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Tämän pro gradu-tutkielman tarkoitus oli kuvailla hammaskuvausten laatua panoraama-

tomografiakuvauksissa. Tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin hyvän kuvan kriteerit 

toteutuvat otetuissa panoraamatomografiatutkimuksissa. Tarkoitus oli myös selvittää, 

mitkä olivat suurimmat haasteet laadullisesti hyvän panoraamakuvauksen toteuttamisel-

le. 

 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen. Empiirinen aineisto kerättiin 

erään organisaation sisällä 10 eri paikkakunnalla otetuista panoraamakuvauksista ajalli-

sena otoksena. Tutkimuksen otokseksi tuli 968 panoraamakuvausta. Tutkimusmittarina 

käytettiin hyvän kuvan kriteerien muodostamaa mittaria. Tutkimustulokset analysoitiin 

Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. 

  

Tutkimuksen tulosten mukaan hyvän kuvan kriteerit toteutuvat kohtalaisen hyvin pano-

raamakuvauksissa. Suurimmat haasteet hyvän panoraamakuvauksen ottamisessa esiin-

tyy kuvausprojektion asettelussa. Suurin haaste potilaan asettelussa on, että ylä- ja ala-

leuan hampaat erottuvat tarkasti kuvautuvassa kerroksessa. Haasteena kuvausprojektion 

onnistumisessa on myös, että leukanivelet ovat samalla horisontaalisella tasolla, kova 

suulaki projisoituu yläleuan hampaiden juurten yläpuolelle ja ylä- ja alaleuan hampai-

den juuret ovat tarkasti kuvautuvassa tasossa 

 

Hammasröntgenkuvausten määrä EU:n alueella on kolmannes kaikista kuvantamistut-

kimuksista. Tämän tutkimuksen avulla voidaan parantaa säteilyn lääketieteellistä käyt-

töä hammaskuvauksissa, optimoida kuvanlaatua, vaikuttaa potilasannoksiin sekä auttaa 

itsearvioinnin suorittamisessa hammaskuvauksissa tietoa lisäämällä.  
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The purpose of this thesis was to describe the quality of orthopantomogramic imaging. 

The purpose was to describe, how the criterias of a good x-ray image were achieved in 

dental panoramic radiograph. The aim was also to find out what were the biggest chal-

lenges in the implementation of good quality in orthopantomography examination. 

 

This study was made with a quantitative approach.  Empirical data was collected in one 

organization within 10  different locations. The main study was made with 968 

orthopantomogram images. A research instrument composed by criterias of a good x-

ray image. The results were analyzed by using Microsoft Office Excel-program. 

 

The results show that good criteria of x-ray images were met fairly well in panoramic 

radiography. The biggest challenges showed in positioning the patient in imaging. The 

biggest challenge in the patient’s layout is that the upper and lower jaw teeth are pre-

cisely in the right level. The challenge in radiographic success is that the jaw joints are 

at the same horizontal level, hard palate shows above the maxillary tooth roots, the up-

per and lower teeth roots are on the right level in the x-ray image. 

 

Dental radiography in the area of European Union accounts for nearly the third of the 

total number of radiological examinations. This study will help to improve the medical 

use of radiation in dental imaging, to optimize the image quality, to affect to patient’s 

doses and to help making the self-assessment in dental imaging by adding knowledge. 

 

Keywords: quality of image, orthopantomogram, good criteria of x-ray image 

 



  

SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1. JOHDANTO ................................................................................................................. 1 

2. LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................ 4 

2.1. Panoraamakuvaus ................................................................................................... 4 

2.1.1. Panoraamakuvauksen periaate ........................................................................ 5 

2.1.2. Panoraamakuvauksen indikaatiot ja kontraindikaatiot.................................... 6 

2.1.3. Panoraamakuvauksen asettelu ......................................................................... 7 

2.2. Panoraamakuvausta ohjaava lainsäädäntö ....................................................... ....10 

2.3. Säteilyn haittavaikutukset .................................................................................... 13 

2.4. Säteilysuojelun periaatteet hammaskuvauksessa ................................................. 15 

2.5.  Hammaskuvan laatu ............................................................................................ 17 

2.5.1. Kliinisen kuvan laadun arviointi ................................................................... 18 

2.5.2. Hyvän kuvan kriteerit .................................................................................... 19 

2.6. Hammaskuvauksia tekevä henkilöstö .................................................................. 23 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT ............................... 26 

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ..................................................................... 27 

4.1. Mittarin laatiminen ............................................................................................... 27 

4.2. Aineiston kerääminen........................................................................................... 29 

4.2. Aineiston analysointi ............................................................................................ 31 

5.TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................................ 32 

5.1. Panoraamakuvauksen suorittanut henkilökunta ................................................... 32 

5.2. Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen kuvan rajauksen 

suhteen......................................................................................................................... 33 

5.3. Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen kuvaprojektion 

suhteen......................................................................................................................... 34 

5.4. Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen muiden seikkojen 

suhteen......................................................................................................................... 38 

6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................................... 40 

6.1. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ................................................................. 41 

6.2. Tutkimuksen eettisten tekijöiden pohdinta .......................................................... 43 

6.3. Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset ..................................................... 44 

6.4. Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet ..................................................... 47 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 49 

 



  

KUVIOT 

Kuvio 1. Panoraamakuvauksen perusanatomia  

Kuvio 2. Panoraamalaitteen periaate 

Kuvio 3. Panoraamakuvauksen oikea asettelu 

Kuvio 4. Kaularangan oikaisu panoraamakuvauksessa  

Kuvio 5. Kieli ei ole ollut kiinni suulaessa kuvauksen aikana  

Kuvio 6. Potilaan pään asettelu liian eteenpäin kallistuneena panoraamakuvauksessa  

Kuvio 7. Potilaan pää aseteltu liian taaksepäin-kova suulaki projisoituu hampaiden juur-

ten päälle 

Kuvio 8. Potilaan pää aseteltu vinoon panoraamakuvauksessa  

Kuvio 9. Panoraamakuvaukset ammattiryhmittäin 

Kuvio 10. Hyvän kuvaprojektion toteutuminen hyvän kuvan kriteerien mukaisesti 

tutkimukseen otetuissa panoraamakuvauksissa  

Kuvio 11. Panoraamakuvauksen hyvän kuvaprojektion kriteerien toteutumattomuus 

tutkimuksessa 

Kuvio 12. Hyvän kuvausprojektion toteuttamisen haasteet panoraamakuvauksessa  

ammattiryhmittäin 

 

TAULUKOT 

Taulukko 1 Hammasröntgentutkimuksista potilaalle aiheutuvia tyypillisiä 

efektiivisiä annoksia  

Taulukko 2. Panoraamakuvauksen kuvannut henkilö ammattinimikkeen mukaan 

Taulukko 3. Kuvan projektion hyvän kuvan kriteereiden mukaiset puutteet tutkimuk-

seen otetuissa panoraamakuvauksissa 



1. JOHDANTO 

 

Hammasröntgenkuvauksen säteilyannokset ovat yleensä alhaisia, mutta hammasröntgenkuvaus-

ten kokonaismäärä Euroopan unionin alueella on jopa kolmannes kaikista röntgenkuvauksista. 

Siksi hammaskuvantamisen laatu vaatii huomiota. Hammasröntgenkuvauksen laadunvarmistuk-

sen tarkoituksena on varmistaa, että kuvauksesta saadaan riittävä ja asianmukainen diagnostinen 

informaatio, kun säteilyannokset pidetään niin alhaisena kuin mahdollista. (European comission 

2004: 2, 8, 53.)  Röntgenkuva vaikuttaa diagnoosiin ja hoitopäätöksiin, jonka vuoksi kuvanlaa-

tua on erittäin tärkeää arvioida.  

 

Säteilyn käytön ja muun säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset: toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva 

haitta (oikeutus-periaate), toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle 

haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on 

mahdollista (optimointi-periaate), yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistetta-

via enimmäisarvoja (yksilönsuoja-periaate) (Säteilylaki 2§). Säteilylle altistavan toi-

menpiteen oikeutuksen arvioi lähetteen antava lääkäri tai hammaslääkäri. Säteilyn käy-

tön optimointi-periaatteen tiivistää ALARA-periaate (As Low As Reasonably Achieva-

ble). Tavoitteena on, että säteilylle altistuu mahdollisimman vähän ihmisiä ja henkilö-

kohtaiset säteilyannokset ja altistumisen todennäköisyys pidetään mahdollisimman pie-

ninä. Yksilönsuoja-periaatteen tarkoituksena on varmistaa säteilyaltistuksen enim-

mäisarvojen avulla, ettei säteilyaltistuksista tutkimuksen aikana koidu haittaa, jota ei 

voida pitää hyväksyttävinä. (STUK ST-ohje 1.1.) 

 

Mirja Hirvonen- Kari (2013) on väitöskirjassaan todennut, että röntgenosaston toimin-

taa arvioidaan viranomaisten ja ulkoisten arvioijien toimesta sekä henkilökunnan teke-

män itsearvioinnin avulla. Tarkastusten ja arviointien tulosten avulla röntgenosaston 

henkilökunta pystyy parantamaan oman toimintansa laatua ja tämä vaikuttaa potilaan 

turvallisuuteen ja palvelun laatuun. Antti Niemi (2006) on väitöskirjassaan tutkinut 

röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuria säteilyn lääketieteellisessä käytössä, jossa nousi 

esiin mm. osaamisen haasteet turvallisuuskulttuurin edistäjänä sekä moniulotteinen 

ammatillisuus turvallisuuskulttuurin perustana. Juha Kurtti (2012) taas on tutkinut hil-

jaista tietoa ja työssä oppimista väitöskirjassaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on 
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usein vähittäistä eikä rutiininomaista työtoimintaa aina edes mielletä oppimiseksi. Työssä 

oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa on keskeistä kiinnittää huomiota siihen, miten työnte-

kijä, työtiimi tai työyhteisö oppii. 

 

Säteilyä käyttävän henkilökunnan säännöllinen kouluttaminen ja jatkuva käytännön har-

joittelu ovat erittäin tärkeitä sekä säteilysuojelun että laadunvarmistuksen näkökulmasta. 

Erityisen tärkeää laitteen käyttökoulutus on silloin, kun vastaanotolle hankitaan uusi 

röntgenlaite. Kuvauslaitteen hyvä tuntemus on edellytys säteilyn käytön optimoinnille. 

( European comission 2004: 7, 76.)  Kansainvälisissä tutkimuksissa on myös kiinnitetty 

huomiota radiologisten laitteiden kehityksen vaikutukseen säteilyhygienian ja kuvan-

laadun paranemiseen sekä säteilyn käyttöön ALARA-periaatteen mukaisesti. (Ks. Mah 

ym. 2011, Alkurt ym. 2008, Whaites & Brown 1998, Vegh & Pataky 1993.) 

 

Hammaskuvaus koetaan monesti röntgenhoitajien keskuudessakin haasteeksi, sillä mi-

käli työpaikalla kuvataan harvoin panoraamakuvauksia, niin hyvän kuvan kriteerit ja 

niiden saavuttaminen eivät ole itsestään selvyyksiä. Hammashoitajien keskuudessa on 

sama tilanne ja koska heidän koulutuksessaan on vähemmän säteilykoulutusta, niin mo-

nesti tutkimuksen oikeutus ja optimointi sekä yksilönsuojaperiaate eivät ole niin hyvin 

selvillä kuin röntgenhoitajilla. Vuonna 2008 ryhmä pohjoismaisia radiografian alan leh-

toreita ja yliopettajia aloitti projektin nimeltä Näyttöön perustuva kuvantamisen laatu 

(Evidence-based quality in radiographicimaging). Hankkeen tavoitteena oli kehittää 

röntgenhoitajien osaamista annoksen ja kuvanlaadun optimoinnissa digitaalisessa ku-

vantamisessa. Tätä työtä jatkaa parhaillaan hanke, jossa kehitetään verkko-

opetuspakettia digitaalisen hammaskuvantamisen laadunvarmistukseen. Ammattikor-

keakouluopiskelijat tekevät omina opinnäytetöinään mm. aiheeseen liittyviä multime-

diaopetuspaketteja. Tämä tutkimus liittyy samaan aihekenttään, jonka tarpeellisuus on 

nostettu yleisesti esiin. Kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia on niukasti siitä, miten 

hyvin hyvän kuvan kriteereiden toteutuvat panoraamakuvauksessa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla hammaskuvausten laatua panoraamaku-

vauksissa. Tarkoituksena on selvittää, mitä hyvältä hammaskuvalta vaaditaan ja miten 

toteutuvat hyvän kuvan kriteerit hammaskuvauksissa. Esimerkkinä tarkkaillaan erään 

organisaation hammaskuvauksia hyvän kuvan kriteereiden perusteella. Tässä tutkimuk-
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sessa tarkastellaan, mihin kohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, että hammaskuvausten 

laatu olisi optimoitu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hammashoitajien ja röntgenhoi-

tajien ottamia kuvia ja poimitaan oleellisimmat huomiot kuvatarkastelun ja kuvalausun-

tojen perusteella. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hammaskuvantamisen opetuk-

sessa. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa säteilyn lääketieteellistä käyttöä hammas-

kuvauksissa, optimoida kuvanlaatua, vaikuttaa potilasannoksiin sekä auttaa itsearvioin-

nin suorittamisessa hammaskuvauksissa. Huono kuvanlaatu voi johtaa uusintakuvauk-

siin ja siten kasvattaa potilaan säderasitusta. Huomaamatta jääneellä muutoksella voi 

olla hyvinkin dramaattinen vaikutus potilaan tulevaisuuden terveydentilaan. Tutkimuk-

sen avulla pyritään vaikuttamaan säteilyn turvalliseen käyttöön oikeutus- ja optimointi-

periaatteen mukaisesti hammaskuvauksissa. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1. Panoraamakuvaus 

 

Panoraamakuvaus on rakomenetelmään ja pyörähdysliikkeeseen perustuva kuvausme-

netelmä, jolla saadaan kohtalaisen paksu leukaluiden ja hammaskaarien muotoa myötäi-

levä kerroskuva potilaasta (Wolf ym. 2007). Ortopantomografiakuvaus on natiivirönt-

gentutkimus, jossa kuvaan saadaan riittävä kontrasti kudosten erilaisten vaimennusomi-

naisuuksien ansiosta (Tapiovaara ym. 2004: 63). Ortopantomografia, niin sanottu pano-

raamakuvaus, perustuu tomografiaan eli kerroskuvaukseen. Ortopantomografiakuva on 

kuva potilaan kasvojen alaosasta, missä tulee näkyä anatomiset rakenteet vaakasuunnas-

sa korvasta korvaan ja pystysuunnassa leuankärjestä silmäkuoppiin asti. Kyseisellä ku-

vausmenetelmällä saadaan nopeasti tietoa esimerkiksi hampaista ja niiden lukumäärästä, 

sijainnista sekä yleisestä statuksesta, kuten hampaiston kehitysasteesta tai poikkeavuuk-

sista. Menetelmä soveltuu myös leukaluun muutosten, leukanivelen ja poskionteloiden 

tilan arvioimiseen. ( Hintze & Wiese 2009: 34–39.) 

