutta muiden 

vaihtoehtojen ollessa matala/puoliannos tai korkea annosnopeus. C-kaarten tehdasase-

tuksena on normaaliannosnopeus, mikä voi selittää sen suurta osuutta. Tätä teh-

dasasetusta ei välttämättä osata muuttaa laitteen käyttöönoton yhteydessä, jolloin asetus 

voi jäädä jatkuvaan käyttöön. Jos normaali annosnopeus osattaisiin vaihtaa tehdasase-

tuksesta matala/puoliannokseksi, voisi matalan/puoliannoksen käyttö olla huomattavasti 

yleisempää. Ratkaisuna tähän voisi olla myös se, että laitetoimittaja muuttaisi C-kaarten 

tehdasasetuksen low dose -asetukseksi. Tällä voitaisiin saavuttaa merkittävä annossääs-

tö, jos leikkaussaliyksikössä ei täysin hallita laitteen ja sen asetusten käyttöä. 

 

Säteilylle altistavasta toimenpiteestä on tallennettava sellaiset tiedot, joiden perusteella 

potilaalle kyseisestä toimenpiteestä aiheutunut säteilyannos voidaan tarvittaessa myö-

hemmin määrittää (Säteilylaki 1991/592, Sosiaali- ja terveysministeriö 2000), mutta 

Suomessa ei kuitenkaan ole velvoitetta kirjata potilaan saamaa säteilyaltistusta, joka on 

aiheutunut radiologisten yksiköiden ulkopuolella tehdyistä toimenpiteistä (EMAN 
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2012). Kaikki yksiköt kuitenkin ilmoittavat kirjaavansa potilaalle aiheutuneen sätei-

lyannoksen säännöllisesti.  Leikkaussaleissa säteilynkäyttöön liittyvät tiedot kirjataan 

joko vihkoon tai sähköiseen potilastietojärjestelmään (EMAN 2012), joista potilastieto-

järjestelmä on tämän tutkimuksen mukaan yleisin annoksen kirjauspaikka. Toiseksi 

yleisimpänä tapana on kirjata annos joko ruutuvihkoon tai ruutuvihkoon ja muualle. Se, 

mihin leikkaussaliyksiköissä kirjataan potilasannokset, riippuu muun muassa C-

kaaresta, yksikön tietojärjestelmästä ja henkilökunnan valmiuksista. Yleensä toimenpi-

teistä kirjataan annoksen ja pinta-alan tulo, läpivalaisuaika, jännite ja sähkömäärä 

(EMAN 2012), mutta tämän tutkimuksen perusteella neljä yleisintä kirjattavaa asiaa 

ovat läpivalaisuaika, tutkimuksessa mukana olleet henkilöt, annoksen ja pinta-alan tulo 

ja tutkimustyyppi.  

 

Leikkaussaleissa käytettävien C-kaarten laitetekniikka 

 

C-kaarten laitetekniikkaa kartoittavassa osiossa selvitettiin C-kaarten teknisiä ominai-

suuksia, kuten pulssausvaihtoehtoja, annostasovalintamahdollisuuksia, kuvakentän ra-

jausmahdollisuuksia ja 3D-kuvantamista sekä teknistä huoltoa ja laadunvarmistusta. 

Kaksi yksikköä ilmoitti, että C-kaaressa on 3D-kuvantamisen ominaisuus. Toisen yksi-

kön ilmoittaessa, ettei C-kaaren 3D-ominaisuutta käytetä rutiininomaisesti, on mahdol-

lista, että arvokas laite on hankittu lisäominaisuudella, joka on kuitenkin vähällä käytöl-

lä. Kuusi yksikköä ilmoitti, että C-kaaren kuvareseptorina on tauludetektori. Kuitenkin 

näistä kaksi yksikköä ilmoitti lisäksi, että C-kaaressa on sekä jatkuvan että pulsoivan lä-

pivalaisun ominaisuus, mikä ei ole mahdollista, koska tauludetektoritekniikka ei mah-

dollista jatkuvaa läpivalaisua. Laitteen ominaisuudet eivät siis välttämättä kaikissa yksi-

köissä vastaa tarkoitusta, ja laitetuntemuksessakin vaikuttaisi olevan puutteita. Tarkoi-

tuksenmukaisinta olisi, että läpivalaisulaitteen tekniikka olisi suhteutettu sillä tehtäviin 

toimenpiteisiin. Vaikka C-kaari olisi tekniikaltaan yksinkertaisempi, on sillä mahdollis-

ta toteuttaa läpivalaisuohjattuja toimenpiteitä säteilyturvallisesti, mikäli laitteen käyttä-

jän osaaminen on riittävä (Widmark & Firberg 2011). 

 

C-kaaren huoltoon liittyen ilmoitettiin hyvin erilaisia huollosta vastaavia tahoja. Hyväk-

syttäviä C-kaaren huollosta vastaavia tahoja ovat sairaalan oma huolto tai sairaanhoito-

piirin röntgenlaitehuolto. Sen sijaan valvovan viranomaisen tarkastus, jolla viitattaneen 

Säteilyturvakeskuksen tekemään tarkastukseen, ei liity C-kaaren tekniseen huoltoon. 
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Säännöllistä laadunvarmistusta ilmoitetaan tehtävän vain 69 % C-kaarista (n=33), vaik-

ka läpivalaisulaitteiden laadunvalvonnan on oltava säännöllistä (Säteilyturvakeskus 

2008b). Säteilyturvallisuutta ylläpitäviin käytäntöihin kuuluvat päivittäinen perusasetus-

ten ja kuvanlaadun tarkistus (Säteilyturvakeskus 2008b), mutta tämän tutkimuksen pe-

rusteella niiden toteuttaminen on vähäistä. Järjestelmän perusasetusten ja kuvanlaadun 

päivittäinen tarkistus tehdään vain 19 % C-kaarista (n=9) eli 81 % laitteista (n=39) ei 

tehdä lainkaan päivittäistä perusasetusten ja kuvanlaadun tarkistusta. C-kaarelle tehtävä 

laadunvarmistus ylläpitää sekä potilaan että henkilökunnan säteilyturvallisuutta, minkä 

pitäisi olla selkeä osa leikkaussalien säteilynkäyttöä.  

 

Säteilyannosmittareiden käyttö leikkaussaleissa  

 

Henkilöannosmittarin oikea käyttötapa on kiinnittää se säteilysuojaimen ulkopuolelle 

rinnan kohdalle (Säteilyturvakeskus 2007a), mikä ei kuitenkaan vaikuta olevan selkeästi 

tiedossa leikkaussaleissa ilmenneiden mittareiden käyttötapojen puutteiden vuoksi. 

Henkilöannosmittareiden käyttötavat leikkaussaleissa vaihtelevat eri maissa, mutta ylei-

sesti mittareiden käyttö on puutteellista ja epäsäännöllistä (Vano ym. 2011). Yksi yk-

sikkö ilmoittaa osan henkilökunnasta käyttävän annosmittaria säteilysuojaesiliinan alla, 

minkä on todettu olevan yleistä myös kardiologien keskuudessa (Sánchez ym. 2011). 

Henkilöannosmittari on sijoitettava säteilysuojaimen ulkopuolelle, koska tällöin voidaan 

määrittää kehon annoksen lisäksi myös silmän annos samalla annosmittarilla (Säteily-

turvakeskus 2007a). Tämän tutkimuksen perusteella henkilöannosmittarin käyttötavat 

ovat puutteelliset, mitä tukevat tutkimustulokset kardiologien heikoista säteilyannosmit-

tareiden käyttötavoista (Sánchez ym. 2011). Tämän tutkimuksen perusteella hoitajien 

säteilyannosmittareiden käyttötapaa ei voida arvioida, koska lääkäreiden ja hoitajien an-

nosmittareiden käyttötapoja ei tutkittu erikseen. Sánchez ym. (2011) ovat kuitenkin to-

denneet hoitajien käyttävän annosmittareita oikein.  

 

Henkilöannosmittarin sijainti vaihtelee henkilökunnan keskuudessa, mikä on hyväksyt-

tää jos erilaisille käyttötavoille löytyy selkeät perusteet. Valtaosa vastanneista yksiköis-

tä kiinnittää säteilyannosmittarin oikein sen ollessa käytössä. Sen sijaan 19 % vastan-

neista ei käytä annosmittareita oikein. Joissain leikkaussaliyksiköissä henkilöannosmit-

tari on kiinnitettynä C-kaareen, mikä ei ole henkilöannostarkkailua. Sen sijaan se, ettei 

mittaria muisteta aina käyttää tai ettei mittaria käytetä lainkaan, kertoo väistämättä joko 
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välinpitämättömyydestä säteilyturvallisuutta kohtaan tai tietämättömyydestä mikä sätei-

lyannosmittarin tarkoitus on. Lisäksi selvitettiin henkilöannosmittareiden säilytyspaik-

kaa. Yksiköistä 39 % ilmoittaa, että säteilyannosmittaria säilytetään pukukaapissa. 

Leikkaussalihenkilökunta tarvitsee ohjausta oikeaan säteilyannosmittareiden säilytysta-

paan, sillä henkilöannosmittaria on tarpeetonta esimerkiksi kuljettaa töistä kotiin.  

 

Suomessa henkilöannosseurantaan liittyvä merkittävin epäkohta on se, ettei osalla hen-

kilökunnasta ole lainkaan säteilyannosmittaria (EMAN 2012), mitä tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat. Leikkaussalien henkilöannosseurannan tehostamisen ratkaisuna voisi 

olla Philipsin valmistama DoseAware-henkilöannosmittausjärjestelmä. Järjestelmään 

kuuluvat henkilökohtaiset puolijohdedetektorit, joiden mittaamat säteilyannosnopeudet 

näkyvät reaaliaikaisina toimenpiteiden aikana telakka-asemassa. Reaaliaikaisen annos-

mittausjärjestelmän avulla leikkaussalihenkilökuntaan kuuluvat näkevät oman säteilyal-

tistuksensa reaaliaikaisesti, mikä ohjaa heitä sijoittumaan oikealla tavalla suhteessa C-

kaareen ja potilaaseen. DoseAware-järjestelmän avulla on myös mahdollista vertailla eri 

työryhmien toimenpiteissä saamia säteilyannoksia. (Vano ym. 2011.)  

