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Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa magneettikuvantamisessa työskentelevien rönt-

genhoitajien saamaa koulutusta ja heidän täydennyskoulutustarvettaan eri magneettiku-

vantamisen osa-alueilla, kuten magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvantami-

sen turvallisuus, magneettikuvan laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia mag-

neettikuvantamisessa. Tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka usein ja miten magneet-

tikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi järjestettävä magneettikuvantamisessa työs-

kenteleville röntgenhoitajille. Tavoitteena tutkielmalle oli magneettikuvantamisessa 

työskentelevien röntgenhoitajien täydennyskoulutuksen kehittäminen ja lisääminen. 

Lisäksi tavoitteena oli parantaa magneettikuvantamisen turvallisuutta ja osaamisen laa-

tua potilas huomioiden. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutki-

muksen otos koostui niistä magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista, 

jotka työskentelivät yliopisto- ja keskussairaaloiden magneettikuvantamisesta vastaavis-

sa magneettikuvausyksiköissä. Tutkimukseen osallistui 158 vastaajaa ja vastausprosent-

ti oli 43 %. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPPS Statistics tilasto-ohjelmalla ja laa-

dullisella sisällön erittelyllä. 

 

Magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista 65,8 % oli saanut magneet-

tikuvantamisen koulutusta ammattiin valmistumisen yhteydessä. Magneettikuvantami-

sen koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla kollegan antamana perehdytyksenä ja 

itsenäisen tiedon hankintana. Tulosten mukaan kaikilla magneettikuvantamisen osa-

alueilla on täydennyskoulutustarvetta. Eniten koulutusta tarvitaan magneettikuvan laa-

dussa ja optimoinnissa. Tärkeimpinä täydennyskoulutuksen muotoina pidetään laitetoi-

mittajien ja työnantajan järjestämää koulutusta. Näiden lisäksi kollegan antamaa pereh-

dytystä arvostetaan. Magneettikuvantamisen täydennyskoulutukseen tulisi osallistua 

kerran vuodessa. Verkko-oppimista ei Suomessa hyödynnetä magneettikuvantamisen 

täydennyskoulutuksessa. 

 

Terveydenhuollossa tarvittavaa koulutusta tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan entistä 

enemmän ja näin on myös magneettikuvantamisessa. Tulosten valossa pystytään mag-

neettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille järjestämään heidän tarpeitaan 

vastaavia koulutuksia. Näyttöön perustuva radiografia voisi olla yksi keino parantaa 

magneettikuvantamisessa esiintyvää koulutustarvetta. 

 

Avainsanat: Röntgenhoitaja, magneettitutkimus, magneettikuvantaminen, röntgenhoita-

jakoulutus ja täydennyskoulutus 

 

 



 

 

UNIVERSITY OF OULU 

Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Radiography 

  

ABSTRACT 

 

Moberg Katja: MRI RADIOGRAPHERS EDUCATIONS DEVELOP-

  MENT in VIEW of RADIOGRAPHERS 

 

Pro Gradu Thesis: 67 pages, 3 appendices (10 pages) 

November 2013 

______________________________________________________________________ 

The purpose of this study was to research the MRI radiographers' educations and con-

tinuing training in different MRI areas, such as basics magnetic resonance imaging, 

magnetic resonance imaging safety, magnetic resonance image quality and optimiza-

tion, as well as anatomy and pathology of the magnetic resonance imaging. Also the 

purpose of this study was to find out how often and how magnetic resonance imaging 

continuing training should be organized for MRI radiographers. The aim of this study 

was to continuing educations development and adding for MRI radiographers. In addi-

tion, the aim was to improve the safety of magnetic resonance imaging and skills in 

quality - keeping the patients in mind. 

  

The quantitative research data was collected by an electronic questionnaire. The sample 

consisted of MRI radiographers who worked in the magnetic resonance imaging units 

which are corresponding to university and general hospitals magnetic resonance imag-

ing. The study involved 158 radiographers and the response rate was 43 %. The data 

was analyzed by the IBM SPPS Statistics software and the qualitative content analysis. 

  

MRI radiographers had received magnetic resonance imaging training in radiographers' 

educations (65.8%). Most of the MRI training happening at the workplace was given by 

the colleagues. Also self-knowledge acquisition was used. The result reveals that there 

is need for continuing educations on all areas of MRI. The training is required for mag-

netic resonance image quality and optimization. The most important forms of continu-

ing education are MRI equipment suppliers and employers educations. Also the training 

given by colleagues is valued. MRIs continuing training should be given once a year. In 

Finland we are not able to utilize the online-learning of MRIs continuing training yet. 

 

In the future training needed in health care will increase. This is also the case in magnet-

ic resonance imaging. According to the results the continuing educations can be orga-

nized for in MRI radiographers when needed. Evidence-based radiography could be one 

way to meet the need for educations in the area of magnetic resonance imaging. 

 

Keywords: Radiographer, MRI, magnetic resonance imaging, radiographers' education 

and continuing education  
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1.  JOHDANTO 

Suomen terveydenhuolto on vuonna 2015 eläköitymisen kiihkeimmässä vaiheessa. Sa-

manaikaisesti eläköityminen ja tarve uuden väen kouluttamiseen lisää kiirettä tervey-

denhuollon toimipaikoissa. Kiirettä lisää myös käynnissä olevat mentorointi-ohjelmat, 

joiden tarkoituksena on varmistaa hiljaisen tiedon siirtyminen tuleville työntekijöille. 

Terveydenhuollossa uskotaan täydennyskoulutuksen merkittävään kasvuun ja vuoteen 

2015 mennessä varsinkin erikoistumisopintoja voitaisiin järjestää yhä enemmän työ-

paikkatasolla. (Lautamäki & Hietanen 2006, 10 - 13.) Hoitokäytäntöjen jatkuva muut-

tuminen lääketieteen, biotieteiden, terveystieteiden ja teknologian nopean kehittymisen 

myötä korostavat täydennyskoulutuksen merkitystä terveydenhuollossa (STM 2004). 

Kuvantaminenkin on muuttunut huomattavasti viimeisen 30 vuoden aikana kuvantami-

sen kapasiteetin kehittymisen myötä. Tämän kehityksen vuoksi useat sairaudet löyde-

tään kuvantamisen avulla helposti ja näin nopeutetaan potilaan hoitoon pääsyä sekä 

mahdollisesti tarvittavia leikkauksia. (Sousa 2011.) Suomessa ensimmäinen magneetti-

kuvauslaite otettiin käyttöön vuonna 1984 ja vuonna 2012 näitä laitteita oli käytössä jo 

117 (STUK 2013). Tämä herättää useita kysymyksiä siitä, millaista osaamista röntgen-

hoitajat tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa ja miten siihen päästään, sekä minkälaisia 

koulutuksellisia valmiuksia tarvitaan eli kuinka me voimme valmistautua tähän vaati-

vaan tehtävään (Sousa 2011). Magneettikuvantamista pidetään vaikeana oppia ja sen 

täydellinen ymmärtäminen on haasteellista (Ks. Kaasalainen 2007, 2-3). 

Röntgenhoitajan työtä ja siihen liittyvää magneettikuvantamista röntgenhoitajan näkö-

kulmasta on tutkittu jonkin verran. Kartoitusta magneettikuvantamisessa työskentelevi-

en röntgenhoitajien koulutuksesta ja täydennyskoulutustarpeesta eri magneettikuvanta-

misen osa-alueilla, ei aikaisemmin ole Suomessa tehty.  Timlin (2010, 98–99) esittää, 

että magneettikuvantamisessa työskentelevän röntgenhoitajan kvalifikaatiovaatimuksiin 

kuuluu potilaan kohtaaminen, kuvantaminen, magneettiosaston toiminta ja turvallisuus. 

Hänen mukaansa turvallisuuden huomioimista magneettikuvantamisessa voisi tutkia 

lisää. 

Niemi (2006, 105) ehdottaa yhdeksi jatkotutkimushaasteeksi sitä, kuinka hiljainen tieto 

(käytännön työssä havaittujen turvallisuutta edistävien ja ylläpitävien hyvien käytäntö-
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jen, tietojen, taitojen ja toimintamallien eteenpäin vieminen) välittyy ja mitä keinoja 

siihen tarvitaan, jotta tieto saadaan siirrettyä vanhemmalta nuoremmalle röntgenhoita-

jasukupolvelle. Hiljainen tieto voidaan liittää röntgenhoitajan osaamisen kehittämiseen 

ja Kurtti (2012a ja b) onkin tutkinut hiljaista tietoa ja työssä oppimista röntgenhoitajien 

työyhteisössä. Niemi (2006, 105) esittää jatkotutkimushaasteeksi myös turvallisuuskult-

tuurin ilmenemisen tutkimista röntgenhoitajan koulutuksessa ja perehdyttämisessä. 

Magneettikuvantamisessa työntekijän perehdyttämistä on tutkinut Savolainen (2004). 

Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien todellista tietämystä työs-

tään olisi kehitettävä. Heidän osaamisensa taso ei vakuuta. (Westbrook & Talbot 2009.) 

Täydennyskoulutus nähdään tärkeänä osana osaamisen kehittämisessä. Oman osaami-

sen kehittämisessä auttavat formaalin koulutuksen lisäksi perehtyminen oman alan tie-

teellisiin julkaisuihin ja tutkimuksiin, kuten näyttöön perustuvassa radiografiassa on 

tarkoitus. (Ks. Ahonen & Liikanen 2010a ja b, Hafslund ym. 2008 ja Marshall 2008.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöille 

tulee järjestää täydennyskoulutusta (STM:n asetus terveydenhuollon henkilöstön täy-

dennyskoulutuksesta 2003). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa magneettikuvantamisessa työskentelevi-

en röntgenhoitajien saamaa koulutusta ja heidän täydennyskoulutustarvettaan eri mag-

neettikuvantamisen osa-alueilla, kuten magneettikuvantamisen perusteet, magneettiku-

vantamisen turvallisuus, magneettikuvan laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia 

magneettikuvantamisessa. Tarkoituksena on myös selvittää, kuinka usein ja miten mag-

neettikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi järjestettävä magneettikuvantamisessa 

työskenteleville röntgenhoitajille. 

Tutkimuksen tavoitteena on magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien 

täydennyskoulutuksen kehittäminen ja lisääminen. Tavoitteena on lisäksi parantaa mag-

neettikuvantamisen turvallisuutta ja osaamisen laatua potilas huomioiden.  
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2.  MAGNEETTIKUVANTAMISESSA  TYÖSKENTELEVIEN  RÖNT-

GENHOITAJIEN  OSAAMISALUEET  JA  KOULUTUKSEN  KEHIT-

TÄMINEN 

Tässä kappaleessa esitellään röntgenhoitajien peruskoulutus ja magneettikuvantamisen 

osaamisvaatimukset teknisestä näkökulmasta katsottuna, joihin potilaan turvallinen ja 

laadukas magneettikuvantaminen nähdään perustuvan. Näiden lisäksi käsitellään rönt-

genhoitajien täydennyskoulutusta magneettikuvantamisesta osana osaamisen kehittä-

mistä. 

2.1. Röntgenhoitajien peruskoulutus 

Röntgenhoitajien koulutus aloitettiin Suomessa 1950-luvulla vuoden mittaisella rönt-

genteknillisen apulaisen kurssina ja siitä se on kehittynyt noin 3,5-vuotiseksi ammatti-

korkeakoulututkinnoksi. Tällä hetkellä röntgenhoitajaksi voi valmistua kuudesta am-

mattikorkeakoulusta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, 

Turussa ja Vaasassa. (Ks. Suomen röntgenhoitajaliitto 2013a.) Röntgenhoitaja toimii 

asiantuntijana radiografian ja sädehoidonalalla, kun potilaalle tehdään lääketieteellisiä 

kuvantamistutkimuksia ja toimenpiteitä tai hänen saadessa sädehoitoa. Röntgenhoitajal-

ta edellytetään muun muassa optimaalista lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoito-

menetelmien osaamista ja käyttöä, ihmisläheistä työskentelyä, tieto-, viestintä- ja auto-

maatiotekniikan osaamista sekä matematiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologian 

soveltamista sekä jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. (Metropolia 2010.) 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma koostuu 210 opintopisteestä. Se pitää sisäl-

lään muun muassa radiografiatyön ja sädehoidon perusteet sekä menetelmät, terveys-

alanperusosaamisen ja tutkimus- sekä kehittämisosaamisen. Koulutuksen tavoitteena on, 

että röntgenhoitajaksi valmistunut opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti tai työryh-

män jäsenenä, esimerkiksi magneettikuvantamisessa, ja hänellä on taito osallistua työ-

hönsä kuuluvaan monipuoliseen laatutyöhön. (Ks. OAMK 2013.) 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opetussuunnitelmat eri ammattikorkea-

kouluissa poikkeavat jonkin verran toisistaan ja magneettikuvantamisen koulutukseen 

käytettävät opintopistemäärät vaihtelevat sekä teorian että käytännönharjoittelun osalta. 



4 

 

Jokaisessa ammattikorkeakoulussa suuntaus kuitenkin on, että käytännönharjoittelua on 

enemmän, kuin itse teoriaa. (Ks. Metropolia 2013a, Novia 2013, TAMK 2013, Turku 

AMK 2013, OAMK 2013, Savonia 2013.) 

Magneettikuvantamisen opintojen teoriaosuuksissa painotetaan muun muassa asiakas-

lähtöisyyttä, kuvantamislaitteiston toimintaperiaatteiden tuntemusta ja magneettikuvan-

tamisen turvallisuutta. Topografinen anatomia, magneettikuvantamisessa esiin tulevien 

löydösten tuntemus, kliinisen fysiikan tietous ja tehosteaineiden turvallinen käyttö tuo-

daan esille röntgenhoitajan koulutusohjelmissa. Nämä taidot näkyvät tärkeänä osana 

magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajan arjessa. (Ks. Metropolia 

2013a, Novia 2013, TAMK 2013, Turku AMK 2013, OAMK 2013, Savonia 2013.) 

Osa magneettikuvantamisen koulutuksesta tapahtuu käytännönharjoittelujaksoilla, jotka 

suoritetaan julkisen- tai yksityisen terveydenhuollon magneettikuvantamisyksiköissä. 

(Ks. Metropolia 2013a, Novia 2013, TAMK 2013, Turku AMK 2013, OAMK 2013, 

Savonia 2013.) Käytännönharjoittelun tavoitteena on esimerkiksi, että röntgenhoitaja-

opiskelija osaa työryhmän jäsenenä suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida eri-ikäisten 

potilaiden kuvantamistutkimuksia. Opiskelijan tulisi myös vahvistaa suullista ja kirjal-

lista kielitaitoaan sekä kehittää tiedonhankintataitojaan vieraskielisiä lähteitä ja erilaisia 

viestimiä käyttäen. Yhtenä tavoitteena on, että opiskelija on kiinnostunut kuvantamis-

tutkimuksiin liittyvästä oppimisestaan, osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy kehit-

tämään itseään jatkuvasti. (TAMK 2013.) 

Röntgenhoitajan työtä tehdäkseen röntgenhoitajaopiskelijan tulee valmistuttuaan hakea 

Valviralta laillistusta ammattiinsa saadakseen oikeuden toimia laillistettuna terveyden-

huollon ammattihenkilönä. Röntgenhoitajana saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. 

(Valvira 2013). 

2.2. Röntgenhoitajien osaamisalueet magneettikuvantamisessa 

Magneettikuvantaminen perustuu vetyatomien ydinten magneettisiin ominaisuuksiin, 

jossa vety-ytimet ovat vuorovaikutuksessa ulkoisen magneettikentän kanssa, ja saatava 

magneettiresonanssisignaali on vety-ydinten lähettämää radiotaajuista sähkömagneettis-

ta värähtelyä. Perinteinen röntgenkuvaus taas perustuu röntgensäteilyn käyttöön. Mag-
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neettikuvantamisen vahvuuksia ovat sen erinomainen pehmytkudoskontrasti eikä siinä 

käytetä ionisoivaa säteilyä, mutta se on aikaa vievää ja kallista. (Jurvelin & Nieminen 

2005, 13–14, 58.) 

Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien työ on teoreettista ja käy-

tännöllis-teknistä asiantuntijuutta jota ohjaavat erilaiset tekijät. Se on prosessimaista ja 

siihen liittyy kiinteästi turvallisuusvastuu sekä optimoiva päätöksenteko. Työn yhtenä 

tarkoituksena on palvella terveydenhuollon toimintaympäristöä osana moniammatillista 

tiimityötä. Magneettikuvantaminen on tärkeä osa potilaan kokonaishoidon suunnittelua, 

jota voidaan tuottaa toiselle terveydenhuollon yksikölle. Näin toinen terveydenhuollon 

yksikkö saa tarvitsemaansa tietoa suunnitellakseen potilaan kokonaishoitoa. (Ks. Sorp-

panen 2006, 108–109.) 

Magneettikuvantamisen osa-alueita voidaan jaotella usealla eri tavalla. Westbrook ja 

Talbot (2009) ovat jaotelleet magneettikuvantamisen viiteen eri osa-alueeseen: mag-

neettiturvallisuus ja lääketieteellinen käsitteistö, magneetin perusperiaatteet, pulssise-

kvenssit ja kuvan kontrasti, kuvan optimointi sekä anatomia ja patologia. Timlin (2010) 

jaottelee magneettiosaamisen neljän eri osaamisalueen kautta. Näitä osaamisalueita ovat 

magneettiosaston toimintaan liittyvä osaaminen, potilaan kohtaamiseen liittyvä osaami-

nen, magneettikuvantamiseen liittyvä osaaminen ja turvallisuusosaaminen. 

Magneettikuvantamisen osaamiseen liitetään laitteiston hallinta, laadun valvonta, teo-

reettisen tiedon hallinta, kuvauksen asettelu, konsolityöskentely ja erilaiset kuvausta-

pahtumaan liittyvät tutkimukset sekä toimenpiteet. Potilaan kohtaamiseen liittyvään 

osaamiseen kuuluu potilaan kokonaisvaltainen asioiden hoito, palvelu, ohjaus ja hoita-

miseen liittyvä osaaminen. Magneettiosaston toimintaan liitettävään osaamiseen kuuluu 

laatuosaamista koko magneettiosaston toiminnan näkökulmasta. Magneettikuvantami-

sen turvallisuusosaamiseen liitetään fyysinen ja psyykkinen turvallisuus. (Timlin 2010, 

98–99.) 

Edellä mainittujen tutkimusten ja muun kirjallisuuden pohjalta tässä pro gradu-

tutkielmassa on käytetty seuraavanlaista jaottelua magneettikuvantamisen osa-alueista: 

magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvantamisen turvallisuus, magneettikuvan 

laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa. Tällä jaottelul-
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la on pyritty selkeyteen eri osa-alueiden suhteen potilasta unohtamatta. Teknisyys ko-

rostuu magneettikuvantamisessa, mutta potilaan "näkeminen" on oleellinen osa mag-

neettikuvantamisessa työskentelevän röntgenhoitajan työtä (Timlin 2010, 100). Mag-

neettikuvantamisen yhtenä tarkoituksena on olla osa moniammatillista tiimityötä ja tuo-

da esille magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien osaaminen. Mag-

neettikuvantaminen on osa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelua ja sitä halu-

taan tuottaa turvallisesti sekä taidokkaasti. (Ks. Sorppanen 2006, 108–109.) 

2.2.1. Magneettikuvantamisen perusteet 

Magneettikuvantaminen on lääketieteessä käytetty kuvantamismenetelmä, jonka avulla 

ihmiskehosta tai sen osista voidaan muodostaa kaksiulotteisia leikekuvia tai kolmiulot-

teisia kuvia. Magneettikuvantaminen perustuu kehossa olevien vetyatomien ytimien, 

protonien, ydinmagneettisiin ominaisuuksiin. Siinä ei käytetä ionisoivaa säteilyä, vaan 

röntgensäteiden sijasta kuvan muodostamiseen käytetään voimakasta ulkoista magneet-

tikenttää ja radiotaajuisia pulsseja. Näiden avulla potilaan kudokset saadaan antamaan 

kuvatiedon tuottamiseen tarvittavia heikkoja signaaleja. Nämä pulssit ja signaalit lähete-

tään ja vastaanotetaan tutkimuskohtaisesti optimoitujen kelojen kanssa. (Jokela ym. 

2006, 407–413. Ks. myös Kauppinen ym. 2008.) 

Magneettikuvantamiseen liittyy ydinmagneettinen resonanssi ja relaksaatio, magneetti-

kuvan muodostaminen, kuvaussekvenssit, kontrasti ja itse magneettikuvauslaite (Jurve-

lin & Nieminen 2005, 58–69). Nämä ovat ne asiat, jotka tässä pro gradu-tutkimuksessa 

liitetään osa-alueeseen magneettikuvantamisen perusteet lukuun ottamatta magneettiku-

van kontrastiosiota, joka on siirretty magneettikuvan laatu ja optimointi osion alle. 

Kliinisessä käytössä magneettikuvauslaitteet jaetaan kenttävoimakkuuksien perusteella 

matala- ja korkeakenttälaitteisiin. Näiden laitteiden staattinen magneettikenttien voi-

makkuus on kasvussa, kun 1,5 Teslan magneettikuvauslaitteita korvataan 3 Teslan 

magneettikuvauslaitteilla. Tutkimuskäytössä olevien magneettikuvauslaitteiden kenttä-

voimakkuudet voivat olla huomattavasti suuremmat. (Jurvelin & Nieminen 2005, 68 ja 

STUK 2013.) Kliinisessä käytössä olevat magneettikuvauslaitteet ovat nykyisin pää-

sääntöisesti korkeakenttälaitteita, joissa magneettikenttä synnytetään virralla, joka kier-

tää lähelle absoluuttista nollapistettä jäähdytetyissä suprajohteissa. Jäähdytys tapahtuu 
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helium-kaasulla. (Jauhiainen 2001a, Jurvelin & Nieminen 2005, 68 ja Crook & Robin-

son 2009, 352.) 

Magneettikuvan muodostamiseen käytetään ulkoista magneettikenttää, RF-pulssia (ra-

diotaajuuspulssi) ja kolmea erilaista gradienttikelaa (leikkeenvalinta-, vaihe- ja tajuus-

gradienttikelat). Näiden gradienttikelojen tarkoituksena on luoda toisiaan vasten olevat 

kohtisuorat magneettikentät. Leikkeenvalintagradienttikelaa ja RF-pulssia käyttämällä 

yhdessä voidaan valita haluttu leiketaso kuvauskohteesta. Kun taas käytetään vaihe- ja 

tajuusgradientteja, niin niiden avulla saadaan leiketasossa aikaan paikallinen muutos 

protonien Larmor-taajuudessa ja vaiheessa. Tämä puolestaan luo jokaiselle kuva-

alkiolle sille tyypillisen resonanssitaajuuden ja vaiheen yhdistelmän. Eli leikkeenpaik-

kaa valittaessa säädetään RF-pulssin taajuutta ja leikepaksuus taas määräytyy valitun 

virityspulssin taajuuskaistan ja gradienttikentän jyrkkyyden mukaan. Tämä gradienttike-

lojen toiminta saa aikaiseksi kuvauksen aikana kuultavan naksuttavan äänen. (Jurvelin 

& Nieminen 2005, 60.) 