 

 

Kuvio 1. Panoraamakuvauksen perusanatomia (Rathgeber 2011) 
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2.1.1. Panoraamakuvauksen periaate 

 

Hampaiston ja leukojen alueen panoraamatomografiassa (ortopantomografiassa) käyte-

tään Yrjö Paateron Suomessa kehittämää, 1960-luvulla markkinoille tullutta laitetyyp-

piä, jonka avulla voidaan kuvata esimerkiksi koko leukojen alue ja hampaisto samalla 

kerralla. Panoraamatomografialaitteessa säteily on rajattu kapeaksi viuhkamaiseksi kei-

laksi röntgenputken kaihtimissa olevalla pystysuuntaisella raolla. Laitteen röntgenputki 

kiertää vaakatasossa potilaan niskan takana hieman puoliympyrää suuremman kaaren. 

Kuvareseptori kiertää samanaikaisesti potilaan etupuolella samaan kiertosuuntaan hie-

man pienemmällä kulmanopeudella. Säteilykeilan pyörähdysakseli on potilaan sisällä ja 

vaihtaa paikkaansa kuvauksen aikana, jotta säteilyn kulkusuunta olisi kaikissa hampais-

ton kohdissa likimain kohtisuorassa hampaiston tasoa vasten. Kuvareseptorin liike on 

sovitettu säteilykeilan liikkeeseen siten, että kuvattavalla kaarimaisella, leukojen tasoa 

vastaavalla pinnalla olevan yksityiskohdan varjo pysyy kuvareseptorilla samassa koh-

dassa koko sen ajan, jonka säteilykeila osuu kyseiseen yksityiskohtaan. Kun haluttu ku-

vataso on kauempana kuvareseptorista, kuvareseptorin liikkumisnopeuden potilaan suh-

teen on oltava suurempi kuin silloin, kun kuvattava taso on lähempänä kuvareseptoria. 

Säätämällä kuvareseptorin liikkumisnopeutta sopivasti röntgenputken liikkeen aikana 

voidaan valita haluttu, leukojen muotoa muistuttava kaarimainen tarkkana kuvautuva 

kerros. Laitteen liikkeiden ja säteilykeilan pienen, mutta äärellisen leveyden takia kuva 

on paitsi tasoon levitetty panoraamakuva, myös tomografiakuva, jossa terävänä näkyvä 

kerros on valittu kulloinkin kuvattavan kohteen mukaiseksi kaaripinnaksi. Kuvaresepto-

rin säteilykeilan ulkopuolella olevat osat on suojattu potilaasta sironneelta säteilyltä ku-

vareseptorin edessä olevalla sekundaarikaihtimella, eikä laitteessa tarvita muita ha-

jasäteilyn poistamiskeinoja. ( Tapiovaara ym. 2005: 73–75.) 

 

Allaolevassa kuviossa on esitelty panoraamakuvauksen periaate. 
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Kuvio 2. Panoraamalaitteen periaate (Rathgeber 2011) 

 

Panoraamatomografia tuottaa kaksi ulotteista (2D) kuvaa, niin sanottua perinteistä rönt-

genkuvaa (Suomalainen 2010: 10). Panoraamatomografian tarkoituksena on tuottaa ku-

va molemmista leuoista ja hampaistosta suun ulkopuoliselle kuvareseptorille (European 

comission 2004: 113). Kuvauksessa saadaan hyvä yleiskuva hampaistosta ja leukaluista. 

 

2.1.2. Panoraamakuvauksen indikaatiot ja kontraindikaatiot 

 

Panoraamakuvaus antaa hammaslääkäreille hyvän yleiskäsityksen potilaan hampaiden 

yleistilasta, vaikka se ei aina tarkkaan diagnostiikkaan riitäkään. Konkreettisten ongel-

mien selvittelyyn tarvitaan yleensä potilaan kliinisen tutkimisen lisäksi erilaisia röntgen-

tutkimuksia. Ennen röntgentutkimuksen valintaa on tarkoin pohdittava eri tutkimus-

tyyppien rajoitukset ja valittava niiden perusteella se tutkimus, joka teoriassa antaa tar-

kimman tuloksen. ( Hintze & Wiese 2009: 34–42.)  

 

Kuvausindikaatiot ovat laajat: ne käsittävät kariesdiagnostiikan, hampaiden ja juurten 

alueiden tulehdusmuutokset, epäselvät säryt, hammas- ja leukamurtumat jne. (Vartiai-
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nen 2011, Autti & Peltola 2005: 286). Panoraamakuvaus soveltuu intraoraalista (suun 

sisäinen) röntgenkuvausta huonommin karieksen (reikiintymisen), marginaalisen luuka-

don ja periapikaalisten (hampaan juuren kärkeä ympäröivä) muutosten diagnostiikkaan, 

eikä sitä pidä käyttää intraoraalisten röntgenkuvausten sijasta. Kariesdiagnostiikassa 

panoraamakuvaus on suhteellisen luotettava takahammasalueilla. Panoraamakuvaus on 

paras diagnostinen menetelmä arvioitaessa alaleuan viisaudenhampaita ennen viisau-

denhampaiden poistoleikkausta, alaleuan runko-osan ja nousevan haaran murtumia, tai 

suurempia patologisia muutoksia, kuten kystoja (nestettä tai puolikiinteää materiaalia 

sisältävä rakkulamuodostuma) ja kasvaimia. Panoraamakuvista voidaan myös selvitellä 

kehityshäiriöitä esim. hampaiden poikkeavaa sijaintia. Parodontaalisten sairauksien ( 

krooninen, hammasplakin aiheuttama tulehduksellinen sairaus) diagnostiikassa on pano-

raamakuvauksen etuja mm. se, että röntgensäteet suuntautuvat lähes kohtisuoraan ham-

paiden pituusakseleita vastaan, jolloin hampaita tukevan alveoliluun reunan sijainti voi-

daan määrittää melko luotettavasti. Panoraamakuvaus on myös järkevä menetelmä, jos 

intraoraalikuvaus ei onnistu esim. potilaan voimakkaan yökkäysrefleksin vuoksi. Poti-

laiden seulontatyyppinen panoraamakuvaus ei ole hyödyllistä eikä hyväksyttävää. 

(Hintze & Wiese 2009: 34–42, Wolf ym.2007.) Kontraindikaatioita panoraamakuvauk-

selle on vähän. Potilaan kykenemättömyys yhteistyöhön, pakkoliikkeet ja kykenemät-

tömyys olemaan pystyasennossa ovat yleisimmät. ( Rosberg 2001:98–99.) 

 

2.1.3. Panoraamakuvauksen asettelu 

 

Hyvän panoraamakuvauksen asetteluun ja potilaan ohjaukseen kannattaa kiinnittää 

huomiota hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jokaisella potilaalla on oma anatomi-

ansa ja tämä on yksilöllisesti huomioitava potilaan asettelussa.  Hyvän kuvan asettelussa 

kannattaa käyttää aina laitevalmistajan ohjeita, sillä myös laitteet ovat erilaisia. 
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Kuvio 3. Panoraamakuvauksen oikea asettelu (Rathgeber 2011) 

 

Panoraamatomografia onnistuu hyvin silloin, kun potilas asetellaan oikeaan asentoon 

leukatuen, purutuen ja asetteluvalojen avulla (Carmichael 2005: 613). Pään asento on 

oikea, kun hampaissa tai leuoissa ei ole kaventumaa tai leventymää, eikä potilaan pää 

ole kallistunut taaksepäin tai eteenpäin. Yläleuan hampaiden juurenalueet saadaan ku-

vautumaan hyvin, kun potilas nostaa kielen röntgenkuvauksen ajaksi kitalakeen, eikä 

siitä näin ollen muodostu varjoa (Ks. Ekholm 2010.)  

 

Potilaan liikkumattomuus kuvauksen aikana on onnistuneen kuvan edellytys. Mikäli 

potilas ei voi seistä suorana, potilas asetetaan istumaan. Panoraamalaitteeseen potilas 

asetellaan kaula ryhdikkäästi suoraksi venytettynä (Peltonen,  2011, Wolf ym.2007, Sa-

lem 2011.) Alla olevassa kuviossa on esitetty potilaan kaularangan oikaisu optimaali-

seksi panoraamakuvauksessa. 

 

Kuvio 4. Kaularangan oikaisu panoraamakuvauksessa (Rathgeber 2011) 
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Leuankärki ja usein myös otsa tuetaan laitteen tukiin. Potilasta pyydetään puremaan 

etuhampaat kärki-kärki-asentoon. Tämä tapahtuu yleensä automaattisesti, kun käytetään 

purutukea. Tukeva asento viimeistellään nostamalla kädet niille varatuille sijoille. Kes-

kivalo kohdistetaan kasvojen keskiviivaan. Sen lisäksi potilaan on myös olta-

va kohtisuorasti panoraamalaitteeseen nähden. Jos näin ei ole, kuvautuvat toisen puolen 

rakenteet leveyssuunnassa venyneinä. Vaakataso saatetaan kuvauksen kannalta optimaa-

liseksi joko purentatasoon tai frankfurtin tasoon (luisen korvakäytävän ja orbitan (silmä-

kuopan) alareunan välinen suora) kohdistettavalla vaakavalolla. Kuvattava alue rajataan sa-

malla leukojen tasalle. Leukanivelten nivelpäät on saatava mukaan onnistuneeseen ku-

vaan. Samalla kilpirauhanen rajautuu kuvan ulkopuolelle. Sivuvalo kohdistetaan 

useimmiten yläkulmahampaan etureunaan. Sen lisäksi pyritään saamaan ylä- ja alaetu-

hampaiden kruunut sekä juuret mahdollisimman tarkoin samalle pystylinjalle. Samalla 

vaakataso on pyrittävä pitämään optimaalisena, jottei mm. kovasuulaki kuvaudu haital-

lisen leveänä ylähampaiden juurten kärkialueelle. ( Peltonen 2011, Wolf ym.2007, Sa-

lem 2011.) 

Yleisimmässä asetteluvirheessä sivuvalo kohdistetaan hieman liian eteen ja etuham-

paat jäävät näin ollen tarkkana kuvautuvan kerroksen taakse sillä seurauksella, että ne 

kuvautuvat epätarkkoina ja leventyneinä. Päinvastaisessa virhetilanteessa sivuvalo on 

kohdistettu liian taakse, ylänelosen seudulle ja etuhampaat sijaitseva melko reilusti 

tarkkana kuvautuvan kerroksen edessä samalla kaventuen ja sumuttuen. Potilaan on 

seistävä panoraamalaitteessa ryhdikkäästi, kaula suoraksi venytettynä, takaraivo hieman 

taakse kallistettuna. Näin vältytään siltä, että kaulan pehmytkudosvarjo kuvautuisi häi-

ritsevästi alaetuhampaiden päälle. Ennen kuvausta on muistettava pyytää potilasta 

painamaan kieli suulakeen ja pitämään se siellä koko kuvauksen ajan. Jos näin ei toimi-

ta, kuvautuu kielen yläpuolisen ilmatilan varjo diagnostiikkaa haittaavasti ylähampaiden 

juurten kärkialueelle. ( Peltonen, 2011, Wolf ym.2007, Salem 2011.) 

Potilaan asettelu suhteessa laitteen tarkasti kuvautuvaan kerrokseen on erittäin tärkeää, 

jotta hampaat ja leuat näkyisivät tarkasti valmiissa kuvassa. Kuvaajan tiedot panoraa-

makuvauksen tekniikasta onkin usein ratkaisevassa asemassa hyvän panoraamakuvauk-

sen saamisessa. Panoraamakuvauksen tekniikan ymmärtäminen on edellytys virheiden 

tunnistamiselle ja korjaamiselle.( Hintze & Wiese, 2009: 34–42.) 
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2.2. Panoraamakuvausta ohjaava lainsäädäntö 

 

Yleiset vaatimukset lääkinnällisten säteilylaitteiden käytöstä, laadunvarmistuksesta ja 

muista, lähinnä potilaan säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, esitetään sätei-

lylain (592/1991, muutos 1142/1998) 10 luvussa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000, jäljempänä STM:n asetus) sisältää sään-

nökset, jotka koskevat säteilylle altistavien toimenpiteiden perusteita ja niiden toteutta-

misessa noudatettavia menettelytapoja. Työntekijöiden säteilyaltistuksen enimmäisarvot 

ja säteilyannoksen seurantaa ja terveystarkkailua koskevat muutokset annetaan sätei-

lyasetuksessa (1512/1991, muutos 1143/1998). 

 

Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta ICRP (International Commission on Radiolo-

gical Protection) on riippumaton asiantuntijaelin, joka julkaisee parhaaseen tieteelliseen 

näyttöön perustuvia suosituksia säteilysuojelun toteutuksesta. ICRP:n julkaisut ovat 

suosituksia, jotka eivät oikeudellisesti sido ketään. ICRP on kuitenkin saavuttanut hyvin 

vankan aseman auktoriteettina, jota koko maailma kuuntelee. Eri maiden säteilysuojelu-

lainsäädäntö on nykyään hyvin pitkälle sopeutettu ICRP:n esittämien periaatteiden mu-

kaiseksi. Suomen säteilylaki ja säteilyasetus perustuvat ICRP:n uusimpiin suosituksiin. 