 

Ryhmäannosmittari voi olla kiinnitettynä C-kaareen käytön ajaksi, vaikka ryhmäan-

nosmittaria on käytettävä laitekohtaisesti siten, että mittari on sillä henkilöllä, joka altis-

tuu eniten, ja jolle ei ole järjestetty annostarkkailua (Säteilyturvakeskus 2007b). Jos 

ryhmäannosmittari on kiinnitetty C-kaareen käytön ajaksi, ei mittarilla ole merkitystä 

henkilökunnan työolojen tarkkailussa. Tulokset leikkaussalien annosmittareiden käyttö-

tavoista osoittavat osaltaan sen, ettei leikkaussaleissa ymmärretä säteilyyn liittyviä ris-

kejä.  

 

Säteilyannosmittareiden vaihdosta huolehtiminen kuuluu kahdessa yksikössä osastosih-

teerin tehtäviin. Tämä voi olla hyvä toimintatapa, mutta jatkossa olisi hyvä tarkastella 

sitä, onko osastosihteerillä riittävä osaaminen toimia yhteistyössä annosmittauspalvelun 

kanssa, ja informoiko osastonsihteeri riittävästi henkilöstöä annosmittauspalvelun anta-

mista tuloksista. Toiminnan harjoittajalla on velvollisuus informoida asianomaisia työn-

tekijöitä henkilöannosmittauksen tuloksista (Säteilyturvakeskus 2008a), joten tällaisessa 

tehtävässä toimivan henkilön asema on ratkaiseva. Tiedon on kuljettava ongelmitta 

leikkaussaliyksiköstä annosmittauspalveluun, ja vastaavasti tulokset vastaanottavan 
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henkilön on ymmärrettävä tulokset, ja tiedotettava niistä asianmukaisesti henkilökunnal-

le.  

 

Säteilysuojainten käyttö leikkaussalissa 

 

Vaikka säteilysuojainten käyttö läpivalaisututkimusten ja -toimenpiteiden yhteydessä on 

välttämätöntä (mm. IAEA 2011, Agarwal 2011, van der Merwe 2012), niin tämän tut-

kimuksen perusteella säteilysuojaimia käytetään leikkaussaleissa puutteellisesti tai niitä 

ei käytetä lainkaan. Henkilöt, joilla ei ole säteilysuojaimia yllään, pääsääntöisesti pois-

tuvat leikkaussalista läpivalaisun ajaksi. Toimintatapa on hyvä, mutta poistuminen on 

myös tehtävä riittävällä tavalla. Olennaista on se, mihin työntekijät siirtyvät. Mikäli he 

jäävät leikkaussalin oven taakse odottamaan, he eivät ole täysin suojassa säteilyltä, mi-

käli ovea ei ole lyijytetty. He voivat myös siirtyä leikkaussalin ikkunan taakse katso-

maan milloin läpivalaisu loppuu, jotta he voivat palata takaisin saliin. Leikkaussalien 

ikkunoissa ei pääsääntöisesti ole lyijysuojausta, jolloin säteilyaltistusta aiheutuu erityi-

sesti silmille.  

 

Tyypillisimmät leikkaussaleissa käytettävät henkilökohtaiset säteilysuojaimet ovat sä-

teilysuojainessu, kilpirauhassuoja, säteilysuojalasit ja -hanskat (EMAN 2012), mutta 

vain säteilysuojainessuja tai säteilysuojaliivi ja -hame -yhdistelmiä ilmoitettiin olevan 

saatavilla jokaisessa leikkaussaliyksikössä. Yhdessäkään yksikössä ei ilmoitettu olevan 

kattoon kiinnitettävää säteilysuojainlasia. Tiedossa kuitenkin on, että erityisesti kardio-

logisilla ja radiologisilla osastoilla käytetään kattoon kiinnitettyjä säteilysuojalaseja, 

joiden avulla säteilyn intensiteettiä voidaan laskea jopa 90 % lasin lyijyvastaavuuden ol-

lessa 0,5 mm (ICRP 2011b). Leikkaussalihenkilökunnalla kuitenkin vaikuttaa olevan 

hyvin tiedossa se, että säteilysuojainten käytöllä he voivat merkittävästi vähentää omaa 

säteilyaltistustaan (ks. luku 5.7). Näin ollen on mahdollista, ettei leikkaussalihenkilö-

kunnalla ole tietoa säteilyn aiheuttamista terveysriskeistä, ja siksi asiaan ei osata suhtau-

tua sen vaatimalla vakavuudella. Jatkossa säteilysuojainten käyttöön olisi saatava pa-

rannusta.  

 

 

 

 



70 

 

Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskauden huomiointi leikkaussalitoimenpiteiden 

yhteydessä 

 

Yksiköistä 16 % (n=5) ilmoitti, ettei raskaana olevalle potilaalle tehdä läpivalaisutoi-

menpiteitä. Muissa vastauksissa korostuivat lääkärin rooli toimenpiteen oikeutuspäätök-

sen tekijänä, matala säteilyaltistus ja huolellinen säteilysuojaus. Mikäli toimenpide pää-

tetään tehdä, on sikiön säteilyaltistuksen jäätävä niin alhaiseksi kuin mahdollista (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2000). Kuitenkaan näissä vastauksissa ei täysin pois suljeta si-

tä, että raskaana olevaa ei läpivalaista. Vastauksissa ei korostu esimerkiksi se, että toi-

menpide siirrettäisiin tehtäväksi synnytyksen jälkeen tai pyrittäisiin löytämään vaihto-

ehtoinen menetelmä, joka ei altista sikiötä säteilylle (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2000). 

 

Mikäli leikkaussalihenkilökuntaan kuuluva on raskaana, hänet siirretään muihin työteh-

täviin 61 % (n=19) yksiköistä. Kaksi yksikköä ilmoittaa raskaana olevan jatkaneen 

normaalisti samoissa työtehtävissä. Näissä kahdessa yksikössä tehdään yleiskirurgisia, 

urologisia, ortopedisiä, traumatologisia, gastrokirurgisia ja selkärankakirurgisia toimen-

piteitä sekä angiografioita. Muissa toimintatavoissa työntekijän ollessa raskaana koros-

tuu kaksi tapaa: raskaana oleva poistuu salista läpivalaisun ajaksi tai ei osallistu läpiva-

laisuohjattuihin toimenpiteisiin. Päivystysaikana, kun henkilökuntaa on vähän, voi ras-

kaana oleva kuitenkin joutua työskentelemään salissa siten, ettei hänellä ole mahdolli-

suutta poistua salista läpivalaisun ajaksi. Erittäin tärkeä seikka raskaana olevia suojelta-

essa on se, että heidän suojautumisensa on varmasti riittävää. Mikäli leikkaussalin ovea 

tai ikkunaa ei ole lyijytetty, voi raskaana oleva altistua säteilylle jäädessään odottamaan 

oven tai ikkunan välittömään läheisyyteen (vrt. ed. sivu). Raskaana olevan työntekijän 

säteilytyöhön osallistumista ohjaavat sikiölle asetetut annosrajat eli sikiön säteilyaltis-

tuksen ei saa raskauden toteamisen jälkeen ylittää 1 mSv loppuraskauden aikana, ja ras-

kaana olevan työtehtävissä on huomioitava poikkeavan säteilytilanteen mahdollisuus 

(Säteilyturvakeskus 2007c). Raskaana olevien, leikkaussalissa työskentelevien kohdalla 

on ensi sijaisen tärkeää varmistaa, ettei sikiölle asetettu annosraja ylity.  
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Säteilyturvallisuus leikkaussalissa  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös itsearviointien toteuttamista. Vaikka itsearviointi on 

yksi tärkeimmistä laadunvarmistuksen osa-alueista (Säteilyturvakeskus 2008b), niin 

vain 42 % yksiköistä ilmoitti tekevänsä säteilynkäyttöön liittyvää itsearviointia. Itsear-

viointien avulla voidaan kehittää ja ylläpitää säteilynkäytön turvallisuuskulttuuria, ja 

toiminnan harjoittajan on edistettävä omatoimisten itsearviointien tekoa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2000). Vastauksista nousi esiin hyviä itsearviointien aiheita, esimer-

kiksi C-kaaren käytön osaamiskartoitus päivystyspoliklinikan käyttäjillä, mutta niissä ei 

näy lainkaan esimerkiksi se, että olisi pohdittu sitä millainen kuvanlaatu on kunkin tut-

kimuksen kohdalla riittävä eli mikä annostaso olisi optimoiduin kunkin tutkimuksen yh-

teydessä. Itsearviointien tarkoitus ei välttämättä ole kaikilta osin tiedossa, sillä itsearvi-

oinnin aiheeksi mainittiin myös C-kaaren laaduntarkkailu.  

 

Leikkaussalihenkilökunta kokee epävarmuutta useissa eri säteilynkäytön tilanteissa, 

mutta yhteisenä nimittäjänä on tunne riittämättömästä säteilynkäytön osaamisesta. Puut-

teet säteilynkäytön osaamisessa korostuvat lapsipotilaiden, raskaana olevien ja isoko-

koisten potilaiden kohdalla, jolloin esimerkiksi annostasovalintaa on muutettava. Tämä 

voi selittyä sillä, että suurin osa potilaista on ns. normaalikokoisia, jolloin annosno-

peusasetukseen tai muihin asetuksiin ei juuri tehdä muutoksia. Lapsipotilaan kohdalla 

sen sijaan voidaan tiedostaa, että säteilyaltistusta on pienennettävä, mutta käytännön 

keinoja siihen ei välttämättä tunneta. Vähäisen osaamisen merkitys korostuu erityisesti 

päivystysaikana, kun ei välttämättä ole ketään keneltä kysyä neuvoa. Epävarmuutta ai-

heutuu myös niissä tilanteissa, kun lääkärillä on kiire, eikä C-kaaren käyttäjä ehdi tehdä 

hienosäätöä. Tällainen hienosäädön puuttuminen voi vaikuttaa merkittävästi niin poti-

laan kuin henkilökunnan säteilyaltistukseen. 