Magneettikuvantamisessa yleisesti käytettävät lyhenteet TE (kaikuaika) ja TR (toistoai-

ka) liittyvät kuvaus- eli pulssisekvensseihin. Nämä pulssisekvenssit määrittelevät sen, 

kuinka magneettikenttägradientin käyttö, RF-pulssit ja FID-signaalin (sisältää jokaisen 

kuva-alkion vaihe- ja taajuuskoodatun paikkainformaation = spinkaiku) rekisteröiminen 

ajoitetaan magneettikuvauksessa. Yleisimpiä kuvaussekvenssejä ovat erilaiset spin-

kaikusekvenssit (spin echo = SE, fast spin echo = FSE ja turbo spin echo = TSE), gra-

dienttikaikusekvenssi (gradient echo = GE) sekä erilaiset FLASH- (= fast low angle 

shot) ja EPI-sekvenssit (= echo planar imaging). Myös lyhenteet T1- ja T2-

relaksaatioajat liittyvät kiinteästi magneettikuvan muodostumiseen. T1-relaksaatiolla 

tarkoitetaan ydinten ja niiden lähiympäristön välistä vuorovaikutusta, kun taas T2-

relaksaatio on sidoksissa ydinten väliseen vuorovaikutukseen. Nämä kaksi prosessia 

ovat riippumattomia toisistaan. (Jurvelin & Nieminen 2005, 60–65, Ks. Jauhiainen 

2001–2010.) 

Magneettikuvantamisen perusteisiin on usein liitetty muun muassa magneettikuvan 

kontrasti ja magneettikuvantamisen turvallisuus. Tässä pro gradu-tutkielmassa magneet-

tikuvantamisen turvallisuus on täysin omana kokkonaisuutenaan. Näin tälle tärkeälle 

asialle on voitu antaa enemmän huomiota.  
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2.2.2. Magneettikuvantamisen turvallisuus 

Magneettikuvantamisen fysiologiseen turvallisuuteen vaikuttaa kolme erityyppistä 

magneettikenttää joille ihminen altistuu: staattinen magneettikenttä, hitaasti muuttuva 

magneettikenttä eli gradientit ja radiotaajuinen magneettikenttä. Näiden magneettikent-

tien vuoksi magneettikuvantamiselle on olemassa niin sanottuja vasta-aiheita, jolloin 

magneettikuvausta ei voida toteuttaa. Näitä vasta-aiheita ovat erilaiset ferromagneettiset 

aiheet, kuten esimerkiksi jotkut proteesit, klipsit tai implantit ja metallisirpaleet. Myös 

osa tatuointiväreistä tai ripsien ja kulmakarvojen kestoväreistä saattavat sisältää metal-

liyhdisteitä, jotka hankaloittavat laadukkaan magneettikuvan saamista. Staattinen mag-

neettikenttä häiritsee elektronisia laitteita ja tämän vuoksi magneettitutkimusta ei tehdä 

henkilölle jolla on sydämentahdistin, defibrillaattori tai infuusiopumppu. (Huurto & 

Toivo 2000, 10 ja 24 sekä STUK 2013, Ks. myös Elmaoğlu & Çelik 2012, 97.) 

Kehossa ja vaatteissa olevat metalliset esineet huonontavat magneettikuvan laatua, mut-

ta ne voivat myös kuumeta aiheuttaen ympärillä olevien kudosten lämpenemistä tai ne 

voivat lähteä liikkeelle aiheuttaen erilaisia vakaviakin vaurioita. (STUK 2013.) Radio-

taajuisen magneettikentän sähkömagneettisen säteilyn myötä potilaan keho absorboi 

RF-energiaa, joka aiheuttaa kudosten kuumenemista. Tästä kuumenemisesta käytetään 

mittana lyhennettä SAR (=spesific absorption rate). Jokaiselle kuvattavalle henkilölle 

määritellään erikseen SAR-raja henkilön painoon suhteutettuna ja tämä raja ei saa ylit-

tyä. Jos tämä raja on ylittymässä, kuvaus tehdään pienemmällä RF-energialla ja voidaan 

vähentää esimerkiksi kuvattavien leikkeiden määrää. (Huurto & Toivo 2000, 59 ja Jär-

velin & Nieminen 2005, 68–69.) 

Yhtenä turvallisuustekijänä magneettitutkimushuoneessa ovat liikkeelle lähtevät esineet. 

Pahimmat vaaratilanteet ja tapaturmat ovat aiheutuneet juuri tästä, että magneettitutki-

mushuoneeseen tuotu metallia sisältävä esine on päässyt sinkoutumaan magneettikentän 

voimasta kohti magneettikuvauslaitetta aiheuttaen henkilövahinkoja. (STUK 2013, Ks. 

myös Huurto & Toivo 2000, 24–29.) Muun muassa tämän vuoksi magneettikuvanta-

mishuoneen oveen näkyvälle paikalle on syytä liimata erilaisia varoituskylttejä ja -kuvia 

niistä asioista, mitä huoneeseen ei saa viedä. Huomioitavaa on, että magneettikuvanta-

mista tekevät henkilöt ovat niin sanottuja portinvartijoita, jotka valvovat magneettitut-

kimushuoneeseen menijöiden turvallisuutta. (Elmaoğlu & Çelik 2012, 94.) Röntgenhoi-



9 

 

tajan rooli on merkittävä turvallisuuden toteutumisessa magneettikuvantamisessa ja sii-

hen liitetään vastuullisuus, sitoutuminen, huolellisuus, rohkeus ja tarkkuus (Timlin 

2010, 99). 

Magneettitutkimushuoneessa magneetin hajakenttien aiheuttama vetovoima on ennalta-

arvaamaton, koska sen voimakkuus muuttuu jyrkästi kuvauslaitteen ympärillä (Huurto 

& Toivo 2000, 28). Magneettikuvantamisessa henkilökunta ja muut magneettikuvaus-

huoneessa olevat henkilöt altistuvat magneettikuvauslaitteen hajakentille. Vaikka näillä 

hajakentillä ei nykytietämyksen mukaan ole pitkäaikaisia terveydellisiä haittavaikutuk-

sia, on niitä kuitenkin syytä välttää. Myöskään sikiön kehitykseen staattisella magneet-

tikentälle ei ole tieteellisen tiedon mukaan vaikutusta. On kuitenkin suositeltavaa, että 

raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana magneettitutkimushuoneeseen menoa 

vältetään. (STUK 2013. Ks. myös Huurto ja Toivo 2000, 44–45.)  

Magneettitutkimuksen kuvauskelat ja niistä lähtevät kaapelit pitää asetella niin, että ne 

eivät kosketa potilaan paljasta ihoa. On syytä välttää kaapeleiden joutumista silmukalle. 

Näin vältytään palovammoilta, joita saattaa syntyä kaapeleiden mahdollisesta kuume-

nemisesta. (Elmaoğlu & Çelik 2012, 96.) Merkittävä turvallisuustekijä magneettikuvan-

tamisen aikana on kuulon suojaaminen melulta, joka johtuu gradienttikelojen liikkeestä 

(Ks. Hari & Joensuu 2003, 2422). Melu on yksi syy, joka aiheuttaa pelkoa potilailla 

magneettikuvantamisessa. Pelkotiloista klaustrofobia on yleisin magneettikuvantami-

sessa ja siitä selvitäkseen potilaan tarvitsevat muun muassa enemmän tietoa kuvaukses-

ta ja henkilökunnan tukea. (Tiscler ym. 2008, 265–266. Ks. myös Huurto & Toivo 

2000, 33–34.) 

Varjoaineet ja niiden käyttö magneettikuvantamisen yhteydessä on hyvä ottaa huomi-

oon puhuttaessa magneettikuvantamisen turvallisuudesta. Yliherkkyys magneettikuvan-

tamisessa käytettäville varjoaineilla on vähäistä ja sitä käytetään niin pieniä määriä ker-

rallaan, ettei munuaisten vajaatoimintaa varsinaisesti huomioida. Jonkin verran mag-

neettivarjoaineiden käytön yhteydessä esiintyy pahoinvointia ja allergisia reaktioita. 

(Huurto & Toivo 2000, 33 ja Jurvelin & Nieminen 2005, 75.) Munuaisten vajaatoimin-

taa sairastavilla potilailla magneettikuvantamisessa käytettävä gadoliniumpohjainen 

varjoaine voi kuitenkin aiheuttaa munuaisperäistä systeemistä fibroosia. Tämä voi raa-

joissa aiheuttaa lihasten kiristymistä, jäykistymistä ja lyhenemistä, mutta se voi myös 
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aiheuttaa sisäelinten fibroosin tai jopa kuoleman. (Tertti ym. 2009, Ks. myös Elmaoğlu 

& Çelik 2012, 98–99.) 

Yksi vaaratekijä magneettikuvantamisessa on heliumkaasu, jota käytetään magneettiku-

vantamislaitteissa jäähdyttämiseen. Helium ei ole palonarkaa, mutta jos sitä pääsee 

magneettikuvaushuoneeseen, se alentaa huoneen happipitoisuutta. Magneettikuvaus-

huoneeseen päässeen heliumkaasun saattaa havaita valkoisina pilvinä tai sumuna mag-

neettikuvauslaitteen päällä. (Aalto-yliopisto 2012 ja Crook & Robinson 2009, 352.) 

2.2.3. Magneettikuvan laatu ja optimointi 

Magneettikuvan laatu on koko työyhteisön yhteinen asia. Kliinisellä kuvanlaadulla tar-

koitetaan yhden kuvan tai kuvakokonaisuuden soveltuvuutta potilaan tutkimukseen ja 

hoidon määrittelyyn. Huono kuvanlaatu voi aiheuttaa vääriä diagnooseja. Magneettiku-

vantamisessa kuvasarjojen tulee kattaa koko pyydetty alue ja kuvien tulee olla teknisesti 

onnistuneita. Avainasemassa hyvään kuvan laatuun on kunnolla toimiva, jatkuvasti 

huollettu ja kalibroitu laitteisto sekä motivoitunut henkilökunta. Potilaasta johtuvia 

(muun muassa vierasesine tai liike) kuvan laatua heikentäviä tekijöitä pystyy ammatti-

taitoinen henkilökunta vähentämään. (Järvenpää 2011.) 

Magneettikuvan laatuun vaikuttaa muun muassa kuva-alan tasaisuus, artefaktit, signaa-

likohinasuhde ja sen tasaisuus kuva-alassa, geometrinen vääristymä, leikepaksuus, leik-

keen sijainti, leiketason vääristymä, resoluutio ja kontrastikohinasuhde. Resoluutiolla, 

erottelukyvyllä, tarkoitetaan kuvan pienintä yksityiskohtaa ja sen täytyy olla niin riittä-

vä, ettei kuvanmuodostuksessa hävitetä tietoa kudosten yksityiskohdista. (Kaasalainen 

2007, 16.)  

Signaalikohinasuhteella (SNR) tarkoitetaan, että kuvan jokainen vokseli sisältää sekä 

signaalia että kohinaa eli signaalikohinasuhde = signaali/kohinalla. Magneettikuvassa 

epäselvyyttä ja sumeutta aiheuttaa pieni SNR ja tämän vuoksi kuvasta voi hävitä pieniä 

yksityiskohtia tai sen kontrasti voi hämärtyä. Signaalikohinasuhdetta voidaan parantaa 

kasvattamalla esimerkiksi leikepaksuutta, mutta tällöin on otettava huomioon kontrastin 

huonontuminen. Jos signaalikohinasuhdetta halutaan kasvattaa kuvakenttää/kuva-alaa 
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(FOV = field of view) suurentamalla, niin on huomioitava resoluution heikkeneminen 

kuvakoon suurentuessa. (Kaasalainen 2007, 17.) 

Magneettikuvantamisessa hyvä kuvan kontrasti on tärkeä tekijä oikeaan diagnoosiin 

pääsyssä ja tämä kuvausmuoto tuottaakin ainutlaatuisen hyvän pehmytkudoskontrastin. 

Magneettikuvan kontrastiin vaikuttaa protonitiheyden lisäksi eri kudostyypeissä eri no-

peudella tapahtuvien magnetoitumien T1- ja T2-relaksaatioiden aste lukuvaiheen hetkel-

lä. Eli näiden aikaparametrien avulla voidaan lähes rajattomasti muuttaa magneettiku-

van kontrastia eri kuvaussekvensseissä. Yhteenvetona magneettikuvan perusteet kappa-

leen kanssa voidaan magneettikuvan kontrastista todeta, että TR-aika määrittää T1-

relaksaatioasteen kuvassa ja TE-aika kuvan T2-painotuksen. Ihmiskehon kudosten väli-

nen kontrasti magneettikuvassa johtuu niiden erilaisista relaksaatioajoista ja protoniti-

heyksistä. Magneettikuvantamisessa protonitiheyspainotteisessa kuvassa on pitkä TR-

aika ja lyhyt TE-aika. T1-painotteisessa magneettikuvassa on sekä lyhyt TR ja TE, kun 

taas T2-painotteisessa magneettikuvassa on pitkät TR- ja TE-ajat.  (Järvelin & Niemi-

nen 2005, 60–66, Ks. Jauhiainen 2001b.) 

Kuvan laatua tarkastellessa tulee edellä mainittujen asioiden lisäksi ottaa huomioon 

myös kuvan tasaisuus. Kuvassa ei saa olla virheitä, vaan koko kuvan tulee olla yhtä ta-

sainen kaikkialla. (STUK 2008.) Magneettikenttien epähomogeenisuudet saattavat aihe-

uttaa magneettikentän vääristymää eli esille saattaa tulla artefakti. Artefakti voi esiintyä 

muun muassa liikkeen johdosta jolloin puhutaan liikeartefakteista. Liikeartefakti saattaa 

johtua esimerkiksi potilaan tuottamasta liikkeestä, verenvirtauksesta tai keuhkojen hen-

gitysliikkeestä. (Kaijaluoto 2011, 50.)  

Magneettikuvantamisessa pyritään pääsemään parhaaseen mahdolliseen kuvan laatuun 

potilaan parasta ajatellen. Kuvan optimoinnilla pyritään juuri tähän. Optimoinnissa mie-

titään millä parametreilla ja edellytyksillä tähän parhaaseen tulokseen päästään potilas 

huomioiden. Optimoinnissa on kyse siitä, että tutkimuksen hyödyt maksimoidaan suh-

teessa siihen liittyviin haittoihin. Edellytyksenä hyvälle optimoinnille on hyvä laitteis-

ton tuntemus, oikein toimivat laitteet ja oikein valitut tutkimusparametrit. Henkilökun-

nan ammattitaito ja käytettävissä olevan teknologian tunteminen ovat iso osa onnistu-

nutta optimointia. (Ks. Physico-Medicae 2012.) 
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2.2.4. Anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa 

Anatomia ja sen tuntemus liittyvät kiinteästi röntgenhoitajan opintoihin ja harjoitteluun 

(Hall & Durward 2009, 23). Röntgenhoitajan opetussuunnitelmat sisältävät niin anato-

miaa kuin fysiologiaakin. Näiden lisäksi röntgenhoitajan opintoihin kuuluu magneetti-

kuvantamisessa esiin tulevien löydösten tunnistaminen. (Ks. Metropolia 2013a, Novia 

2013, TAMK 2013, Turku AMK 2013, OAMK 2013, Savonia 2013.) Röntgenhoitajan 

on tunnettava ihmiskehon luinen anatomia ja sen suhde pehmytkudosrakenteisiin (Pil-

kington 2004).  

Magneettikuvantamisella saadaan tuotettua ainutlaatuisen hyvä pehmytkudoskontrasti. 

Jotta röntgenhoitaja pystyy noudattamaan radiologin antamia kuvausohjeita ja tuotta-

maan laadukasta diagnoosiin johtavaa magneettikuvaa, hänen tulee tunnistaa, kuinka eri 

pehmytkudos- ja luurakenteet näkyvät eripainotteisissa kuvissa. Hänen on myös tiedet-

tävä tarkasti, missä mikin rakenne ihmiskehossa sijaitsee, jotta magneettikuvantamisella 

otettavat leikkeet tulevat juuri mielenkiinnon alueelta, oikealta kohdalta. Radiologin 

ohjeistuksista poikkeava kuvauskohta ja siitä johtuvat väärät kuvaleikkeet voivat aiheut-

taa väärän diagnoosin. (Ks. Elmaoğlu & Çelik 2012, 100 ja102, Järvelin & Nieminen 

2005, 65–66, Pilkington 2004.) 

T1- ja T2-painotteiset kuvat eroavat toisistaan ja näin tiedetään, kuinka eri rakenteiden 

tulisi näkyä magneettikuvassa. T1-painotteisessa kuvassa saadaan hyvä kontrastiero 

aivojen harmaan ja valkean aineen välille, jolloin harmaa aines näkyy valkeaa ainetta 

tummempana. Kun taas T2-painotteisessa kuvassa selkäydinneste näkyy kuvassa vaa-

leampana, kuin aivoaines. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että T1-painotteisessa kuvassa 

rasva on kirkasta ja vesi mustaa, kun taas T2-painotteisessa kuvassa vesi on kirkasta ja 

rasva mustaa. (Ks. Jauhiainen 2001b, Järvelin & Nieminen 2005, 65–66.) 

Magneettikuvantamisessa voidaan käyttää varjoainetta. Ilman varjoainetta on hankala 

arvioida muutosten verekkyyttä ja aktiivisuutta. Esimerkiksi aivoista mahdollisen tuu-

morin löytämiseksi varjoaineen käyttö on yleistä. Ennen varjoaineen laittoa kuvataan 

aivoista muutamia peruskuvasarjoja ja näistä ainakin yksi on yleensä T1-painotteinen 

kuvasarja, joka toistetaan samanlaisena varjoaineen laiton jälkeen. Näin mahdolliset 

hoitoa tarvittavat muutokset saadaan paremmin esille. Magneettikuvantamisessa kuva-
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uskonsolilla työskentelevä röntgenhoitaja näkee otetut kuvasarjat ensimmäisenä. Hänen 

ammattitaitoa on se, että hän ottaa yhteyttä radiologiin, jos kuvissa pistää silmään jotain, 

joka saattaisi tarvita muutosten tekemistä kuvausohjeisiin. (Ks. Elmaoğlu & Çelik 2012, 

122–126 ja Järvelin & Nieminen 2005, 75.) 

Anatomian tuntemusta tarvitaan potilaan asettelussa kuvauskelaan, jotta kuvattava koh-

de saadaan tutkimuskelan keskelle ja saadaan optimaalista kuvaa halutusta kohteesta. 

Myös ihmiskehon anatomisten rakenteiden tunteminen auttaa laadukkaan kuvan muo-

dostuksessa. Kun röntgenhoitaja tietää ja tunnistaa anatomiset rakenteet, hän pystyy 

mahdollisesti välttämään/vähentämään esimerkiksi suurista suonista tai hengitysliik-

keistä tulevia artefakteja kuvassa. (Ks. Elmaoğlu & Çelik 2012, 75–76 ja 238–239.) 

2.3. Osaamisen kehittäminen 

Koulutuksen tarpeesta puhuttaessa voidaan puhua myös osaamistarpeesta (VESA 2013). 

Osaamistarpeiden ennakoinnilla halutaan saada tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvit-

tavasta osaamisesta. Tämän avulla voidaan kehittää esimerkiksi tutkintojen perusteita, 

opetussuunnitelmia ja tutkintorakenteita sekä täydennyskoulutusta. (Opetushallitus 

2013.) 

Osa röntgenhoitajista, jotka työskentelevät magneettikuvantamisyksikössä, eivät ole 

saaneet magneettikuvantamisen koulutusta opintojensa ohella. Ensimmäinen magneetti-

tutkimuslaite otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1984 ja vuonna 2005 magneettilaitteita 

oli käytössä noin 80 kappaletta (STUK 2010). Vuonna 2012 magneettikuvantamislait-

teiden määrä oli noussut 117 kappaleeseen (STUK 2013).  Eli osa työelämässä olevista 

röntgenhoitajista on valmistunut ammattiin ennen magneettikuvantamisen olemassa 

oloa. Työnkautta oppiminen on siis ollut joidenkin röntgenhoitajien pääasiallinen vaih-

toehto magneettikuvantamiseen kouluttautumisen yhteydessä. 

Teknologian nopean tulemisen ja kehittymisen myötä röntgenhoitajan työssä oman 

osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa. Työssä vaadittaviin yhteistyötai-

toihin useiden ammattikuntien edustajien kanssa vaikuttavat ammatin monipuolistuneet 

tehtävät ja työelämässä esiintyvät yhteiskunnalliset haasteet. Käytännön työssä tapahtu-

va perehdyttäminen tuo omat vaatimuksensa röntgenhoitajien työhön. Röntgenhoitajien 
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erityistä asiantuntemusta on erilaisten kuvantamistutkimusten osaaminen. (Niemi 2006, 

91–92. Ks. myös Suomen röntgenhoitajaliitto 2013a.) 

Yksilön osaamisen kehittäminen työyhteisössä ei ole kovinkaan yksiselitteistä. Sitä voi-

daan kuvata sellaisena toimintana, joka on laaja-alaista, monikerroksista ja proses-

sinomaista. Osaamisen kehittäminen on yksilön itsensä vastuulla, koska hänestä löytyy 

ne ominaisuudet, valmiudet, joilla hän vie omaa osaamistaan eteenpäin. Kaikissa meissä 

on kasvun mahdollisuus ja siinä tarvitaan innostunutta asennetta ja halukkuutta uuden 

tiedon oppimiseen. Omaa osaamisen kehittämistä voi heikentää oppimisstrategioiden 

heikko osaaminen ja niiden tiedostaminen. Jotta työyhteisössä voidaan tukea työnteki-

jän osaamisen kehittämistä, tulee kehittämistoimet yhdistää sekä työntekijän että orga-

nisaation yhteisiin tavoitteisiin. (Polo 2005, 157–161, ks. myös Savolainen 2004.) 

Westbrookin & Talbotin (2009, 52–56) mukaan magneettikuvantamisessa työskentele-

vien röntgenhoitajien tietämys työstään ei ole kovin vahvaa. Heidän tutkimuksessaan 

magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat eivät pystyneet vastaamaan 

oikein puoliinkaan esitettyihin kysymyksiin, kun tutkittavina osa-alueina olivat mag-

neettiturvallisuus ja lääketieteellinen käsitteistö, magneetin perusperiaatteet, pulssise-

kvenssit ja kuvan kontrasti, kuvan optimointi sekä anatomia ja patologia. Tämän perus-

teella tutkijat eivät tulleet vakuuttuneeksi siitä, että magneettikuvantamisessa työskente-

levät röntgenhoitajat pystyisivät tekemään työtään turvallisesti. 

Röntgenhoitajien ammatin hallinta on kiinteässä yhteydessä toiminnan laadukkuuteen. 