( Paile 2002:152–153.) Säteilylain (592/1991) 70§:n nojalla Säteilyturvakeskus (STUK) 

antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita eli 

säteilyturvaohjeita (ST-ohjeita), joilla tarkennetaan lainsäädännössä annettuja vaatimuk-

sia. ST-ohjeissa esitetään toimenpiteet ja menettelytavat, joita noudattamalla säteilylain 

mukainen turvallisuustaso toteutuu. ST-ohjeissa annetaan myös Euroopan yhteisöjen 

direktiivien täytäntöönpanoa ja ylikansallista lainsäädäntöä koskevia tarkentavia ja täy-

dentäviä ohjeita. Ohjeistus pidetään ajan tasalla ja ohjeisiin tehdään tarvittavat muutok-

set ottaen huomioon kansainvälinen kehitys ja säteilyn käytössä ja muussa säteilylle al-

tistavassa toiminnassa tapahtuvat muutokset. Toiminnanharjoittaja on velvollinen 

huolehtimaan siitä, että ST-ohjeissa esitettyjä turvallisuusohjeita noudatetaan. ( STUK 

ST-ohje 3.1:3.) 

 

STUK:n ST-ohje 3.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa ohjeistaa ham-

masröntgentoiminnan vaatimukset Suomessa. Hammasröntgentoiminnan turvallisuudes-

ta vastaa toiminnan harjoittaja, jonka on huolehdittava siitä, että hammasröntgentutki-
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muksia tehtäessä varmistetaan sekä potilaiden että henkilökunnan säteilyturvallisuus. 

Säteilylaitteiden ja toimintojen riskiarvioinnin perusteella säteilyaltistusta aiheuttavat 

hammasröntgentoiminnat luokitellaan vaativuusluokkiin I ja II. Toimintojen riskiarvi-

oinnissa painotetaan erityisesti potentiaalisen säteilyaltistuksen suuruutta sekä poik-

keavien tapahtumien todennäköisyyttä. Intraoraaliröntgenlaitteiden, panoraamatomogra-

fiaröntgenlaitteiden sekä kefalostaattien (oikomishammashoidon kuvantamiseen tarvit-

tava lisälaite) käyttö tavanomaisiin hammasröntgenkuvauksiin on vaativuusluokan I ja 

KKTT–laitteiden (kartiokeilatietokonetomografialaitteiden) käyttö vaativuusluokan II 

toimintaa Intraoraaliröntgenlaitteiden, panoraamatomografiaröntgenlaitteiden ja kefalo-

staattien käyttö muuhun kuin tavanomaiseen hammasröntgentoimintaan edellyttää tur-

vallisuuslupaa. Säteilyturvakeskus voi vapauttaa toiminnan turvallisuusluvasta, jos voi-

daan riittävän luotettavasti varmistua siitä, että säteilyn käyttö ei aiheuta terveydellistä 

haittaa tai vaaraa. Intraoraaliröntgenlaitteiden ja panoraamatomografiaröntgenlaitteiden 

sekä niihin liittyvien kefalostaattien käyttö tavanomaisiin hammaskuvauksiin (vaati-

vuusluokan I toiminta) voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta, kun: 

- laitetta käytetään vain tavanomaisiin hammaskuvauksiin 

- hammasröntgentoiminnasta vastaava hammaslääkäri tai lääkäri on nimetty 

- laitteen käytön järjestelyt ja käyttöpaikan säteilysuojaukset ovat tässä ohjeessa 

esitetyn mukaiset. Hammasröntgenlaitteessa on terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukainen CE-merkintä (direktiivi 

93/42/ETY) ja laite täyttää tässä ohjeessa asetetut käytönaikaiset hyväksyttä-

vyysvaatimukset. 

 

Turvallisuusluvasta vapautetussa toiminnassa käytettävät hammasröntgenlaitteet on il-

moitettava Säteilyturvakeskukselle rekisteröitäväksi. Rekisteröintiä koskevassa hake-

muksessa on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan todeta, että turvallisuusluvasta 

vapauttamisen edellytykset täyttyvät. Hammasröntgenlaitteen saa ottaa käyttöön, kun 

toiminnan harjoittaja on saanut Säteilyturvakeskukselta tiedon hyväksytystä rekisteröin-

nistä. (STUK ST-ohje 3.1: 5) 

 

Vuonna 2011 Suomessa on säteilyn käytön turvallisuusluvissa mainittu luvanvaraisia 

hammasröntgenlaitteita 84, joista kktt-laitteita 37, panoraamaröntgenlaitteita 31, intra-

oraalilaitteita 15 ja kefalostaatteja 1. Turvallisuusluvasta vapautettuja hammasröntgen-
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laitteita oli vuonna 2011 5573, joista tavanomaisia hammasröntgenlaitteita 4935 ja pa-

noraamaröntgenlaitteita 638. ( STUK- B 146:37.) 

 

ST-ohje 3.1:ssa on ohjeet hammaskuvauksen oikeutukseen ja optimointiin, Hammas-

röntgentutkimuksen tarve on harkittava aina potilaskohtaisesti, ja tutkimuksesta on olta-

va hyötyä potilaalle. Lähetteestä on käytävä selvästi ilmi tutkimusindikaatio ja muut 

tarpeelliset tiedot, jotta hammasröntgentutkimus voidaan tehdä optimaalisesti. Hammas-

röntgentutkimus on optimoitava niin, että tutkimukselle asetettu tavoite täyttyy ja tutkit-

tavalle aiheutuva säteilyaltistus on mahdollisimman pieni. 

 

Säteilyä käyttävälle henkilöstölle on annettava tarvittava säteilysuojelukoulutus ja riit-

tävä laitteiden käyttökoulutus. Kuvauksia suorittavien henkilöiden on suojauduttava si-

ten, että he eivät joudu tarpeettomasti säteilylle alttiiksi. Huoneessa, jossa tehdään 

hammasröntgentutkimuksia, on oltava sellaiset säteilysuojaukset, että tutkimuksista ai-

heutuva säteilyaltistus ympäröivissä tiloissa oleskeleville pidetään niin pienenä kuin 

kohtuullista. Säteilyaltistus kuvaushuonetta ympäröivissä tiloissa, joissa oleskellaan ku-

vausten aikana, ei saa ylittää 0,3 mSv:ä vuodessa.( STUK ST-ohje 3.1.) 

 

ST-ohje 3.1 edellyttää laadunvarmistuksen järjestämistä. Teknisellä laadunvarmistuk-

sella varmistetaan laitteiden toimintakunto ja toiminnan laadunvarmistus kattaa koko 

hammasröntgentoiminnan. Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistus sisältää tutki-

musten suorittamiseksi tarvittavat ohjeet, tutkimustietojen kirjaamisen ja raportoinnin 

STUKille pyydettäessä, potilasannosten määrittämisen ja vertailun vertailutasoon, klii-

nisen potilaskuvan arvioinnin, itsearvioinnin sekä kliinisen auditoinnin (turvallisuuslu-

paa edellyttävä hammasröntgentoiminta). Lipoti (2008) on myös raportoinut tutkimuk-

sessaan laadunvarmistuksen panostamisen vaikutuksista kuvausparametreihin, kuvan-

laatuun ja potilaan saamaan ihoannokseen. Laadunvarmistuksen ansiosta potilaiden sä-

teilyannos ja laskenut ja kuvanlaatu parantunut, kun tietoisuutta laadunvarmistuksen 

merkityksestä on laajennettu suurimpiin hammaslääkärin vastaanottoihin. Hart & Dug-

dale (2013) ovat tutkineet säteilysuojeluohjeistuksien tiedottamisen merkitystä poti-

lasannoksiin. He ovat huomanneet, että asiantuntijoiden antama opastus säteilysuojelu-
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asioista sekä mm. fyysikon antamat ohjeistukset ovat vaikuttaneet potilasannosten las-

kuun hammaskuvauksissa.  

 

2.3. Säteilyn haittavaikutukset 

 

Suomessa tehdään vuosittain noin 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta ja lisäksi noin 2,3 

miljoonaa tavanomaista hammaskuvausta ja lähes 400 000 hampaiden panoraamakuva-

usta. Eniten tehdään keuhkojen ja luuston röntgentutkimuksia. Vaikka hammaskuvia 

otetaan paljon, annos potilasta kohden on pieni. Suomessa tehdään vuosittain reilut 700 

röntgentutkimusta tuhatta asukasta kohti.. Röntgenkuvat otetaan aina hammaslääkärin 

oikeutusharkinnan ja päätöksen mukaan, eikä niitä tehdä rutiininomaisesti ilman poti-

laskohtaista tarveharkintaa. Säteilyannos panoraamakuvauksessa on noin 0,02 mSv vas-

taten parin päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.(STUK 2013.) 

 

Lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa säteilyä käytetään ihmisten hyödyksi. 

Röntgentutkimuksella on keskeinen merkitys sairauksien tunnistamisessa. Hyödyn ohel-

la säteily aiheuttaa myös haittaa. Pienikin säteilyannos lisää riskiä sairastua syöpään. 

Röntgentutkimukset, sädehoidot ja radioaktiivisten aineiden käyttö pitää harkita niin, 

että säteilyn käytöstä tulee enemmän hyötyä kuin haittaa. Säteilyn hyötykäytöstä aiheu-

tuva säteilyannos on Suomessa peräisin lähes kokonaan säteilyn käytöstä terveyden-

huollossa.( STUK 2013.) 

 

Efektiivinen annos on suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä 

kokonaishaittaa. Sen laskemisessa käytettävät suureet ovat kunkin kudoksen tai elimen 

saama säteilyannos ja kullekin kudokselle tai elimelle määrätty painokerroin, joka ku-

vaa kyseisen kudoksen tai elimen ”säteilyherkkyyttä”. Efektiivinen annos riippuu mer-

kitsevästi siitä, mitä elimiä säteilykeilan välittömässä suunnassa tai läheisyydessä on. 

Panoraamakuvauksessa säteilyherkistä elimistä lähinnä ovat silmän mykiö, kilpirauha-

nen sekä iho. Efektiivisen annoksen yksikkö on sievert, jonka lyhenne on Sv. Hammas-

röntgenkuvauksista aiheutuvat tyypilliset efektiiviset annokset ovat suuruusluokkaa 

0,01-2 mSv. Tämä efektiivinen annos hammaskuvauksessa vastaa 12–24 h taustasätei-

lyä. Keuhkokuvauksen efektiivinen annos vastaa 4 vrk taustasäteilyä ja vastaavasti pään 
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alueen tietokonetomografia vastaa 8 kk taustasäteilyä. (STUK 2013.) Potilaalle ham-

masröntgenkuvauksista aiheutuvia efektiivisiä annoksia on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Hammasröntgentutkimuksista potilaalle aiheutuvia tyypillisiä 

efektiivisiä annoksia.(STUK opastaa 2011:6) 

  

Tutkimus Efektiivinen annos / mSv 

Intraoraaliröntgenkuvaus 0,01 

Kefalostaattitutkimus < 0,01 

Panoraamatomografiakuvaus  0,02 

Pienen kentän KKTT 0,05–0,7 

Laajan kentän KKTT 0,07–1,1 

Monileike-TT 0,5–2,1 

 

 

Säteilyllä voi olla deterministisiä tai stokastisia haittavaikutuksia. Deterministiset eli 

suorat vaikutukset johtuvat laajasta solutuhosta. Vaikutusten voimakkuus lisääntyy an-

noksen kasvaessa. Stokastiset eli satunnaiset vaikutukset ovat tilastollisia haittavaiku-

tuksia, jotka johtuvat satunnaisesta geneettisestä muutoksesta yhdessä ainoassa, jakau-

tumiskykyisessä solussa. Stokastiset vaikutukset voivat periaatteessa saada alkunsa mi-

ten pienestä altistuksesta tahansa: niillä ei ole kynnysarvoa. Haitta-aste ei riipu saadusta 

säteilyannoksesta: ainoastaan haitan todennäköisyys kasvaa annoksen kasvaessa. Koko 

elinaikana kertynyt kumulatiivinen annos määrää kokonaisriskin. Biologinen kudos ky-

kenee tiettyyn rajaan saakka korjaamaan säteilyn solulle aiheuttamia vaurioita. Ei ole 

selvää, missä määrin kudokset pystyvät korjaamaan syntyneitä vaurioita. Voidaan kui-

tenkin olettaa, että säteilyn vaikutukset lisääntyvät sitä mukaa, kun kudoksiin kohdistu-

vien annosten määrä kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pienikin säteilymäärä saattaa lisä-

tä säteilylle alttiiksi joutuvan henkilön tehollista säteilyannosta. Tämän vuoksi tarpee-

tonta säteilyn käyttöä on aina vältettävä. ( Paile 2002:44–46, Paile 2005: 78–82, Ra-

diation protection 1998:8-9) 

 

Deterministiset haittavaikutukset (säteilysairaus, palovamma, harmaakaihi, sikiövaurio) 

johtuvat solukuolemasta, ilmenevät yleensä lyhyen ajan sisällä, mutta voivat ilmaantua 

myös myöhemmin. Haitan vaikeusaste nousee annoksen kasvaessa. Haitta voidaan yh-
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distää tiettyyn altistukseen ja säteilysuojelun kannalta yksilöannos on ratkaiseva. Sto-

kastiset haittavaikutukset (syöpä, perinnöllinen haitta) syntyvät perimämuutoksesta yh-

dessä solussa. Haitat tulevat ilmi vasta useiden vuosien kuluttua ja ne esiintyvät täysin 

satunnaisesti, nille ei ole olemassa kynnysarvoa. Haitan todennäköisyys kasvaa koko-

naisannoksen kasvaessa. Haitta-aste ei kasva annoksen mukana. Haittaa ei voi yleensä 

yhdistää tunnettuun altistukseen. Säteilysuojelun kannalta kollektiiviannos on tärkeämpi 

kuin yksilöannos. ( Paile 2002: 48, Paile 2005:78–92). 

 

Säteilyn aiheuttaman syöpävaaran osalta pienten säteilyannosten vaikutusten tutkiminen 

on keskeisen tärkeää, koska suurin osa väestön säteilyaltistuksesta saadaan jatkuvina ja 

toistuvina pieninä annoksina. Säteilysuojelun pohjana oleva tieto on vahvaa silloin kun 

puhutaan kohtuullisen suurista säteilyannoksista. Terveysriskien arviointi on hankalaa 

silloin kun puhutaan pienistä säteilyannoksista. ( Auvinen 2013, Salomaa 2012.) 