 

Ongelmia aiheuttaa myös erikoistuvien lääkäreiden runsas säteilynkäyttö. Erikoistuvien 

lääkäreiden kohdalla voisi pohtia, miten säteilynkäyttöä ja läpivalaisulaitteen käyttöä 

yleensä voisi harjoitella ennen kuin osallistuu potilaille tehtäviin toimenpiteisiin. Sitä, 

että erikoistuva lääkäri aloittaa säteilynkäytön harjoittelun oikeassa potilastilanteessa, ei 

voida perustella. Tällainen toimintatapa ei ole eettisesti kestävä, vaan C-kaareen tutus-

tuminen ja toimenpiteiden harjoittelu pitäisi aloittaa hyvissä ajoin ennen todellisia poti-
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lastilanteita. Tämän myötä nousee kysymys myös siitä, saavatko erikoistuvat lääkärit 

tähän riittävästi ohjausta tai onko nykyinen ohjaus tarkoituksenmukaisesti järjestetty. 

 

Onnistumisen tunnetta säteilynkäytössä ovat sen sijaan antaneet matalilla säteilyannok-

silla tehdyt toimenpiteet ja laser-kohdistimen käytön lisääntyminen. Onnistumiseksi on 

koettu myös kuvien arkistointi toimenpiteiden yhteydessä, henkilökunnan parempi suo-

jautuminen säteilyltä, kuvantamislaitteen kaihtimien ja säätöjen onnistunut käyttö sekä 

huolellisemmat etukäteisvalmistelut ja asettelu, joiden ansiosta läpivalaisuaikaa on saatu 

lyhennettyä. Onnistumisen tunteeksi mainittiin myös se, että leikkaussaleissa ollaan mo-

tivoituneempia ja kiinnostuneempia säteilyturvalliseen työskentelyyn, mitä myös Hen-

nerin (2010) tulokset tukevat.  

 

Säteilyturvallisuus-osiossa selvitettiin vastaajien valmiuksia potilaan ja omaan säteily-

suojeluun. Potilaan säteilyaltistusta voidaan pienentää muun muassa rajaamalla kuva-

kenttää ja asettamalla röntgenputki mahdollisimman kauas potilaasta (jolloin kuvanvah-

vistin on vastaavasti mahdollisimman lähellä potilasta). Vastaajista 10 % on kuitenkin 

sitä mieltä, ettei kuvakentän pienentämisellä ole vaikutusta potilaan saamaan säteilyan-

nokseen, ja vastaajista 33 % katsoo, ettei röntgenputken asettaminen mahdollisimman 

kauas potilaasta pienennä potilaan saamaa säteilyaltistusta. Säteilysuojainten käytön 

merkitys niin potilaalla kuin henkilökunnalla vaikuttaa olevan hyvin tiedossa, mutta 

selvittämisen arvoista olisi myös se, onko niiden käyttötapa todellisuudessa oikea. Edel-

leen 20 % vastaajista katsoo, että kuvanvahvistin tai detektori tulee asettaa mahdolli-

simman kauas potilaasta. Jos vastauksen taustalla käytetään omaan kokemukseen poh-

jautuvaa tietoa, olisi syytä selvittää, tietävätkö vastaajat kummassa päässä C-kaarta on 

röntgenputki ja kummassa kuvareseptori.  

 

Hilan käyttötavat kuuluvat lääkinnällisen säteilynkäytön perusasioihin. Tästä huolimatta 

50 % vastanneista on sitä mieltä, että hilan käyttö aina lapselle tehtävän tutkimuksen 

yhteydessä vähentää potilaan saamaa säteilyaltistusta. Hilan käyttö pienten lasten tutki-

muksissa on yleensä tarpeetonta, ja lapselle tehtävä läpivalaisututkimus on aloitettava 

käyttämällä alinta mahdollista automatiikan tasoa ja pulssausnopeutta (Säteilyturvakes-

kus 2008b), joten leikkaussalihenkilökunnan säteilynkäytön osaaminen on tämän tutki-

muksen perusteella varsin puutteellista. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että tämän 
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tutkimuksen perusteella lasten tutkimukset ovat neljänneksi yleisin leikkaussaleissa teh-

tävistä läpivalaisutoimenpiteistä.  

 

Kaikki vastanneet ovat oikeassa siinä, että optimoimalla potilaan saamaa säteilyaltistus-

ta, käyttämällä säteilysuojaimia ja siirtymällä kauemmaksi potilaasta läpivalaisun ajaksi 

pienentävät leikkaussalihenkilökunnalle aiheutuvaa säteilyannosta. Sen sijaan neljä yk-

sikköä katsoo, että kääntämällä röntgenputki tutkimuspöydän yläpuolelle aina kun mah-

dollista, vähentää henkilökunnan säteilyaltistusta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 

Vastaajista 83 % pitää hyväksyttävänä, että tutkimukseen osallistuvan kädet ovat sätei-

lyn primäärikeilassa, kunhan muut kehon osat eivät altistu suoralle säteilylle. Kädet 

saattavat joskus joutua primäärikeilaan (Agarwal 2011), vaikka tämä ei ole missään ti-

lanteessa sallittua (IAEA 2011b). Käsien joutuminen suoraan säteilyyn saattaa olla 

mahdollista esimerkiksi reponointitilanteissa, jos kuvakenttää ei ole rajattu riittävästi. 

Taulukoista 12 ja 13 nähdään myös se, etteivät kaikki yksiköt ole vastanneet kaikkiin 

kysymyksiin, joten vaikuttaa siltä, että hieman hankalampien kysymysten kohdalla on 

oletuksen tai arvauksen sijaan jätetty kokonaan vastaamatta. Sisällöllisesti kysymykset 

koskevat kuitenkin säteilynkäytön perusasioita, joiden on oltava hallinnassa säteilytyös-

sä. Vastauksiin saattaa vaikuttaa positiivisesti myös se, että vastaajien joukossa on rönt-

genhoitaja ja useampi fyysikko.  

 

Muu pohdinta 

 

Tutkimustulokset osoittavat vakaviakin puutteita leikkaussalien säteilyn käyttötavoissa. 

Jatkossa säteilyturvallisuuden tulisi olla taattu myös leikkaussaleissa, mutta ennen kuin 

se voidaan saavuttaa, on tapahduttava parannuksia. Parannuksia saataisiin aikaan huo-

lehtimalla henkilökunnan riittävästä säteilysuojelukoulutuksesta ja antamalla käytännön 

ohjausta säteilyturvallisempiin toimintatapoihin. Näiden tutkimustulosten valossa vai-

kuttaa siltä, että kipeimmin leikkausaleissa kaivataan konkreettista käytännönohjausta 

oikeanlaisiin C-kaaren käyttötapoihin ja säteilynkäyttöön liittyviin perusasioihin (esim. 

säteilyannosmittareiden ja hilan käyttö). Aivan aluksi leikkaussalihenkilökunta voisi pe-

rehtyä EMAN-projektin yhteydessä julkaistuun huoneentauluun läpivalaisutoimenpitei-

den optimoidusta toteuttamisesta (EMAN 2013). Siihen on koottu selkeäksi kokonai-

suudeksi leikkaussalityöskentelyssä tarvittavat säteilynkäytön optimoinnin perusasiat. 

Lasten ja raskaana olevien työntekijöiden suojelu on myös ensisijaisen tärkeää, ja hei-
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dän säteilysuojelu olisi varmistettava oikeilla työskentelytavoilla. Tutkimustuloksista 

nähdään, että puutteellinen säteilynkäytön osaaminen näkyy kaikessa säteilytoiminnas-

sa. Samalla on kuitenkin muistettava, että leikkaussalihenkilökunnan puutteellinen sä-

teilynkäytön osaaminen on korjattavissa oleva asia. Lisäksi Henner (2010) on todennut 

leikkaussalihenkilökunnan olevan kiinnostunut toteuttamaan hyvää säteilynkäytön tur-

vallisuuskulttuuria puutteellisesta säteilynkäytön osaamisesta huolimatta. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan pohtia, riittääkö leikkaussalien säteilyturvallisuu-

den parantamiseksi säteilysuojelukoulutuksen lisääminen vai pitäisikö leikkaussalityö-

ryhmässä työskennellä röntgenhoitaja, joka vastaisi säteilynkäytöstä, kuten Iso-

Britanniassa toimitaan (Holmes 2011). Röntgenhoitaja pystyisi varmistamaan turvalli-

sen säteilynkäytön samalla ohjaten leikkaussalihenkilökuntaa säteilyturvallisiin toimin-

tatapoihin. Toisaalta röntgenhoitaja voitaisiin kokea ulkopuoliseksi leikkaussalityöryh-

mässä, mutta röntgenhoitaja voisi kuulua työryhmään esimerkiksi sen aikaa, kunnes 

leikkaussalissa työskentelevät lääkärit ja hoitajat saisivat varmuutta ja kokemusta tur-

vallisempaan työskentelyyn eri toimenpiteiden yhteydessä. Röntgenosaston ja leikkaus-

salin yhteistyötä voitaisiin tiivistää myös kokonaisvaltaisemmin, jotta leikkaussalien sä-

teilytoiminta saataisiin vaaditulle tasolle.  

 

Avointen kysymysten perusteella vaikuttaa siltä, että leikkaussalissa on vain yksi henki-

lö, jolla on enemmän tietoa ja motivaatiota säteilyturvalliseen työskentelyyn. Näillä 

henkilöillä on kiinnostusta oppia uutta ja löytää optimoidumpia työskentelytapoja. Tar-

kastelun arvoista olisikin, saako liian harva leikkaussalihenkilökuntaan kuuluva C-

kaaren käyttöönottokoulutusta. Jos vain yksi tai muutama henkilö on saanut käyttökou-

lutuksen C-kaaren käyttöön, ei tieto välttämättä tavoita riittävän tehokkaasti muita yksi-

kössä työskenteleviä henkilöitä. Tästä aiheutuu ongelmia erityisesti päivystysaikaan, sil-

lä osaava henkilö ei luonnollisestikaan ole koko aikaa tavoitettavissa, eikä näin ollen 

hänen osaamistaan voida jatkuvasti hyödyntää. Lisäksi päivystysaikaan hoidetaan usein 

kolaripotilaita, jotka ovat hyvin usein alle 30-vuotiaita miehiä (Tilastokeskus 2012). Al-

le 30-vuotiaat miehet kuuluvat juuri siihen väestöryhmään, jonka säteilyaltistuksen op-

timointi on erityisen tärkeää.  