Nykyinen nopea kuvantamislaitteiden kehittyminen tuo haasteita laatutyöhön, joka tie-

dostetaan tärkeäksi osaksi röntgenhoitajan työtä. Haasteisiin voidaan lukea yhteistyön ja 

toiminnan kehittäminen sekä laadun merkityksen sisäistäminen. (Niemi 2006, 91.) 

Röntgenhoitajan osaamista magneettikuvantamisessa kehitetään siirtämällä hiljaista 

tietoa kokeneemmalta röntgenhoitajalta aloittelevalle hoitajalle, perehdytyksen avulla, 

näyttöön perustuvan toiminnan kautta ja järjestetyn täydennyskoulutuksen avulla. Tähän 

kaikkeen tarvitaan vuorovaikutusta. (Ks. Ahonen & Liikanen 2010a, Hafslund ym 2008, 

Kurtti 2012a, 11–13, Marshall 2008, Marshall ym. 2008, Metropolia 2013b, Niemi 

2006, 90, Ruohotie 2005, 201 ja 208–210, Savolainen 2004, tiivistelmä & Suomen 

röntgenhoitajaliitto 2013b.) 
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Myös halua, tahtoa ja kykyä oppia jatkuvasti uusia asioita tarvitaan muuttuvassa työ-

elämässä. Työntekijän ura ei nykymaailmassa kuitenkaan ole yhden henkilön vastuulla, 

vaan se syntyy vuorovaikutuksen avulla erilaisten verkostojen ja ihmissuhteiden kautta. 

Vuorovaikutukseen sisältyy kiinteästi itsensä altistaminen, avoimuus ja avun pyytämi-

nen tarvittaessa, mutta huomioitavaa on, että siinä ei kuitenkaan saa olla kyse osapuol-

ten välisestä emotionaalisesta riippuvuudesta. Kyse on niistä taidoista, jotka edistävät 

omia ja toisten saavutuksia sekä tehokkaasta työnteosta. (Ruohotie 2005, 201 ja 208–

210.) Röntgenhoitajan yhtenä tehtävänä työyhteisöissä on pitää omat tiedot ja taidot 

ajan tasalla sekä opettaa ja kouluttaa muita (Timlin 2010, 98). 

Hiljainen tieto  

Suurin osa oppimisesta tapahtuu omaa työtä tekemällä soveltamalla omaa ja kollegalta 

saatua tietoa sekä kerättyä kokemusta tiettyyn tehtävään. Tätä voidaan kutsua hiljaiseksi 

tiedoksi. (Työterveyslaitos 2012.) Huomioitavaa on hiljaisen tiedon ja kokemusperäisen 

tiedon välissä oleva raja. Hiljainen tieto liittyy läheisesti kokemusperäiseen tietoon, 

mutta kaikki kokemustieto ei aina ole hiljaista tietoa. Voitaisiin miettiä, kuinka hiljaista 

tietoa voidaan hyödyntää ja luoda edellytykset sen käyttämiselle. (Kurtti 2012b, 18.) 

Hiljaisen tiedon siirtyminen työntekijältä toiselle on haaste työyhteisöissä nyt ja tulevai-

suudessa. Perinteisesti hoitajien ammatissa tapahtuvasta rutiinien omaksumisesta tulisi 

päästä eroon ja siitä olisi siirryttävä tietoiseen työn kehittämiseen. Hoitotyössä vuoro-

vaikutustaitojen osaamista pidetään tärkeänä ja niiden avulla voidaan ylläpitää ammatti-

taitoa sekä jopa edistää omaa osaamista. Kuinka sellainen tieto-taito saadaan sitten pi-

dettyä työyhteisöissä johon hiljainen tieto liittyy? Kuinka tieto sekä taito saadaan siir-

tymään käytäntöön kaikille tekijöille? (Kurtti 2012a, 11–13.)  Kurtti (2012a, 13) tuo 

esille myös Tasalan (2006) ajatuksen siitä, että työyhteisöissä hiljaisen tiedon jakamisen 

ongelma on usein siinä, että työntekijä ei itse oikeastaan tiedä sitä, mitä kaikkea hän 

tietää. 

Perehdytys 

Työturvallisuuslaissa huomioidaan työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Asetuksessa 

huomioidaan, että työntekijä tulee perehdyttää eli opettaa ja ohjata riittävästi työhön, 
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työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin 

ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Perehdytys pitää toteuttaa eri-

tyisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista, mutta myös työtehtävien muuttuessa 

ja ennen uusien työvälineiden käyttöön ottamista. (Työturvallisuuslaki 2002.) 

Perehdyttäminen ja sen merkitys ymmärretään tärkeäksi tekijäksi osaamiselle ja oikean-

laiselle toiminnalle, mutta se koetaan käytännössä haastavaksi (Niemi 2006, 90). Mag-

neettikuvantamisen osaaminen opitaan parhaiten itse työtä tekemällä, kuitenkin vuoro-

vaikutuksessa muiden kanssa. Tärkeätä oppimisessa on, että perehdytettävä on itse ak-

tiivinen ja hän ottaa itse vastuuta omasta oppimisestaan. Perehdyttäminen magneettiku-

vantamisyksikössä työskentelyyn tapahtuu pääosin työnteon lomassa ja tällöin tietoa 

käsitellään sen aidossa kontekstissa. (Savolainen 2004, tiivistelmä.) Hyvällä ohjaamisel-

la voidaan vaikuttaa koko ammattikunnan työn laatuun (Holtinkoski 2004, tiivistelmä). 

Valmiit röntgenhoitajat, jotka siirtyvät työskentelemään magneettikuvantamisyksikköön 

jostain toisesta röntgenyksiköstä, käyvät läpi niin sanotun perehdytysjakson, jossa hei-

dät perehdytetään magneettikuvantamisessa tarvittaviin taitoihin kokeneemman rönt-

genhoitajan toimesta. Itsenäinen perehtyminen magneettikuvantamiseen, esimerkiksi 

aiheeseen liittyvän kirjallisuuden kautta, tukee magneettikuvantamisessa työskentelevää 

röntgenhoitajaa. (Ahonen & Liikanen 2010a, Marshall 2008, Marshall ym. 2008, Savo-

lainen 2004, Timlin 2010 ja Westbrook & Talbot 2009.) 

Suurin osa röntgenhoitajien magneettikuvantamisen koulutuksesta ei ole muodollista, 

joten sen laatua on hyvin vaikea arvioida. Työpaikoilla tapahtuvasta perehdytyksestä 

kuitenkin suurin osa on laadukasta, mutta usein se painottuu magneettiturvallisuuteen ja 

magneettilaitteen käyttöjärjestelmän tuntemiseen enemmän, kuin perusteelliseen mag-

neettikäsitteiden teoriaan ja niiden osaamiseen sekä ymmärtämiseen. (Westbrook & 

Talbot 2009, 52–53.) 

Näyttöön perustuva toiminta 

Röntgenhoitajien jatkuva ammatillinen kehittyminen nähdään tärkeäksi röntgenhoitajien 

keskuudessa. Erilaiset tutkimusjulkaisut, verkko-oppiminen ja omalla äidinkielellä jul-

kaistut internetpohjaiset materiaalit ovat suosituimpia tapoja jatkuvaan ammatilliseen 
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kehittymiseen. Jos omalla äidinkielellä ei ole saatavilla julkaisuja, niin englanninkieliset 

julkaisut nähdään suosituimmiksi. Magneettikuvantaminen röntgenhoitajan työn yhtenä 

osa-alueena nousee yleisemmäksi puhuttaessa jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä. 

(Marshall ym. 2008. Ks. myös Ahonen & Liikanen 2010a.) 

Radiografian kliinisessä käytännössä ja koulutuksessa näyttöön perustuva toiminta ja 

sen merkitys ovat kasvaneet. Keskeisimpinä näytön lähteinä voidaan pitää kliinistä ko-

kemusta ja tieteellisesti tutkittua tietoa. Huomioitavaa on, että tutkimustiedon merkitys 

näyttäisi olevan vähäisempää, kuin kliininen kokemus ja muilta ammattilaisilta saatu 

tieto ja ohjeet. (Ahonen & Liikanen 2010a.) Näyttöön perustuva toiminta on olennaise-

na osana käytännön opettelua terveydenhuollossa. Sen toteuttaminen vaatii hyvin paljon 

yksilöiltä, mutta myös heidän työorganisaatioilta. Näyttöön perustuva radiografia ei ole 

Suomessa saanut jalansijaa käytännön työkentällä, vaikka röntgenhoitajien työ on kehit-

tyvää ja siinä käytetään evidenssiä jatkuvasti. (Ahonen & Liikanen 2010b.) Näyttöön 

perustuva radiografia on radiograafista informaatiota, joka perustuu kliiniseen asiantun-

temukseen, tutkimukseen perustuvaan evidenssiin, potilaan etuihin ja resurssien saata-

vuuteen (Hafslund ym. 2008). 

2.4. Täydennyskoulutus 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valtakunnalliset suositukset terveydenhuollon 

toimintayksiköiden käyttöön täydennyskoulutuksesta. Siinä sanotaan, että tavoitteena 

täydennyskoulutuksessa on terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, 

kehittäminen ja syventäminen työntekijän koulutustarpeisiin sekä organisaation perus-

tehtävään ja toiminnan kehittämiseen perustuen. Ammattia tukeva, suunnitelmallinen, 

tarvelähtöinen, lyhyt- ja pitkäkestoinen koulutus luetaan tässä suosituksessa täydennys-

koulutukseksi. Tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä työntekijän ammattitai-

toa sekä osaamista työssään potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Työnantajalla on päävas-

tuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisessa ja rahoittamisessa. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöillä on kuitenkin itsellään lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää 

omaa ammattitaitoaan. (STM 2004.) 

Täydennyskoulutuksella voidaan päivittää ja syventää ammatillista osaamista. Täyden-

nyskoulutusta järjestävät useat eri tahot, kuten ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Am-
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mattikorkeakoulujen järjestämät erikoistumisopinnot voidaan lukea täydennyskoulutuk-

seksi ja ne voivat johtaa ammatilliseen jatkotutkintoon. Ammattikorkeakouluissa järjes-

tetään myös seminaareja, lyhytkursseja ja muita täydennyskoulutuksia. Yliopistojen 

täydennyskoulutukset ovat tarkoitettu jo yliopistotutkinnon suorittaneille, jotta he voivat 

kartuttaa ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Ammattikorkeakoulujen ja yli-

opistojen lisäksi täydennys- ja lisäkoulutuksena järjestetään erilaisia ammatillisia lisä-

koulutuksia, henkilöstökoulutusta ja ammattiliittojen järjestämää koulutusta. (Opetus-

hallitus 2010a.) 

Nykyään röntgenhoitajien lisä- ja täydennyskoulutukseen kiinnitetään enemmän huo-

miota kuin ennen (Niemi 2006, 90). Tieteelliset esitelmät ja posterit, joissa oppijat ovat 

mukana ammatillisissa konferensseissa tai muunlaisissa täydennyskoulutuksissa, voi-

daan nähdä itsenäisen oppimisen mittareina. Jatkokoulutuksessa tulee opiskelijoita roh-

kaista itsenäiseen oppimiseen ja tulemaan motivoituneiksi sekä kyvykkäiksi elinikäisik-

si oppijoiksi, jotka kehittävät jatkuvasti itseänsä. (Marshall 2008.) Tässä tutkimuksessa 

lisä- ja täydennyskoulutusta käsitellään yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Ammattiliitot ja laitevalmistajat järjestävät täydennyskoulutusta magneettikuvantami-

sesta röntgenhoitajille. Vuonna 2013 Suomen röntgenhoitajaliiton koulutuskalenterista 

löytyy syksyllä järjestettävä kaksipäiväinen magneettikuvantamisen koulutus MRI at 

sea. Tämän lisäksi keväällä 2013 on järjestetty radiografiapäivät, jossa ohjelman mu-

kaan sivutaan magneettikuvantamista muiden aiheiden lomassa. (Suomen röntgenhoita-

jaliitto 2013b.) 

Myös muita magneettikuvantamisen kursseja järjestetään, kuten Metropolian syksyllä 

2013 järjestämä magneettifysiikan perusteet täydennyskoulutus ja magneettikuvantami-

nen röntgenhoitajan työssä täydennyskoulutus (Metropolia 2013b). Nämä Metropolian 

järjestämät täydennyskoulutuskurssit ovat uusia ja ensimmäinen magneettikuvantami-

nen röntgenhoitajan työssä koulutus järjestettiin syksyllä 2013. Magneettifysiikan täy-

dennyskoulutusta on järjestetty syksystä 2012 alkaen. (Vallinkoski 2013.) Suomen ra-

diologiyhdistys järjesti nelipäiväisen magneettikuvantamisenkurssin vuonna 2012. Tä-

män kurssin tarkoituksena oli päivittää ja syventää tietoja sekä taitoja magneettikuvan-

tamisessa, niin teoriassa, kuin sen kliinisessä soveltamisessakin. Kurssia ei ollut suun-

nattu suoraan röntgenhoitajille. (Suomen radiologiyhdistys 2012.) Keväällä 2012 oli 
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tarjolla röntgenhoitajille tarkoitettu koulutus Professionin järjestämänä kaksipäiväisenä 

koulutuksena, röntgenhoitaja 2012. Tälläkin kurssilla käsiteltiin jonkin verran magneet-

tikuvantamista. (Professio 2012.) 

Koulutusta osaamiseensa voi saada myös verkkopohjaisen oppimisympäristön kautta. 

Tällaisessa osaamisen kehittämisessä täytyy pitää itsenäisestä työskentelystä ja verkon 

kautta tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Verkko-opiskelu tapahtuu yleensä kotona tai 

työpaikalla, joten säännöllisille luennoille osallistuminen ei ole tarpeellista. Verkko-

opintoja voi näin ollen käydä kaukanakin varsinaisesta opiskelupaikasta, joten se tuo 

joustavuutta koulutukseen ja vähentää matkustelua. (Opetushallitus 2010b.) 

Yhteenvetona tämän tutkimuksen teoriaosuudesta voidaan todeta, että magneettikuvan-

tamisessa työskentelevien röntgenhoitajien peruskoulutus magneettikuvantamisesta ta-

pahtuu nykyisin röntgenhoitajien ammattiin valmistumisen yhteydessä. Peruskoulutuk-

sen lisäksi magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat kehittävät osaamis-

taan magneettikuvantamisesta muillakin tavoin. Tässä tutkimuksessa keskitytään mag-

neettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien täydennyskoulutuksen kehittä-

miseen. 
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 3.  TUTKIMUKSEN  TARKOITUS  JA  TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa magneettikuvantamisessa työskentelevien 

röntgenhoitajien saamaa koulutusta ja heidän täydennyskoulutustarvettaan eri magneet-

tikuvantamisen osa-alueilla, kuten magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvan-

tamisen turvallisuus, magneettikuvan laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologian 

magneettikuvantamisessa. Tarkoituksena on myös selvittää, kuinka usein ja miten mag-

neettikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi järjestettävä magneettikuvantamisessa 

työskenteleville röntgenhoitajille. 

Tutkimuksen tavoitteena on magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien 

täydennyskoulutuksen kehittäminen ja lisääminen. Tavoitteena on lisäksi parantaa mag-

neettikuvantamisen turvallisuutta ja osaamisen laatua potilas huomioiden.  

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1. Millaista koulutusta magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat 

ovat saaneet työhönsä? 

2. Millaista täydennyskoulutusta magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgen-

hoitajat tarvitsevat magneettikuvantamisen eri osa-alueilla: 

 a) magneettikuvantamisen perusteet 

 b) magneettikuvantamisen turvallisuus 

 c) magneettikuvan laatu ja optimointi 

 d) anatomia ja patologian magneettikuvantamisessa? 

3. Kuinka usein ja miten, magneettikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi hyvä 

järjestää? 
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4.  TUTKIMUKSEN  TOTEUTUS 

Tämän pro gradu-tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen. Tutkimuksella halu-

taan kartoittaa yleistävää kuvausta magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgen-

hoitajien koulutuksesta, osaamisesta ja koulutuksen kehittämisestä. Kvantitatiivisella 

lähestymistavalla saadaan juuri halutunlaista tietoa. Tämä tutkimus voidaan luokitella 

ei-kokeelliseksi, kuvailevaksi tutkimukseksi (Polit & Beck 2012, 226–229). 

Kvantitatiiviselle tutkimukselle on tärkeätä aikaisempien tutkimusten johtopäätökset ja 

aiemmat teoriat. Käsitteiden määrittely, tutkittavien henkilöiden valinnan määrittely ja 

saadun aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon on tarkkaa kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2010, 140.) Seuraavissa kappaleissa kuvataan 

tähän tutkimukseen tehdyn mittarin rakentaminen, tutkittavien valinta, aineiston keruun 

toteutus ja saadun aineiston analyysi. 

4.1. Mittarin rakentaminen 

Mittarina tälle tutkimukselle toimi tutkijan luoma kyselylomake, koska valmista mitta-

ria jolla olisi saanut vastauksia esitettyihin kysymyksiin, ei löytynyt. Mittaria tehdessä 

määriteltiin tutkimuksen tarkoituksen pohjalta tarvittavat käsitteet aikaisempien tutki-

musten ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tutkimukselle haluttiin luoda mitta-

ri, jolla saadaan mahdollisimman objektiiviset vastaukset tutkittavalle asialle. Kysely-

lomakkeella saadaan ihmisten tutkimuksessa aineistosta selville tunnuslukuja yleisyy-

destä, levinneisyydestä ja keskinäisestä riippuvuudesta (Polit & Beck 2012, 264–265). 

Liitteessä 3 on esiteltynä valmis mittari. 

Mittarityypiksi valittiin uuden teknologian mahdollistamana sähköinen internet-kysely, 

joka mahdollisti kyselylomakkeen tekemisen suoraan sähköiseen muotoon. Tämä antaa 

mahdollisuuden siihen kyselylomakkeen vastaukset saadaan siirrettyä suoraan tilasto-

ohjelmaan niiden käsittelyä varten. Koska aineistoa ei tarvitse käsin syöttää tilasto-

ohjelmaan, niin tämä poistaa mahdolliset lyöntivirheet, jota aineistoa syötettäessä saat-

taa esiintyä. Tutkija uskoi, että kaikilla röntgenhoitajilla, jotka työskentelevät suomalai-

sessa magneettikuvausyksikössä on mahdollisuus internetin ja sähköpostin käyttöön. 

Sähköisellä kyselylomakkeella pyrittiin vastausten nopeaan, helppoon, ympäristöystä-
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välliseen ja sujuvaan antamiseen vastaajien näkökulmasta katsottuna sekä vastausten 

luotettavaan saamisen analysoitavaan muotoon tutkijan näkökulmasta. (Ks. Heikkilä 

ym.  2008, 101–110, Heikkilä 2010, 47 ja 69 – 70 ja Valli 2007, 111.) 

Kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa yritettiin varmistaa, että tutkittava asia saadaan 

selvitettyä lomakkeen kysymyksillä ja että lomakkeesta tulee selkeä, siisti ja houkutte-

leva. Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, että kysymykset asetellaan har-

kiten, jotta lomake ei näytä täyteen ahdetulta. Vastausohjeet lomakkeessa pyrittiin te-

kemään selkeiksi ja varmistamaan, että kysymyksissä kysyttiin vain yhtä asiaa kerral-

laan. Päädyttiin siihen, että kyselylomakkeen kysymykset ryhmitellään aiheen mukaan 

omiksi kokonaisuuksiin. Kyselylomakkeesta ei haluttu tehdä liian pitkää, mutta sillä 

haluttiin kuitenkin saada vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tarkoituksena aineistoa ke-

rättäessä oli huolellisesti suunniteltu mittari ja sen sisältämät kysymykset. Kysymysten 

muoto on yksi suurimmista virheiden aiheuttajista kyselytutkimuksessa. Huonosti suun-

niteltu mittari voi pilata koko tutkimuksen. (Ks. Heikkilä 2010, 47 – 49 ja 57, Metsä-

muuronen 2011, 115–119.) 

Mittarin alkuun sijoitettiin niin sanotut taustakysymykset jotka toimivat tutkimuksen 

selittävinä muuttujina, joiden suhteen tutkittavaa ominaisuutta voidaan tarkastella. Näitä 

taustakysymyksiä oli seitsemän: tutkittavan sukupuoli, syntymävuosi, työpaikka, tutkin-

tonimike, röntgenhoitajaksi valmistumisvuosi, kysymys siitä, että onko röntgenhoitaja-

koulutukseen sisältynyt koulutusta magneettikuvantamisesta ja työkokemus magneetti-

kuvantamisesta. Syntymävuosi ja röntgenhoitajaksi valmistumisvuosi päädyttiin kysy-

mään vuosilukuna, koska tilasto-ohjelmalla niiden muuttaminen tarkaksi iäksi ja ajaksi 

on helppoa. Vuosiluvuista voidaan muodostaa erillisiä luokkia tietoa kadottamatta. Näi-

den taustakysymysten jälkeen siirryttiin tutkimuksen tarkoituksen kannalta spesifimpiin 

kysymyksiin. Näin rakennetun mittarin ajateltiin herättävän luottamusta vastaajalle tut-

kijaa kohtaan ja herättävän mielenkiinnon vastaamaan kyselyyn. (Ks. Heikkilä 2010, 

48–49, Valli 2007, 103–104.) 

Mittarin ensimmäisen osion (taustamuuttujat) jälkeen tuli seitsemän muuta osiota. Toi-

sen osion kysymykset kartoittivat saatua magneettikuvantamisen koulutusta röntgenhoi-

tajaksi valmistumisen jälkeen. Tässä osiossa kysymykset oli muotoiltu niin, että vasta-

usvaihtoehdot muodostuivat ei- ja kyllä vastauksista.  Kysymyksessä 19 oli myös avoin 
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vastausvaihtoehto, jos vastaajalla on mielessä jokin muu osallistumistapa, kuin mitä 

aikaisemmin kysymyksissä oli mainittu. Tällä haluttiin varmistaa, että kaikki mahdolli-

set vastausvaihtoehdot tuli huomioitua (Heikkilä 2010, 52). Tämä osio sisälsi myös ky-

symyksen (nro 20) mihin pyydettiin laittamaan vuosiluku, milloin viimeksi on osallistu-

nut magneettikuvantamisen koulutukseen.  

Osioissa 3-6 kyseltiin magneettikuvantamisen osaamisalueista ja osioissa 7 sekä 8 kou-

lutustarpeesta. Osioissa 3-8 tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä Likertin asteikon avulla. 

Tässä kyselyssä käytettiin neliportaista mielipideasteikkoa koska siihen ei sisällytetty 

vastausvaihtoehdoksi: en osaa sanoa, ei samaa mieltä eikä eri mieltä tai vaikea sanoa 

vaihtoehtoa (Ks. Heikkilä 2010, 50–54). Tämä sen vuoksi, että tutkijan mielestä käyte-

tyn mittarin esittämiin kysymyksiin täytyy olla mielipide, koska kyse on omasta osaa-

misesta. Osio 4 sisälsi erillisen kysymyksen siitä, osaako vastaaja kertoa, mistä johtuu 

magneettikuvantamisen aikana kuuluva "naksuttava"-ääni. Tämä sen vuoksi, että tutkija 

on havainnut, että tämä ihmetyttää useita magneettitutkimukseen tulevia potilaita ja 

röntgenhoitajaopiskelijoita, vaikka se kuuluu magneettikuvantamisen perusteisiin. 