 

Käytännössä kaikki ihmiset altistuvat pienille määrille ionisoivaa säteilyä, joka on pe-

räisin joko ympäröivästä luonnosta, keinotekoisista lähteistä tai lääketieteellisen säteilyn 

käytöstä Jokaisen suomalainen saa vuodessa keskimäärin muutaman millisievertin sä-

deannoksen, josta suurin osa on peräisin huoneilman radonista. Säteilysuojelussa käytet-

ty lineaarisuusperiaate olettaa, että riski on annosyksikköä kohden sama ja että pienten 

annosten riskit voidaan arvioida suurista annoksista ekstrapoloimalla. Ei ole myöskään 

selvää, että yhdessä väestössä/ yksilössä havaittu lisäriski on suoraan sovellettavissa toi-

seen väestöön/yksilöön. Aivan viime vuosiin asti säteilyn haittavaikutusten selvittämi-

nen on keskittynyt ainoastaan syöpään. Sittemmin on kertynyt uutta epidemiologista 

tietoa, ja säteilyn on todettu aiheuttavan myös muita terveyshaittoja, kuten kaihia ja sy-

dän- ja verisuonitauteja. Jotta pienten annosten riskejä pystyttäisiin paremmin arvioi-

maan ja tutkimaan Euroopan tasolla, perustettiin organisaatio MELODI (Multidiscipli-

nary European Low Dose Iniative),  johon osallistuu myös Suomen Säteilyturvakeskus.  

( Salomaa 2013: 9-10.) 

 

2.4. Säteilysuojelun periaatteet hammaskuvauksessa 

 

Säteilyaltistuksen optimointiin hammaskuvauksessa voidaan katsoa vaikuttavan seuraa-

vat asiat: röntgenlähete, kuvausmenetelmä, kuvareseptori, kuvausarvot, säteilykeilan 
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suodatus sekä kohdistus ja rajaus, kuvaustekniikka, säteilysuojainten käyttö. Röntgenlä-

hete on osa potilaan tutkimusketjua ja lähete on ainoa tietolähde kliinikon, röntgenhoita-

jan ja radiologin välillä. Hyvän radiologisen tutkimuksen edellytys on hyvä lähete sekä 

aiemmat röntgenkuvat. Röntgenlähetteessä tulee olla potilaan nimi, sotu, lähettäjän yh-

teystiedot, anamneesi, status sekä kysymyksenasettelu.( Ekholm 2010.) 

 

Potilaalle tehtävän hammasröntgenkuvauksen on perustuttava hammaslääkärin tai lää-

kärin lähetteeseen. Hammasröntgentutkimukseen lähettävän hammaslääkärin tai lääkä-

rin on harkittava tutkimuksen oikeutus lähetettä laatiessaan. Lisäksi säteilylle altistavas-

ta toimenpiteestä vastuussa olevan hammaslääkärin tai lääkärin on varmistuttava tutki-

muksen oikeutuksesta. Lähetteestä on käytävä selvästi ilmi tutkimusindikaatio ja muut 

tarpeelliset tiedot, jotta hammasröntgentutkimus voidaan tehdä optimaalisesti. Tutki-

musindikaatio on merkittävä potilasasiakirjoihin.(STUK ST-ohje 3.1 2011:5.) 

 

Lähetteen perusteella voidaan valita oikea kuvausmenetelmä, esim. osaorto tai pano-

raamakuvaus. Digitaalisessa kuvantamisessa voidaan käyttää kuvalevyjä tai kiinteää 

sensoria panoraamatomografiassa. Digitaalisessa kuvauksessa uusintakuvausten tarve 

vähenee. Panoraamakuvauksessa säteilyaltistuksessa on käytännössä laitekohtaisia ero-

ja. Röntgenlaitteen vieressä tulee olla merkittynä käytettävät kuvausarvot sekä kuva-

usohjeet. Panoraamakuvauksessa röntgenputken säteilykeila on rajattu kapeaksi, rako-

maiseksi. Panoraamakuvauslaitteissa on eri ohjelmia, joista kannattaa valita tutkimuk-

seen sopivin, esim. osapanoraamakuvaohjelma, jos se on riittävä. Kuvaustekniikkaa ar-

vioidessa pitää olla tiedossa hyvän kuvan kriteerit. Oikea kuvaustekniikka helpottaa ku-

vien tulkintaa ja vähentää potilaan säteilyaltistusta. Mahdollisten hukkakuvien lukumää-

rä pitää olla kirjattuna potilastietoihin ja kuvauksen epäonnistumisen syy on selvitettä-

vä. ( Ekholm 2010.) 

 

Säteilysuojaimia käytetään suojaamaan primäärisäteilykeilaan joutuvaa herkkää elintä. 

Säteilysuoja suojaa osittain sironneelta säteilyltä. Kilpirauhanen on yksi sädeherkimmis-

tä elimistä erityisesti lapsilla ja alle 30 v. henkilöillä. Panoraamakuvauksessa kilpi-

rauhanen ei ole primäärikeilassa kuvausalueen ollessa oikein rajattu. Tarkoituksenmu-

kaista ei myöskään ole, että mahdollisesta sädesuojuksesta syntyy artefaktia kuvausalu-

eelle. Raskaana olevaa henkilöä ei altisteta röntgensäteilylle, ellei tilanne ole pakottava. 
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Intraoraali-, panoraamatomografia- ja kallokuvauksissa ei primäärisäteilykeila kohdistu 

lantion alueelle. Tutkimusten mukaan hammaskuvauksissa gonadiannokset eivät eroa, 

onko käytetty suojusta vai ei. STUK suosittaa raskaanaoleville lyijyesiliinan käyttöä.  

( Ekholm 2010.) Säteilysuojelu voidaan toteuttaa säteilylähteen kohdalla, ympäristössä 

tai yksilön kohdalla. Lähdekohtainen suojelu, silloin kuin se on mahdollista, on kaik-

kein tehokkainta, koska se vaikuttaa kaikkiin mahdollisiin altistusteihin ja suojelee sa-

malla kaikkia yksilöitä kyseiseltä lähteeltä.( Paile 2002:158.) 

 

Kuvauksia suorittavien henkilöiden on suojauduttava siten, että he eivät joudu tarpeet-

tomasti säteilylle alttiiksi. Kuvattaessa intraoraali- tai panoraamatomografiaröntgenlait-

teella kuvaaja ei yleensä tarvitse lisäsuojaimia, kun hän välttää kuvausten aikana pri-

määrikeilan aluetta ja on vähintään kahden metrin etäisyydellä potilaasta ja röntgenput-

kesta. On kuitenkin suositeltavaa siirtyä kuvauksen ajaksi säteilyltä suojaavan seinän 

taakse ja käyttää potilaan tarkkailun apuna sopivasti sijoitettua peiliä tai lyijylasi-

ikkunaa erityisesti, jos kuvausmäärä on suuri. Tällöin kuvaaja välttyy ylimääräiseltä sä-

teilyaltistukselta. Huoneessa, jossa tehdään hammasröntgentutkimuksia, on oltava sel-

laiset säteilysuojaukset, että tutkimuksista aiheutuva säteilyaltistus ympäröivissä tiloissa 

oleskeleville pidetään niin pienenä kuin kohtuullista. Säteilyaltistus kuvaushuonetta 

ympäröivissä tiloissa, joissa oleskellaan kuvausten aikana, ei saa ylittää 0,3 mSv:ä vuo-

dessa.( STUK ST – ohje 3.1.2011:7.) 

 

2.5.  Hammaskuvan laatu 

 

STUK:n ST ohje 3.3:n mukaan säteilyaltistuksen seurannan rinnalle kuuluu myös kuvan 

laadun arviointi. Tavoitteena on tuottaa riittävän hyvä kuva diagnoosin tekoon. Digitaa-

lisen kuvantamisen avulla päästään vähintään samaan ellei jopa parempaan kuvanlaa-

tuun kuin filmikuvantamisella. Digitaalisen kuvantamisen haasteena kuitenkin on, että 

kuvanlaatu paranee annoksen kasvaessa ja digitaalikuvantaminen on helpompaa ja no-

peampaa kuin filmikuvantaminen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomioita kuvauksesta 

aiheutuvaan sädeannokseen sekä kuvanlaatuun ALARA-periaatteen mukaisesti. Riittä-

vän hyvän kuvanlaadun määrittely toimii säteilyn käytön optimoinnin perusteena, sillä 

se voisi määrittää ALARA-periaatteen reasonably-tason. 
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Tutkimusten laatua voidaan tarkastella teknisen laadun, kuvantamispalveluiden asiak-

kaiden tai henkilökunnan näkökulmista. Digitaalisen hammasröntgenkuvan laatuun vai-

kuttavat monet tekijät. Niitä ovat esimerkiksi potilaan anatomia, kuvaustekniikka, ku-

vauslaitteet ja niiden välineet sekä kuvantulkintaan käytettävät laitteet. (Ekholm & Pel-

tola 2009: 18–19.) 

 

2.5.1. Kliinisen kuvan laadun arviointi 

 

Kliinisen kuvan laadun arvioinnilla tarkoitetaan säännöllisesti tehtävää potilaskuvien 

arviointia, jossa dokumentoidusti käydään läpi esimerkiksi tietyllä aikavälillä otetut po-

tilaskuvat ja verrataan niitä yleisesti hyväksyttyihin hyvän kuvan kriteereihin. Erillisen 

kliinisen kuvan laadun arvioinnin lisäksi potilaista otettujen kuvien laatua tarkkaillaan 

jatkuvasti silmämääräisesti välittömästi tutkimuksen jälkeen. Jokapäiväisessä työssä 

huomioita ei kuitenkaan kirjata rutiininomaisesti muistiin, eikä toisaalta arviointikritee-

reitä ole ennalta määritelty. Nämä yksittäiset kuvatarkastelut eivät ole vertailukelpoisia 

keskenään eivätkä näin ollen täytä kliinisen potilaskuvan laaduntarkkailulle annettua 

tavoitetta. Kliinisen potilaskuvan laadun arviointi on samalla myös hyvä itsearviointi-

kohde. Röntgentutkimuksen optimoinnissa pyritään saavuttamaan tutkimukselle asetettu 

kliininen tavoite siten, että tutkittavalle aiheutuva säteilyaltistus on mahdollisimman 

pieni. Potilasannosten määrittämisen rinnalla optimointiin kuuluu siten aina myös klii-

nisen kuvan laadun arviointi. Arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että kuvien laatu on 

tutkimuksiin riittävä. Tarvittava laatu vaihtelee anatomisen kuvauskohteen ja tutkimus-

indikaation mukaan. Kliinisen kuvan laadun arviointia on tehtävä säännöllisesti ja do-

kumentoidusti vähintään kerran vuodessa. Jos kuvanlaatu huononee diagnoosia haittaa-

valla tavalla, on mahdollinen virhelähde paikallistettava käymällä tarvittaessa läpi koko 

kuvausketju. ( STUK ST-ohje 3.1 2011:11.) 

 

Kliinisen kuvanlaadun arviointiin vaikuttaa myös indikaatio, mitä kuvassa pitäisi näkyä. 

Primääri- ja kontrollikuvien kuvan laadussa esimerkiksi saa olla mielenkiintokohteesta 

johtuen eroja. Myös eri anatomiset poikkeavuudet ja potilaasta johtuvat erityistarpeet 

voivat vaikuttaa siihen, mikä on riittävän hyvä kuvanlaatu tietyssä tutkimuksessa. Käy-

tännössä kliinisen kuvanlaadun arviointi perustuu tiettyihin kriteereihin, koska tuolloin 

kuvien tulkinta on suoraviivaisempaa. Käytännössä kuvanlaadun arviointi on jatkuva 
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prosessi, jossa haetaan riittävän hyvää kuvanlaatua mahdollisimman pienellä säderasi-

tuksella. 

 

2.5.2. Hyvän kuvan kriteerit 

 

Tässä tutkimuksessa määritän hammaskuvantamisen laadun HUS:n hyvän kuvan kriteerien poh-

jalta.  Hampaiston ja leuan panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteerit on päivitetty 1.1.2014. 

HUS:n (2014) hyvän kuvan kriteereiden pohjalta laadin tutkimuksessa käyttämäni arvi-

ointilomakkeen. 

 

Hyvän kuvan kriteerit muodostuvat kuvan rajauksen, projektion ja muiden huomioiden 

pohjalta: 

 

Kuvan rajaus:  

– leukanivelten yläpuolelta leuan kärjen alapuolelle  

(rajaus reilusti kilpirauhasen kraniaalipuolelle)  

– leukanivelten lateraalipuolelta toiselle  

Projektio:  

– leuan muoto symmetrinen  

– leukanivelet samalla horisontaalisella tasolla  

– alaleukaluun nivelnastat ja haarat symmetriset  

– hampaiden juuret erottuvat samalla tavoin oikealla ja vasemmalla puolella (sivustoilla 

osittain päällekkäinprojisoitumista kuvastekniikasta johtuen)  

– ylä- ja alaleuan etuhampaat tarkasti kuvautuvassa kerroksessa  

– kova suulaki projisoituu ylähampaiden juurien yläpuolella  

– ylä- ja alaleuan hampaiden juuret tarkasti kuvautuvassa tasossa (parodontaaliraot erot-

tuvat kuvassa)  

– kaularanka kuvautuu mahdollisimman suorassa ja symmetrisesti kuvan reunoihin  

Muuta:  

– hampaiden juuret ja hermokanavat erottuvat  

– hampaan kiille ja hammasluu erottuvat toisistaan  

– kieli kontaktissa suulakeen (ei ilmatilaa kielen ja suulaen välissä) niin, että yläetu-

hampaiden juuret ja apikaalialueet näkyvät  
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– etuhampaat kärkipurennassa  

– ylä- ja alaleuan hampaiden kruunut eivät kuvaudu päällekkäin 

( HUS 2014) 

 

Panoraamakuvauksen tavallisimmat kuvausvirheet on jaoteltu seitsemään eri osioon. 1) 

Etuhampaat voivat olla kuvautuneina epäterävinä (sumuttuneina) ylä-ja alaleuassa. Täl-

löin sivuvaloviivan asettelu on ollut virheellinen. 2) Etuhampaat voivat olla kuvautunei-

na epätarkkoina joko yläleuassa tai alaleuassa. Jos ylähampaat ovat sumuttuneet tai le-

ventyneet, virhe johtuu siitä, että potilaan päätä on kallistettu liikaa taaksepäin. Tällai-

sessa potilasasettelussa suulaen kaarivarjo projisoituu tavanomaista alemmaksi ja saat-

taa peittää hampaiden apikaalialueet (kärkialueet) yläleuan sivualueilla. Alahampaiden 

sumuttuminen ja leventyminen saattaa johtua siitä, että päätä on kallistettu eteenpäin. 