 

Tutkimustulokset paljastavat myös eettisen ongelman. Jokaisella potilaalla on oikeus 

hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785), 
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johon kuuluu myös turvallinen säteilynkäyttö. Potilaan säteilyturvallisuuden on toteu-

duttava jokaisessa läpivalaisutoimenpiteessä, riippumatta esimerkiksi siitä, mikä on 

leikkaussaliyksikön läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden vuosittainen lukumäärä, tai 

kuinka vaativasta toimenpiteestä on kyse. Säteilynkäytön ei saa jäädä muun leikkaussa-

liosaamisen varjoon, vaan se on tiedostettavana olennaisena osana leikkaussalitoimin-

taa.  

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää leikkaussalihenkilökunnan ja potilaiden säteily-

turvallisuuden parantamisessa. Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida millaisia 

muutoksia leikkaussalien säteilynkäyttö vaatii, jotta toiminta olisi jatkossa vaaditulla ta-

solla. Lisäksi jokainen tutkimukseen osallistunut leikkaussaliyksikkö sai omaa yksikkö-

ään koskevat vastaukset käyttöönsä, minkä avulla ne voivat tarkastella omaa toimin-

taansa, ja arvioida kehittämistarpeita säteilynkäytön eri osa-alueilla. Tämän arvioinnin 

myötä voi ilmetä esimerkiksi sellaisia epäkohtia, joita leikkaussaliyksiköt eivät ole ai-

kaisemmin säteilytoiminnassaan tiedostaneet. Tutkimus on toteutettu siten, että tutki-

mustuloksista on hyötyä valvovalle viranomaiselle, kun saadaan yleistä tietoa säteilyn 

käyttötavoista leikkaussaleissa, mutta myös tutkimukseen osallistuneet leikkaussaliyk-

siköt hyötyvät saamistaan omaa yksikköä koskevista tiedoista. Tutkimustuloksista on 

myös kerrottu kansainvälisissä kongresseissa (esim. Heikkilä ym. 2013) ja mahdollisesti 

tullaan kertomaan erilaisilla koulutuspäivillä, joten ne voivat vielä hyödyttää sellaisia-

kin yksiköitä, jotka eivät alun perin osallistuneet tutkimukseen.  
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Suomalaisten leikkaussalien säteilyn käyttötavoista voidaan tämän tutkimuksen perus-

teella esittää seuraavat johtopäätökset: 
 

1. Leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelukoulutus ja säteilynkäytön osaaminen 

näyttäisivät olevan puutteellisia. Sekä peruskoulutukseen kuuluvassa säteilysuojelu-

koulutuksessa että säteilynkäyttöön liittyvässä täydennyskoulutuksessa näyttäisi 

olevan puutteita. 

 

2. Tehtävät säteilynkäyttöorganisaatioissa näyttäisivät jakautuvan usealle eri ammatti-

ryhmälle, mutta jatkotutkimusta tarvitaan esimerkiksi eri ammattiryhmien tehtävistä 

suoriutumisen arvioimiseksi.  

 

3. Läpivalaisututkimusten suuri määrä osoittaisi säteilynkäytön olevan selkeä osa leik-

kaussalitoimintaa, ja läpivalaisua käytetään laajasti erilaisten tutkimusten ja toimen-

piteiden yhteydessä. 

 

4. C-kaaren käyttötavat eivät näyttäisi olevan leikkaussaleissa niin optimoidut kuin 

riittävän säteilynkäytön osaamisen myötä olisi mahdollista.  

 

5. Henkilöannostarkkailun merkittävimpänä epäkohtana näyttäisivät olevan ryhmä- ja 

henkilöannosmittareiden puutteelliset käyttötavat. Tämän tutkimuksen perusteella 

sekä ryhmäannosmittarit että henkilöannosmittarit saattavat olla väärin sijoitettuina 

käytön aikana. 

 

6. Leikkaussaleissa on melko hyvin saatavilla erilaisia säteilysuojaimia sekä henkilö-

kunnalle että potilaalle, mutta niiden käyttötavat näyttäisivät olevan osin puutteelli-

sia. 

 

7. Tämän tutkimuksen perusteella potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus huo-

mioidaan melko hyvin leikkaussalin säteilytoiminnan yhteydessä. Leikkaussaleissa 

vaikuttaisi olevan hyvin tiedossa, että sikiön suojeleminen säteilyltä on tärkeää, 

mutta vielä tulisi varmistaa myös se, että raskaana oleva suojautuu säteilyltä riittä-

vällä tavalla esimerkiksi poistuessaan leikkaussalista läpivalaisun ajaksi, ja ettei si-

kiölle asetettu annosraja ylity loppuraskauden aikana.   

 

8. Tämän tutkimuksen perusteella leikkaussalihenkilökunnan tiedot ja taidot optimoida 

omaa tai potilaan säteilyaltistusta näyttäisivät olevan melko heikot, minkä vuoksi 

leikkaussaleissa näyttäisi olevan tarve konkreettiselle käytännön ohjaukselle säteily-

turvallisiin toimintatapoihin.    
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Mittarin rakentaminen 

 

Kyselytutkimuksessa koko tutkimusaineisto hankitaan mittarin avulla eli tutkimuksen 

luotettavuus perustuu mittarin luotettavuuteen (Polit & Beck 2012, Metsämuuronen 

2009). Valmiin mittarin käyttö olisi parantanut tutkimuksen luotettavuutta, sillä sen re-

liabiliteetti ja validiteetti olisi jo testattu (Metsämuuronen 2006a), mutta koska aihetta ei 

ole aikaisemmin Suomessa tutkittu, oli mittarin rakentaminen välttämätöntä. Mittarin 

luomisessa käytettiin apuna Metsämuurosen (2006a) mainitsemia neljää vaihetta: tutki-

jan omaan järkeilyyn perustuvaa alustavaa mittarin luonnostelua, mittarin eri osioiden 

kriittistä tarkastelua, mittarin esitutkimusta eli esitestausta ja revisiota eli esitestauksessa 

ilmenneiden mahdollisten virheiden ja epäkohtien korjausta. Tästä hieman poiketen mit-

tarin luominen aloitettiin siitä, että Säteilyturvakeskus esitti kyselyyn sisällytettävät ai-

healueet. Noiden aihealueiden pohjalta tutkija laati mittarille rungon, josta kehittely jat-

kui vaiheittain tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen ja työnohjaajien kanssa. Mit-

tarin yläkäsitteenä ovat ”säteilyn käyttötavat”, jonka operationalisoinnin myötä saatiin 

seitsemän säteilyn käyttötapoja kuvaavaa sisältöaluetta: Leikkaussalin säteilynkäyttöor-

ganisaatio, Säteilynkäyttö leikkaussalissa, C-kaaren tekniikka, Henkilöannostarkkailu, 

Säteilysuojainten käyttö, Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus ja Säteilyturval-

lisuus leikkaussalissa.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa keskeisiksi tekijöiksi nousevat reliabiliteetti ja 

validiteetti (Polit & Beck 2012, Metsämuuronen 2009, Hirsjärvi ym. 2007). Validiteetti 

jaetaan tyypillisesti ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoite-

taan tutkimuksen yleistettävyyttä tiettyyn ryhmään, ja siihen liittyy olennaisesti tutki-

musasetelma ja otanta, joiden avulla minimoidaan validiteetin uhkia. Ulkoista validi-

teettia voidaan arvioida kysymällä onko tutkimus yleistettävissä, ja jos on, niin mihin 

ryhmiin? (Metsämuuronen 2009.) Tämä tutkimus on valtakunnallinen kokonaistutki-

mus, joten tutkimus on melko hyvin yleistettävissä suomalaisten leikkaussaliyksiköiden 

säteilyn käyttötapoihin. Tuloksia ei ole kuitenkaan mielekästä yleistää täysin, sillä vas-

tausprosentti jäi varsin alhaiseksi (35 %). Toisaalta kyseinen vastausprosentti on juuri 

verkkokyselylle tyypillinen (Hirsjärvi ym. 2007). 
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Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotettavuutta. Sisäistä validiteet-

tia voidaan arvioida muun muassa seuraavilla kysymyksillä: Ovatko tutkimuksen käsit-

teet oikeita? Onko mittari muodostettu oikealla tavalla? Mittaako mittari sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata? Mitkä tekijät voivat vastaustilanteessa heikentää tutkimuksen luo-

tettavuutta? (Metsämuuronen 2009.) Sisällön validiteettia tarkasteltaessa kiinnitetään 

huomiota myös siihen, ovatko mittarissa ja tutkimuksessa yleensä käytetyt käsitteet teo-

rian mukaiset, ovatko ne oikein operationalisoitu ja kattavatko käsitteet tutkittavan ilmi-

ön riittävän laajasti (Metsämuuronen 2006a).  