Osiossa 7 oli mielipiteitä kartoittavien kysymysten lisäksi yksi avoin kysymys (nro 27), 

jossa tiedusteltiin jotakin muuta magneettikuvantamisen koulutukseen liittyvää aihetta 

kuin mitä aikaisemmin oli kysytty. Osio 8 koostui kolmesta erillisestä kysymyksestä. 

Kysymyksessä 28 oli valittavana ei- ja kyllä vastaus sen mukaan tarvitseeko vastaajan 

mielestä magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille järjestää lisäkoulu-

tusta? Jos vastaaja valitsi vaihtoehdon ei, häntä pyydettiin siirtymään tutkimuksen lop-

puun. Kysymys 29 sisälsi Likertin asteikollisia kohtia ja viimeisessä kysymyksessä (nro 

30) kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka usein magneettikuvantamisen koulutukseen pitäi-

si vastaajan mielestä osallistua. 

Kyselyloma esitestattiin kahdeksalla magneettikuvantamisessa työskentelevällä rönt-

genhoitajalla, jotka eivät kuuluneet tutkimuksen varsinaiseen otokseen. Tämän esitut-

kimuksen jälkeen tehtiin tarvittavat korjaukset ja näin saatiin luotua oikeanlainen mittari 

tähän tutkimukseen. (Ks. Metsämuuronen 2011, 68.) Ennen valmista mittaria, saadun 

palautteen perusteella, korjailtiin kyselylomakkeen kirjoitusvirheitä, lisättiin muutama 

vastausvaihtoehto, pohdittiin joidenkin kysymysten tarpeellisuutta ja muutettiin esimer-

kiksi viimeisen osion mielipideasteikon vaihtoehdot. Palautteen perusteella jokainen 
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tutkimuksen osio laitettiin omille sivuilleen, jotta tutkijan kaipaamaa selkeyttä saatiin 

mittariin. Esitutkimukseen osallistujat testasivat myös, kuinka kauan kyselyyn vastaa-

miseen kului aikaa.  

4.2. Tutkittavien valinta 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeätä tutkimuskohteen, -joukon valinta. Tämän 

pro gradu-tutkimuksen perusjoukko koostuu magneettikuvantamisessa työskentelevistä 

röntgenhoitajista kaikkialla Suomessa. Tutkittavien perusjoukko voidaan määritellä 

esimerkiksi jonkin rekisterin mukaan, mutta tässä tutkimuksessa siihen ei ollut mahdol-

lisuutta (Ks. Heikkilä 2010, 34). Suomessa vuonna 2010 oli työelämässä mukana 3100 

röntgenhoitajaa, mutta siitä kuinka monta heistä työskenteli magneettikuvantamisessa, 

ei ole rekisteröityä tietoa (THL 2013a). 

Tutkimuksen koko perusjoukko jätettiin tutkimatta tutkimuksen laajuuden vuoksi ja 

päädyttiin otantatutkimukseen. Otantatutkimuksen tärkein tehtävä on olla edustava pie-

noiskuva perusjoukosta. (Ks. Heikkilä 2010, 33). Tämän tutkimuksen otanta toteutettiin 

harkinnanvaraisesti, ei-satunnaisesti (Ks. Heikkilä 2010, 33, Metsämuuronen 2011 61–

62 ja Polit & Beck 2012, 279). Tutkimukseen otettiin mukaan yliopisto- ja keskussai-

raaloiden magneettikuvantamisesta vastaavien magneettikuvausyksiköiden röntgenhoi-

tajat. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät tarkoituksenmukaisesti muun muassa yksityisen 

terveydenhuollon magneettikuvausyksiköissä työskentelevät röntgenhoitajat. Oletta-

muksena oli, että heidän näkemyksensä tutkittavasta asiasta sisältyi muuten maantieteel-

lisesti tasaisesti valitun otannan avulla saatuihin tuloksiin (Heikkilä 2010, 34 ja STM 

2012a). 

Suomen 21 sairaanhoitopiiriä kattaa maantieteellisesti koko Suomen. Nämä sairaanhoi-

topiirit vastaavat kuntien tuottamien kuvantamispalveluiden laadusta ja kehittämisen 

ohjauksesta. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä (vuonna 2012) on joko yliopisto- tai kes-

kussairaala. Tämän vuoksi tutkimukseen valittiin yliopisto- ja keskussairaaloiden mag-

neettikuvantamisesta vastaavat magneettikuvausyksiköt. (STM 2012a ja b.) Magneetti-

kuvausten tekemisestä näillä alueilla vastasi yliopisto- ja keskussairaaloiden magneetti-

kuvausyksiköiden lisäksi liikelaitosten magneettikuvausyksiköt. 
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Otantatutkimuksessa otoskoko vaikuttaa siihen, millä varmuudella tutkimuksen tuloksia 

voidaan tulkita koskemaan koko perusjoukkoa. Ei-satunnaista menettelyä käyttäen riski 

tulosten yleistettävyyteen saattaa tulla ongelmaksi. (Metsämuuronen 2006, 54 ja Polit & 

Beck 2012, 279.) Tähän riskiin pyrittiin vastaamaan sillä, että tutkimuksen otokseen 

liittyvät magneettikuvausyksiköt sijaitsivat maantieteellisesti laajalla alueella ja niiden 

ikä- sekä sukupuolijakauman voidaan olettaa edustavan kaikkia suomalaisia magneetti-

kuvantamisessa työskenteleviä röntgenhoitajia. Myös heidän koulutustaustansa usko-

taan jakautuvan tasaisesti tutkittavissa magneettikuvausyksiköissä. (Ks. Heikkilä 2010, 

34.) Tämän tutkimuksen tuloksia halutaan pystyttävän hyödyntämään koskien kaikkia 

magneettikuvantamisessa työskenteleviä röntgenhoitajia. (Ks. Heikkilä 2010, 34 ja Met-

sämuuronen 2011, 64).  

4.3. Aineistonkeruun toteutus 

Aineisto tähän tutkimukseen saatiin sähköisenä internet-kyselynä. Haastetta aineiston-

keruuseen toi rekisterin puuttuminen magneettikuvantamisessa työskentelevistä rönt-

genhoitajista ja näin ollen tutkija ei aineistonkeruun aluksi tiennyt tutkimuksen otosko-

koa. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen aineistonkeruun eteneminen vaihevaiheelta 

kronologisessa järjestyksessä. 

Tarvittavat tutkimusluvat saatiin kesän ja alkusyksyn 2012 aikana. Lupien myöntämisen 

jälkeen tutkija otti yhteyttä tutkittavien yksiköiden niihin henkilöihin, jotka tutkimuslu-

van myöntäjät olivat nimenneet. Jos nimettyä henkilöä ei ollut, niin tutkija otti yhteyttä 

tutkittavien yksiköiden osastonhoitajiin, jotka muutamassa tapauksessa pyysivät otta-

maan yhteyttä johonkin toiseen henkilöön ja lähetti heille etukäteistiedotteen pro gradu-

tutkimuksensa kyselystä sähköpostin välityksellä (liite 1). Etukäteistiedotteessa kerrot-

tiin tekeillä olevasta tutkimuksesta ja siitä, kuinka kysely tullaan toteuttamaan sekä mitä 

tutkija haluaisi vastuuhenkilöiden tekevän tutkimuksen eteenpäin viemiseksi. 

Varsinainen sähköinen tiedonkeruu toteutettiin syksyllä 2012 viikosta 38 alkaen. Tie-

donkeruuseen käytetty kysely suljettiin vuoden 2012 lopussa. Kyselyyn vastaamiseen 

vastaajille annettiin runsaasti aikaa ja tarkoituksena oli järjestää uusintakysely ennen 

kyselyn sulkemista. Uusintakyselyä ei kuitenkaan pystytty järjestämään tutkijan henki-

lökohtaisten esteiden takia.  
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Koska magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien lukumäärää ja heidän 

työpaikkaansa ei tiedetty, kyselylomakkeet lähetettiin tutkimukselle nimetyille vastuu-

henkilöille. Nämä henkilöt ohjeistettiin laittamaan kyselylomakkeet saatekirjeineen 

eteenpäin omassa yksikössään ainoastaan niille henkilöille, jotka työskentelivät mag-

neettikuvantamisessa (liite 2). Saatekirjeessä pyydettiin yhdyshenkilöitä lähettämään 

tieto siitä, kuinka monelle magneettikuvantamisessa työskentelevälle röntgenhoitajalle 

kysely oli lähetetty. Tämä takasi myös tutkittavien henkilöiden anonymiteetin. Tämän 

nähtiin olevan ainoa keino saada tutkijalle tieto tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

lukumäärästä. Tällä menetelmällä saatujen tutkittavien lukumääräksi saatiin 382 vastaa-

jaa eli tutkimuksen otanta oli 382 magneettikuvantamisessa työskentelevää röntgenhoi-

tajaa. Uusintakyselyitä harkittiin talvella 2013, niitä kuitenkaan suorittamatta tutkimuk-

sen tekijän aikataulullisista syistä johtuen. 

4.4. Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin kuvailevia tilastollisia analyysimenetelmiä, 

koska kyseessä oli kartoittava tutkimus. Aineistoa käsiteltiin ja analysoitiin IBM SPSS 

Statistics- tilasto-ohjelmalla (versio 20). Tämä tilasto-ohjelma valittiin muun muassa 

siksi, että se on monipuolinen ja käyttäjäystävällinen. Tilasto-ohjelman avulla tutkimus-

aineiston käsittely sujui helposti ja vaivattomasti. (Ks. Heikkilä 2010, 121–122 ja Kar-

hunen 2010, 3.) 

Koska aineisto oli kerätty sähköisenä internet-kyselynä, se piti ensin siirtää käytettyyn 

tilasto-ohjelmaan. Sähköisessä kyselyssä oli se hyöty, että tutkijan ei tarvinnut syöttää 

käsin saatuja tietoja analyysia varten ja näin vältyttiin näppäilyvirheiltä. Tutkija kuiten-

kin tarkasteli aineistoa tilasto-ohjelmaan siirron jälkeen. Aineistosta tarkasteltiin tilasto-

ohjelman muuttujanäkymässä muuttujien nimet, tyypit, selitetekstit, puuttuvat tiedot ja 

mitta-asteikot sekä tehtiin tarvittavat muutokset. Yhden vastaajan syntymävuoden tutki-

ja muutti oletuksena, että sen tulee olla nelinumeroinen. Vastaaja oli laittanut syntymä-

vuodekseen 11986, niin tutkija muutti sen vuodeksi 1986.  Ennen varsinaista analyysin 

tekoa selvitettiin, minkälaisia tuloksia tarvitaan ja tehtiin osittainen ajosuunnitelma siitä, 

kuinka tuloksia lähdetään käsittelemään. Tässä vaiheessa aineistosta poistettiin tyhjät 

kyselylomakkeet ja yksi lomake, johon vastaaja oli merkannut työskentelevänsä yksityi-
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sessä magneettikuvausyksikössä. (Ks. Heikkilä 2012, 145–146 ja Karhunen ym. 2010, 

15–18.) 

Seuraavaksi muuttujista tehtiin frekvenssijakaumat ja tunnuslukuyhteenvedot, joiden 

avulla aineistosta tarkasteltiin vastaajien prosenttijakaumia, vastausten minimi- ja mak-

simiarvoja sekä keskiarvoja ja keskihajontaa. Tämän jälkeen määriteltiin uusia muuttu-

jia, kuten ikä, työkokemus röntgenhoitajana ja työkokemus magneettikuvantamisessa. 

Samalla luokiteltiin aineiston selkeyttämiseksi työkokemus röntgenhoitajana, työkoke-

mus magneettikuvantamisessa ja ikä. Aineistosta luotiin myös neljä summamuuttujaa: 

magneettikuvantamisen turvallisuus, magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvan 

laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa. (Ks. Heikkilä 

2010, 145–146 ja Metsämuuronen 2011, 540.) 

Summamuuttujille laskettiin Cronbachin alfat (α), jotta tiedettiin, että mittasivatko osi-

oiden sisällöt haluttua asiaa ja oliko luodut summamuuttujat mielekkäitä. Kaikkien 

summamuuttujien Cronbachin alfan arvot ylittivät vaaditun 0,6 tai 0,7 (Taulukko 1). 

Näin ollen osioiden sisällöt mittasivat keskenään samaa asiaa ja luodut muuttujat olivat 

mielekkäitä. (Ks. Heikkilä 2010, 187, Metsämuuronen 2011, 544–548.) 

Taulukko 1. Cronbachin alfan (α) arvot summamuuttujille (n=158). 

Summamuuttujat n α 

Magneettikuvantamisen turvallisuus 

Magneettikuvantamisen perusteet 

Magneettikuvan laatu ja optimointi 

Magneettikuvantamisen anatomia ja pato-

logia 

155 

147 

155 

148 

 

0,874 

0,973 

0,955 

0,921 

 

 

Summamuuttujien luomisen jälkeen siirryttiin tarkastelemaan tutkimustuloksia tutki-

muskysymysten avulla kysymys kerrallaan. Analyysimenetelmät vaihtelivat sen mu-

kaan oliko kyseessä luokitteluasteikollinen vai järjestysasteikollinen muuttuja, joita täs-

sä työssä pääsääntöisesti esiintyi. Järjestysasteikollisia muuttujia voidaan joissakin mie-

lipide-, arviointi-, osaamis- ja asennemittauksissa käsitellä kuin välimatka-asteikollisia 

muuttujia, jolloin voitaisiin käyttää voimakkaampia analyysimenetelmiä (Heikkilä 

2010, 184 ja Metsämuuronen 2011, 368). 
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Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistoa kuvailevien menetelmien lisäksi ryhmien välis-

ten keskiarvojen vertailua. Ryhmien välistä tilastollista merkittävyyttä tutkittiin Mann-

Whitney U-testillä (2 ryhmää) ja Kruskal-Wallisin-testillä (useita ryhmiä). Tutkimuk-

sessa päädyttiin parametrittomiin testeihin, koska lähes kaikki tutkittavat muuttujat eivät 

olleet normaalijakautuneita. Muuttujien normaalijakautuneisuutta tutkittiin Kolmogo-

rov-Smirnovin-testillä. (Heikkilä 2010, 82–86 ja 233–235 ja Karhunen ym. 2010, 33–39 

ja 84–86.) 

Kyselylomakkeen kysymyksiin 19 ja 29 liittyviin avoimiin vastauksiin käytettiin laadul-

lista sisällön erittelyä. Saadut vastaukset kerättiin yhteen, jonka jälkeen ne luokiteltiin 

niin, että samaan aiheeseen kuuluvat laitettiin yhteen luokkaan. Tämän jälkeen luokat 

nimettiin ja saatiin tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet esiin. (Ks. Eskola & Suo-

ranta 1998, 165–166.) Kyselylomakkeen kysymyksessä 27 kysyttiin avoimella kysy-

myksellä jotain muuta magneettikuvantamiseen liittyvää aihetta, kuin mitä kysymykses-

sä 26 oli mainittu. Tähän kysymykseen saatuja vastauksia ei luokiteltu, vaan niiden vä-

häisyyden ja erilaisuuden vuoksi ne päätettiin esitellä sellaisenaan, hieman tiivistetym-

mässä muodossa, tulososiossa. 
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5.  TUTKIMUSTULOKSET 

Tuloskappaleessa esitellään ensin tutkimukseen osallistuneiden lukumäärä ja heidän 

taustatiedot, jonka jälkeen edetään esittäen tutkimuksen tulokset tutkimuskysymys ker-

rallaan. Tutkittavien lukumääräksi saatiin 382 vastaajaa ja vastauksia tutkimukseen tuli 

166 kappaletta. Näin ollen vastausprosentti tässä tutkimuksessa oli noin 43 %.  Kahdek-

san kyselylomaketta hylättiin, joten hyväksyttyjä vastaajia tähän tutkimukseen saatiin 

158 (n=158). 

Tutkimukseen osallistuneista naisia oli 133 (84.7 %) ja miehiä 24 (15.3 %) (puuttuvia 

vastauksia 1). Tutkittavien ikä vaihteli 24 - 64 vuoden välillä. Tutkintonimikkeeltään 

tutkittavat jakaantuivat niin, että röntgenhoitajia vastaajista oli 20 (12.7 %), erikoisrönt-

genhoitajia 76 (48.1 %), röntgenhoitaja AMK:n käyneitä 60 (38 %) ja 1 heistä oli rönt-

genhoitaja YAMK. Yksi vastaajista ilmoitti tutkintonimikkeekseen apulaisosastonhoita-

ja. Vastaajien työkokemus röntgenhoitajan työssä vaihteli 1 - 44 vuoden välillä (oletta-

muksena, että he ovat työskennelleet röntgenhoitajana valmistumisestaan asti), ja mag-

neettikuvantamisen osalta heidän työkokemuksensa vaihteli 0 - 27 vuoden välillä. 

Aineiston selkeyttämiseksi työkokemus röntgenhoitajan työssä, työkokemus magneetti-

kuvantamisessa ja vastaajien ikä luokiteltiin. Työkokemus röntgenhoitajana luokiteltiin 

viiteen luokkaan ja magneettikuvantamisen työkokemus neljään luokkaan (taulukko 2). 

Työkokemus röntgenhoitajan työssä jaettiin luokkiin alle 10 tai 10 vuotta työssä olleet, 

11 - 15 vuotta työssä olleet, 16 - 20 vuotta työssä olleet, 21 - 25 vuotta työssä olleet ja 

yli 25 vuotta työssä olleet. Tämän luokittelun mukaan 34,2 %:a röntgenhoitajista oli 

työskennellyt röntgenhoitajan työssä alle 10 tai 10 vuotta ja yli 25 vuotta työssä olleita 

oli 26,6 %:a vastanneista. 

Magneettikuvantamisen työkokemus luokiteltiin niin, että alle 5 tai 5 vuotta työssä ol-

leet, 6 - 10 vuotta työssä olleet, 11 - 15 vuotta työssä olleet ja yli 15 vuotta työssä olleet. 

42,4 %:a vastaajista oli työskennellyt magneettikuvantamisessa alle 5 tai 5 vuotta ja yli 

15 vuotta magneettikuvantamisessa työskennelleiden osuus oli 8,2 %:a. Vastaajien ikä 

luokiteltiin neljään luokkaan. Ikäryhmät olivat alle 30 tai 30-vuotiaat (15,8 %), 31 - 40-

vuotiaat (29,1 %), 41 - 50-vuotiaat (24,7 %) ja yli 51-vuotiaat (30,4 %). Eniten vastaajia 

oli ikäryhmässä yli 51-vuotiaat (30,4 %) ja vähiten vastaajia oli ikäryhmässä alle 30 tai 
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30-vuotiaat (15,8 %). Vastaajista 43,7 %:a työskenteli keskussairaalan magneettiku-

vausyksikössä, 34,8 %:a vastaajista yliopistosairaalan magneettikuvausyksikössä ja 21,5 

%:a liikelaitoksen magneettikuvausyksikössä. 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden (n=158) työkokemus. 

Työkokemus vuosina n % 

Röntgenhoitajan työssä   

-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26- 

Yhteensä 

 54 

26 

18 

14 

42 

154 

34,2 

16,5 

11,4 

8,9 

26,6 

97,6 

Magneettikuvantamisessa  

    -5 

  6-10 

11-15 

16- 

Yhteensä 

 67 

42 

35 

13 

157 

42,4 

26,6 

22,2 

8,3 

99,5 
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5.1. Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien tämän hetkinen 

magneettikuvantamisen koulutus 

Kyselyn vastaajista 65,8 %:a oli saanut röntgenhoitajakoulutukseen sisältyvää magneet-

tikuvantamisen koulutusta. Tämän lisäksi vastaajat olivat kehittäneet osaamistaan mag-

neettikuvantamisessa usealla eri tavalla röntgenhoitajaksi valmistumisensa jälkeen. Tau-

lukosta 3 käy ilmi, että 94,9 %:a röntgenhoitajista oli saanut kollegan antamaa perehdy-

tystä magneettikuvantamisesta, 89,9 %:a oli kehittänyt omaa osaamistaan itsenäisellä 

tiedon hankkimisella ja 87,3 %:a vastaajista oli saanut kollegan koulutuspäiviltä tuomaa 

tietoa osaamisensa kehittämiseen. Vähiten omaa osaamistaan magneettikuvantamisesta 

oli kehitetty osallistumalla ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen (13,9 %), 

kollegan oman tutkimuksen (12,7 %) tai jonkin tieteellisen julkaisun (12,7 %) esittelyyn 

ja magneettikuvantamisen verkkokurssien avulla (2,5 %).  

Laitetoimittajien järjestämän koulutuksen avulla osaamistaan oli kehittänyt 63,3 % vas-

taajista, työnantajan järjestämään koulutukseen oli osallistunut 65,2 % vastaajista, muun 

asiantuntijatahon järjestämään koulutukseen oli osallistunut 66,5 % vastaajista ja Suo-

men röntgenhoitajaliiton järjestämään koulutukseen oli osallistunut 42,4 % vastaajista 

(taulukko 3). Edellä mainittujen osaamisen kehittämistapojen lisäksi osaamistaan mag-

neettikuvantamisessa vastaajat olivat kehittäneet muun muassa osallistumalla ulkomai-

siin kongresseihin (9 kpl), Suomen radiologiyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin 

(4kpl) ja yliopisto- sekä avoin yliopistopohjaisiin täydennyskoulutuksiin (3kpl). Suurin 

osa kaikista osaamisen kehittämiseen tarkoitetuista täydennyskoulutuksista (62 %) oli 

tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana vuosina 2011 - 2012. Ennen vuotta 2000 tai 

vuonna 2000 magneettikuvantamisen koulutukseen oli viimeksi osallistunut 2,5 % vas-

taajista. Taulukossa 4 on esitetty, kuinka vastaajat jakaantuivat kysyttäessä heidän vii-

meistä magneettikuvantamisen koulutuksen osallistumisvuotta. 
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Taulukko 3. Osaamisen kehittäminen magneettikuvantamisessa (n=158). 