Virhe korjataan pään asentoa suoristamalla. 3) Kulmahammas-premolaarialue (väli-

hammas) voi olla sumuttunut. Tällöin hammaskaarten keskiviiva ei ole ollut keskivalo-

viivan kohdalla. 4) Alaleuan etualuetta voi peittää vaalea pyramidin muotoinen varjo. 

Kyseessä on voimakas niskan varjo, joka johtuu joko lyhyestä paksusta niskasta tai sii-

tä, että potilaan niskaa ei ole kuvausasettelussa saatu ojennetuksi pystysuoraksi. 5) Pro-

teesit, korut jne. aiheuttavat voimakkaat varjot kuvaan.  Proteesit, korut ym. on poistet-

tava ennen kuvausta. On huomattava, että mm. korva- ja lävistyskoruista voi todellisen 

kuvan lisäksi muodostua haamukuvia kuvaan. Kaulassa oleva metalliketju voi aiheuttaa 

väärinpäin olevan, jyrkän U-varjon kuvaan. Myös lyijysuojus voi niskasta nousta niin 

korkealle, että osa röntgensäteistä pysähtyy siihen, jolloin vaaleita tarkkarajaisia varjoja 

muodostuu kuvaan alaleuan kohdalle. 6) Kielen yläpuolella voi olla ylivalottunut tum-

ma alue. Jos kieli ei ole painettuna suulakeen, tämä alue ylivalottuu haitaten varsinkin 

ylähampaiden periapikaalialueiden diagnostiikkaa. ( Wolf ym. 2007.) Tämä on esitetty 

alla olevassa kuviossa. 
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Kuvio 5. Kieli ei ole ollut kiinni suulaessa kuvauksen aikana (Rathgeber 2011) 

 

7) Potilaan liikkuminen kuvauksen aikana voi aiheuttaa kuvausvirheen. Leuan, kielen, 

pehmeän suulaen jne. vertikaalisuuntaiset (pystysuunnassa oleva) liikahdukset aiheutta-

vat kuvassa aaltomaisia tai pykälämäisiä artefaktoja. Pään horisontaaliset (vaakatasossa 

oleva) liikkeet voivat venyttää kuvattavia kohteita leveyssuunnassa. Nopeissa liikkeissä 

sama kohta voi joutua jopa uudelleen kuvatuksi. ( Wolf ym.2007.)  

 

 Hintzen & Wiesen (2009) mukaan panoraamakuvauksen yleisimpiin virheisiin poti-

lasasettelussa kuuluu etualueen kuvautuminen liian vaaleana, mikäli kaularanka ei ole 

ollut venytettynä. Jos taas etuhampaat jäävät kuvautuvan alueen etupuolelle, ne näkyvät 

kapeina ja epätarkkoina. Mikäli etuhampaat jäävät kuvautuvan kerroksen takapuolelle, 

ne näkyvät leveinä ja epätarkkoina. Jos potilaan leuka on aseteltu liian alhaalle, kuva 

näyttää ” positiivisen hymynaamalta”, jolloin alaetualueen hampaat ovat epätarkat ja 

kondyylit voivat leikkautua pois kuva-alueelta. ( Hintze & Wiese 2009: 36–37.)  Tämä 

tilanne on esitetty alla olevassa kuviossa. 
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Kuvio 6. Potilaan pään asettelu liian eteenpäin kallistuneena panoraamakuvauksessa.  

( Rathgeber 2011) 

 

Jos potilaan leuka on aseteltu liian ylhäälle, kuva näyttää ” negatiiviselta hymynaamal-

ta”, jolloin yläetualueen hampaat kuvautuvat epätarkkoina ja alaleuan ramusten takaosat 

saattavat puuttua kuvasta. Myös kova suulaki tulee hampaiden juurten päälle panoraa-

makuvaan. ( Hintze & Wiese 2009: 36–37.)   Tämä tilanne on esitetty alla olevassa ku-

viossa. 

 

AUP

 

Kuvio 7. Potilaan pää aseteltu liian taaksepäin-kova suulaki projisoituu hampaiden juur-

ten päälle. ( Rathgeber 2011) 

 

Potilaan liikkuminen kuvauksen aikana tekee kuvasta epätarkan. Potilas on voitu asetel-

la vinoon, ja tällöin hampaiden ja leukapuoliskoiden suurennokset ovat erilaiset.   

( Hintze & Wiese 2009: 36–37.) 

 

Alla olevassa kuviossa näkyy tilanne, jossa potilas on aseteltu vinoon. 
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Kuvio 8. Potilaan pää aseteltu vinoon panoraamakuvauksessa. ( Rathgeber 2011) 

 

 

 

2.6. Hammaskuvauksia tekevä henkilöstö 

 

Ionisoivan säteilyn käytöstä säädetään säteilylaissa. Toimenpiteestä vastuussa olevalla 

lääkärillä on oltava perustiedot ionisoivan säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja poti-

laan säteilyaltistuksesta, joihin perustuen hän voi vastata tutkimuksen oikeutuksesta ja 

optimoinnista sekä osaltaan myös tutkimuksen tulosten tulkitsemisesta. Pätevyysvaati-

musten täyttymisestä vastaa toiminnan harjoittaja. Turvallisuusluvasta vapautetussa ja 

turvallisuuslupaa edellyttävässä vaativuusluokan I toiminnassa toimenpiteestä vastuussa 

oleva lääkäri voi olla hammaslääkäri tai muu lääkäri.( STUK ST-ohje 3.1 2011:6.) 

 

 Panoraamakuvauksen niin kuin myös muut hammaskuvaukset turvallisuusluvasta va-

pautetussa ja turvallisuuslupaa edellyttävässä vaativuusluokan I toiminnassa saa tehdä 

hammaslääkäri tai röntgenhoitaja, joka saa tehdä itsenäisesti lähetteen mukaisen kuva-

uksen sekä terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi suuhygienisti tai suun ter-

veydenhoidon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja), joka on saanut 

ammatillisen koulutuksen hammasröntgenkuvauksiin. Hän saa tehdä hammaslääkärin 

tai lääkärin ohjeiden mukaisen kuvauksen, mutta toimenpiteestä vastuussa olevan ham-
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maslääkärin tai lääkärin on kuitenkin oltava tavoitettavissa kuvausta tehtäessä.( STUK 

ST-ohje 3.1: 6.) 

 

Säteilylain 14§ sanotaan, että toiminnan harjoittaja on velvollinen järjestämään toimin-

nan laadun ja laajuuden mukaan suunniteltua koulutusta säteilylähteiden käyttöön osal-

listuville henkilöille. Toiminnan harjoittajan on myös varmistettava, että säteilyn käyt-

töorganisaatiossa työntekijöillä on vaadittu pätevyys ja he ovat saaneet opastuksen teh-

täviinsä.  

 

Säteilysuojelukoulutuksen tulee sisältää aiheina osa-alueet säteilyfysiikan perusteista, 

säteilybiologian perusteista, säteilysuojelunsäännöstöstä, säteilyturvallisuudesta työpai-

kalla ja säteilynkäytöstä lääketieteessä. Perustiedot säteilysuojelusta sisältyy kunkin ter-

veydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutukseen soveltuvalla tavalla. Toiminnan-

harjoittajan on huolehdittava siitä, että hänen palveluksessaan oleva henkilö saa täyden-

nyskoulutusta, jonka avulla tiedot ja taidot säteilysuojelusta pysyvät ajan tasalla. Sätei-

lysuojelukoulutukseen osallistuvan henkilöstön täydennyskoulutusta koskevista tiedois-

ta on pidettävä kirjaa siten, että tiedot koulutuksen sisällöstä ja määrästä on oltava to-

dennettavissa työntekijäkohtaisesti vähintään viiden vuoden ajalta. Säteilyn käyttöön 

osallistuvan henkilöstön täydennyskoulutuksen tulee viiden vuoden jaksoissa sisältää 

hammaslääkäreillä, suuhygienisteillä ja hammashoitajilla 20 tuntia opiskelua. Röntgen-

hoitajilla määrä on 40 tuntia. Koulutus voi olla ohjattua opetusta, koulutustilaisuuksiin 

osallistumista tai itsenäistä opiskelua, joka on suoritettu täydennyskoulutusohjelman 

mukaisesti ja, jonka työntekijä on ilmoittanut toiminnan harjoittajalle kirjallisesti. 

(STUK ST-ohje 1.7 2012: 3–11.)  

 

Säteilyturvakeskus (STUK) teki vuonna 2010 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeri-

ön kanssa kyselyn terveydenhuollon henkilöstön perus- ja jatkokoulutukseen sisältyväs-

tä säteilysuojelukoulutuksesta Suomessa.  Tämä esitetään STUK:n julkaisussa STUK- B 

133/ heinäkuu 2011. Tarkoituksena oli selvittää paitsi säteilykoulutukselle asetettuja 

tavoitteita ja niiden toteutumista, myös koulutuksen laatua, sisällön ja määrän lisäksi. 

Kysely lähetettiin niille yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä otokselle toisen as-

teen ammatillisia oppilaitoksia, joiden antama koulutus valmistaa ammatteihin, joihin 

voi sisältyä ionisoivan säteilyn käyttöä. Työnantajille tehtiin erillinen kysely, jossa 
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työnantajia pyydettiin arvioimaan vastavalmistuneiden työntekijöiden säteilysuojelutie-

toja ja – taitoja ammattiryhmittäin. ( STUK- B 133 2011.) 

 

Ammattikorkeakouluissa röntgenhoitajat saavat säteilysuojelukoulutusta runsaasti. Vas-

tausten mukaan säteilysuojelukoulutuksen kokonaismäärä täyttää reilusti ohjeen ST 1.7 

tavoitemäärän, 3 ov. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten antama säteilysuojelu-

koulutus on melko vähäistä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan säteilysuojelukoulutus 

on huomioitu hyvin röntgenhoitajien ja ensihoidon koulutusohjelmissa. ( STUK- B 133 

2011.) 

 

Työnantajien arvioiden mukaan minkään hoitajien ammattiryhmän säteilysuojelun tieto-

taso ei täytä täysin ohjeen ST 1.7 tavoitetasoa. Säteilysuojelua koskeva työmenetelmi-

en- ja välineiden hallinta on vastausten mukaan keskimäärin työtehtävien kannalta riit-

tävällä tasolla röntgenhoitajilla ja hammashoitajilla. ( STUK- B 133 2011.) 
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3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla hammaskuvausten laatua panoraamaku-

vauksissa. Tarkoituksena on selvittää, mitä hyvältä hammaskuvalta vaaditaan ja miten 

toteutuvat hyvän kuvan kriteerit hammaskuvauksissa. Esimerkkinä tarkkaillaan erään 

organisaation hammaskuvauksia hyvän kuvan kriteereiden ja hammasradiologien lau-

suntojen perusteella. Siinä tarkastellaan, mihin kohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, 

että hammaskuvausten laatu olisi optimoitu. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 

hammaskuvantamisen opetuksessa.    Tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa röntgenhoi-

tajien ja hammashoitajien osaamisesta panoraamakuvauksissa. Tutkimuksen tavoitteena 

on parantaa säteilyn lääketieteellistä käyttöä hammaskuvauksissa, optimoida kuvanlaa-

tua, vaikuttaa potilasannoksiin sekä auttaa itsearvioinnin suorittamista hammaskuvauk-

sissa. Tutkimuksen avulla pyritään vaikuttamaan säteilyn turvalliseen käyttöön oikeutus 

- ja optimointiperiaatteen mukaisesti hammaskuvauksissa. 

 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT: 

 

 Tutkielmassa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

 

1. Miten hyvin toteutuvat panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteerit käytännössä? 

2. Mitkä ovat suurimmat haasteet hyvän panoraamakuvauksen toteutuksessa? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tämä pro gradu-tutkielma on kvantitatiivinen (määrällinen) tutkielma.  

 

4.1. Mittarin laatiminen 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin hammaskuvausten laatua panoraamakuvauksessa ja mitta-

rin tutkija laati HUS:n hyvän kuvan kriteerit- oppaan (2014) panoraamakuvauksen kri-

teeristön pohjalta. Valmista mittaria tutkimuksen kohteella ei ollut olemassa. Kerätyn 

taustatiedon ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta HUS:n hyvän kuvan kriteerit an-

toivat hyvän pohjan mittarin luomiselle. Havainnointilomake / mittari perustuu näihin 

hyvän kuvan kriteereihin, joiden perusteella hyvä panoraamakuva määritellään tässä 

tutkimuksessa. Siten se vastaa sitä, mitä on tarkoituskin mitata. ( Ks. Metsämuuronen 

2002). 

 

Yksittäiset kysymykset muodostavat yhdessä mittarin osatekijät eli osiot, joista muo-

dostuu mittarikokonaisuus. Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mitta-

rin luotettavuuteen. Luotettavuutta on perinteisesti kuvattu kahdella termil-

lä:reliabiliteetilla ja validiteetilla.( Metsämuuronen 2002: 22–32.) Reliabiliteetilla tar-

koitetaan mittaustuloksen toistettavuutta, ei sattumanvaraisuutta ja sen arvioimiseksi on 

olemassa useita eri menetelmiä. Käytettyjen mittareiden reliabiliteettia on tärkeää arvi-

oida, jolloin myös sen vaikutukset ovat helpommin arvioitavissa. (Uusitalo 2001.) Vali-

diteetti puolestaan kuvaa mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Validiteetti jaetaan edelleen sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoinen validius sisäl-

tää tarkastelun siitä, kuinka tutkimustulokset ovat yleistettävissä, ts. onko otos edustava 

ja edustaako se perusjoukkoa. Sisäinen validiteetti merkitsee tutkimuksen omaa luotet-

tavuutta ja se käsittää sisällön validiteetin, rakennevaliditeetin ja kriteerivaliditeetin. 

(Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) 

 

 

Mittarissa panoraamakuvauksen laatua arvioitiin kolmentoista eri havainnointikohteen 

mukaan. Nämä oli koottu kolmen suuremman otsikon alle: 
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A) Kuvan rajaus 

B) Projektio 

C) Muut huomiot. 

 

Kuvan rajauksessa tarkastettiin, onko rajaus: 

 

1) leukanivelten yläpuolelta leuan kärjen alapuolelle (rajaus reilusti kilpirauhasen 

kraniaalipuolella) 

2) leukanivelten lateraalipuolelta toiselle 

 

Kuvausprojektiossa tarkasteltiin seuraavia osioita: 

 

1) leuan muoto symmetrinen 

2)  leukanivelet samalla horisontaalisella tasolla 

3) alaleukaluun nivelnastat ja haarat symmetriset 

4) hampaiden juuret erottuvat samalla tavoin oikealla ja vasemmalla puolella (si-

vustoilla osittain päällekkäin projisoitumista kuvaustekniikasta johtuen) 

5) ylä- ja alaleuan etuhampaat tarkasti kuvautuvassa kerroksessa 

6) kova suulaki projisoituu yläleuan hampaiden juurten yläpuolelle 

7) ylä- ja alaleuan hampaiden juuret tarkasti kuvautuvassa tasossa (parodontaaliraot 

erottuvat kuvassa) 

8) kaularanka kuvautuu mahdollisimman suorassa ja symmetrisesti kuvan reunoi-

hin 

 

Muissa huomioissa tarkasteltiin seuraavia osioita: 

 

1) kieli kontaktissa suulakeen (ei ilmatilaa kielen ja suulaen välissä) niin, että ylä-

hampaiden juuret ja apikaalialueet näkyvät 

2) etuhampaat kärkipurennassa 

3) ylä- ja alahampaiden kruunut eivät kuvaudu päällekkäin 
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HUS:n panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteeristöstä jätettiin mittariosiossa pois 

kaksi kohtaa, joiden luotettavaan arviointiin tutkija katsoi tarvittavan hammasradiologin 

osaamista. Näihin osioihin kuului, että hampaiden juuret ja hermokanavat erottuvat sekä 

hampaiden kiille ja hammasluu erottuvat. Varsinkin ensimmäisen pois jätetyn osion 

kohdalla tutkija koki haasteelliseksi arvioida, ovatko juuret ja hermokanavat riittävästi 

erotettavissa vai ei. Tällä ratkaisulla pyrittiin lisäämään mittaustapahtuman luotettavuut-

ta. 

 

Tutkielman mittariosiossa huomioitiin myös, onko panoraamakuvauksen suorittaja 

röntgenhoitaja vai suuhygienisti. Mittarilla ei haluttu osoittaa, oliko panoraamakuvaus 

suoritettu suoradigitaalisella kuvantamislaitteella vai levykuvantalaitteella, koska samat 

kriteerit pitää pystyä toteuttamaan kummallakin menetelmällä. Kaikkiin mittarin kysy-

myskohtiin vastattiin rastittamalla, onko väittämä oikein vai ei eli toteutuuko kysymyk-

sen väittämä. 

 

4.2. Aineiston kerääminen 

 

Tutkimuksen aineisto muodostui erään organisaation itsearviointiprojektiin kerätyistä 

tuhannesta (1000) peräkkäin otetusta panoraamakuvauksesta. Tutkimusaineisto kerättiin 

9.12 2013–7.2.2014 välisenä aikana systemaattisena otantana organisaation tietokannas-

ta. Systemaattinen otanta soveltuu menetelmänä erityisesti silloin, jos on olemassa val-

mis nimi- tai osallistumislista eli yleisesti tunnistettava sisäinen järjestys. Jos otoskoko 

on riittävä, niin tulokset ovat yleistettäviä. ( Metsämuuronen 2009:43–45.)  

 

Otokseen otettiin 1000 peräkkäistä hammaskuvausta, jotka oli koodattu Digora-

tietokantaan panoraamahammaskuvauskoodilla EB1HA. Tutkimukseen haluttiin ottaa 

ajallisesti peräkkäiset tutkimukset riippumatta siitä, missä yksikössä ne oli otettu tai ku-

ka kuvauksen oli suorittanut. Tutkimusotos haluttiin riittävän suureksi, jotta tulos olisi 

yleistettävissä myös mahdollisen katoaineiston jälkeenkin. Puuttuvien havaintojen yh-

teydessä on hyvä muistaa kadon merkitys aineiston analysoinnissa.  Ihmistieteissä ja 

erityisesti kyselytutkimuksissa kato voi olla 20–30% tai jopa suurempi. Suurissa massa-

tutkimuksissa tämä huomioidaan kasvattamalla otoskokoa vastaavasti. Kato sinällään ei 
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vielä ole tutkimuksen kannalta vakava ongelma. Ongelmalliseksi kadon saattaa tehdä se, 

että kyselyyn / tutkimukseen vastaamatta jättäneet edustavat tiettyä ikäryhmää, ammatti-

ryhmää, sukupuolta tms. tekijää, joka on tutkimuksen yleistettävyyden kannalta oleelli-

nen. ( Metsämuuronen 2009: 56.) Tässä tutkimuksessa koottuun otokseen osui 32 tut-

kimusta, joita ei voitu ottaa analyysiin mukaan. Nämä olivat osapanoraamakuvauksia, 

jotka koodataan samalla EB1HA-koodilla tietokantaan. Koska osapanoraamakuvauk-

sessa on vain osa hampaistosta kuvattu, niin niitä kuvia ei voitu ottaa varsinaiseen tut-

kimusaineistoon mukaan. Tutkija tarkasti otetut 32 osapanoraamakuvaa ja ne oli otettu 

eri yksiköissä ja aineistossa oli kumpaakin otokseen otettuja ammattiryhmiä kuvauksen 

suorittajina. Kato ei siis ollut tutkimuksen kannalta merkittävä. Katoprosentti oli 3,2 %. 

 

Tutkimuksen perusjoukko on panoraamahammaskuvaukset.  Tutkimuksen aineisto 

koottiin joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Hammaskuvaukset koos-

tuivat sekä suoradigitaalisella että levykuvantamenetelmällä otetuista kuvista. Kuvaus-

laitteet olivat myös eri-ikäisiä. Panoraamakuvaukset otettiin eri puolella Suomea 10 eri 

paikkakunnalla. Panoraamakuvaukset otettiin sekä mies- että naispotilailta, joiden ikä 

oli 20 – 62- vuotta. Hammaskuvaukset oli otettu suurimmaksi osaksi nuorista aikuisista 

henkilöistä, jotka ovat hyväkuntoisia ja jaksavat olla kuvaustapahtumassa paikallaan. 

Lapsi- eikä vanhuspotilaita kuvauksissa ei ollut. Kaikilla oli myös omat hampaat, eikä 

proteeseja ollut kellään.  

 

 Aineiston keruun jälkeen esianalyyttisessa vaiheessa koodattiin tarkastelulomakkeelle 

hyvän kuvan kriteereiden perusteella sekä hammasradiologien lausuntojen perusteella 

syyt, joiden mukaan otettu kuva ei ole diagnostinen. Samalla tarkastettiin aineisto alus-

tavasti ja katsottiin tulosten oikeellisuus. Sen jälkeen kuvailevan analyysin pohjalta tar-

kasteltiin aineiston ja muuttujien yhteyksiä sekä tiivistettiin tieto tarkasteltavaan muo-

toon. Analyysissä haluttiin nostaa esiin muuttujien tarkastelu frekvenssi- ja prosenttija-

kaumien muodossa. Lopuksi järjestettiin tulokset tulkittavaan muotoon johtopäätöksiä 

varten. 
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4.2. Aineiston analysointi 

 

Tutkimukseen otetutut panoraamakuvaukset tutkija analysoi kuvankatseluun kalib-

roidulla monitorilla. Peräkkäiset panoraamakuvaukset oli merkitty juoksevalla numerol-

la yhdestä tuhanteen Excel-taulukkoon. Hyvän kuvan kriteereiden pohjalta oli laadittu 

samaan Excel-taulukkoon tarkkailulomake, johon merkittiin järjestyksessä kustakin pa-

noraamakuvauksesta kuvaajan ammattinimike (röntgenhoitaja=rh, suuhygienis-

ti/hammashoitaja=shg) omaan sarakkeeseensa, sekä huomiot ruksilla hyvän kuvan kri-

teereiden toteutumissarakkeisiin, mikäli kriteeri ei toteutunut. Tutkija huomioi myös 

radiologien lausunnot kuvista ja lisäksi analysoi itse kuvien laadun em. seikoissa. 

 

Otoksesta analysoitiin kuvausvirheet kuvien ja lausuntojen perusteella sekä kuvia tar-

kasteltiin hyvien kuvien kriteereiden mukaisesti. Hyvän kuvan kriteerien pohjalta tutkit-

tiin kuvista, miksi osa ei näitä kriteereitä saavuttanut. Ovatko syyt projektiosta, kuvan 

rajauksesta tai muusta syystä johtuvia. Kuvaavan henkilökunnan sekä potilaan identi-

teetti eivät nouse tutkimuksessa esiin. Ainoastaan kuvaajan ammattinimike otetaan 

huomioon.  

 

Tutkija jatkoi aineiston käsittelyä havainnollistamalla materiaalia Excel-

taulukkolaskentamenetelmin niin, että aineistosta voitiin määrittää röntgenhoitajien ja 

suuhygienistien ottamien kuvien määrä sekä niissä olevien hyvän kuvan kriteereiden 

toteutumattomuus eri osioissa. Aineistosta kerätyt tiedot käsiteltiin Excel-

taulukkolaskentamenetelmällä ja tulokset analysoitiin. Tuloksia kuvattiin sanallisesti 

sekä havainnollisin kuvioin. Muuttujien jakaumia tarkasteltiin jakaumataulukoin frek-

venssi- ja prosenttijakaumien muodossa sekä graafisin esityksin. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

 Tässä kappaleessa esitellään tutkimukseen otettujen panoraamakuvausten kuvaajien 

osuudet sekä otetuista kuvauksista että niistä kuvauksista, jotka toteuttivat hyvän kuvan 

kriteerit. Tämän jälkeen esitellään hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen kuvan rajauk-

sen, projektion sekä muiden huomioiden pohjalta. Vaikka hyvän kuvan kriteerit eivät 

kaikilta osin täyttyneetkään tutkimukseen otetuista panoraamakuvauksista, niin yhtään 

panoraamakuvausta ei suositeltu uusittavan, vaan kuvauksen oikeutuksen, optimoinnin 

ja yksilösuojaperiaatteen mukaisesti toimien kuvista katsottiin saatavan riittävän infor-

maation. Joissakin kuvauksissa suositeltiin potilaan kliinisen tutkimisen sekä periapi-

kaalikuvien ottamisen tuovat tarvittavaa lisäinformaatiota. 

 

5.1. Panoraamakuvauksen suorittanut henkilökunta 

 

Tutkimukseen otettiin mukaan 968 panoraamakuvausta, joita ottivat sekä röntgenhoita-

jat että suuhygienistit/hammashoitajat eri yksiköissä. Tutkimukseen otetutuista kuvauk-

sista 61, 7 % otti suuhygienistit tai hammashoitajat ja vastaavasti 38,3 % kuvista otti 

röntgenhoitajat. Tutkimukset olivat tietokantaan talletetuista panoraamakuvauksista pe-

räkkäiset kuvaukset tiettynä ajanjaksona, joten määrällisesti näiden kahden ammatti-

ryhmät kesken jako oli siis satunnainen. Allaolevassa taulukossa on esitetty otetut ku-

vaukset ammattiryhmittäin. 

  

Taulukko 2. Panoraamakuvauksen kuvannut henkilö ammattinimikkeen mukaan. 

     Ammattinimike    

Panoraamakuva- Röntgen-( %)  Suuhygienisti/    (%) Yhteensä(%) 

uksen kuvaaja  hoitaja   hammashoitaja  

   N   N          N        

 

   371 (38,3 %) 597 (61,7 %)         968 (100 %) 

 

 

Tutkimukseen otetuista 968 kuvasta 621 kuvaa täytti kaikki hyvän kuvan kriteerit. Ote-

tuista panoraamakuvauksista tämä on 64,1 %. Näistä kuvauksista, jotka täyttivät kaikki 

hyvän kuvan kriteerit, oli röntgenhoitajien ottamia 307 kuvausta ja suuhygienisti-

en/hammashoitajien ottamia 314 kuvausta.  Röntgenhoitajien ottamista panoraamaku-
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vista 82,8 % täytti kaikki hyvän kuvan kriteerit ja suuhygienistien/hammashoitajien ot-

tamista kuvista vastaavasti 52,6 % täytti kaikki hyvän kuvan kriteerit. Oheisessa kuvios-

sa esitetään kummankin ammattiryhmän ottamat panoraamakuvaukset sinisellä värillä 

(sarja 1) ja niiden panoraamakuvausten määrä, jotka täyttivät hyvän kuvan kriteerit, pu-

naisella (sarja 2). 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Panoraamakuvaukset ammattiryhmittäin . 

 

 

5.2. Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen kuvan raja-

uksen suhteen 

 

Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereihin kuuluu kuvan oikea rajaus. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin kuvan rajausta ylä-alasuunnassa sekä sivusuunnassa. Ylä-

alasuunnassa kuvan rajaus pitää olla leukanivelten yläpuolelta leuan kärjen alapuolelle 

siten, että rajaus on reilusti kilpirauhasen kraniaalipuolella. Sivusuunnan rajauksessa 

tarkastettiin, että kuvan rajaus on leukanivelten lateraalipuolelta toiselle. Tässä tutki-

muksessa kuvan rajaus ylä-alasuunnassa täyttyi hyvän kuvan kriteerien mukaisesti 906: 

ssa tutkimuksessa eli 93,6 %:ssa. Näistä 369 oli röntgenhoitajien ottamia ja 537 suuhy-
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gienistien/hammashoitajien ottamia panoraamakuvauksia. Sivusuunnan rajauksen suh-

teen vain 5 kuvaa ei täyttänyt kriteereitä eli 99,5 % kaikista tutkimuksesta täyttivät ku-

vauskriteerit. Röntgenhoitajien ottamissa kaikissa 371:ssa kuvassa kriteerit täyttyivät 

täysin sivusuunnassa ja suuhygienistien ottamissa 592 kuvassa. Kaikista otetuista pano-

raamakuvauksista hyvän kuvan kriteerit rajauksessa onnistui 93,1 %:ssa. 