 

Mittarissa käytetyt käsitteet ovat oikeat, sillä mittarin kehittelyyn osallistui Säteilytur-

vakeskuksen puolesta alan asiantuntijat ja näiden lisäksi työn ohjaajat ja tutkija, jotka 

ovat koulutukseltaan myös röntgenhoitajia. Apuna käytettiin myös lakeja ja asetuksia 

sekä säteilyturvallisuusohjeita, joissa termistö on oikea. Mittarin kehittelyssä sen eri 

osioiden kriittinen tarkastelu oli pidempi vaihe, jossa sisältövaliditeettia testattiin useita 

kertoja Säteilyturvakeskuksen ja työnohjaajien antaessa palautetta ja korjausehdotuksia, 

jotka tutkija toteutti. Näin ollen mittarin sisältövaliditeettia on testattu koko mittarin ke-

hittelyn ajan, joka kesti lähes vuoden. Nämä seikat parantavat merkittävästi mittarin si-

sältövaliditeettia. Vastaustilanteessa tutkimuksen luotettavuutta ovat voineet heikentää 

vastaaja, joka ei todellisuudessa osallistu leikkaussalin säteilynkäyttöön tai muuten ole 

tietoinen leikkaussalin säteilytoiminnasta, pitkä kyselylomake, joka on saattanut väsyt-

tää vastaajan, kyselyssä kysytyt asiat, jotka eivät ole olleet helposti saatavilla tai edes 

kirjattuina tai esimerkiksi kiire, jolloin vastaaja on vastannut kyselyyn vain hätäisesti. 

Toisaalta vastaajilla oli mahdollisuus tallentaa vastaukset, ja jatkaa vastaamista myö-

hemmin. Lisäksi usean yksikön kohdalla vastaajia oli kaksi.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta: mikäli tutki-

mus on toistettavissa, on sen reliabiliteetti hyvä. Hyvä reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuk-

sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2007.) Mittarin kysymykset 

koskivat yleisiä leikkaussalien säteilynkäyttöön liittyviä toimintatapoja, ei siis kenen-

kään yksittäisten henkilöiden toimintatapoja tai mielipiteitä. Tällöin vastausten ei pitäisi 

vaihdella vastaajan mukaan. Se on kuitenkin mahdollista, mikäli vastaajana ei ole esi-

merkiksi pyynnöstä huolimatta ollut leikkaussalin säteilynkäyttöön säännöllisesti osal-

listuva henkilö.  
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Kyselylomake suunniteltiin aluksi Word-ohjelmalla, minkä jälkeen se siirrettiin sähköi-

seen muotoon Säteilyturvakeskuksen toimesta. Kyselylomakkeen siirtäminen sähköi-

seen muotoon Surveypal-ohjelmaan ei sujunut ongelmitta. Siirron yhteydessä Säteily-

turvakeskus joutui muokkaamaan mittarin rakennetta siten, etteivät kaikki kysymykset 

olleet enää alkuperäisessä tutkijan tekemässä muodossa. Sähköisessä muodossa olevaa 

mittaria kuitenkin tarkistettiin ja muokattiin vielä paremmaksi tutkijan, Säteilyturvakes-

kuksen ja työnohjaajien toimesta. Lisäksi sähköinen mittari esitestattiin vasta kun kaikki 

osapuolet olivat siihen tyytyväisiä. 

 

Kun uusi mittari luodaan tiettyä tutkimusta varten, perustuu tutkimuksen luotettavuus 

täysin mittarin luotettavuuteen. Pitkä mittari on usein luotettavampi kuin lyhyt mittari. 

(Metsämuuronen 2006a.) Tässä tutkimuksessa käytetyn mittarin pituutta kerrytti siihen 

sisällytetyt seitsemän säteilynkäytön osa-aluetta, mutta mittarin luotettavuutta ei pyritty 

lisäämään kysymällä samoja asioita useampaan kertaan esimerkiksi käänteisillä kysy-

myksillä. Mittarin käytön taustalla on ajatus, että tutkittavaa ilmiötä voidaan havainnoi-

da mahdollisimman objektiivisesti (Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012), mihin 

tässä tutkimuksessa pyrittiin, koska leikkaussalien säteilyn käyttötavoista haluttiin pe-

rustietoa. Kehitetyllä mittarilla ei saatu täysin selville tutkittavan ilmiön todellista luon-

netta, mihin ei pyrittykään, mutta mittarin avulla voitiin toteuttaa laaja, kartoittava ko-

konaistutkimuksena ja näin ollen tutkimustulokset ovat melko laajasti yleistettävissä 

(Metsämuuronen 2009). 

 

Tutkimuksen luotettavuutta saattoi heikentää se, että mittarin luominen aloitettiin niin 

sanotusti tyhjästä, ja mittarista tuli kaiken kaikkiaan varsin laaja. Mittarissa on jonkin 

verran avoimia kysymyksiä juuri sen vuoksi, ettei tutkittavista asioista ollut ennakkotie-

toa. Mittarin seitsemässä osa-alueessa on yhteensä 55 muuttujaa. Mittarin laajuus on 

voinut vaikuttaa mittarin luomiseen osallistuneiden kokonaisuuden hahmottamiseen, 

vaikka sitä ei olisi tiedostanutkaan. Tutkimusaineisto kerättiin tutkijan, opinnäytetyön 

ohjaajien ja Säteilyturvakeskuksen yhdessä suunnitteleman mittarin avulla, joten asian-

tuntijapaneeli on ollut mukana mittarin suunnittelussa alusta lähtien. Mittarin tekemi-

seen osallistui yhteensä viisi henkilöä. Tämä on merkittävästi parantanut mittarin sisäl-

tövaliditeettia. Mittarin luotettavuustestaus on siis jatkunut koko mittarin kehittelyn 

ajan: asiantuntijapaneeli on tarkistanut mittarin ja antanut säännöllisesti palautetta ja 
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korjausehdotuksia tutkijalle, minkä pohjalta mittaria on paranneltu yhä uudelleen ja uu-

delleen kunnes kaikki osapuolet ovat olleet siihen tyytyväisiä.  

 

Mittaaminen ja vastaajat 

 

Suurissa massatutkimuksissa katoon varaudutaan jo ennalta kasvattamalla otoskokoa 

(Metsämuuronen 2006b), mikä ei kuitenkaan ollut tässä kokonaistutkimuksessa mahdol-

lista. Kato oli varsin suuri vastausprosentin jäädessä 35 prosenttiin, mikä kuitenkin on 

tyypillistä verkkokyselylle (Hirsjärvi ym. 2007). Vastausprosentti voitiin määrittää vain 

julkisen sektorin yksiköiden osalta, koska niiden kokonaislukumäärä voitiin arvioida. 

Vastausprosentin ulkopuolelle jäi kuitenkin yksityisen sektorin leikkaussaliyksiköitä, 

koska niiden kokonaislukumäärää oli mahdoton arvioida, eikä esimerkiksi Säteilyturva-

keskuksella ole olemassa rekisteritietoa kaikista säteilyä käyttävistä leikkaussaliyksi-

köistä.  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien valikoituminen on siis saattanut vaikuttaa tutkimustu-

loksiin (Metsämuuronen 2006b), ja keskeistä on se, onko vastaamatta jättäneiden yksi-

köiden joukossa paljon yksiköitä, joiden toimintatavat säteilynkäytön osalta eivät ole 

täysin vaaditulla tasolla. Jos näin on käynyt, antavat tutkimustulokset positiivisemman 

kuvan leikkaussalien säteilyn käyttötavoista kuin se todellisuudessa on, ts. leikkaussali-

en säteilyn käyttötavat olisivat todellisuudessa vielä heikommalla tasolla. Tutkimustu-

loksia ei ole mielekästä täysin yleistää kaikkia suomalaisia leikkaussaliyksiköitä koske-

vaksi, mutta ne antavat selkeitä viitteitä todellisesta tilanteesta. Jokaisessa seitsemässä 

osa-alueessa vastauksista heijastuu osaamisen puute. Tätä voidaan perustella sillä, että 

suurten yksiköiden (keskussairaala, yliopistollinen sairaala) ja pienten yksiköiden (ent. 

aluesairaalat ja yksityisen sektorin yksiköt) leikkaussaliyksiköiden välillä ei havaittu 

eroavaisuuksia säteilyn käyttötavoissa, mutta vastanneiden yksiköiden joukossa oli kui-

tenkin enemmän julkisen sektorin leikkaussaliyksiköitä. 

 

Ennen varsinaisten kyselyjen lähettämistä leikkaussaliyksiköihin tehtiin ennakkokysely 

vastaajien motivoimiseksi osallistua laajaan kyselyyn. Lisäksi yksiköitä motivoitiin 

osallistumaan, sillä vastanneet yksiköt saivat käyttöönsä omat vastaukset, joita on mah-

dollista verrata yleiseen valtakunnalliseen tasoon. Vastaajamäärän raju putoaminen (ks. 

luku 4.1) suhteessa tutkimukseen mukaan ilmoittautuneisiin voi selittyä useilla tekijöil-
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lä. Tutkimukseen ei ollut mahdollista vastata anonyymisti, mikä on saattanut erkaannut-

taa erityisesti sellaiset yksiköt, jotka tiedostavat toiminnassaan olevan puutteita. 

Anonymiteetin puuttumisen vuoksi on voinut pudota myös sellaisia yksiköitä, joissa on 

tiedostettu tutkimukseen osallistujan oikeus anonymiteettiin. Lisäksi kyselylomake oli 

varsin pitkä, ja heti kyselyn alkuosassa selvitettiin leikkaussalihenkilökunnan säteily-

suojelukoulutusmääriä, mikä on saattanut karkottaa vastaajia. Yksiköissä on voitu myös 

katsoa, että laajaan kyselyyn vastaaminen veisi liikaa aikaa.  

 

Toisaalta ennakkokyselyn perusteella mukaan ilmoittautuneiden yksiköiden määrä vies-

tii kiinnostuksesta aihetta kohtaan, sillä leikkaussaleissa säteilynkäyttöön voidaan kokea 

liittyvän monenlaisia ongelmia tai osaamisen riittämättömyyttä. Kyselyn tuloksista lu-

vattu yksikkökohtainen palaute on voinut houkutella yksiköitä mukaan, mutta kyselyn 

laajuus on voinut karsia vastaajia varsinaisessa vastausvaiheessa. Sellaiset yksiköt, joi-

den säteilytoiminnassa ei ole moitteelle sijaa, ovat voineet jättää osallistumatta esimer-

kiksi juuri ajan puutteen vuoksi.  