Osaamisen kehittäminen n % 

Ammattikorkeakoulun järjestämä   

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 22 

135 

157 

13,9 

85,9 

99,4 

Itsenäinen tiedon hankkiminen  

 

Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 142 

15 

157 

89,9 

9,5 

99,4 

Kollegan koulutuspäiviltä tuoma tieto  

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 138 

19 

157 

87,3 

12 

99,4 

Kollegan antama mri:n perehdytys  

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 150 

7 

157 

94,9 

4,4 

99,4 

Kollegan oman tutkimuksen esittely  

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 20 

134 

154 

12,7 

84,8 

97,5 

Kollegan esittämä tieteellinen julkaisu  

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 20 

132 

152 

12,7 

83,5 

96,2 

Laitetoimittajan järjestämä koulutus   

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 100 

57 

157 

63,3 

36,1 

99,4 

Suomen röntgenhoitajaliiton järjestämä koulutus   

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 67 

88 

155 

42,4 

55,7 

98,1 

Työnantajan järjestämä koulutus   

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 103 

55 

158 

65,2 

34,8 

100 

Magneettikuvantamisen verkkokurssi   

 Kyllä 

Ei 

Yhteensä 

 4 

149 

153 

2,5 

94,3 

96,8 
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Taulukko 4. Viimeisin magneettikuvantamisen koulutukseen osallistumisvuosi (n=158). 

Osallistumisvuosi n % 

         - 2000 

2001 - 2010 

2011 -  

Yhteensä 

 4 

37 

98 

139 

2,5 

23,4 

62,0 

88,0 

 

5.2. Täydennyskoulutuksen tarve magneettikuvantamisessa työskentelevillä rönt-

genhoitajilla 

Täydennyskoulutuksen tarvetta tarkasteltiin neljällä eri magneettikuvantamisen osa-

alueella neliportaisella Likertin asteikolla (1 = ei lainkaan tarvetta, 2 = hieman tarvetta, 

3 = melko paljon tarvetta ja 4 = suuri tarve). Näistä neljästä magneettikuvantamisen 

osa-alueesta tehtiin summamuuttujat (summamuuttujien muodostaminen kappaleessa 

4.3) ja niitä vertailtaessa keskenään niiden keskiarvojen suhteen, voidaan todeta, että 

eniten koulutusta, melko paljon, tarvitaan magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa 

(2,58). Toiseksi eniten koulutusta tarvitaan magneettikuvantamisen perusteissa (2,39) ja 

kolmanneksi eniten magneettikuvantamisen anatomiassa ja patologiassa (2,27). Vähiten 

täydennyskoulutusta tarvitaan magneettikuvantamisen turvallisuudessa (2,01). Kaikissa 

kolmessa jälkimmäisessä osa-alueessa koulutustarvetta kuitenkin esiintyy hieman. 

Summamuuttujien lisäksi kysymyksessä 26 pyydettiin vastaajia arvioimaan vielä erik-

seen omaa koulutustarvettaan näiden eri osa-alueiden suhteen. Vastaukset olivat saman-

suuntaisia, kuin muodostetuissa summamuuttujissakin. Kysymyksen 26 osa-alueiden 

vastauksissa oli sen verran muutosta muodostettujen magneettikuvantamisen osa-

alueiden summamuuttujien kanssa, että magneettikuvantamisen anatomian ja patologian 

koulutustarve oli kysytty erikseen. Tällöin magneettikuvantamisen patologiassa (2,75) 

täydennyskoulutustarvetta esiintyi enemmän kuin anatomiassa (2,39). Taulukossa 5 on 

esitetty magneettikuvantamisen osa-alueiden summamuuttujien ja vastaajien erikseen 

arvioimana magneettikuvantamisen osa-alueiden keskiarvot ja keskihajonnat heidän 

täydennyskoulutustarpeesta. 
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Taulukko 5. Täydennyskoulutustarve magneettikuvantamisen osa-alueilla summamuut-

tujien ja oman arvion suhteen (asteikko 1-4; 1 = ei lainkaan tarvetta, 4 = suuri tarve). 

 Summamuuttuja Oma-arvio 

Magneettikuvan-

tamisen osa-

alueet 
n 

keskiar-

vo 

keskiha-

jonta n 

keskiar-

vo 

keskiha-

jonta 

kuvan laatu ja 

optimointi 
155 2,58 0,762 156 2,83 0,788 

perusteet 147 2,39 0,742 158 2,23 0,722 

anatomia ja pato-

logia 
148 2,27 0,555    

anatomia    157 2,39 0,782 

patologia    156 2,75 0,784 

turvallisuus 155 2,01 0,497 155 2,19 0,675 

 

Tarkasteltaessa täydennyskoulutustarvetta osa-alueista magneettikuvantamisen perusteet 

(p=0,687), magneettikuvantamisen turvallisuus (p=0,369), magneettikuvan laatu ja op-

timointi (p=0,925) tai anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa (p=0,666) rönt-

genhoitajakoulutukseen sisältyvän magneettikuvantamisen koulutuksen suhteen 5 %:n 

merkitsevyystasolla keskiarvon mukaan, niin erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Kun tarkastellaan edellä mainittuja osa-alueita magneettikuvantamisen työkokemukses-

ta muodostettujen luokkien suhteen 5 %:n merkitsevyystasolla täydennyskoulutustar-

peesta, niin voidaan todeta, että magneettikuvantamisen perusteet (p=0,007) ja magneet-

tikuvan laatu sekä optimointi (p=0,003) osioiden suhteen ero on tilastollisesti merkitse-

vä. 

Alla olevasta kuviosta 1 nähdään, kuinka magneettikuvantamisen perusteissa ja kuvan 

laadussa sekä optimoinnissa täydennyskoulutuksen tarve on jakautunut magneettikuvan-

tamisen työkokemuksessa keskiarvoihin perustuen. Täydennyskoulutuksen tarvetta 

magneettikuvantamisen perusteissa arvioivat tarvitsevansa eniten ne, jotka ovat työs-

kennelleet magneettikuvantamisessa alle 5 vuotta tai 5 vuotta (2,63). Vähiten, mutta 

kuitenkin hieman, täydennyskoulutusta arvioivat tarvitsevansa magneettikuvantamisen 

perusteissa 16 vuotta tai enemmän magneettikuvantamisessa työskennelleet röntgenhoi-

tajat (2,01). Kuvan laadussa ja optimoinnissa täydennyskoulutuksen tarve jakaantui 
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niin, että eniten koulutusta arvioivat tarvitsevansa 5 vuotta tai alle 5 vuotta magneetti-

kuvantamisessa työskennelleet röntgenhoitajat (2,85). Vähiten koulutusta kuvan laadus-

ta ja optimoinnissa arvioivat tarvitsevansa yli 15 vuotta työskennelleet (2,30) ja lähes-

tulkoon saman verran koulutusta arvioivat tarvitsevansa 6-10 vuotta työssä olleet rönt-

genhoitajat (2,36). Kahden jälkimmäisellä ryhmällä koulutustarvetta oli hieman.  

 

 

KUVIO 1. Täydennyskoulutuksen tarpeen keskiarvot magneettikuvantamisen perusteis-

sa ja kuvan laadussa sekä optimoinnissa magneettikuvantamisen työkokemuksen suh-

teen. Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Työpaikalla, ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 5 %:n merkitsevyystasolla magneetti-

kuvantamisen osa-alueissa, perusteet (p=0,448), kuvan laatu ja optimointi (p=0,682), 

anatomia ja patologia (p=0,565) sekä turvallisuus (p=0,456) arvioitaessa täydennyskou-

lutuksen tarvetta. Iällä näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevä ero 5 %:n merkitse-

vyystasolla, arvioitaessa täydennyskoulutuksen tarvetta magneettikuvantamisen osa-

aluilla: turvallisuus (p=0,011), kuvan laatu ja optimointi (p=0,020) sekä perusteet 

(p=0,028). Alla olevassa kuviossa 2 on esitetty, kuinka magneettikuvantamisen turvalli-

suus, kuvan laatu ja optimointi sekä perusteet jakaantuvat ikäryhmittäin täydennyskou-

lutustarpeen arvioinnissa keskiarvon suhteen. 

 

Magneettikuvantamisen turvallisuus jakaantui keskiarvoja mitattaessa iän perusteella 

täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnissa niin, että hieman koulutusta tarvitsevat alle 

30 tai 30-vuotiaat (2,19) ja 31 - 40-vuotiaat (1,85). Kuvan laadun ja optimoinnin suh-

teen ikäryhmät jakaantuivat täydennyskoulutuksen tarpeesta niin, että alle 30 tai 30-
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vuotiaat (2,98) kokivat tarvitsevansa melko paljon koulutusta ja 31 - 40-vuotiaat hieman 

koulutusta (2,39). Magneettikuvantamisen perusteissa alle 30 tai 30-vuotiaiden koulu-

tustarve oli eniten eli melko paljon (2,74) ja hieman koulutustarvetta esiintyi 31 - 40-

vuotiaiden (2,28) ja yli 50-vuotiaiden(2,26) ryhmissä.  

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Täydennyskoulutuksen tarpeen keskiarvot magneettikuvantamisen turvalli-

suudessa, kuvan laadussa sekä optimoinnissa ja perusteissa ikäryhmittäin. Keskiarvo 

asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Kaikilla magneettikuvantamisen osa-alueilla on täydennyskoulutustarvetta vastaajien 

arvioiden mukaan. Magneettikuvantamisen perusteisiin liittyvää sisältöä tarkasteltaessa, 

niin eniten (melko paljon) koulutusta tarvitaan käsitteissä: larmor-taajuus (2,84), rin-

nakkaiskuvantaminen (2,82), CNR (2,79), keskiarvoistukset (2,74) ja gradienttikelat 

(2,62). Vähiten, mutta kuitenkin hieman, koulutusta tarvitaan magneettikuvantamisen 

perusteisiin kuuluvista käsitteistä: FOV (2,09), kuvausaika (2,07), kuvaussuunnat (1,73) 
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ja leikemäärä (1,96). Taulukossa 6 on esitettynä vastaajien arvioimana heidän täyden-

nyskoulutustarpeensa magneettikuvantamisen perusteissa. 

Taulukko 6: Vastaajien täydennyskoulutustarve magneettikuvantamisen perusteissa. 

Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Magneettikuvantamisen 

perusteet 
N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

CNR 155 3 2.79 0.85 

FOV 158 2 2.09 0.83 

Gradienttikelat 157 3 2.62 0.82 

Kelat 157 2 2.16 0.84 

Kenttävoimakkuudet 156 2 2.29 0.91 

Keskiarvoistukset 158 3 2.74 0.90 

Kuvaussekvenssit 158 2 2.26 0.91 

Kuvausaika 157 2 2.07 0.91 

Kuvaussuunnat 157 2 1.73 0.86 

Larmor-taajuus 154 3 2.84 0.93 

Leikemäärä 157 2 1.96 0.90 

Radiotaajuuspulssi 157 2 2.53 0.84 

Rinnakkaiskuvantaminen 156 3 2.82 0.88 

SAR 157 2 2.50 0.88 

SNR 158 2 2.58 0.88 

T1, T2 ja PD 158 2 2.22 0.88 

TE ja TR 156 2 2.30 0.93 

 

Magneettikuvantamisen perusteissa kysyttiin erillisenä kysymyksenä sitä, osaako vas-

taaja kertoa, mistä magneettikuvauslaitteesta kuuluva "naksuttava" ääni kuuluu. Suurin 

osa vastaajista vastasi kyllä eli 133 (84,2 %) vastaajaa tiesi mistä "naksuttava" ääni joh-

tuu.  
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Magneettikuvantamisen turvallisuuden täydennyskoulutustarvetta arvioitaessa, niin 

melko paljon koulutustarvetta esiintyy siinä, miten työskennellä turvallisesti magneetti-

kuvaushuoneessa heliumin vapauduttua huoneilmaan (2,81). Myös ensiaputilanteen 

hallitsemiseen magneettikuvantamisessa tarvitaan koulutusta melko paljon (2,46). Vähi-

ten eli hieman koulutusta tarvitaan potilaan tai henkilökunnan kuulovaurion syntyminen 

välttämisessä (1,62). Taulukossa 7 on esitettynä vastaajien arviot heidän täydennyskou-

lutustarpeestaan magneettikuvantamisen turvallisuuteen liittyen.  

Taulukko 7: Vastaajien täydennyskoulutustarve magneettikuvantamisen turvallisuudes-

sa. Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Magneettikuvantamisen 

turvallisuus 
N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Ahdistuneen potilaan 

kohtaaminen 
158 2 1,66 0,60 

Ensiaputilanteen hallinta 158 2 2,46 0,74 

Ferromagneettisen 

esineen huomioiminen 
158 2 1,91 0,69 

Kontraindikaation 

havaitseminen 
158 2 2,04 0,71 

Lämmönnousun 

välttäminen 
158 2 2,18 0,80 

Muiden turvallisuuden 

huomioiminen 
158 2 1,58 0,62 

Palovamman estäminen 

potilaalla 
158 2 1,85 0,75 

Potilaan/henkilökunnan 

kuulovaurion välttäminen 
156 1 1,62 0,77 

Turvallinen työskentely 

heliumin vapauduttua 

huoneilmaan 
157 3 2,81 0,86 

Varjoaineen turvallinen 

käyttö 
158 2 1,91 0,69 
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Magneettikuvan laadun ja optimoinnin sisällön lähemmässä tarkastelussa voidaan tode-

ta, että eniten koulutusta kaivataan siinä, miten kuvausparametrien muuttaminen vaikut-

taa muihin parametreihin (2,79). Toiseksi eniten koulutusta tarvitaan magneettikuvan 

optimoinnissa (2,74) ja kolmanneksi siinä, kuinka magneettikuvan kontrastiin voidaan 

vaikuttaa (2,71). Vähiten koulutusta tarvitaan artefaktien tunnistamisessa (2,04), mutta 

siinäkin sitä hieman tarvitaan. Taulukossa 8 on esitetty vastaajien magneettikuvan laa-

dun ja optimoinnin täydennyskoulutustarpeen arviointi. 

Taulukko 8: Vastaajien täydennyskoulutustarve magneettikuvan laadussa ja optimoin-

nissa. Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Magneettikuvan laatu ja 

optimointi 
N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Artefaktien tunnista-

minen 
157 2 2,04 0,69 

Kuvausparametrien 

muuttaminen itsenäisesti 
157 2 2,57 0,89 

Kuvausparametrien 

muuttamisen vaikutus 

muihin parametreihin 
158 3 2,79 0,90 

Magneettikuvan kontrasti 157 2 2,55 0,85 

Magneettikuvan kontras-

tiin vaikuttaminen 
157 3 2,71 0,86 

Magneettikuvan opti-

mointi 
156 3 2,74 0,89 

Magneettikuvan opti-

moinnin tarkoitus 
156 2 2,62 0,93 

 

Viimeisenä magneettikuvantamisen osa-alueena tarkastellaan anatomian ja patologian 

täydennyskoulutustarvetta. Lähestulkoon saman verran vastaajat arvioivat tarvitsevansa 

koulutusta anatomian ja patologian alueilta löydösten tunnistamisessa (2,86), jänteiden 

(2,84) ja lihasten tunnistamisessa ja nimeämisessä (2,79). Hieman koulutusta vastaajien 

mielestä tarvitaan liikkeenvaikutuksen tunnistamisessa kuvassa (1,80), luiden (1,83) ja 

elinten (1,87) tunnistamisessa ja nimeämisessä, mahdollisten vierasesineiden tunnista-
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misessa (1,95) ja kuva-alueen riittävyydessä (1,96). Taulukossa 9 esitetään, kuinka vas-

taajien arviot täydennyskoulutuksen tarpeesta jakaantuivat magneettikuvantamisen ana-

tomiassa ja patologiassa. 

Taulukko 9: Vastaajien täydennyskoulutustarve magneettikuvantamisen anatomiassa ja 

patologiassa. Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tarvetta, 4=suuri tarve). 

Magneettikuvantamisen 

anatomia ja patologia 
N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Anatomisten rakenteiden 

tunnistaminen ja nimeä-

minen 
156 2 2,21 0,61 

Elinten tunnistaminen ja 

nimeäminen 
156 2 1,87 0,71 

Jänteiden tunnistaminen 

ja nimeäminen 
157 3 2,84 0,75 

Kuva-alueen riittavyys 156 2 1,96 0,73 

Lihasten tunnistaminen ja 

nimeäminen 
156 3 2,79 0,75 

Liikkeenvaikutuksen 

tunnistaminen kuvassa 
153 2 1,80 0,75 

Luiden tunnistaminen ja 

nimeäminen 
155 2 1,83 0,74 

Löydösten tunnistaminen 154 3 2,86 0,82 

Mahdollisten vierasesi-

neiden tunnistaminen 
154 2 1,95 0,72 

Varjoaineen tarpeen 

huomioiminen 
155 2 2,30 0,88 

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi vastaajat olivat toivoneet lisää koulutusta magneetti-

kuvantamisen terveysvaikutuksista henkilökuntaan, magneettikuvauslaitteen kanssa 

yhteen sopivista respiraattoreista ja muista oheisvälineistä, turvallisuudesta erilaisten 

stenttien ja proteesien kohdalla sekä siitä, miten selvittää vierasesineen materiaali, kun 

sitä ei ole ilmoitettu potilaan tiedoissa. Näiden lisäksi kaksi vastaajaa toivoi fysiikasta 
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enemmän koulutusta kuin pelkät perusteet. Laitekohtaisista ominaisuuksista ja erikois-

tutkimuksista, kuten sydämen magneettitutkimuksesta, toivottiin koulutusta. 

5.3. Magneettikuvantamisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 

Vastaajista 98.1 %:a (155) oli sitä mieltä, että täydennyskoulutusta pitää järjestää mag-

neettikuvantamisessa. Magneettikuvantamisen koulutukseen kerran vuodessa halusi 

osallistua 57,3 %:a vastaajista ja 33,8 %:a kaksi kertaa vuodessa. 1,3 %:a vastaajista oli 

sitä mieltä, että magneettikuvantamisen koulutukseen voisi osallistua harvemmin kuin 

kerran vuodessa. Alla olevassa kuviossa 3 on esitetty prosentteina, kuinka usein vastaa-

jat haluaisivat osallistua magneettikuvantamisen koulutukseen. 

 
 

Kuvio 3. Vastaajien halu osallistua magneettikuvantamisen koulutukseen. Osallistumi-

nen asteikolla 1-5 (1=harvemmin kuin kerran vuodessa, 5=yli kolme kertaa vuodessa). 

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä ne pitäisivät eri magneettikuvantamisen jat-

kokoulutusmahdollisuuksia asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tärkeä, 2=hieman tärkeä, 

3=melko tärkeä ja 4=hyvin tärkeä), niin hyvin tärkeänä he pitivät laitetoimittajan järjes-

tämää koulutusta (3,66), kollegan antamaa perehdytystä (3,55) ja työnantajan järjestä-

mää koulutusta (3,53). Hieman tärkeänä vastaajat pitivät magneettikuvantamisen osaa-
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misen kehittämisessä kollegan oman tutkimuksen (2,37) ja tieteellisen julkaisun (2,40) 

esittelyä. Taulukossa 10 on esitettynä magneettikuvantamisen eri täydennyskoulutus-

mahdollisuuksien tärkeys vastaajien mielestä. Avoimissa vastauksissa nousi esille mag-

neettikuvausyksikön sisäiset koulutukset radiologin ja fyysikon järjestäminä (9kpl) sekä 

Suomen radiologiyhdistyksen järjestämät koulutukset (2kpl) sekä kansainväliset koulu-

tukset (2kpl). 

Taulukko 10. Magneettikuvantamisen täydennyskoulutusmahdollisuuksien tärkeys. 

Keskiarvo asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan tärkeä, 4=hyvin tärkeä). 

Magneettikuvantamisen 

täydennyskoulutus 
N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

AMK:n järjestämä 156 3 2,84 0,93 

Itsenäisen tiedon hankin-

ta 

156 3 2,93 0,86 

Kollegan koulu-

tuspäiviltä tuoma tieto 154 3 2,97 0,79 

Kollegan mri-

työskentelyyn perehdyt-

täminen 
155 4 3,55 0,63 

Kollegan oman 

tutkimuksen esittely 
152 2 2,37 0,80 

Kollegan esittämä tieteel-

linen julkaisu 
153 2 2,40 0,79 

Laitetoimittajan jär-

jestämä koulutus 
156 4 3,66 0,53 

Mri:n verkkokurssi 154 3 2,62 0,89 

Suomen röntgenhoitaja-

liiton järjestämä koulutus 155 3 3,32 0,67 

Työnantajan järjestämä 

koulutus 
154 4 3,53 0,65 
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6.  POHDINTA  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa magneettikuvantamisessa työskentelevien 

röntgenhoitajien saamaa koulutusta ja heidän täydennyskoulutustarvettaan eri magneet-

tikuvantamisen osa-alueilla, kuten magneettikuvantamisen perusteissa, magneettikuvan-

tamisen turvallisuudessa, magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa sekä anatomiassa ja 

patologiassa magneettikuvantamisessa. Tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka usein 

ja miten magneettikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi järjestettävä magneettiku-

vantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille. 

Tutkimuksen tarkoitukseen etsittiin vastausta kolmen tutkimuskysymyksen avulla ja 

näihin kysymyksiin saatiin vastaukset alhaisesta vastausprosentista huolimatta. Alhaisen 

vastausprosentin vuoksi tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta haluttiin tarkastella 

kattavasti, jotta tutkimuksen tuloksia voitaisiin pitää luotettavina ja käyttökelpoisina. 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan siis tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta sekä 

tutkimuksen tuloksia tutkimuksessa käytettyyn kirjallisuuteen pohjautuen. Lopuksi vielä 

esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja sen merkittävyys radiografian alalla. 

6.1. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tämä pro gradu-tutkimus haluttiin pitää tilastollisena, yleistettävänä tutkimuksena, jol-

loin suhde tutkittaviin jäi etäiseksi. Tällä pyrittiin tutkimuksen objektiivisuuteen. Tut-

kimuksessa haluttiin antaa kaikkien vastaajien vastauksille sama puolueeton painoarvo. 

Vastaajien vastauksia tarkasteltiin ulkopuolisena tutkijana, eikä mukana olevana tark-

kailijana. Saadut vastaukset esitettiin numeerisina ja kirjallisuuden mukaan tämä auttaa 

vakuuttamaan päätöksentekijöitä tutkimuksen tuloksista paremmin kuin laadullisen tut-

kimuksen sanalliset tulokset. (Ks. Hakala 2007, 18 – 22.) 