 

 

Suurin kuvan rajauksen haasteista oli, että leukanivelet eivät kokonaan näkyneet kon-

dyyliosastaan. Tämä johtui siitä, että kuvauskenttä oli liian alhaalla. Tämä voi johtua 

joko laiteteknisistä syistä eli laitteen leukatuki ei ole oikeassa kohdassa tai potilaan leu-

ka ei ole ollut leukatuessa kiinni. Osa potilaista oli myös niin isokokoisia, että laitteen 

mahdollistama kuva-alue ei ollut riittävä.  Mikäli potilas oli aseteltu niin, pää oli liiaksi 

eteenpäin kallistuneena, niin leukanivelten päät voivat kuvautua pois kuvausalueelta. 

 

 

 

5.3.  Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen kuvaprojekti-

on suhteen 

 

Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutumisessa tarkasteltiin seuraavia 

kahdeksaa kohtaa: 

– leuan muoto symmetrinen 

– leukanivelet samalla horisontaalisella tasolla 

– alaleukaluun nivelnastat ja haarat symmetriset 

– hampaiden juuret erottuvat samalla tavoin oikealla ja vasemmalla puolella (sivustoilla 

osittain päällekkäin projisoitumista kuvaustekniikasta johtuen) 

– ylä- ja alaleuan etuhampaat tarkasti kuvautuvassa kerroksessa 

– kova suulaki projisoituu yläleuan hampaiden juurten yläpuolelle 

– ylä- ja alaleuan hampaiden juuret tarkasti kuvautuvassa tasossa (parodontaaliraot erot-

tuvat kuvassa) 

– kaularanka kuvautuu mahdollisimman suorassa ja symmetrisesti kuvan reunoihin. 
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Alla olevassa kuviossa on esitetty kuvaprojektion toteutuminen hyvän kuvan kriteerei-

den mukaisesti tutkimukseen otetuissa panoraamakuvauksissa (kuvio 10) 

 

 

 

Kuvio 10. Hyvän kuvaprojektion toteutuminen hyvän kuvan kriteerien mukaisesti 

tutkimukseen otetuissa panoraamakuvauksissa. 

 

 

Leuan symmetrinen muoto toteutui 945 tutkimuksessa.  Leukanivelet projisoituivat sa-

malle horisontaaliselle tasolle 887 tutkimuksessa. Leukanivelet eivät olleet horisontaali-

sesti samalla tasolla 81 tutkimuksessa. Näissä potilaan pää on ollut horisontaalisuunnas-

sa kallellaan, josta johtuen myös edellisessä kohdassa mainittu kuvan rajauspuutteet nä-

kyvät niin, että jommankumman leukanivelen pää ei näy otetussa kuvassa. Alaleuan ni-

velnastat ja haarat olivat symmetrisesti 952 tutkimuksessa. Hampaiden juuret näkyivät 

912 tutkimuksessa hyvän kuvan kriteerien mukaisesti. Hampaiden juuret eivät erottu-

neet samalla tavoin oikealla ja vasemmalla puolella 56 tutkimuksessa.  Suurimmassa 

osassa näissä tapauksissa potilaan pää oli aseteltu vinoon. 

 

 Ylä- ja alaleuan etuhampaat näkyivät tarkasti 781 tutkimuksessa. Selkeästi eniten siis 

haasteita hyvän panoraamakuvauksen toteutuksessa esiintyi siinä, että ylä- ja alaleuan 

etuhampaat erottautuisivat selkeästi kuvautuvassa kerroksessa. Tämän tutkimuksen 968 

panoraamakuvauksesta 187:ssa tämä ei täysin toteutunut. Mikäli potilaan pää on asetel-

tu liian vertikaalisesti, eli pää on liian kumartunut, niin alaetualueen juuret voivat jäädä 
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epäselviksi. Mikäli pää on aseteltu liian taaksepäin, dorsaalisesti, niin yläetualueen 

hampaiden juuret voivat jäädä epäselviksi. Samoin jos potilaan pää on aseteltu liian 

eteen, jolloin sivukeskitysvalo on liian takana, niin etuhampaat voivat olla kaventuneet 

ja sumuttuneet. Jos taas pää on liian taakse aseteltu, jolloin sivukeskitysvalo on liian 

edessä, niin etuhampaiden alue on sumuttunut ja epätarkka ja etuhampaat näyttävät le-

ventyneiltä. 

 

Kova suulaki projisoitui ylähampaiden juurten yläpuolelle 891 tutkimuksessa. Mikäli 

potilaan pää on ollut taakse kallistuneena, eli dorsaalisesti, niin kovan kitalaen varjo tu-

lee herkästi yläetuhampaiden juurten päälle. 

 

 

Ylä- ja alahampaiden juuret olivat kuvautuvassa tasossa 892 otetuissa panoraamakuvis-

sa. Mikäli hampaiden juuret eivät ole kuvautuvassa tasossa, niin syynä yleensä on ollut 

potilaan asettelu joko liian eteen tai taakse taikka pään asennon kaltevuus joko eteen-

päin tai taaksepäin. Kaularanka oli kuvautunut mahdollisimman suorassa ja symmetri-

sesti kuvan reunoihin nähden 958:ssä tutkimuksessa.  Niissä tutkimuksissa, missä hyvän 

kuvan kriteerit eivät toteutuneet tämän suhteen, potilas on aseteltu sivusuunnassa vi-

noon taikka potilaan kaularankaa ei ole oikaistu ennen tutkimusta. Potilasta kannattaa 

pyytää astumaan riittävästi eteenpäin, jotta hän ei ole liian etukenossa. 

 

Hyvän panoraamakuvan ottaminen on pitkälti kiinni oikean projektion onnistumisessa. 

Alla olevissa kuvioissa on esitelty tämän tutkimuksen projektiohaasteet kokonaisuudes-

saan ja ammattiryhmittäin. 
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Kuvio 11. Panoraamakuvauksen hyvän kuvaprojektion kriteerien toteutumattomuus tut-

kimuksessa 

 

 

 

 

Kuvio 12. Hyvän kuvausprojektion toteuttamisen haasteet panoraamakuvauksessa  

ammattiryhmittäin 

 

Hyvän panoraamakuvan ottamisessa kuvausprojektion onnistumisessa suurin haaste on 

saada ylä- ja alaleuan etuhampaat tarkasti kuvautuvaan kerrokseen. Tämä osa-alue ei 

toteutunut täydellisesti 19,3 %:ssa tutkimukseen otetuista panoraamakuvauksista eli 187 
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panoraamakuvassa. Sekä röntgenhoitajien että suuhygienistien/hammashoitajien otta-

missa panoraamakuvauksissa tämä nousi esille. Seuraavaksi eniten haastetta projektion 

toteuttamisessa oli leukanivelten asettelu samalle horisontaaliselle tasolle. Tämä ei to-

teutunut 8,4 %:ssa otetuissa panoraamakuvissa eli 81:ssa tutkimuksessa. Kova suulaki 

tuli ylähampaiden juurten eteen 8 %:ssa eli 77:ssa tutkimuksessa. Myös ylä- ja alaham-

paiden juurten osuminen tarkasti kuvautuvaan tasoon ei toteutunut täydellisesti 7,9 

%:ssa eli 76 tutkimuksessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kahdeksan projektio-

osa-alueen toteuttamisen haasteet panoraamakuvauksessa.  

 

 

Taulukko 3. Kuvan projektion hyvän kuvan kriteereiden mukaiset puutteet tutkimukseen 

otetuissa panoraamakuvauksissa. 

 

   Yht. Kaikista kuvista 

Projektion osa-alue       N         %  

    

  

Leuan muoto     23 2,38% 

Leukaniv. horis. sama taso   81 8,37% 

Alaleukaluu     16 1,65% 

Juuret sama taso    56 5,79% 

Etuhamp. kuv.kerroksessa   187 19,32% 

Kova suulaki     77 7,96% 

Juuret kuv.tasossa    76 7,85% 

Kaularanka     10 1,03% 

Yhteensä     526 54,35% 

   

 

 

 

5.4. Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteereiden toteutuminen muiden 

seikkojen suhteen 

 

Tässä tutkimuksessa panoraamakuvan hyvän kuvan muihin kriteereihin kuuluu, että kie-

li on kontaktissa suulakeen, etuhampaat ovat kärkipurennassa ja ylä- ja alaleuan ham-

paiden kruunut eivät kuvaudu päällekkäin. Tässä tutkimuksessa muihin tekijöihin kuin 

kielen kontaktiin suulakeen ei tehty poikkeavia huomioita.  Mikäli potilaan kieli ei ole 
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ollut kuvauksen aikana suulaessa, niin kielen ja suulaen väliin tulee ilmatila, joka estää 

ylähampaiden juurten ja apikaalialueiden näkyvyyttä.  

 

Tähän tutkimukseen otetuissa panoraamakuvauksissa kaikissa 968 tutkimuksessa etu-

hampaat ovat olleet kärkipurennassa ja ylä- ja alaleuanhampaiden kruunut eivät ole ku-

vautuneet päällekkäin.  Tässä tutkimuksessa potilaan kieli on ollut kontaktissa suula-

keen 961:ssa tutkimuksessa ja seitsemässä panoraamakuvauksessa potilaan kieli ei ole 

ollut kiinni suulaessa. Koko otoksesta vain 0, 7 %:ssa tämä kriteeri ei täyttynyt. 
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6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tällä pro gradu-tutkielmalla haettiin vastausta siihen, miten hyvin hyvän kuvan kriteerit 

toteutuivat panoraamahammaskuvauksissa käytännössä. Vastausta haettiin myös siihen, 

mitkä olivat suurimmat esteet hyvän panoraamahammaskuvauksen toteutumiselle.  Täl-

lä määrällisellä tutkimuksella saatiin uutta tietoa kumpaankin tutkimustehtävään. Aikai-

sempaa tutkittua tietoa aiheesta ei Suomessa ole ollut, mutta hammaskuvausten suuren 

määrän vuoksi aihe on tärkeä. Suomessa tehdään vuosittain noin 3,9 miljoonaa röntgen-

tutkimusta ja lisäksi noin 2,3 miljoonaa tavanomaista hammaskuvausta ja lähes 400 000 

hampaiden panoraamakuvausta Hammaskuvausten laatu on ollut esillä kansainvälisissä 

tutkimuksissa (mm. Lipoti 2008, Boscolo ym. 2001 ja Hart ym. 2013), mutta niissä on 

lähinnä tutkittu ohjeistuksien ja laitteiston vaikutusta hammaskuvausten kuvanlaatuun. 

Tämän pro-gradu- tutkielman tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hammaskuvantami-

sen opetuksessa.    Tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa röntgenhoitajien ja hammashoi-

tajien osaamista panoraamakuvauksissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan parantaa 

säteilyn lääketieteellistä käyttöä hammaskuvauksissa, optimoida kuvanlaatua, vaikuttaa 

potilasannoksiin sekä auttaa itsearvioinnin suorittamisessa hammaskuvauksissa. Tutki-

muksen avulla pyritään vaikuttamaan säteilyn turvalliseen käyttöön oikeutus- ja opti-

mointiperiaatteen mukaisesti hammaskuvauksissa.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voi hammasröntgentoimintaa toteuttavat yksiköt saada 

vinkkejä itsearvioinnin toteuttamiseen omassa yksikössään mm. hyvän kuvan kriteerien 

pohjalta. STUK ohjeistaa tekemään hammasröntgentoiminnan laadunvarmistusta, johon 

sisältyy kliinisen potilaskuvan arviointi. Sitä pitää tehdä jatkuvasti, mutta dokumen-

toidusti ja järjestelmällisesti vähintään kerran vuodessa. Hammasröntgentoiminnan pi-

tää olla suunnitelmallista, säännöllistä ja kattaa koko toiminnan. Pienimuotoisessa toi-

minnassa riittää kliinisen kuvan arviointi.( Helasvuo 2013.)  
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6.1. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

 

Tämä tutkielma pyrkii kuvailemaan hammaskuvantamisen laatua panoraamakuvaukses-

sa. Kuvailevassa tutkimuksessa kuvailun perustana olevien havaintojen laatu on tärkeä. 

Niiden luotettavuus ja tarkkuus sekä yleistettävyys ovat kuvailevan tutkimuksen tärkeitä 

arviointiperusteita. ( Uusitalo 2001:62.)  Tässä tutkimuksessa hammaskuvausaineisto 

kerättiin tietyn ajanjakson, joulukuun 2013 ja helmikuun 2014,välisenä aikana tietyssä 

organisaatiossa otetuissa ja tietokantaan panoraamakuvauskoodilla (EB1HA) kirjatuista 

968 panoraamakuvasta, joiden tieto dokumentoitiin aineiston taustatietodokumenttiin ja 

on näin ollen löydettävissä tutkijan tiedostosta tarvittaessa. Aineiston kirjaus tutkimus-

lomakkeelle tarkastettiin kaksi kertaa ja siinä olleet tutkimukseen kuulumattomat osa-

panoraamakuvaukset poistettiin otoksesta. Tutkimustulokset havainnoi tutkija apuna 

käyttäen hammasradiologien lausuntoja tarvittaessa. Tutkimustietojen havainnoinnissa 

oli käytössä tutkimusmittari, joka perustui HUS:n hyvän kuvan kriteeristöön. Tutkija 

jätti mittarista pois HUS:n hyvän kuvan kriteeristön kaksi kohtaa, joiden luotettavaan 

arviointiin tutkija koki tarvittavan hammasradiologin osaamista ja ammattitaitoa. Jotta 

niiden kohtien arviointia ei tarvinnut tehdä vain lausunnon perusteella, niin tutkija päätti 

jättää ne mittaristosta pois. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta, mutta heikentää 

yleistettävyyttä. Panoraamakuvausten analysointi tehtiin aina samalla radiologiseen ku-

vankatseluun tarkoitetulta monitorilta, joten kuvankatseluolosuhteet säilyivät samoina 

koko ajan.  