 

Kyselytutkimuksen luotettavuus on täysin kyselylomakkeen varassa (Metsämuuronen 

2009), ja tämän lisäksi kyselyyn vastaaja on tutkimuksen luotettavuuden suhteen avain-

asemassa. Ennakkokyselyssä ja varsinaisessa mittarissa pyydettiin, että kyselyyn vastai-

si henkilö, joka todellisuudessakin osallistuu säännöllisesti yksikössä säteilynkäyttöön. 

Mikäli näin on toimittu, on todennäköisempää, että tutkittavista ilmiöistä on saatu luo-

tettavampaa tietoa. Vaikka kysymykset koskivat yleisesti leikkaussalin säteilynkäyttöä 

ja vastaajiksi toivottiin säännöllisesti säteilynkäyttöön osallistuvia henkilöitä, on tästä 

huolimatta saatu vain yhden tai kahden henkilön näkemys asiasta, mikä on saattanut 

vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen. Erityisesti siinä tapauksessa jos vastaaja on 

syystä tai toisesta vääristänyt vastaustaan tai jos hän on vastannut, vaikka tieto ei ole ol-

lut varmaa. Tutkija ei voi myöskään tietää kuinka hyvin vastaaja on lomakkeen täyttä-

miseen paneutunut tai vastaamiseen tarvittavaan taustatietoon eli kuinka varmaa annettu 

tieto on. 

 

Analyysin luotettavuus 

 

Tutkimusaineiston analyysi on selostettu kappaleessa 4.3 (s. 32). Aineiston analysoin-

nissa edettiin kolmivaiheisesti: aluksi tiedot tarkistettiin, minkä jälkeen arvioitiin niiden 
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täydentämisen tarpeellisuus ja lopuksi aineisto järjestettiin analysointia varten (Hirsjärvi 

ym. 2007). Aineiston analyysin luotettavuutta vahvistaa tilastoasiantuntijan ohjaus ai-

neiston järjestelyyn ennen aineiston analyysin aloittamista. Lisäksi tutkija sai käyttöön-

sä tutkimusaineiston aluksi Excel-tiedostoon tiivistettynä, mutta myöhemmin myös al-

kuperäiset vastaajilta palautuneet kyselylomakkeet, mikä on merkittävästi parantanut 

analysoinnin luotettavuutta. Excel-tiedostoissa eri yksiköiden antamia vastauksia oli 

vaivatonta vertailla, ja alkuperäisiä kyselylomakkeita oli mahdollista käyttää analysoin-

nin tukena. Alkuperäiset lomakkeet paljastivat myös mahdolliset epäloogisuudet ja risti-

riidat yksiköiden vastauksissa. 

 

Analyysin luotettavuutta on parantanut se, että aineiston analysointi (muuttujien frek-

venssit ja prosenttiosuudet) oli tekniikaltaan yksinkertaista. Tilastotieteen asiantuntija 

ohjasi tutkijaa aineiston koodaamisessa analysoitavaan muotoon sekä antoi neuvoja tu-

losten esitystapaan. Analyysin luotettavuutta puolestaan saattaa heikentää se, että aineis-

to oli varsin laaja, se sisälsi paljon muuttujia, mm. ammattiryhmät oli koodattava ennen 

analyysiä ja tutkija teki analysoinnin yksin. Jokaisessa analyysin vaiheessa tutkija on 

kuitenkin pyrkinyt parhaaseen mahdolliseen tarkkuuteen, mikä ei poissulje inhimillisiä 

virheitä. Analyysin jälkeen tulokset on tarkastettu, ja esimerkiksi kuvioita on parannet-

tu. 

 

6.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) (2002) on antanut suositukset hyvästä tie-

teellisestä käytännöstä. Jotta hyvä tieteellinen käytäntö toteutuu tutkimuksen teossa, on 

läpi tutkimusprojektin noudatettava eettisesti kestäviä periaatteita, kuten rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien 

on oltava eettisesti kestäviä. Avoimuus on myös keskeistä tutkimuksen teossa. (TENK 

2002.) Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) yh-

tenä tehtävänä on laatia aloitteita, antaa lausuntoja ja suosituksia erilaisista sosiaali- ja 

terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä. Keskeisenä tehtävänä on myös herättää 

näitä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua. (Valtioneuvosto 2009.) Tut-

kimuksen eettisten periaatteiden tunteminen ja niiden huomioiminen tutkimuksessa on 

jokaisen tutkijan omalla vastuulla. Tutkimuksen teossa on noudatettava hyvää tieteellis-
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tä käytäntöä, jotta tutkimus on eettisesti kestävä. Lisäksi on huomioitava, että jo tutki-

musaiheen valinta on eettinen ratkaisu. (Hirsjärvi ym. 2007, Polit & Beck 2012.) 

 

Tutkimus on kokonaistutkimus, joten tutkijan kiinnostuksen kohteena ovat olleet kaikki 

suomalaiset leikkaussaliyksiköt, ja tiedot kaikista niistä sisältöalueista, jotka mittariin 

sisällytettiin. Tämän tutkimuksen toteutus on tieteellisen tutkimuksen ja valvovan vi-

ranomaisen tekemän tutkimuksen kompromissi, mikä on saattanut heikentää eettisyyden 

toteutumista tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Valvovan viranomai-

sen ja tutkijan tietoon tuli mistä yksiköstä kukin vastaus tuli, sillä kyselylomakkeessa 

tiedusteltiin vastaavan yksikön säteilynkäytön turvallisuusluvan numeroa. Tämän iden-

tifioinnin avulla vastaukset ja vastaava yksikkö voitiin yhdistää, mikä mahdollisti sen, 

että tutkimukseen osallistuneet yksiköt saivat omaa yksikköä koskevat tulokset tietoon-

sa. Tutkijan intresseihin ei kuulunut tieto turvallisuuslupanumerosta, eikä näin ollen sii-

tä, mikä yksikkö on kunkin vastauslomakkeen palauttanut. Mikäli vastanneet yksiköt 

eivät olisi olleet Säteilyturvakeskuksen ja tutkijan tiedossa, yksikkökohtaisen palautteen 

antaminen ei olisi ollut mahdollista. Nyt vastaajien anonymiteetti ei toteutunut, mutta se 

tuotiin selkeästi ilmi vastaajille sekä ennakkokyselyssä että varsinaisen kyselyn saat-

teessa (liitteet 3 ja 4). Olennaista on se, että tutkimukseen osallistuneet yksiköt saivat tu-

lokset oman toimintansa kehittämiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen, mikä voi pa-

rantaa potilaan ja leikkaussalihenkilökunnan säteilyturvallisuutta. 

 

Vaikka anonymiteetti ei tässä tutkimuksessa toteutunut, niin eettinen ongelma on myös 

se, että leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelukoulutus on riittämätöntä toteuttamaan 

läpivalaisuohjattuja leikkaussalitoimenpiteitä niin säteilyturvallisesti kuin on mahdollis-

ta, vaikka lailla potilaan asemasta ja oikeuksista on pyritty varmistamaan potilaiden hy-

vä hoito (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785). Anonymiteettiasian yhtey-

dessä on lisäksi huomioitava se, ettei tutkimuksessa oltu kiinnostuneita yksittäisistä 

henkilöistä tai heidän toiminnastaan, vaan yleisestä säteilynkäytön tilanteesta leikkaus-

saliyksiköissä.  

 

Voi olla vaikeaa tunnistaa, milloin suostuttelu muuttuu pakottamiseksi, ja ongelmia voi 

syntyä siitäkin, jos tutkimukseen osallistumisesta luvataan palkkio (Hirsjärvi ym. 2007). 

Ennakkokyselyn ja tutkimustuloksista luvatun koosteen tarkoituksena oli houkutella 

leikkaussaliyksiköitä mukaan tutkimukseen, jotta tutkimusaineistosta saataisiin mahdol-
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lisimman kattava, ja jotta yksiköt kiinnostuisivat säteilyturvallisuuden kehittämisestä 

saadessaan omaa yksikköä koskevat tulokset suhteessa yleiseen valtakunnalliseen ta-

soon. Tässä tapauksessa vastaamisesta luvattu ”palkkio” auttaa leikkaussaliyksiköitä ar-

vioimaan omaa säteilytoimintaansa. Ennakkokysely oli sävyltään neutraali, eikä siinä 

painostettu vastaanottajaa. Lisäksi tutkija on pyrkinyt toteuttamaan omassa työskente-

lyssään hyvää tieteellistä käytäntöä, ja huomioimaan sen läpi tutkimuksen teon. Tutki-

musaineisto on paitsi tutkijan, myös Säteilyturvakeskuksen käytössä. Tutkija on osal-

taan pitänyt huolen siitä, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tutkimusaineistoon.  

 

Tutkimuksen teossa keskeistä on uuden tiedon tuottaminen (Pelkonen & Louhiala 

2002), mikä on toteutunut tässä pioneeritutkimuksessa. Sen sijaan on pyrittävä välttä-

mään tieteen joutokäyntiä, jossa tutkimukset ovat teknisesti ja muodollisesti moitteet-

tomia, mutta ne eivät anna uutta tietoa tai ratkaise yhtään ongelmaa. Tieteen joutokäynti 

on pakonomaisen tulosten tekemisen aiheuttama vakava eettinen pulma. (Pelkonen & 

Louhiala 2002.) Tämä tutkimus on antanut uutta, kaivattua ja kattavaa tietoa suomalais-

ten leikkaussalien säteilyn käyttötavoista. Tutkimus on osoittanut myös sen, että leikka-

ussalien säteilyn käyttötavoista tarvitaan lisää tutkimusta leikkaussalien säteilytoimin-

nan kehittämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

6.4 Jatkotutkimushaasteet 

 

Tämä tutkimus on tien avaaja, jonka tulosten perusteella voidaan toteuttaa tarkempia 

jatkotutkimuksia. Pelkästään tämän tutkimuksen perusteella ei siis voida kertoa koko to-

tuutta suomalaisten leikkaussalien säteilyn käyttötavoista. Aiheena leikkaussalien sätei-

lynkäytön tutkiminen on haasteellinen, sillä liikuteltavien C-kaarten käyttöpaikkojen 

kirjo on laaja. Lisäksi ei ollut tiedossa, mitkä kaikki ammattiryhmät osallistuvat sätei-

lynkäyttöön ja kuinka paljon. Tiedossa ei edes ollut minkä kaikkien toimenpiteiden yh-

teydessä säteilyä leikkaussaleissa käytetään. Kyseessä on siis tutkimus, jolla lähdettiin 

kartoittamaan leikkaussalien säteilynkäyttöön liittyviä perusasioita.  