Seuraavaksi tarkastellaan erikseen tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimus 

on yritetty tehdä niin, että se noudattaa tieteelliselle tutkimukselle annettuja ohjeita ja 

käytänteitä. 
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6.1.1. Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusetiikka on tärkeä osa kaikkea tieteellistä tutkimusta ja sitä on hyvä miettiä ko-

ko tutkimuksen tekemisen ajan. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut hyvän 

tieteellisen käytännön ohjeet ja niiden on haluttu ohjaavan myös tämän tutkimuksen 

tekoa. Tutkimuksessa on pyritty koko tutkimusprosessin ajan rehellisyyteen, yleiseen 

huolellisuuteen ja tarkkuuteen kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Käytetyt tiedonhankinta 

menetelmät ovat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. Avoimesti on kerrottu 

tutkimuksen metodologiasta ja sen toteutuksesta sekä tuotu esille tutkimustulokset mi-

tään osaa karsimatta, peittelemättä tai tuomalla lisää tuloksia. On haluttu myös tarkasti 

antaa kunnia aikaisemmista tutkimuksista ja saavutuksista niille joille se kuuluu hyvien 

viittaus- ja lähdemerkintöjen avulla. Tutkimuksessa ei esiinny plagiointia muiden teke-

minen tekstien osalta eikä myöskään tutkimuksen tekijän aikaisempia raportteja ole uu-

destaan kirjoitettu muuttamalla joitain raporttien osia uutta tarkoitusta varten. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2013, Ks. myös Hirsjärvi ym. 2010, 24–27, Kuula 2006, 

34–35 ja Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) 

Tutkimusta tehtäessä on haluttu huomioida myös röntgenhoitajien eettiset ohjeet tutki-

jan omasta ammatillisesta taustasta johtuen. Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on pidet-

ty sitä, että röntgenhoitajien tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitämi-

nen. On huomioitavaa, että tieteen ja tekniikan jatkuva kehittyminen edellyttää oman 

osaamisen kehittämistä, mutta myös sitä, että röntgenhoitajan vastuulla on tuoda työn-

antajalleen esille mahdolliset tiedolliset ja taidolliset koulutustarpeensa. Röntgenhoita-

jan tulee työssään huomioida oma ammatillinen kehittyminen ja osallistua muiden rönt-

genhoitajien ja röntgenhoitajaopiskelijoiden ohjaukseen. (Ks. Suomen röntgenhoitaja-

liitto 2000.) 

Ennen aineiston hankintaa haettiin vaaditut tutkimusluvat niistä organisaatioista joiden 

henkilökuntaa pyydettiin mukaan tutkimukseen. Tutkimuslupahakemukset laadittiin 

jokaiseen organisaatioon erikseen niiden antamien ohjeiden mukaan. Aineistonkeruuta 

varten tutkittavat informoitiin kirjallisesti (liite 2) ja heiltä tarvittiin vapaaehtoinen suos-

tumus. Vapaaehtoiseksi suostumukseksi ei vaadittu kirjallista allekirjoitusta vastaajilta, 

vaan suostumukseksi tulkittiin se, että saadun informoinnin jälkeen he vastasivat kyse-

lyyn. 
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Vastaajille lähetetyssä saatekirjeessä heille kerrottiin tutkimuksen tavoite, tutkijan yh-

teystiedot, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, aineistonkeruun toteutustapa ja 

aineiston käyttötarkoitus. Erillisen saatekirjeen lisäksi vastaajille lähetetyn kyselylo-

makkeen aluksi oli tiivistetysti kerrottu edellä mainitut asiat, tutkijan ohjaajan yhteys-

tiedot ja vastaamiseen menevä arvioitu aika. Saatekirjeestä kävi selville, että aineistoa 

käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkija saa tietää vastaajien henkilöllisyyttä missään 

tutkimuksen vaiheessa. Informaatio aineiston säilyttämistavasta jäi puuttumaan, vaikka 

eettisten ohjeiden mukaan se pitäisi kertoa vastaajille. Aineiston säilyttämistapa jäi 

puuttumaan saatekirjeestä vahingossa. (Ks. Kuula 2006, 121.) 

Yhdeksi eettiseksi kysymykseksi tässä tutkimuksessa nousi internetin käyttö tutkimuk-

sessa. Tutkimukseen haettiin tietoa internetin välityksellä ja tutkimusaineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella. Tiedonkeruun eettisyyteen internetistä pyrittiin vastaa-

maan sillä, että käytetyt lähdemateriaalit olivat kirjastotietokantojen kautta hankittuja 

elektronisia tekstejä ja julkaisuja. Sen lisäksi käytettiin julkaistuja tutkimuksia joissa oli 

selkeät viitetiedot. Tutkimuksessa käytettiin myös sellaisten organisaatioiden tuotta-

maan tietoa hyväksi, jotka tutkija katsoi luotettavaksi. Tällaisia olivat sellaiset tunnetut 

organisaatiot, joiden internet-sivujen katsottiin olevan suunnitelmallisia ja johdettuja. 

(Ks. Kuula 2006, 171–173.) 

Perustuslaissa määritellään, millaista on luottamuksellinen viestintä, ja se koskee myös 

sähköisiä kyselylomakkeita, jotka lähetetään suoraan vastaajille. Tällöin vastaajille on 

kerrottava, mistä heidän yhteystietonsa on saatu. (Ks. Kuula 2006. 175–177.) Tässä ky-

selyssä tutkija ei saanut tietoonsa vastaajien sähköpostiosoitteita, vaan tutkimuksessa 

käytetyt kyselylomakkeet lähetettiin vastaajille erikseen annettujen yhdyshenkilöiden 

kautta. Yhdestä magneettikuvausyksiköstä tutkijalle lähetettiin vastaajien sähköpos-

tiosoitteet, mutta tutkija hävitti nämä tiedot käyttämättä niitä. Tässä tutkimuksessa käy-

tettyä sähköistä kyselyä voidaan pitää tietosuojan ja tutkimusetiikan kannalta luotta-

muksellisena. Tutkittavilta ei kyselty henkilötietoja ja he pystyivät itse harkitusti päät-

tämään, mitä tietoja he vapaaehtoisesti tutkijan käyttöön antoivat (Ks. Kuula 2006, 

177). 

Sähköisessä kyselyssä on mahdollista tavoittaa laaja tutkittavien joukko, mutta tutkijan 

tulee kuitenkin tiedostaa otoksen mahdollinen vääristymä ja pyrittävä estämään se 

(Heikkilä ym. 2008, 108). Tämän tutkija otti huomioon saatekirjeessä ohjeistaen vastaa-
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jat kyselyyn vastaamisesta ja siitä, kuinka toimia keskeyttäessään vastaamisen jatkaak-

seen sitä myöhemmin. Kyselylomakkeet lähetettiin myös annettujen yhdyshenkilöiden 

kautta, joiden pyydettiin laittamaan kysely ainoastaan tutkimuksen kohderyhmälle. 

Tutkimuksessa pidettiin tärkeänä ihmisarvon kunnioittamista. Se huomioitiin muun mu-

assa sillä, että tutkittavilla oli oikeus valita osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät. 

Heillä oli myös oikeus keskeyttää tutkimuksen kyselyyn vastaaminen koska tahansa. 

Heidät pyrittiin informoimaan tutkimuksesta tarkasti heille lähetetyssä saatekirjeessä 

kyselylomakkeen lähettämisen yhteydessä. Vastaajille taattiin anonymiteetti. (Ks. Hirs-

järvi ym. 2010, 25, ja Kuula 2006, 60–65.) 

6.1.2. Tutkimuksen luotettavuus 

Luotettavuus on toinen tärkeä tekijä eettisyyden ohella puhuttaessa tutkimuksen rehelli-

syydestä ja arvioitavuudesta. Tärkeintä luotettavuuden arvioinnissa on, että tutkimusra-

portissa on kirjoitettu auki kaikki se, mitä tutkimuksessa on tehty ja miten käytettyihin 

ratkaisuihin on päädytty. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden arviointi on 

lähtenyt jo aiheen valinnasta, joka on ajankohtainen ja tärkeä magneettikuvantamisessa 

työskenteleville röntgenhoitajille. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Tutkimusta voi-

daan pitää onnistuneena silloin, kun sillä saadaan luotettavia vastauksia tutkimuskysy-

myksiin. Tärkeätä on rehellisyys, puolueettomuus ja se, että tutkittaville ei aiheuteta 

haittaa tutkimuksen missään vaiheessa. (Heikkilä 2010, 29.) 

Tutkimuksen kohteena olivat magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat. 

Koska tutkijalla ei ollut saatavilla rekisteriä tai tilastoa, jossa perusjoukon koko saatai-

siin selville, tutkimus toteutettiin harkinnanvaraisella otannalla, ei-satunnaisesti. Tutki-

mukseen valittiin yliopisto- ja keskussairaaloiden magneettikuvantamisesta vastaavat 

magneettikuvausyksiköt. Näin tutkimuksen otokseen saatiin edustus koko Suomen 

magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista. Tällä otannalla uskotaan 

saadun tutkimuksen tutkimuskysymyksiin laajaa näkemystä magneettikuvantamisessa 

työskenteleviltä röntgenhoitajilta. Näin ollen tuloksia uskotaan voivan hyödyntää mag-

neettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille laajemminkin. Otos edustaa 

magneettikuvantamisessa työskenteleviä röntgenhoitajia lähes aloittelijoista jo pitkään 

työtä tehneisiin. 
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Tutkimuslupa saatiin 29 paikasta ja näistä paikoista 27 magneettikuvausyksikköä osal-

listui varmasti tutkimukseen. Epäselvistä kahdesta paikasta tutkija ei saanut vastausta 

magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien määrästä uusintapyynnöis-

tään huolimatta. Tämän ei kuitenkaan uskota vaikuttavan tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuksen kulku on yritetty raportoida vaiheittain ja tarkasti siitä, mitä milloin ja 

miten on tehty. On haluttu toimia objektiivisesti, avoimesti, pitäen mielessä ihmisten 

yksityisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä pysyä suunnitellussa aikataulussa tutki-

jan henkilökohtaisen elämän haasteista huolimatta. Tutkimuksella on myös haluttu saa-

da hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta aikaiseksi tuomalla uutta tietoa esiin magneetti-

kuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien koulutuksesta ja tarvittavasta täyden-

nyskoulutuksesta. (Ks. Heikkilä 2010, 29–32 ja Hirsjärvi ym. 2010 261–262.) 

Aineiston analyysissä on käytetty tunnettuja ja hyväksi havaittuja menetelmiä. Jotta 

aineiston analyysit ovat menneet sääntöjen mukaan, tutkijalla on ollut käytössään koko 

analyysin ajan useita suhteellisen uusia kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäoppaita. 

Tutkijalla on myös käytynä useita opintojaksoja kyseisistä menetelmistä ja näin ollen 

tutkija uskoo valinneensa käyttöönsä juuri oikeanlaiset analyysimenetelmät. (Ks. Heik-

kilä 2010, Karhunen ym. 2010, Metsämuuronen 2011 ja Polit & Beck 2012.) 

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä internet-kyselyllä, joka kyselymuotona on 

yleistynyt viimeaikoina. Kyselytutkimus lomakkeen muodossa on perinteinen tapa kerä-

tä aineistoa tutkimukseen, vaikka sen suosio ihmistieteiden puolella on ollut vähäisem-

pää viimeisen 20 vuoden aikana, kuin laadullisessa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa 

oli kuitenkin perusteltua käyttää sähköistä kyselylomaketta aineistonkeruunmuotona, 

koska näin tavoitettiin helposti, joustavasti ja maantieteellisesti laajasti tutkittavien 

joukko. Kyselylomakkeen avulla saatiin kartoitettua magneettikuvantamisessa työsken-

televien röntgenhoitajien tämän hetkinen koulutustilanne, heidän osaamis- ja täyden-

nyskoulutustarpeensa magneettikuvantamisesta se, miten täydennyskoulutusta olisi hei-

dän mielestään hyvä järjestää. (Ks. Heikkilä 2010, 18–20, Heikkilä ym. 2008, 101 ja 

Valli 2007, 102–103.) 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruuseen käytettiin tutkijan itse laatimaa mittaria kysely-

lomakkeen muodossa. Käytössä on useita valmiita mittareita, mutta jos tutkija luo oman 
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mittarin, on muistettava, että tutkimuksen mittarin luotettavuus on täysin tutkijan omis-

sa käsissä (Metsämuuronen 2011, 67–68). Jotta aineistonkeruu on luotettavaa, niin en-

simmäinen edellytys on, että tutkimus on tehty tieteelliselle tutkimukselle asetettujen 

kriteerien mukaan. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittauksen luotettavuutta kuvataan 

validiteetti ja reliabiliteetti käsitteillä. (Heikkilä 2010, 185.) Tutkimuksen validiteetilla 

tarkoitetaan miten on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä pitikin mitata ja tutkimuksen 

reliabiliteetilla halutaan kertoa tutkimuksen toistettavuudesta (Ks. Heikkilä 2010, 186 – 

187, Metsämuuronen 2011, 125). 

Metsämuuronen (2011, 68 ja 124) esittää mittarin laatimisen prosessina, jonka ensim-

mäisessä vaiheessa kysytään oikea kysymys. Toisessa vaiheessa löydetään tai kehite-

tään aihepiiriä koskeva teoria, jonka jälkeen rakennetaan alustava mittari osioineen, joka 

perustuu teoriaan ja omaan järkeilyyn. Neljännessä vaiheessa tarkastellaan osiota kriitti-

sesti ja viidennessä vaiheessa suoritetaan esitutkimus. Kuudennessa vaiheessa tarkiste-

taan osioiden hyvyys, niissä käytetyt parametrit ja viimeisessä vaiheessa käytettävissä 

on valmis mittari. Nämä vaiheet tuovat luotettavuutta laadittuun kyselylomakkeeseen ja 

varmistavat, että lomakkeella kysytään oikeita kysymyksiä. 

Tämän tutkimuksen mittarin rakentaminen lähti liikkeelle tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tutkimuskysymyksistä. Haluttiin luoda mittari jolla saataisiin luotettavat vastaukset tut-

kimuskysymyksiin. Mittarin laatimisen toisessa vaiheessa luettiin aikaisempia tutki-

muksia ja julkaisuja, jotta saatiin tutkimuksessa käytetyt käsitteet määriteltyä luotetta-

vasti. Tämän jälkeen luotiin ensimmäinen mittari, joka perustui aikaisempaan teoriaan 

ja Metsämuurosen (2011) mainitsemaan omaan järkeilyyn. Ensimmäistä mittaria tarkas-

teltiin kriittisesti ja sitä näytettiin tutkimuksen ohjaajalle sekä samassa vaiheessa olevil-

le opiskelukavereille. Heiltä saaman palautteen perusteella mittaria muokattiin. Tämän 

jälkeen uudella mittarilla tehtiin pieni esitutkimus magneettikuvantamisessa työskente-

leville röntgenhoitajille, jotka eivät kuuluneet varsinaisen tutkimuksen otokseen. Heiltä 

saaman palautteen perusteella mittaria vielä korjailtiin ja näytettiin ohjaajalle ennen 

mittarin hyväksymistä. Mittarin hyväksynnän jälkeen siihen tehtiin vielä muutos tutki-

muslupaprosessin yhden tutkimuslupakeskustelun pohjalta ennen kuin tutkimuslupa 

saatiin. 
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Tutkimuksen mittarinlaadinnassa saaduilla palautteilla ja korjausehdotuksilla pyrittiin 

vaikuttamaan mittarin sisällön validiteettiin. Sisällön validiteettiin haluttiin vaikuttaa 

parantavasti myös sillä, että käytetyt käsitteet määriteltiin tarkasti ja laajasti, jotta ne 

kuvaisivat tutkittavia asioita. Mittarin rakennevaliditeettia tarkasteltaessa huomioitiin 

aikaisempi kirjallisuus ja tutkimus tulosten tarkasteluvaiheessa, jotta nähtiin tukevatko 

mittarilla saadut tulokset niitä ja näin tutkijan mielestä oli. (Ks. Metsämuuronen 2011, 

126, 128 ja Polit & Beck 2012, 336–342.) Validilla mittarilla saadut tulokset ovat kes-

kimäärin oikeita. Tutkimuksen validiutta edesauttavat perusjoukon tarkka määrittely, 

edustavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti. (Heikkilä 2010, 29–30.) Korkea 

vastausprosentti ei yksistään takaa otoksen edustavuutta (Heikkilä ym. 2008, 106). 

Tutkimuksen luotettavuutta aineiston hankinnassa alentavat erilaiset virheet, kuten kä-

sittelyvirheet, mittausvirheet, peitto- ja katovirheet sekä otantavirheet. Aineiston käsitte-

lyvirheiltä vältyttiin tässä tutkimuksessa sillä, että sähköisellä internet-kyselyllä saadut 

vastaukset pystyttiin suoraan siirtämään käytettyyn tilasto-ohjelmaan ja näin mahdolli-

silta käsinsyötössä tapahtuvia virheitä ei esiintynyt. Vaikka käsinsyöttövirheiltä vältyt-

tiin, niin aineisto tarkastettiin ennen analyysin aloittamista. Peittovirhettä tähän tutki-

mukseen syntyi, koska käytettävissä ei ollut rekisteriä tai luetteloa magneettikuvantami-

sessa työskentelevistä röntgenhoitajista. Tutkimuksen vastaajat tavoitettiin tutkimuksel-

le annetun yhteyshenkilön kautta, joten tutkija ei itse ole päässyt tarkasti vaikuttamaan, 

kenelle kaikille tutkimuksen kysely on lähetetty. Tutkija kuitenkin uskoo, että yh-

dyshenkilöt toimivat tutkijan ohjeiden mukaisesti, mikä pienentää peittovirhettä. Mitta-

usvirhettä on pyritty pienentämään validilla ja reliaabelilla mittarilla. (Heikkilä 2010, 

185–186.) 

Tutkimuksen vastausprosentti jäi pieneksi (noin 43 %). Alhaisen vastausprosentin aihe-

uttamaa vääristymää tutkimuksen tuloksille tarkasteltiin katoanalyysin avulla. Kato-

analyysissä verrataan saatua aineistoa alkuperäisestä perusjoukosta saataviin tietoihin. 

Voidaan verrata esimerkiksi iän ja sukupuolen jakaumia tutkimuksen perusjoukon ja 

saadun aineiston kesken. (Ks. Heikkilä 2010, 189.)  

Tässä tutkimuksessa tehtiin katoanalyysi niin, että magneettikuvantamisessa työskente-

levien röntgenhoitajien oletettiin jakaantuvat iän ja sukupuolen suhteen samalla tavalla 

kuin röntgenhoitajien yleensäkin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (2013b) löytyy 
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tilasto lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijoista. Tilastokeskuksen 

(2010) ammattiluokituksen mukaan röntgenhoitajat ovat lääketieteellisen kuvantamis- ja 

laitetekniikan asiantuntijoita. Vuonna 2012 lääketieteellisen kuvantamis- ja laiteteknii-

kan asiantuntijat jakaantuivat niin, että naisten osuus oli 94,1 % ja heidän keskiarvo-ikä 

43,2 (THL 2013b). Tässä tutkimuksessa vastaajat jakaantuivat niin, että naisia heistä oli 

84,2 % ja keskiarvo-iäksi saatiin 43,1. Katoanalyysin perusteella voidaan todeta, että 

vastaajat jakaantuivat sukupuolen ja iän suhteen samansuuntaisesti, kuin röntgenhoitajat 

yleensäkin, joten tutkimuksen tulosten alhaisen vastausprosentin aiheuttama vääristymä 

pienenee eli tutkimuksen luotettavuus kasvaa. 

Mittarin laadinnassa luotettavuuteen pyrittiin vaikuttamaan sillä, että tiedostettiin, min-

kälaisia mitta-asteikoita tutkimuksessa käytettiin. Tämän avulla tiedettiin millaiset tun-

nusluvut ja analyysimenetelmät olivat sallittuja ja mielekkäitä tulosten analysoinnissa. 

Mittarin luotettavuutta voidaan mitata reliabiliteetin avulla eli tulosten tarkkuuden mu-

kaan. Tarkoituksena luotettavassa mittarissa on, että sillä saadut tulokset eivät ole sat-

tumanvaraisia ja tähän päästään sillä, että tutkija on koko tutkimuksen ajan tarkka ja 

kriittinen. Reliabiliteettia voidaan tarkastella aineiston keruun jälkeen. Reliabiliteetti 

voidaan jakaa tutkimuksen sisäiseen ja ulkoiseen reliabiliteettiin. Sisäistä reliabiliteettia 

tarkastellaan mittaamalla sama tilastoyksikkö useampaan kertaan ja ulkoisella reliabili-

teetilla tarkoitetaan, että mittaukset ovat toistettavissa. (Heikkilä 2010, 183–187, ks. 

myös Polit & Beck 2012, 331–336.) 

Tässä tutkimuksessa mitattiin magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitaji-

en koulutustarvetta eri magneettikuvantamisen osa-alueilla (kyselylomakkeen osiot 3-

6). Tämän lisäksi kysyttiin omana kysymyksenään (kyselylomakkeen osio 7) vastaajien 

arvioita heidän koulutustarpeestaan eri magneettikuvantamisen osa-alueilla. Näiden 

kysymysten tulokset olivat samansuuntaiset, joten tutkimuksen mittauksista voidaan 

sanoa niiden olevan reliaabeli. (Ks. Heikkilä 2010, 187, Metsämuuronen 2011, 544–

548.) 

Mittarin luotettavuutta mitattiin kyselylomakkeen osioista 3-8 (magneettikuvantamisen 

turvallisuus, magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvantamisen laatu ja opti-

mointi, anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa, magneettikuvantamisen koulu-

tustarve ja magneettikuvantamisen koulutuksen järjestäminen) Cronbachin alfan (α) 
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avulla, joka kertoo mittarin sisäisestä yhtenäisyydestä. Cronbachin alfan arvot sijoittu-

vat 0 ja 1 välille. Mitä korkeampi alfan arvo on, sitä korkeampi on mittarin reliabiliteet-

ti. Cronbachin alfan arvon tulisi kuitenkin olla yli 0,6 tai 0,7. Tämän tutkimuksen osioi-

den 3-8 Cronbachin alfan (α) arvot olivat välillä 0,736 – 0,973 eli voidaan todeta tutki-

muksen osioiden mittaavan samantyyppisiä asioita ja reliabiliteetin olevan korkea. (Ks. 

Heikkilä 2010, 187 ja Metsämuuronen 2011, 544–548. Ks. myös Polit & Beck 2012, 

367.) Taulukossa 1 oli esitettynä magneettikuvantamisen eri osa-alueiden saamat Cron-

bachin alfan arvot. 

Tutkimuksen luotettavuuteen yritettiin vaikuttaa tutkimuksen ajankohdalla. Tutkimuk-

seen tarvittavat tutkimusluvat haettiin kevään lopulla 2012 ja ennen kuin tutkimusluvat 

oli myönnetty, tutkija oli tehnyt päätöksen, että varsinainen aineiston kerääminen tapah-

tuu vasta kesälomien jälkeen syksyllä 2012 ja näin tehtiinkin. Tällä yritettiin varmistaa 

tutkimukselle korkeampaa vastausprosenttia siinä kuitenkaan onnistumatta. Vastauspro-

sentti olisi voinut olla korkeampi, jos aineiston keruussa olisi tehty uusintakyselyitä. 

Uusintakyselyt olisi hyvin voitu toteuttaa tutkimuksessa olleen pitkän vastausajan puit-

teissa. Tämä oli suunnitteilla, mutta tutkijan henkilökohtaisten esteiden vuoksi, tämä 

koettiin mahdottomaksi. 

Tutkimukseen oman lisän luotettavuuteen ja sen arviointiin toi tutkijan oma ammatilli-

nen tausta magneettikuvantamisessa työskentelevänä röntgenhoitajana. Tutkimuksen 

aiheen kanssa samassa kontekstissa työskentelevänä henkilönä tietämys siitä ja siinä 

käytetyistä käsitteistä olivat tutkijalle tuttuja, mutta omien ajatusten ja käsitysten taka-

alalla pitäminen oli haastavaa. 