 

Nyt mittarilla, johon kuului seitsemän sisältöaluetta, tavoiteltiin laajaa kartoitusta leik-

kaussalien säteilyn käyttötavoista, mutta jatkossa voisi olla aiheellista tutkia tarkemmin 

kyseisiä sisältöalueita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella lähinnä prosent-
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tiosuuksia ja frekvenssejä eri sisältöalueiden muuttujia koskien. Tutkimuksen antama 

tieto kattaa laajasti leikkaussalien säteilyn käyttötavat, mutta käsittelee pelkästään pro-

sentteja ja frekvenssejä. 

 

Leikkaussalihenkilökunnan säteilynkäytön osaaminen on tämän tutkimuksen perusteella 

puutteellista, joten se on tärkein jatkotutkimushaaste. Jatkotutkimuksissa käytettäviä 

tutkimusmenetelmiä voisivat olla strukturoidun lomakkeen avulla toteutettu havainnoin-

ti tai piilohavainnointi, joiden avulla saataisiin vielä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa 

siitä, miten leikkaussaleissa todellisuudessa toimitaan. Videointi voisi olla myös hyvä 

tutkimusmenetelmä, koska tallennetta olisi mahdollisuus katsoa uudelleen ja uudelleen, 

jolloin päästäisiin suoraan syvällisempään ja luotettavampaan toimintatapojen tarkaste-

luun. Havainnointi avaisi aiheeseen aivan uudenlaisen näkökulman, sillä havainnoin-

tiajan ollessa riittävän pitkä havainnoitavat henkilöt tottuvat havainnoijaa, ja alkavat 

toimia kuten normaalistikin (Hirsjärvi ym. 2007). Sen etuina ovat välitön ja suora tieto 

esimerkiksi ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi ym. 2007). Havainnoin-

nin tai videoinnin tuoman tiedon perusteella leikkaussalihenkilökuntaa voitaisiin ohjata 

oikeisiin säteilyn käyttötapoihin käytännönohjauksen avulla. Tämä kuitenkin vaatii re-

sursseja.  

 

Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastasi pääsääntöisesti yksi tai kaksi henkilöä. Kyselytut-

kimus leikkaussalihenkilökunnan kokemasta säteilynkäytön osaamistasosta antaisi uu-

denlaista tietoa henkilökunnan omasta näkökulmasta. Kysely olisi hyvä toteuttaa siten, 

että vastaajan anonymiteetti pystyttäisiin toteuttamaan ehdoitta. Tällöin saataisiin luotet-

tavampaa tietoa leikkaussalihenkilökunnan kokemasta osaamistasosta ja mahdollisista 

keinoista sen parantamiseksi. Näin ollen kuunneltaisiin leikkaussalihenkilökuntaa itse-

ään, jolloin osaamisen kehittäminen olisi tehokkaampaa. Henkilökunnan näkökulmasta 

on kuitenkin huomioitava, että jos he eivät tiedä, mitä kaikkea tulisi osata, on myös 

hankalaa arvioida omaa osaamisen tasoa. Osaamisen tason arviointi on myös erittäin 

subjektiivista, mutta sitä voitaisiin käyttää toisena tutkimusmenetelmänä jonkin muun 

menetelmän ohessa. 

 

Jatkossa säteilynkäytön optimoinnista tulee saada sujuva osa leikkaussalitoimintaa. Las-

ten tutkimusten tarkempi tutkiminen on aiheellista huomioon ottaen toimenpideryhmän 

merkittävän osuuden kaikista tutkimuksista ja leikkaussalihenkilökunnan puutteellisen 
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säteilysuojelukoulutuksen ja -osaamisen. Puutteellisen säteilysuojeluosaamisen osoittaa 

erityisen hyvin kappaleessa 5.7 esitetyt tulokset leikkaussalihenkilökunnan osaamisesta 

oman ja potilaan säteilyaltistuksen optimoinnissa. Lasten tutkimusten tarkastelussa kes-

keistä olisi selvittää millaisia toimenpiteitä lapsille tehdään, kuinka suuria säteilyannok-

sia niistä aiheutuu, ovatko kaikki toimenpiteet oikeutettuja ja miten niitä voitaisiin op-

timoida paremmin.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi hyvä huomioida myös pienemmät säteilytoiminnan yksityis-

kohdat, jotka ovat kuitenkin säteilytoiminnan turvallisuuden kannalta merkityksellisiä. 

Tästä esimerkkinä se, ottavatko tehtäviin nimetyt henkilöt vastuuta heille nimetyistä 

tehtävistä tai onko heillä riittävä osaaminen tehtävistä huolehtimiseen (esim. C-kaaren 

laadunvarmistus), tai käytetäänkö pääsääntöisesti jatkuvaa läpivalaisua tosiasiallisesti 

niin paljon kuin tutkimustulokset antavat ymmärtää, ja onko sille olemassa todellista 

tarvetta. Ortopedisiä ja traumatologisia toimenpiteitä tehdään leikkaussaleissa eniten. 

Nämä sekä selkärankakirurgia kuuluvat niin sanottuun raskaaseen kirurgiaan, jossa sä-

teilyaltistukset ovat kohtalaisen suuria. Jatkossa voisi olla aiheellista myös näiden toi-

menpidetyyppien lähempi tarkastelu: toteutetaanko niitä säteilyturvallisesti, ja jos ei, 

niin millaisia parannuksia toimenpiteiden toteuttaminen vaatii.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että heikko säteilynkäytön osaaminen ja 

vähäinen säteilysuojelukoulutus, suurehko lasten toimenpiteiden lukumäärä ja kohtalai-

sen suuria säteilyaltistuksia aiheuttavat raskaan kirurgian toimenpiteet sekä läpivalaisun 

selkeä rooli osana leikkaussalitoimintaa aiheuttavat tilanteen, jossa säteilyturvallisuu-

delle asetetut vaatimukset eivät täyty. 
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Tutkimusongelmat: 

 

Millaiset säteilyn käyttötavat suomalaisissa leikkaussaleissa on? 

1. Miten leikkaussaliyksikön säteilynkäyttöorganisaatio on muodostettu? 

 1.1 Onko yksiköllä käytössään säteilynkäyttöön liittyvä laatukäsikirja, jossa on määritelty ja/tai ku-

vattu vastuujärjestelyt säteilynkäytön osalta? 

 1.2 Millaiset tehtävät säteilynkäyttöorganisaatioon kuuluville henkilöille on yksilöity? 

1.3 Millainen koulutus säteilynkäyttöorganisaatioon kuuluvilla henkilöillä on? 

1.4 Millainen on säteilynkäyttöön osallistuvien henkilöiden peruskoulutukseen kuuluneen säteilysuo-

jelukoulutuksen laajuus? 

1.5 Millaista säteilysuojeluun liittyvää täydennyskoulutusta leikkaussaliyksikön henkilökunta ammat-

tiryhmittäin on saanut organisaation sisällä viimeisten viiden vuoden aikana? 

1.6 Millaista säteilysuojeluun liittyvää täydennyskoulutusta leikkaussaliyksikön henkilökunta ammat-

tiryhmittäin on saanut organisaation ulkopuolella viimeisten viiden vuoden aikana? 

2. Miten säteilyä käytetään leikkaussalissa? 

2.1 Mikä oli leikkaussaliyksikön läpivalaisututkimusten kokonaismäärä vuonna 2011? 

2.2 Mikä oli C-kaarella otettujen, arkistoitujen kuvien lukumäärä vuonna 2011? 

2.3 Millaisten toimenpiteiden yhteydessä säteilyä käytetään leikkaussalissa? 

2.4 Kuinka paljon leikkaussalissa tehtiin läpivalaisututkimuksia lapsille vuonna 2011? 

2.5 Keitä kuuluu työryhmään, joka on tyypillisesti mukana läpivalaisututkimuksissa? 

2.6 Kuka valvoo säteilynkäyttöä toimenpiteiden aikana? 

2.7 Mitä säteilynkäyttöön liittyviä tietoja läpivalaisuohjatuista leikkaussalitoimenpiteistä kirjataan? 

2.8 Miten leikkaussaliyksiköissä kirjataan potilasannokset? 

2.9 Millaista läpivalaisutyyppiä leikkausaleissa käytetään eri läpivalaisututkimusten yhteydessä? 

2.10 Millaista annostasovalintaa leikkaussaleissa käytetään eri läpivalaisututkimusten yhteydessä? 

3. Millaisia ominaisuuksia leikkaussalissa käytettävissä C-kaarilaitteissa on? 

3.1 Millaiset läpivalaisuvalinnat läpivalaisulaitteessa on? 

3.2 Millaiset pulssausvaihtoehdot läpivalaisulaitteessa on? 

3.3 Onko laitteessa automaattinen pulssausnopeuden valinta? 

3.4 Millaiset annostasovalinnat läpivalaisulaitteessa on? 

3.5 Millainen kuvakentän rajausmahdollisuus läpivalaisulaitteessa on? 

3.6 Millainen kuvareseptori läpivalaisulaitteessa on? 

3.7 Onko läpivalaisulaitteessa irrotettava hila? 

3.8 Onko läpivalaisulaitteessa 3D-kuvantamismahdollisuus? 

3.9 Miten läpivalaisulaitteen huolto on toteutettu leikkaussaliyksikössä? 

3.10 Miten läpivalaisulaitteen laadunvarmistus on toteutettu leikkaussalissa? 

3.11 Minkä koulutuksen saanut henkilö tekee läpivalaisulaitteen laadunvarmistustestit? 
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4. Miten henkilöannostarkkailu toteutetaan leikkaussalissa? 