6.2. Tutkimuksen tulosten tarkastelua 

Tutkimuksen tuloksia pidetään luotettavina alhaisesta vastausprosentista huolimatta 

edellä esitettyyn eettisyys ja luotettavuus kappaleeseen perustuen. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan tutkimuksen tuloksia tutkimuksessa käytettyyn kirjallisuuteen nähden. 
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Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien tämän hetkinen koulu-

tus 

Magneettikuvantamisen koulutukseen röntgenhoitajakoulutuksen aikana oli osallistunut 

65,8 % vastaajista. Tämä oli oletettavaa, koska ensimmäinen magneettikuvauslaite otet-

tiin Suomessa käyttöön vuonna 1984 (STUK 2010) eli 29 vuotta sitten. Tähän tutki-

mukseen osallistuneista vastaajista 26,6 % oli työskennellyt röntgenhoitajana yli 25 

vuotta ja vastaajista eniten sijoittui ikäryhmään yli 51-vuotiaat (30,4 %). Eli iso osa 

magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista on saanut magneettikuvan-

tamisen koulutuksensa jotenkin muuten, kuin röntgenhoitajakoulutuksessansa. 

Magneettikuvantamisen oppimisesta suurin osa tapahtuu omaa työtä tekemällä. Siihen 

sovelletaan omaa ja kollegalta saatua tietoa sekä kerättyä kokemusta magneettikuvan-

tamisesta (hiljainen tieto). (Työterveyslaitos 2012.) Kirjallisuuden mukaan suurin osa 

magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien koulutuksesta ei ole muodol-

lista, vaan työpaikalla saatua (Westbrook & Talbot 2009). Magneettikuvantamisessa 

työskentelevistä röntgenhoitajista 94,9 %:a oli saanut kollegan antamaa perehdytystä 

magneettikuvantamisesta.  Perehdyttäminen koetaan tärkeäksi tekijäksi osaamiselle ja 

oikeanlaiselle toiminnalle (Niemi 2006). Magneettikuvantamisen osaaminen taas näh-

dään opittavaksi parhaiten itse työtä tekemällä vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Sa-

volainen 2004).  

Vastaajista 89.9 % oli kehittänyt omaa osaamistaan itsenäisen tiedon hankinnalla ja 87,3 

% oli saanut tietoa magneettikuvantamisesta kollegan koulutuspäiviltä tuomana. Itse-

näinen perehtyminen magneettikuvantamiseen, esimerkiksi kirjallisuuden avulla, tukee 

muidenkin tutkimusten mukaan magneettikuvantamisessa työskentelevää röntgenhoita-

jaa (Ks. Ahonen & Liikanen 2010a, Marshall 2008, Marshall ym. 2008, Savolainen 

2004, Timlin 2010 ja Westbrook & Talbot 2009). Avun pyytäminen ja itsensä sille altis-

taminen sisältyvät vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus erilaisten verkostojen ja ihmis-

suhteiden avulla edistää ja kehittää omaa uraa. Näin ollen se, että omaa osaamistaan voi 

kehittää kollegan koulutuspäiviltä tuoman tiedon avulla on tätä päivää. (Ks. Ruohotie 

2005.) 
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Helpoiten ja nopeinten käytännöntyössä tarvittavaa tietoa saadaan toisilta kollegoilta 

kysymällä, kuin itse sitä kirjallisuudesta etsimällä. Tällöin saatuun tietoon sisältyy myös 

toisten kollegoiden kokemuksen kautta saama käytännöntietämys asiasta. Näin saadun 

tiedon avulla pääsee eteenpäin sen hetkisessä ja myöhemminkin samantapaisissa tilan-

teissa sekä pystyy kehittämään omaa osaamistaan. On kuitenkin huomioitavaa, että kol-

legoilta saama tieto ei kehitä työyhteisössä tarvittavaa ja käytettävää tietoa sekä osaa-

mista. Kun tällaiseen osaamiseen lisättäisiin tutkimuksella saatua hyväksi havaittua tie-

toa, niin kokonaisten työyhteisöjen osaaminen ja osaamisen laatu saattaisi parantua. 

Tämä myös veisi potilaiden turvallista ja laadukasta magneettikuvantamista eteenpäin. 

Käytännössä saatuun tietoon ja kokemukseen lisäämällä tutkimuksella saatua näyttöä, 

voidaan viedä magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien osaamista 

eteenpäin (Ks. Ahonen & Liikanen 2010a). 

Vähiten täydennyskoulutusta magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat 

ovat saaneet ammattikorkeakoulujen järjestämänä, kollegan oman tutkimuksen tai jon-

kin toisen tekemän julkaisun esittelynä ja magneettikuvantamisen verkkokurssien avul-

la. Ulkomaisen kirjallisuuden mukaan erilaiset tutkimusjulkaisut, verkko-oppiminen ja 

omalla äidinkielelle julkaistut internetpohjaiset materiaalit ovat suosituimpia tapoja jat-

kuvaan ammatilliseen kehittymiseen (Marshall ym. 2008). Tämän tutkimuksen mukaan 

Suomessa verkko-oppimista ei ole käytetty hyödyksi oman osaamisen kehittämisessä. 

Suomessa ei siis voi kehittää itseään magneettikuvantamisessa verkko-

oppimisympäristöä hyödyntäen, vaikka verkkopohjainen oppimisympäristö ei vaadi 

luennoilla istumista, vaan opiskella voi itsenäisesti kotona tai työpaikalla (ks. Opetus-

hallitus 2010b). 

Näyttöön perustuvaan radiografiaan, joka perustuu kliiniseen asiantuntemukseen, tutki-

mukseen perustuvaan evidenssiin, potilaan etuihin ja resurssien saatavuuteen (Hafslund 

ym. 2008), voidaan liittää itsenäisen tiedon hankkiminen. Itsenäinen tiedon hankkimi-

nen nähdäänkin tämän tutkimuksen mukaan yhtenä eniten käytettynä muotona oman 

osaamisen kehittämisessä. Näyttöön perustuvaan radiografiaan voidaan liittää myös 

kollegan oman tutkimuksen tai jonkun toisen tieteellisen julkaisun esittäminen, joiden 

avulla röntgenhoitajien magneettikuvantamisen osaamista ei kehitä kovinkaan paljoa. 

Kuitenkin kirjallisuudessa näyttöön perustuva toiminta on olennainen osa käytännön 
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opettelua terveydenhuollossa, mutta Suomessa se ei ole saanut jalansijaa käytännön 

työkentällä (Ahonen & Liikanen 2010b) ja se näkyy myös tässä tutkimuksessa.  

Oman tutkimuksen esittäminen kollegoille vaatii tietenkin, että sellainen on tehtynä. 

Ainoastaan 3 vastaajaa ilmoitti osallistuneensa yliopisto- tai avoin yliopistopohjaiseen 

koulutukseen ja 22 ilmoitti osallistuneensa ammattikorkeakoulujen järjestämään täy-

dennyskoulutukseen kehittäessään omaa osaamistaan. Omia tieteellisiä tutkimuksia ei 

magneettikuvantamisessa työskentelevillä röntgenhoitajilla ole tehtynä, mutta niiden 

tekeminen ei kuulu magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien perus-

toimenkuvaan. Vaikka omaa tieteellistä tutkimusta ei ole tehtynä, tulee kaikkien rönt-

genhoitajien osata etsiä tietoa ja käyttää erilaisia tietokantoja sekä hyödyntää luettua 

tieteellistä tietoa työssään. Tässä tarvitaan työnantajien tukea. Työnantajien tulisi antaa 

aikaa, mutta myös koulutusta siihen, kuinka tietoa etsitään ja ennen kaikkea, kuinka 

tällaista tietoa voidaan hyödyntää työyhteisön ja oman osaamisen kehittämisessä. (Ks. 

Ahonen & Liikanen 2010a.) 

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet erilaisia täydennyskoulutuksia magneettikuvan-

tamisesta jo valmiille röntgenhoitajille (Metropolia 2013b). Tämän tutkimuksen mukaan 

se ei kuitenkaan ole röntgenhoitajilla kovin yleinen tapa kouluttaa itseään magneettiku-

vantamisessa. Voidaan olettaa, että ammattikorkeakoulujen järjestämää koulutusta on 

liian vähän ja sen hyödyntäminen on vielä uutta tai sen olemassa olosta ei edes tiedetä 

tällä hetkellä.  

Tutkimuksen vastaajista 62 % oli osallistunut viimeisen kahden vuoden aikana (2011-

2012) johonkin magneettikuvantamisen koulutukseen. Tässä tutkimuksessa kysyttiin 

viimeistä magneettikuvantamisen koulutusta eikä tarkasteltu, koska vastaaja on viimeksi 

hankkinut itsenäisesti tietoa magneettikuvantamisesta lukemalla esimerkiksi jonkin tie-

teellisen julkaisun (vrt. Ahonen & Liikanen 2010b). 

Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien täydennyskoulutustar-

ve 

Hoitokäytäntöjen jatkuva muuttuminen ja teknologian nopea kehittyminen korostavat 

täydennyskoulutuksen merkitystä terveydenhuollossa (STM 2004). Röntgenhoitajan 
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työssä oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa teknologian nopean 

kehittymisen ja tulemisen myötä (Niemi 2006, ks. myös Röntgenhoitajaliitto 2013a). 

Myös magneettikuvantamisen vaikeus ja sen täydellisen ymmärtämisen haasteellisuus 

(Ks. Kaasalainen 2007 ja Sousa 2011) tuovat oman lisänsä magneettikuvantamisen täy-

dennyskoulutustarpeelle. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin röntgenhoitajien magneettikuvantamisen täydennys-

koulutustarvetta magneettikuvantamisen neljän osa-alueen kautta. Näitä osa-alueita oli-

vat magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvantamisen turvallisuus, magneetti-

kuvan laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa. Tulosten 

mukaan täydennyskoulutustarvetta on kaikilla magneettikuvantamisen osa-alueilla, kun 

niitä tarkasteltiin neliportaisella Likertin asteikolla (1 = ei lainkaan tarvetta, 2 = hieman 

tarvetta, 3 = melko paljon tarvetta ja 4 = suuri tarve). Eniten koulutusta eli melko paljon 

tarvetta vastaajilla on magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa. Muut magneettikuvan-

tamisen osa-alueet sijoittuvat Likertin asteikolla yli 2, mutta kuitenkin niin, että niissä 

koulutustarvetta voidaan sanoa olevan hieman. 

Magneettikuvan laatu ja optimointi on koko työyhteisön asia (Järvenpää 2011). Tässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajat kokevat tarvitsevansa eniten koulutusta siinä, 

miten kuvausparametrien muuttaminen vaikuttaa muihin parametreihin, mitä tarkoite-

taan magneettikuvan optimoinnilla ja miten magneettikuvan kontrastiin voidaan vaikut-

taa. Nämä ovatkin kirjallisuuden mukaan tärkeitä tekijöitä magneettikuvan laadussa ja 

optimoinnissa. Hyvä kuvan kontrasti on tärkeä tekijä oikeaan diagnoosiin pääsyssä (Jär-

velin & Nieminen 2005, Ks. myös Jauhiainen 2001b). Tärkeätä on, että magneettiku-

vantamisella päästään parhaaseen mahdolliseen kuvan laatuun potilaan parasta ajatellen. 

Edellytyksenä tietenkin on, että tiedetään, millä parametreilla tähän päästään. (Ks. Phy-

sico-Medicae 2012.) 

Iällä ja magneettikuvantamisen työkokemuksella näyttäisi olevan merkitystä, kun tar-

kastellaan magneettikuvan laadun ja optimoinnin täydennyskoulutustarvetta. Alle 30 tai 

30-vuotiaat kokevat tarvitsevansa melko paljon täydennyskoulutusta magneettikuvan 

laadussa ja optimoinnissa. Näin on myös alle 5 tai 5 vuotta magneettikuvantamisessa 

työskennelleillä röntgenhoitajilla. Nuoret, vähän työkokemusta omaavat röntgenhoitajat 

magneettikuvantamisessa, kokevat tarvitsevansa melko paljon täydennyskoulutusta 
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magneettikuvan laadusta ja optimoinnista. Vähiten täydennyskoulutusta magneettikuvan 

laadusta ja optimoinnista tarvitaan ikäryhmässä 31 - 40-vuotiaat. 

Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien työ on teoreettista ja käy-

tännöllis-teknistä asiantuntijuutta jota ohjaavat erilaiset tekijät. Siihen liitetään kiinteästi 

turvallisuusvastuu ja optimointi. (Ks. Sorppanen 2006.) Röntgenhoitajilta edellytetään 

optimaalista lääketieteellisten kuvantamismenetelmien osaamista ja käyttöä sekä mate-

matiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologian soveltamista (Metropolia 2010). Se 

nähdään tarkasteltaessa magneettikuvantamisen perusteita. 

Röntgenhoitajien koulutuksessa magneettikuvantamisen teoriassa painotetaan esimer-

kiksi kliinistä fysiikan tietoutta (Ks. Metropolia 2013a, Novia 2013, TAMK 2013, Tur-

ku AMK 2013, OAMK 2013, Savonia 2013) ja niihin nämä magneettikuvantamisen 

perusteisiin liittyvät käsitteet sekä niiden käyttöön tarvittava osaaminen sisältyvät. 

Magneettikuvantamisen perusteissa melko paljon tarvetta (3) täydennyskoulutukselle on 

käsitteissä larmor-taajuus, rinnakkaiskuvantaminen, CNR, keskiarvoistukset ja gradient-

tikelat. Vähiten, mutta kuitenkin hieman tarvetta täydennyskoulutukselle löytyy käsit-

teistä FOV, kuvausaika, kuvaussuunnat ja leikemäärä. Timlinin (2010) magneettikuvan-

tamisen osaamisalueiden jaottelussa magneettikuvantamisen perusteet liitetään mag-

neettikuvantamisen osaamiseen. Hänen mukaansa juuri magneettikuvantamisen osaami-

sessa röntgenhoitajan vastuu tutkimuksen onnistumiselle on merkittävää. 

Niin kuin magneettikuvan laatua ja optimointia tarkasteltaessa, magneettikuvantamisen 

perusteissa iällä ja magneettikuvantamisen työkokemuksella näyttäisi myös olevan 

merkitystä täydennyskoulutuksen tarpeeseen. Tälläkin osa-alueella alle 5 tai 5 vuotta 

magneettikuvantamisessa työskennelleet röntgenhoitajat ja alle 30 tai 30-vuotiaat mag-

neettikuvantamisessa työskennelleet röntgenhoitajat kokevat tarvitsevansa melko paljon 

täydennyskoulutusta magneettikuvantamisen perusteissa. Vähiten täydennyskoulutusta 

magneettikuvantamisen perusteista kokevat tarvitsevansa 31 - 40-vuotiaat ja yli 50-

vuotiaat magneettikuvantamisen röntgenhoitajat. 

Tarkasteltaessa magneettiturvallisuutta ja lääketieteellistä käsitteistöä, magneetin perus-

periaatteita, pulssisekvenssejä ja kuvan kontrastia, kuvan optimointia sekä anatomiaa ja 

patologiaa, niin magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat eivät vakuutta-
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neet tutkijoita pystyvyydestään turvalliseen työskentelyyn magneettikuvantamisessa 

(Westbrook & Talbot 2009). Tässä tutkimuksessa varsinaisessa magneettikuvantamisen 

turvallisuus osa-alueessa kaivattiin vähiten täydennyskoulutusta. On kuitenkin muistet-

tava, että röntgenhoitajien rooli on merkittävä turvallisuuden toteutumisessa magneetti-

kuvantamisessa (Timlin 2010 ja Ks. myös Elmaoğlu & Çelik 2012). Turvallisuuden 

huomioimista magneettikuvantamisessa voisi tutkia lisää (Timlin 2010). 

Eniten eli melko paljon täydennyskoulutustarvetta esiintyy magneettikuvantamisen tur-

vallisuudessa siinä, miten työskennellä turvallisesti helium-kaasun vapauduttua mag-

neettikuvaushuoneen ilmaan. Helium-kaasu alentaa vapauduttuaan huoneen happipitoi-

suutta, joten magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien tulee tiedostaa, 

miten silloin toimitaan (Ks. Aalto-yliopisto 2012 ja Crook & Robinson 2009). Melko 

paljon täydennyskoulutustarvetta on myös ensiaputilanteiden hallitsemisessa magneetti-

kuvantamisessa. Magneettikuvantamisessa ensiaputilanteisiin tuo haastetta muun muas-

sa erilaiset magneettikentät (Ks.Huurto & Toivo 2000 ja STUK 2013, ks. myös El-

maoğlu & Çelik 2012), vierasesineet (STUK 2013), sähkömagneettinen säteily (Huurto 

& Toivo 2000 ja Järvelin & Nieminen 2005, voimakas meteli (Tiscler ym. 2008) ja 

magneettikuvantamisessa käytettävä varjoaine (Huurto & Toivo 2000, Jurvelin & Nie-

minen 2005, Tertti ym. 2009, Ks. myös Elmaoğlu & Çelik 2012). 

Iällä on merkitystä täydennyskoulutuksen tarpeessa magneettikuvantamisen turvallisuu-

dessa. Eniten, mutta vain hieman tarvetta täydennyskoulutukselle magneettikuvantami-

sen turvallisuudessa on alle 30 tai 30-vuotiailla. Vähiten koulutusta tarvitsevat magneet-

tikuvantamisen turvallisuudesta 31 - 40-vuotiaat. 

Magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille on tärkeätä topografinen 

anatomia ja magneettikuvantamisessa esiin tulevien löydösten tuntemus (Ks. Metropolia 

2013a, Novia 2013, TAMK 2013, Turku AMK 2013, OAMK 2013, Savonia 2013). 

Täydennyskoulutustarvetta magneettikuvantamisen anatomiassa ja patologiassa on vas-

taajilla hieman. Kysyttäessä erikseen täydennyskoulutustarvetta magneettikuvantamisen 

anatomiassa ja patologiassa, niin patologian täydennyskoulutusta tarvitaan melko paljon 

ja anatomian täydennyskoulutustarvetta on hieman. Eli magneettikuvantamisessa työs-

kentelevät röntgenhoitajat tarvitsevat enemmän koulutusta magneettikuvantamisen pato-

logiasta kuin anatomiasta. 
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Kun tarkastellaan magneettikuvantamisen anatomiaa ja patologiaa yhdessä, niin eniten 

eli melko paljon täydennyskoulutusta tarvitaan löydösten tunnistamisessa ja jänteiden 

sekä lihasten tunnistamisessa ja nimeämisessä. Röntgenhoitajien on siis tunnettava ih-

miskehon luinen anatomia ja sen suhde ympärillä oleviin pehmytkudosrakenteisiin (Pil-

kington 2004). Magneettikuvantamisen anatomiassa ja patologiassa ei ole merkittäviä 

eroja täydennyskoulutustarpeessa tarkasteltaessa ikää, magneettikuvantamisen työko-

kemusta, röntgenhoitajakoulutukseen sisältyvää magneettikuvantamisen koulutusta tai 

työpaikkaa. 

Täydennyskoulutuksen järjestäminen magneettikuvantamisessa työskenteleville 

röntgenhoitajille 

Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja 

kehittää omaa ammattitaitoaan (STM 2004). Yhtenä röntgenhoitajan tehtävänä työyhtei-

sössä on pitää omat tiedot ja taidot ajan tasalla (Timlin 2010). Tätä auttaa, että työnanta-

jalla on päävastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja rahoittamisesta (STM 

2004). Myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan terveydenhuollon am-

mattihenkilöille tulee järjestää täydennyskoulutusta (STM:n asetus terveydenhuollon 

henkilöstön täydennyskoulutuksesta 2003). 

Kun vastaajilta kysyttiin, pitääkö täydennyskoulutusta järjestää magneettikuvantamises-

ta, niin vastaajista 98,1 % oli sitä mieltä, että pitää järjestää. Magneettikuvantamisen 

koulutukseen olisi tulosten mukaan syytä osallistua kerran vuodessa. Tähän tutkimuk-

seen osallistuneista 62 %:a oli osallistunut magneettikuvantamisen täydennyskoulutuk-

seen vuosina 2011 - 2012. Magneettikuvantamisen jatkokoulutusmahdollisuuksien tär-

keyttä arvioitaessa asteikolla 1-4 (1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = hieman tärkeä, 3 = melko 

tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä), niin hyvin tärkeänä täydennyskoulutuksena nähtiin olevan 

laitetoimittajien järjestämä koulutus (3,66). Myös työnantajien järjestämä koulutus 

(3,53) ja kollegan antama perehdytys (3,55) magneettikuvantamisesta nähtiin hyvin 

tärkeäksi. Kollegan oman tutkimuksen (2,37) tai tieteellisen julkaisun (2,40) esittely 

nähtiin hieman tärkeäksi. 

Täydennys- ja lisäkoulutusta järjestävät useat eri tahot, kuten ammattikorkeakoulut ja 

yliopistot. Näiden lisäksi järjestetään erilaisia ammatillisia lisäkoulutuksia, henkilöstö-
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koulutuksia ja ammattiliittojen järjestämää koulutusta. (Opetushallitus 2010a.) Täyden-

nys- ja lisäkoulutuksissa tulisi osallistujia rohkaista itsenäiseen oppimiseen ja tulemaan 

elinikäisiksi oppijoiksi (Marshall 2008). Suomessa magneettikuvantamisen koulutusta 

järjestävät ammattikorkeakoulun ja työnantajien lisäksi Suomen röntgenhoitajaliitto ja 

Suomen radiologiyhdistys. Aina koulutuksen ei tarvitse olla formaalia, vaan osaamisen 

kehittämisessä formaalin koulutuksen lisäksi auttaa perehtyminen oman alan tieteellisiin 

julkaisuihin ja tutkimuksiin, kuten näyttöön perustuvassa radiografiassa on tarkoitus 

(Ks. Ahonen & Liikanen 2010a ja b, Hafslund ym. 2008 ja Marshall 2008). 

6.3. Tutkimuksen johtopäätökset, merkittävyys ja jatkotutkimusaiheet 

6.3.1. Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella tässä tutkimuksessa tehtiin seuraavat johtopäätökset. 

1. Magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista 65,8 % ovat saaneet 

röntgenhoitajakoulutukseen sisältyvää magneettikuvantamisen koulutusta. Suurin osa 

magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien saamasta magneettikuvan-

tamisen koulutuksesta ei ole formaalista. Röntgenhoitajien magneettikuvantamisen kou-

lutuksesta 94,9 % tapahtuu kollegan antamana perehdytyksenä. Itsenäinen tiedon han-

kinta ja kollegan koulutuspäiviltä tuoma tieto magneettikuvantamisesta ovat tärkeitä 

tekijöitä magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien osaamisen kehittä-

misessä. 

2. Oman tutkimuksen tai jonkun toisen tekemän tieteellisen julkaisun esittäminen on 

vähäistä magneettikuvantamisessa työskentelevillä röntgenhoitajilla. Näyttäisi siltä, että 

magneettikuvantamisessa työskentelevillä röntgenhoitajilla ei ole itse tehtyä tutkimusta 

kovinkaan paljoa käytettävissä. On kuitenkin huomioitavaa, että tutkitun tiedon hyödyn-

täminen, kollegalta saadun tiedon ja käytännön kokemuksen lisäksi, veisi koko työyh-

teisön osaamista ja sen laatua eteenpäin. 

3. Verkossa tapahtuvaa oppimista magneettikuvantamisesta ei ole hyödynnetty Suomes-

sa. Koulutusmuotona verkko-oppiminen on joustavaa ja aikaa säästävää, kun itse koulu-



60 

 

tuspaikalle ei tarvitse matkustaa. Koulutus ja sen myöstä osaamisen kehittäminen voi 

tapahtua työpaikoilla sekä kotona. 

4. Magneettikuvantamisessa työskentelevillä röntgenhoitajilla on täydennyskoulutustar-

vetta kaikilla magneettikuvantamisen osa-alueilla, joita ovat magneettikuvantamisen 

perusteet, magneettikuvantamisen turvallisuus, magneettikuvan laatu ja optimointi sekä 

anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa. Eniten täydennyskoulutusta kuitenkin 

tarvitaan magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa sekä magneettikuvantamisen pato-

logiassa. 

5. Magneettikuvantamisen perusteissa käsitteet larmor-taajuus, rinnakkaiskuvantami-

nen, CNR, keskiarvoistukset ja gradienttikelat aiheuttavat koulutustarvetta magneetti-

kuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille. Magneettikuvantamisen turvallisuu-

dessa tarvitaan täydennyskoulutusta siitä, miten työskennellä turvallisesti helium-

kaasun vapauduttua magneettikuvaushuoneeseen. Koulutusta tarvitaan myös magneetti-

kuvantamisessa tarvittavasta ensiavusta. Magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa täy-

dennyskoulutusta tarvitaan eniten siinä, miten kuvausparametrien muuttaminen vaikut-

taa muihin parametreihin, magneettikuvantamisen optimoinnissa ja miten kontrastiin 

voidaan vaikuttaa magneettikuvassa. Magneettikuvantamisen anatomiassa ja patologias-

sa tarvitaan täydennyskoulutusta löydösten tunnistamisessa ja jänteiden sekä lihasten 

tunnistamisessa ja nimeämisessä.  

6. Täydennyskoulutukseen magneettikuvantamisesta tulisi osallistua kerran vuodessa. 

Laitetoimittajien ja työnantajan järjestämää koulutusta kollegan antaman perehdytyksen 

lisäksi pidetään tärkeimpinä täydennyskoulutuksen muotoina. 

6.3.2. Tutkimuksen merkittävyys ja jatkotutkimusaiheet 

Magneettikuvantamisesta on kotimaista ja ulkomaista tutkimustietoa käytettävissä. Ko-

timainen tutkimus magneettikuvantamisesta röntgenhoitajien näkökulmasta ei kuiten-

kaan ole laajaa. Tässä tutkimuksessa on haluttu keskittyä magneettikuvantamisessa 

työskentelevien röntgenhoitajien täydennyskoulutustarpeeseen heidän omasta näkökul-

mastaan. Aikaisempaa tutkimustietoa tästä aiheesta ei ole. Terveydenhuollossa tarvitta-
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vaa koulutusta tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan entistä enemmän ja näin on myös 

magneettikuvantamisessa.  

Tutkimuksen tulosten perusteella tiedetään, millaista täydennyskoulutusta olisi hyvä 

järjestää ja mitä asioita koulutukseen tulisi sisältyä, jotta voitaisiin parantaa magneetti-

kuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien tietämystä magneettikuvantamisesta. 

Magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille järjestettävän täydennys-

koulutuksen avulla työpaikoille saataisiin enemmän asiantuntemusta magneettikuvan-

tamisesta ja tämä auttaisi sekä helpottaisi työpaikkojen kuormitusta, esimerkiksi pereh-

dyttämisen jakautumisella useammalle henkilölle. Asiantuntemuksen lisääminen mag-

neettikuvantamisessa parantaisi potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta sekä lisäisi 

magneettikuvantamisen laatua; ehkä jopa magneettitutkimukseen käytettävää aikaa pys-

tyttäisiin vähentämään. 

Tutkimuksella saatujen tulostaen avulla pystytään suunnittelemaan magneettikuvanta-

misessa työskenteleville röntgenhoitajille heidän tarpeitaan vastaavia koulutuspäiviä. 

Täydennyskoulutustarvetta esiintyy magneettikuvantamisessa työskentelevillä röntgen-

hoitajilla, joten magneettikuvantamisen koulutukset voitaisiin tuoda hieman isommaksi 

osaksi tämän hetkisiä röntgenhoitajille järjestettäviä koulutustilaisuuksia. Näyttöön pe-

rustuva radiografia voisi olla yksi ratkaisu koulutustarpeen tyydyttämiseen, koska lähes 

kaikki magneettikuvantamisessa työskentelevät röntgenhoitajat kehittävät osaamistaan 

itsenäisellä tiedon hankinnalla, vaikka näyttöön perustuvan radiografian käyttö Suomes-

sa on tutkimuksen mukaan vähäistä.  Näyttöön perustuva radiografia vaatisi enemmän 

taloudellisia resursseja työorganisaatioilta, ja yksilöiltä itseltään suurempaa panostusta 

tutkitun tiedon hyödyntämiseen sekä jakamiseen. 

Magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille voisi tuoda hyvän lisän 

oman osaamisen kehittämisessä, kollegalta saadun tiedon ja kokemuksen ohella, hyö-

dyntää enemmän tutkimuksella saatua tietoa. Tämä kehittäisi magneettikuvantamisessa 

työskenteleviä röntgenhoitajia, mutta myös kokonaisia työyhteisöjä. 

Olisi mielenkiintoista tutkia verkko-oppimisympäristön hyödyntämistä magneettikuvan-

tamisen täydennyskoulutuksen välineenä. Kuka kehittäisi, ylläpitäisi ja vastaisi verkko-

opintojen sisällöstä, koskien magneettikuvantamista? Miten verkko-oppimisympäristö 
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magneettikuvantamisesta tulisi muodostaa, jotta se palvelisi mahdollisimman montaa 

käyttäjää helposti ja sujuvasti? Palvelisiko verkko-oppimisympäristö magneettikuvan-

tamisessa työskentelevää röntgenhoitajaa hänen täydennyskoulutuksessaan? 
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Etukäteistiedote pro gradu-tutkimuksen kyselystä 

 

Hei! 

 

Olen saanut tutkimusluvan organisaatioltanne tehdäkseni pro 

gradu-tutkimukseni kyselyn magneettikuvantamisessa työskente-

leville röntgenhoitajille yksikössänne. Opiskelen Oulun yli-

opistossa radiografiaa ja työskentelen magneettitutkimusten 

parissa. Tutkimukseni aiheena on magneettikuvantamisessa 

työskentelevien röntgenhoitajien koulutustarve heidän omasta 

näkökulmastaan. 

 

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena syksyn 

2012 aikana. Laitan viikolla 38 teille sähköpostiin viestin, 

joka sisältää tutkimuksen sähköiseen kyselyyn linkin. Tarkoi-

tuksena on, että välittäisitte tulevan sähköpostin linkkei-

neen kaikille teidän magneettiyksikössänne työskenteleville 

röntgenhoitajille. Näin vastaajien anonymiteetti säilyy. Tä-

män johdosta pyytäisin teitä vielä laittamaan paluupostina 

minulle sen henkilömäärän joille kyselyn välititte, jotta 

saisin tietooni kyselyyn osallistuvien lukumäärän (voin esi-

merkiksi laskea vastausprosentin tämän tiedon avulla). 

 

Kysely lähetetään kaikkiin suomen keskus-ja yliopistosairaa-

loiden magneettikuvantamisesta vastaaviin yksikköihin sekä 

näiden sairaaloiden magneettikuvantamisesta vastaaviin liike-

laitosten yksikköihin. 

 

Kaikista luvan antaneista organisaatioista en saanut nimettyä 

vastuuhenkilöä tutkimukselle, joten jos tämä sähköposti pi-

täisi mielestäsi laittaa jollekin toiselle henkilölle, niin 

laittaisitko siitäkin minulle viestiä. 

 

Jos kysyttävää ilmenee, niin olethan siitä yhteydessä minuun. 

Palaan asiaan jo ensiviikolla eli viikolla 38. 

 

Ystävällisin terveisin ja etukäteen kiittäen 

 

Katja Moberg (ent.Luotamo) 

Röntgenhoitaja, TtK 

kluotamo@mail.student.oulu.fi 

 

https://webmail.oulu.fi/webmail/message.php?index=5
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Magneetissa työskentelevien röntgenhoitajien koulutustarve 

 

Hei! 

 

Ohessa on saatekirje ja sähköinen linkki Pro gradu-

tutkielmani kyselyyn. Olisitko ystävällinen ja laittaisit sen 

eteenpäin yksikkönne magneetissa työskenteleville röntgenhoi-

tajille? Ilmottaisitko myös minulle sen lukumäärän, kuinka 

monelle rh:lle lähetit kyselyn, jos et sitä vielä ole ehtinyt 

ilmoittaa. 

KIITOS =) 

 

Hei! 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa radiografiaa ja työskentelen sa-

malla röntgenhoitajana magneettiyksikössä. Teen parhaillaan 

pro gradu-tutkielmaani, jonka tarkoituksena on kartoittaa 

magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien 

koulutustarvetta. Tavoitteenani on, että tutkimuksen tulosten 

valossa magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoita-

jien koulutusta kehitetään ja lisätään tarvittaessa. 

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toivoisin, että 

vastaisit siihen tulosten luotettavuuden saavuttamiseksi. Ky-

selystä saatu aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eikä 

tutkimuksen tekijä saa tietää vastaajien henkilöllisyyttä 

tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimukseen vastaaminen vie 

noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaamisen voi keskeyttää halu-

tessaan ja jatkaa sitä myöhemmin painamalla kyselylomakkeen 

keskeytä painiketta. Tällöin ohjelma pyytää sähköpostiosoi-

tettasi johon se lähettää linkin keskeytyneeseen kyselyyn. 

Tällöinkään vastaajan tiedot eivät näy tutkimuksen tekijälle 

ja vastaajan anonymiteetti säilyy. 

 

http://www.webropolsurveys.com/S/17107E736EA515AF.par 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Katja Moberg (ent.Luotamo) 

kluotamo@mail.student.oulu.fi 

 

http://www.webropolsurveys.com/S/17107E736EA515AF.par
https://webmail.oulu.fi/webmail/message.php?index=9
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Hei! 

Opiskelen Oulun yliopistossa radiografiaa ja työskentelen samalla röntgenhoitajana magneettiyksikössä. 

Teen pro gradu-tutkielmaani, jonka tarkoituksena on kartoittaa magneettissa työskentelevien röntgenhoi-

tajien koulutustarvetta. Tavoitteenani on, että tutkimuksen tulosten valossa magneetissa työskentelevien 

röntgenhoitajien koulutusta kehitetään ja lisätään tarvittaessa. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toivoisin, että vastaisit kyselyyn tulosten luotettavuuden 

saavuttamiseksi. Kyselystä saatu aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimuksen tekijä saa tietää 

vastaajien henkilöllisyyttä tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimukseen vastaaminen vie noin 10 mi-

nuuttia. 

 

Kiittäen, 

Katja Luotamo   Ohjaaja: Sanna-Mari Ahonen 

Röntgenhoitaja, TtK  Tutkijatohtori, TtT 

 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 

Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos 

Radiografia   Radiografia 

kluotamo@mail.student.oulu.fi  sanna-mari.ahonen@oulu.fi 

 

TAUSTATIEDOT 

Valitse oikea vastaus tai vastaa sille annettuun kohtaan 

 

1. Sukupuolesi 

o Mies 

o Nainen 

 

2. Syntymävuotesi 

Laita koko vuosiluku, esimerkiksi 2012 

 

  

 

3. Työpaikkasi 

o Keskussairaala 

o Liikelaitos 

o Yliopistosairaala 

o Jokin muu, mikä    

 

4. Tutkintonimikkeesi 

o Erikoisröntgenhoitaja 

o Röntgenhoitaja 

o Röntgenhoitaja AMK 

o Jokin muu, mikä    

 

5. Röntgenhoitajaksi valmistumisvuotesi 

Laita koko vuosiluku, esimerkiksi 2010 

 

  

 

6. Onko röntgenhoitajakoulutukseesi sisältynyt koulutusta magneettikuvantamisesta 

o Ei 

o Kyllä 

 

7. Työkokemuksesi magneettikuvantamisesta vuosina 

Laita kokonaislukuna eli esimerkiksi 1,2,3 tai 10 

 

  

 

Keskeytä   12 % valmiina  
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NYKYINEN MAGNEETTIKOULUTUS RÖNTGENHOITAJAKSI VALMISTUMISEN JÄL-

KEEN 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa mielestäsi parhaiten saamaasi koulutusta magneettikuvantamiseen. 

 

Olen osallistunut… 

 

8. …ammattikorkeakoulun järjestämään lisäkoulutukseen 

○ Ei ○ Kyllä 

 

9. …itsenäisen tiedon hankkimiseen 

○ Ei ○ Kyllä 

 

10. …kollegan koulutuspäiviltä tuodun tiedon kuulemiseen 

○ Ei ○ Kyllä  

 

11. …kollegalta saatuun magneettikuvantamisen perehdyttämiseen 

○ Ei ○ Kyllä 

 

12. …kollegan oman tutkimuksen esittelyyn 

○ Ei ○ Kyllä 

 

13. …kollegan esittelemän tieteellisen julkaisun kuulemiseen 

○ Ei ○ Kyllä 

 

14. …laitetoimittajan järjestämään koulutukseen magneettikuvantamisesta 

○ Ei ○ Kyllä 

 

15. …Suomen röntgenhoitajaliiton järjestämään koulutukseen magneettikuvantamisesta 

○ Ei ○ Kyllä  

 

16. …työnantajan järjestämään koulutukseen magneettikuvantamisesta 

○ Ei ○ Kyllä  

 

17. …muun asiantuntijatahon järjestämään koulutukseen magneettikuvantamisesta 

○ Ei ○ Kyllä 

 

18. …magneettikuvantamisen verkkokurssille 

○ Ei ○ Kyllä 

 

19. …johonkin muuhun magneettikuvantamisen koulutukseen 

○ Ei ○ Kyllä, mihin     

 

20. …viimeksi magneettikuvantamisen koulutukseen vuonna 

Laita koko vuosiluku, esimerkiksi 2012 

 

  

 

 

Keskeytä   25 % valmiina 

 

  



Magneettihoitajien koulutustarve                                                                 LIITE 3 (3) 

 

MAGNEETTITURVALLISUUS 

 

21. Arvioi oma koulutustarpeesi seuraavien magneettiturvallisuuteen liittyvien asioiden osalta valit-

semalla itsellesi sopivin vaihtoehto. 

 

 Ei lainkaan 

tarvetta 
Hieman tarvetta 

Melko paljon 

tarvetta 
Suuri tarve 

 

Ahdistuneen potilaan kohtaaminen ○ ○ ○ ○ 

Ensiaputilanteen hallitseminen ○ ○ ○ ○ 

Ferromagneettisen esineen huomioimi-

nen 
○ ○ ○ ○ 

Kontraindikaation havaitseminen ○ ○ ○ ○ 

Lämmönnousun välttäminen potilaalla ○ ○ ○ ○ 

Muiden kuvantamishuoneessa olijoiden 

turvallisuuden huomioiminen 
○ ○ ○ ○ 

Palovamman estäminen potilaalla ○ ○ ○ ○ 

Potilaan/henkilökunnan kuulovaurion 

välttäminen 
○ ○ ○ ○ 

Turvallinen työskentely havaittuani 

heliumin pääsyn huoneilmaan 
○ ○ ○ ○ 

Varjoaineen käyttö potilaalla ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

Keskeytä   37 % valmiina 
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MAGNEETIN PERUSTEET 

 

22. Arvioi oma koulutustarpeesi seuraavien magneettikuvantamisessa käytettävien käsitteiden 

osalta valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. 

 

 
Ei lainkaan 

tarvetta 
Hieman tarvetta 

Melko paljon 

tarvetta 
Suuri tarve 

 

CNR = contrast to noise ratio ○ ○ ○ ○ 

FOV = field of view ○ ○ ○ ○ 

Gradienttikelat (leikkeevalinta-, taa-

juus- ja vaihegradientti) 
○ ○ ○ ○ 

Kelat (lähetinkela, pintakela ja vas-

taanottokela) 
○ ○ ○ ○ 

Kenttävoimakkuudet ○ ○ ○ ○ 

Keskiarvoistukset (esim. NEX, NSA) ○ ○ ○ ○ 

Kuvaussekvenssi ○ ○ ○ ○ 

Kuvausaika ○ ○ ○ ○ 

Kuvaussuunnat ○ ○ ○ ○ 

Larmor-taajuus ○ ○ ○ ○ 

Leikemäärä ○ ○ ○ ○ 

Radiotaajuuspulssi ○ ○ ○ ○ 

Rinnakkaiskuvantaminen ○ ○ ○ ○ 

SAR = spesific absorbtion rate ○ ○ ○ ○ 

SNR = signal to noise ratio ○ ○ ○ ○ 

T1, T2 ja PD = protonitiheyspainottei-

nen 
○ ○ ○ ○ 

TE ja TR ○ ○ ○ ○ 

 

 

23. Osaan tarvittaessa kertoa, mistä magneettikuvantamisen aikana kuuluva "naksuttava" ääni 

johtuu. 

○ Ei ○ Kyllä 

 

 

Keskeytä   50 % valmiina 
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KUVAN LAATU JA OPTIMOINTI 

 

24. Arvioi oma koulutustarpeesi seuraavien kuvan laatuun ja sen optimoimiseen liittyvien asioiden 

osalta valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. 

 

 Ei lainkaan 

tarvetta 
Hieman tarvetta 

Melko paljon 

tarvetta 
Suuri tarve 

 

Artefaktien tunnistaminen kuvasta ○ ○ ○ ○ 

Kuvausparametrien muuttaminen 

itsenäisesti 
○ ○ ○ ○ 

Kuvausparametrien muuttamisen vai-

kutus muihin parametreihin 
○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvan kontrasti ○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvan kontrastiin vaikutta-

minen 
○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvan optimointi ○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvan optimoinnin tarkoitus ○ ○ ○ ○ 

 

 

Keskeytä   62 % valmiina 
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ANATOMIA JA PATOLOGIA 

 

25. Arvio oma koulutustarpeesi seuraavien anatomiaan tai patologiaan liittyvien asioiden osalta 

valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. 

 

 Ei lainkaan 

tarvetta 
Hieman tarvetta 

Melko paljon 

tarvetta 

Suuri 

tarve 

 

Anatomisten rakenteiden tunnistami-

nen ja nimeäminen 
○ ○ ○ ○ 

Elinten tunnistaminen ja nimeäminen ○ ○ ○ ○ 

Jänteiden tunnistaminen ja nimeämi-

nen 
○ ○ ○ ○ 

Kuva-alueen riittävyys ○ ○ ○ ○ 

Lihasten tunnistaminen ja nimeäminen ○ ○ ○ ○ 

Liikkeenvaikutuksen tunnistaminen 

kuvassa 
○ ○ ○ ○ 

Luiden tunnistaminen ja nimeäminen ○ ○ ○ ○ 

Löydösten tunnistaminen ○ ○ ○ ○ 

Mahdollisten vierasesineiden tunnis-

taminen 
○ ○ ○ ○ 

Varjoaineen tarpeen huomioiminen ○ ○ ○ ○ 

Verisuonten tunnistaminen ja nimeä-

minen 
○ ○ ○ ○ 

 

 

 

Keskeytä   75 % valmiina 
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KOULUTUSTARPEENI 

 

26. Arvio oma koulutustarpeesi seuraavien alueiden osalta valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. 

 

 
Ei lainkaan 

tarvetta 
Hieman tarvetta 

Melko paljon 

tarvetta 

Suuri 

tarve 

 

Magneetin perusteet ○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvantamisen anatomia ○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvantamisen kuvan laatu ja 

sen optimointi 
○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvantamisen patologia ○ ○ ○ ○ 

Magneettiturvallisuus ○ ○ ○ ○ 

 

 

27. Jokin muu magneettikuvantamiseen liittyvä aihe, kuin mikä on edellä mainittu, mikä 

  

    

 

 

 

Keskeytä   87 % valmiina 
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MAGNEETTIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN MAGNEETISSA TYÖSKENTELEVILLE 

RÖNTGENHOITAJILLE 

 

28. Tarvitseeko magneetissa työskenteleville röntgenhoitajille järjestää lisäkoulutusta magneettiku-

vantamiseen liittyen? 

○ Ei, voit siirtyä kyselyn loppuun 

○ Kyllä 

 

29. Jos vastasi edelliseen kysymykseen KYLLÄ, niin arvioi asteikolla 1 - 4, kuinka tärkeänä pitäisit 

seuraavia jatkokoulutusmahdollisuuksia magneettikuvantamisen yhteydessä. 

1 = Ei lainkaan tärkeä, 2 = Hieman tärkeä, 3 = Melko tärkeä, 4 = Hyvin tärkeä 

 

     

 

 1 2 3 4 

Ammattikorkeakoulujen järjestämä 

koulutus 
○ ○ ○ ○ 

Itsenäinen tiedon hankkiminen ○ ○ ○ ○ 

Kollegan koulutuspäiviltä tuoma tieto ○ ○ ○ ○ 

Kollegan magneettityöskentelyyn pe-

rehdyttäminen 
○ ○ ○ ○ 

Kollegan oman tutkimuksen esittely ○ ○ ○ ○ 

Kollegan esittämä tieteellinen julkaisu ○ ○ ○ ○ 

Laitetoimittajan järjestämä koulutus ○ ○ ○ ○ 

Magneettikuvantamisen verkkokurssi ○ ○ ○ ○ 

Suomen röntgenhoitajaliiton järjestämä 

koulutus 
○ ○ ○ ○ 

Työnantajan järjestämä koulutus ○ ○ ○ ○ 

Jokin muu tapa, mikä   ○ ○ ○ ○ 

 

 

30. Kuinka usein magneettikoulutukseen pitäisi mielestäsi osallistua 

○ Harvemmin kuin kerran vuodessa 

○ Kerran vuodessa 

○ Kaksi kertaa vuodessa 

○ Kolme kertaa vuodessa 

○ Yli kolme kertaa vuodessa 

 

 

Keskeytä 

 

KIITOS ANTAMASTASI AJASTA JA VAIVASTA! VASTAUKSET TULLAAN KÄSITTELEMÄÄN 

EHDOTTOMAN LUOTTAMUKSELLISESTI! 

 

 

   100 % valmiina 

 

 