4.1 Millainen on leikkaussaliyksikön henkilökunnan säteilytyöluokitus? 

4.2 Onko leikkaussaliyksikössä käytössä henkilöannosmittareita tai ryhmäannosmittareita? 

4.3 Kenellä säteilynkäyttöön osallistuvilla on käytössään henkilökohtainen annosmittari? 

4.4 Kenellä säteilynkäyttöön osallistuvilla on käytössään ryhmäannosmittari? 

4.5 Työskenteleekö läpivalaisututkimusten yhteydessä henkilöitä, joilla ei ole lainkaan säteilyannos-

mittaria käytössä? 

4.6 Miten leikkaussalissa säteilytyöluokkaan A kuuluvien terveystarkkailu on toteutettu? 

4.7 Mikä taho huolehtii säteilyannosmittareiden vaihdosta leikkaussaliyksikössä? 

4.8 Mihin henkilöannosmittari on kiinnitetty kun se on käytössä? 

4.9 Onko henkilöannosmittareiden käyttötapa yhtenäinen leikkaussalihenkilökunnan keskuudessa? 

4.10 Missä henkilöannosmittareita säilytetään, kun ne eivät ole käytössä? 

4.11 Mihin ryhmäannosmittari on kiinnitetty, kun se on käytössä? 

4.12 Missä ryhmäannosmittaria säilytetään kun se ei ole käytössä? 

4.13 Kenelle ryhmäannosmittari(t) on kirjattu? 

4.14 Käytetäänkö leikkaussalissa hälyttäviä säteilyannosmittareita? 

5. Miten säteilysuojaimia käytetään leikkaussalissa? 

5.1 Millaisia säteilysuojaimia leikkaussaliyksikössä on saatavilla? 

5.2 Ovatko leikkaussalissa käytettävät säteilysuojaimet henkilökohtaisia? 

5.3 Onko kaikilla säteilynkäyttöön osallistuvilla yllään säteilysuojaimet läpivalaisun aikana? 

5.4 Miten säteilynkäyttöön osallistuvat henkilöt suojautuvat läpivalaisun ollessa päällä jos heillä ei 

ole yllään säteilysuojaimia? 

5.5 Miten säteilysuojaimia käytetään potilailla leikkaussalitoimenpiteiden yhteydessä? 

5.6 Onko säteilysuojainten käyttöön potilailla yhtenäinen ohjeistus? 

6. Miten raskaus huomioidaan läpivalaisuohjattujen leikkaussalitoimenpiteiden yhtey-

dessä? 

6.1 Miten leikkaussalissa toimitaan, jos potilas on raskaana? 

6.2 Miten leikkaussalissa toimitaan, jos henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa olevansa raskaana? 

7. Millainen säteilynkäytön turvallisuus leikkaussalissa on? 

7.1 Tehdäänkö yksikössä säteilynkäyttöön liittyvää itsearviointia? 

7.2. Millaisia vaikutuksia mahdollisilla itsearvioinneilla on ollut käytäntöön? 

7.3 Millaisessa säteilynkäytön tilanteessa leikkaussalihenkilökunta on kokenut onnistuneensa? 

7.4 Millaisessa säteilynkäytön tilanteessa leikkaussalihenkilökunta on kokenut epävarmuutta? 

7.5 Miten potilaan saamaa säteilyaltistusta voidaan vähentää läpivalaisuohjatun leikkaussalitoimenpi-

teen yhteydessä? 

7.6 Miten henkilökunnan saamaa säteilyaltistusta voidaan vähentää läpivalaisuohjatun leikkaussali-

toimenpiteen yhteydessä? 
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Agarwal A (2011) Radiation risk in 

orthopedic surgery: Ways to protect 
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Review-artikkeli potilaan ja 

henkilökunnan säteilysuoje-

lusta leikkaussalitoimenpi-

teissä. 

 

Artikkelissa on koottu kirjallisuudessa esitet-

tyjä keinoja potilaan ja henkilökunnan sätei-

lyaltistuksen optimoimiseksi leikkaussalitoi-

menpiteiden yhteydessä. 
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Review-artikkeli turvalli-
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Potilaalle ja henkilökunnalle 

aiheutuvia säteilyannoksia 

selvitettiin sääriluun murtu-

man ydinnaulauksessa, joka 

on tyypillinen läpivalaisuoh-

jattu toimenpide leikkaussa-

lissa.  

 

Sääriluun ydinnaulaus tehtiin 25 potilaalle lä-

pivalaisuohjauksessa. Säteilyannoksia mitat-

taessa käytettiin apuna ionisaatiokammiota, 

DAP-mittaria ja TLD-dosimetrejä. Toimenpi-

teen keskimääräinen kesto oli 101 minuuttia 

keskimääräisen läpivalaisuajan ollessa 72 se-

kuntia. DAP-arvo oli keskimäärin 75 

cGy·cm². Potilaan sukurauhasten pinta-annos 

jäi jokaisessa toimenpiteessä alle 8,8 mGy, 

mikä ei ole kontraindikaatio tutkimukselle. 

Tulosten myötä on tärkeää huomioida, ettei 

toimenpiteen tekijän vuosittainen annosraja 

ylity. Muun henkilökunnan on myös huoleh-

dittava riittävästi omasta suojautumisesta. 
 

 

Molyvda-Athanasopoulou E, Karlati-

ra M, Gotzamani-Psarrakou A, Kou-

louris Ch & Siountas A (2011) Ra-

diation exposure to patients and radi-

ologists during interventional proce-

dures. Radiation Protection Dosime-
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Potilaalle ja henkilökunnalle 

aiheutuva säteilyaltistus an-

giografioissa ja angioplasti-

oissa (pallolaajennus). 

 

Potilaan annokseen vaikuttaa mm. toimenpi-

teen kesto ja se, mitkä elimet ovat kuvausken-

tässä. Toimenpiteen tekijän altistus riippuu 

kuvausparametreista, toimenpiteen tyypistä ja 

vaativuudesta, sijainnista suhteessa säteily-

kenttään ja kokemuksesta. Silmän säteilyan-

nosta voidaan merkittävästi vähentää käyttä-

mällä säteilysuojalaseja. 
 

 

Reiman T, Pietikäinen E & Oedewald 

P (2010) Multilayered approach to 

patient safety culture. QSHC: Quality 

& Safety in Health Care 19(5): 1–5. 
 

 

Potilaan turvallisuuskulttu-

urin tasojen esittäminen.  

 

Potilaan turvallisuuskulttuuri voidaan määri-

tellä organisaation haluksi ja kyvyksi ymmär-
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Rehani MM & Ortiz-Lopez P (2006) 

Radiation effects in fluoroscopycally 

guided cardiac interventions – keep-

ing them under control. International 

Journal of Cardiology 109: 147–151. 

     
Säteilystä aiheutuvat haitat 

läpivalaisuohjatuissa sydän-

toimenpiteissä, ja keinoja 

niiden estämiseksi.    

 

Artikkelissa esitetään käytännön toimenpitei-

tä potilaan ja henkilökunnan altistuksen opti-

moimiseksi. Säteilystä aiheutuvat riskit tulee 

pitää kontrollissa. Kardiologit eivät ole tietoi-

sia millaisia säteilyriskejä heidän toteutta-

mansa toimenpiteet aiheuttavat potilaalle ja 

koko henkilökunnalle. Vaikka vakavia sätei-

lyvaurioita aiheutuu potilaalle harvoin, niistä 

useat ovat hengenvaarallisia. 
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Kardiologisista toimenpiteis-

tä aiheutuvia säteilyaltistuk-

sia selvitettiin Espanjassa 

kansallisesti.   

 

Selvityksen myötä koronaariangiografioille ja 

-toimenpiteille asetettiin väliaikaiset vertailu-

tasot. Sepelvaltimoiden pallolaajennuksista 

(PTCA) aiheutuneet potilasannokset jäivät al-

le IAEA:n suosittamien vertailutasojen. Selvi-

tyksessä kävi myös ilmi, että puolet tutki-

mukseen osallistuneista kardiologeista ei käy-

tä henkilöannosmittaria oikein.  
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al time. Benefits for interventional 

radiology. Radiation Measurements 
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Läpivalaisuohjatuista toi-

menpiteistä aiheutuvien an-

nosten arviointi on haasteel-

lista, koska annosmittareita ei 

käytetä säännöllisesti tai niitä 

käytetään säteilysuojainten 

alla. Ratkaisuna esitetään an-

nosmittausjärjestelmä, joka 

näyttää henkilökohtaisen sä-

teilyannoksen reaaliaikaises-

ti. 

 

DoseAware-annosmittausjärjestelmän avulla 

leikkaussalihenkilökunta näkee kukin oman 

altistuksensa reaaliaikaisesti toimenpiteen ai-

kana. Järjestelmän avulla henkilökunta oppii 

sijoittumaan salissa oikein läpivalaisun aika-

na, eri toimenpiteistä henkilökunnalle aiheu-

tuvat säteilyannostasot saadaan selville, eri 

työryhmien altistuksia voidaan verrata keske-

nään, ja näiden tietojen avulla voidaan mää-

rittää kriteerit henkilökunnan säteilyaltistuk-

sen optimoimiseksi. 
 

 

Widmark A & Friberg EG (2011) 

How ‘Do’s’ and ‘Don’t’s’ can be of 

significant importance in radiation 

protection: A case report. Radiation 

Protection Dosimetry, 147(1–2): 99–

101. 

 

 

Sydämentahdistimen laiton 

yhteydessä potilaalle aiheutui 

ihovaurio, minkä vuoksi ky-

seisen toimenpiteen poti-

lasannoksia alettiin selvittää. 

Toimenpiteiden toteuttamista 

seurattiin, ja henkilökuntaa 

ohjattiin säteilyturvallisem-

paan työskentelyyn. 
 

 

Käytännön ohjauksen myötä potilasannokset 

sydämentahdistimen laitossa laskivat merkit-

tävästi. Henkilökuntaa ohjeistettiin yksinker-

taisilla neuvoilla optimoidumpaan säteilyn-

käyttöön sydämentahdistimen laittamisen yh-

teydessä.  

 

 