 

Tämä pro gradu-tutkielma on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen aineisto on esitettävissä numerollisessa muodossa. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa on tärkeää, että tutkimusaineisto edustaa tilastollisesti havaintoyksiköiden 

muodostamaa perusjoukkoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edetään vaiheittain: en-

siksi kerätään aineisto, sitten se muokataan tilastollisen käsittelyn edellyttämään havain-

tomatriisin muotoon ja sen jälkeen havaintomatriisia käsitellään tilastollisin menetel-

min. Aineisto on selkeästi rajattu. (Uusitalo 2001: 79–80.) Otoksen koko riippuu tutki-

muksen tavoitteista. Mitä tarkempia perusjoukkoa kuvaavia tietoja tarvitaan, sitä suu-

rempi tulisi otoksen olla. Tieteellisesti merkittäviä tutkimuksia voidaan tehdä 1000–

2000 otoksen avulla, kunhan tavoitteena ei ole tarkkojen perusjoukkoa kuvaavien tieto-
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jen hankkiminen. ( Uusitalo 2001: 73.) Tämän tutkielman otoskooksi tuli 1000 pano-

raamatutkimusta, joista poistettiin esianalyyttisessä vaiheessa 32 panoraamatutkimusta, 

jotka osoittautuivat osapanoraamatutkimuksiksi. Koko tutkimukseen otettu otoskoko oli 

968 panoraamakuvaa, joka on kattava ja tulokset tämän pohjalta yleistettäviä (Ks. Uusi-

talo 2001: 73, Metsamuuronen 2002:526).  Aineisto koottiin 10:sta eri yksiköstä, joissa 

otetaan panoraamakuvauksia. Tällä kokonaisvaltaisella otoksella saatiin myös yleistet-

tävyyttä panoraamakuvausten laadusta kyseisessä organisaatiossa sekä lisättiin tutki-

muksen validiteettia. 

 

Mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustuloksen toistettavuutta, ei-

sattumanvaraisuutta. Validiteetti viittaa siihen, tutkitaanko sitä mitä on tarkoituskin.  

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin luotettavuuteen (Uusitalo 

2001: 84–85, Metsämuuronen2009: 55, Metsämuuronen 2002: 32). Mittarin luominen 

alkaa teoriasta eli siitä, mitä jo tiedetään tai oletetaan tiedettäväksi ilmiöstä (Metsämuu-

ronen 2002:54). Tämän tutkielma mittariksi otettiin HUS:n hyvän kuvan kriteerit pano-

raamakuvauksessa, jotka oli julkaistu 1.1.2014. Kriteerit oli selkeästi määritelty ja pano-

raamakuvista löydettävissä. Aineiston mittari laadittiin käsin Excel-taulukkoon, johon 

oli kriteereistä tehdyt sarakkeet merkitty erikseen. Sarakkeeseen liitettiin myös kohta 

panoraamakuvauksen ottaneen kuvaajan ammattinimikkeestä. Lomakkeeseen merkittiin 

myös kuvauspäivä ja potilaan tunnistetiedot. Näin ollen mittaustulos on toistettavissa 

tarvittaessa myöhemminkin eli tutkimuksen reliabiliteetti toteutuu. 

 

Kun mittaaminen on reliaabelia ja validia, tutkimusaineisto on sisäisesti luotettavaa. Ai-

neiston ulkoinen luotettavuus toteutuu silloin, kun tutkittu otos edustaa perusjoukkoa. 

Nämä molemmat luotettavuuden osatekijät yhdessä määrittelevät sen, kuinka hyvin 

voimme aineistoon luottaa.  ( Uusitalo 2001: 86.) 

 

Tämän tutkielman otos käsitti panoraamakuvauksia, mikä oli tutkimuksen perusjoukko. 

Mittari oli laadittu HUS:n hyvän kuvan kriteereiden mukaan, joten sillä mitattiin sitä 

mitä pitikin. Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan ammattitausta ja se, että hänellä 

on usean vuoden kokemus panoraamakuvausten ottamisesta. Huomioitavaa on, että pa-

noraamakuvausten laadullinen arviointi on tehty kriteereiden pohjalta yhden röntgenhoi-

tajan näkökulmasta. Panoraamakuvien tulkinnassa ei keskitytty siihen, onko kuvaus 
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suoritettu suoradigitaalisella tai levykuvantamenetelmällä. Myöskään laitekannan nyky-

aikaisuuteen ei kiinnitetty huomiota. Tutkija päätyi siihen, että hyvän kuvan kriteerit 

tarkastetaan samalla mittarilla kaikista tutkimukseen otetuista panoraamakuvista. 

 

6.2. Tutkimuksen eettisten tekijöiden pohdinta 

 

Tutkijalla on eettisiä velvoitteita yhteiskuntaa ja suurta yleisöä kohtaan. Tutkimuksen 

tulee tähdätä luotettaviin tuloksiin. Totuuteen pyrkiminen edellyttää, että tutkimustulok-

sia ei väärennetä eikä kaunistella. Ihmistieteiden eettiset normit perustuvat pääsääntöi-

sesti neljään periaatteeseen: hyötyperiaate, vahingon välttämisen periaate, autonomian 

kunnioituksen periaate ja oikeudenmukaisuuden periaate.  Ihmistieteissä keskeinen läh-

tökohta on ihmisen kunnioittamista ilmentävät arvot. Lisäksi normeihin sisältyy aina 

tutkittavien tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen. Tutkimusaineistojen keruuta, 

käsittelyä ja säilyttämistä keskeisimmin määrittävä lainsäädännön kokonaisuus koskee 

yksityisyyden suojaa.( Uusitalo 2001: 30–34 ja Kuula 2006: 59–64.) 

 

Tämä tutkimus ei kohdistunut suoranaisesti potilaaseen eikä tiettyyn henkilökuntaan, 

vaan tutkimuksen kohteena oli röntgenkuvan laatu. Näin ollen tutkimuslupaa eettiseltä 

toimikunnalta ei tarvittu. Tutkija haki tutkimuksen kohteena olevalta organisaatiolta 

tutkimusluvan, jossa tutkija sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (523/99) 33 pykälää 

tietojen käsittelyssä. Tässä tutkimuksessa ei rikota yksityisyyden suojaa, sillä sekä poti-

las että henkilökunta pysyvät nimettöminä. Tutkimusmateriaali on vain tutkijan tiedossa 

ja se hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen loputtua. Tutkimusotoksen suuri koko 

myös edesauttaa tietojen pysymistä anonyyminä. 

 

Tutkimuksen teon joka vaiheessa on pyritty noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön 

mukaista ohjeistusta. Käytetty aineisto on ilmoitettu asianmukaisesti. Tutkimustulokset 

on ilmoitettu tarkasti määrällisen tutkimuksen tulosten mukaisesti ja tutkimusotos on 

arvioitu määriteltyjen kriteereiden mukaisesti. Tutkija on myös noudattanut röntgenhoi-

tajien eettisiä ohjeita tarkoituksenaan tutkimuksen pohjalta edistää röntgenhoitajien 

korkealaatuista ammatillista toimintaa. (Suomen röntgenhoitajaliitto 2000)  
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6.3. Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

 Panoraamakuvauksia ottavat röntgenhoitajat, hammashoitajat ja suuhygienistit sekä 

hammaslääkärit. Viimeksi mainittua ammattiryhmää tässä tutkimuksessa ei ollut kuvaa-

jana. Röntgenhoitajilla ja hammashoitajilla/suuhygienisteillä on erilainen peruskoulutus 

röntgenkuvauksen suorittamiseen hampaiston alueelle. STUK on vuonna 2010 tehnyt 

tutkimuksen säteilysuojelukoulutuksen riittävyydestä ja todennut siinä, että työnantajien 

antaman arvion mukaan minkään hoitajien ammattiryhmän säteilysuojelun tietotaso ei 

täysin täytä ohjeen ST 1.7 tavoitetasoa. Mikäli hammaskuvauksia tehdään harvoin, niin 

hyvän kuvan kriteereiden osaaminen ei ole itsestään selvää millään ammattiryhmällä. 

Näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jotta uusintakuvausten tarve voidaan mini-

moida. 

 

Panoraamakuvauksen hyvän kuvan kriteerien toteutuminen käytännössä 

 

Kaikista tutkimukseen mukaan otetuista panoraamakuvista kaikki hyvän kuvan kriteerit 

panoraamakuvauksessa täyttyivät 64,2 %:ssa tutkimuksista eli reilusti yli puolessa tut-

kimukseen otetuissa kuvissa. Röntgenhoitajien ottamissa kuvissa kaikki hyvän kuvan 

kriteerit täyttyivät 82,8 %:ssa ja suuhygienistien/ hammashoitajien ottamissa kuvissa 

52,60 %:ssa. Tämä tutkimus ei ottanut huomioon eri laitekantojen vaikutusta hyvän ku-

van toteuttamiseksi. 

 

 

 

Suurimmat haasteet hyvän kuvan kriteerien toteuttamiseksi panoraamakuvauksessa 

 

Ensiksi kuvakriteerit tarkasteltiin kuvan rajauksen suhteen. Kuvarajaus onnistui tämän 

tutkimuksen perusteella hyvin eikä siinä näyttänyt tämän tutkimuksen pohjalta olevan 

suuria haasteita. Kuvarajauksen suhteen 6,4 % otetuista kuvista ei ollut riittävä ylä-

alasuunnan suhteen. Sivusuunnan rajauksessa oli puutteita 0,5 % otetuissa kuvissa. 

Röntgenhoitajien ottamissa kuvissa oli puutteita ylä-alasuunnan rajauksessa vain 2 

kpl:ssa ja sivusuunnan rajauksissa ei lainkaan. Hintze & Wiese (2009) ovat maininneet 

yhdeksi yleisimmäksi virheeksi hyvän panoraamakuvauksen toteuttamisessa sen, että 
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potilaan leuka on liian alhaalla, jolloin mm. kondyylit voivat leikkautua pois kuva-

alueelta. Wolf ym. ( 2007) mukaan kuvan rajaus ei kuulu tavallisimpiin kuvavirheisiin. 

Tässä tutkielmassa kuvarajaukset eivät kuitenkaan osoittautuneet suurimmiksi haasteik-

si hyvän panoraamakuvan toteuttamisessa. 

 

Kuvakriteerit tarkastettiin kuvausprojektion kahdeksan eri kuva-osion alueelta. Suurin 

haaste hyvän kuvan toteutuksessa oli se, että etuhampaat eivät olleet tarkasti kuvautu-

vassa kerroksessa. Tämä ei toteutunut 19,3 % panoraamakuvauksessa Tämä oli mo-

lemmissa ammattiryhmissä suurin haaste. Röntgenhoitajien ottamissa kuvissa 9,4 % ja 

suuhygienistien/hammashoitajien ottamissa kuvissa 25,5 %:ssa tämä nousi haasteeksi. 

Myös Hintzen & Wiesen ja Wolfin mukaan se, että etuhampaat ovat kuvautuneet epä-

tarkkoina joko yläleuassa tai alaleuassa on tavallisimpia kuvausvirheitä (Hintze & Wie-

se 2009, Wolf ym.2007). Tämä tutkielma tukee tätä tutkimustietoa. 

 

Leukanivelet eivät olleet samalla horisontaalisella tasolla 8,8 % kuvauksista. Röntgen-

hoitajien ottamissa kuvissa tämä oli haaste 3,8 %:ssa ja syyhygienisti-

en/hammashoitajien ottamissa kuvauksissa 11,2 %:ssa. Hintzen & Wiesen (2009) mu-

kaan mikäli pään asento on aseteltu vinoon, niin leukapuoliskojen suurennoksissa sekä 

tasoissa on eroa. Aikaisempien tutkimustulosten pohjalta tämä ei kuitenkaan noussut 

suureksi haasteeksi hyvän panoraamakuvauksen toteuttamisessa. 

 

Kova suulaki tuli ylähampaiden juurten päälle 8,0 %:ssa panoraamakuvauksissa. Rönt-

genhoitajien ottamissa kuvissa tämä tapahtui 0,8 %:ssa ja suuhygienisteil-

lä/hammashoitajilla 12, 4 %:ssa.  Kovan kitalaen projisoitumista hampaiden juurten 

päälle ei aikaisemmassa tutkimustiedossa noussut haasteeksi panoraamakuvauksen laa-

dukkaassa toteuttamisessa. 

 

Ylä- ja alahampaiden juuret eivät olleet kuvautuvassa tasossa 7,9 %:ssa tutkimuksista.  

Röntgenhoitajien ottamissa kuvissa 0,8 %:ssa ja suuhygienistien/hammashoitajien otta-

missa kuvissa 12,2 %:ssa näin tapahtui. Hampaiden juuret eivät erottuneet samalla ta-

valla oikealla ja vasemmalla puolella 5,8 % kuvissa. Röntgenhoitajilla ottamissa kuvissa 

näin oli 2,7 %.ssa ja suuhygienisteillä/hammashoitajilla 7,7 %:ssa. Aikaisemmissa tut-

kimuksissa nämä eivät nousseet suuriksi esteiksi hyvän kuvan toteuttamisessa. 
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Leuan muoto ei ollut symmetrinen 2,4 %:ssa, alaleukaluun nivelnastat ja haarat eivät 

kuvautuneet symmetrisinä 1,7 %:ssa eikä kaularanka kuvautunut suorana 1, 0 %:ssa ote-

tuissa panoraamatutkimuksissa. Nämä haasteet tulivat esiin suuhygienis-

tein/hammashoitajien ottamissa kuvissa. Nämä eivät myöskään prosentuaalisesti olleet 

merkittäviä.  Sekä Hintze & Wiese (2009) että Wolf ym. (2007) nostavat erääksi pano-

raamakuvauksen yleisimmäksi virheeksi sen, että kaularanka aiheuttaa etualueelle vaa-

lean pyramidin muotoisen diagnostiikkaa haittaavan varjon, mikäli potilasasettelussa ei 

ole kaularankaa oikaistu ennen kuvausta. Tätä haastetta ei tässä tutkimuksessa tullut ko-

rostuneesti esille. 

 

Muissa huomioissa hyvän kuvan kriteerien mukaiseen toimintaan kiinnitettiin huomiota 

siinä, että etuhampaat ovat kärkipurennassa ja hampaiden kruunut eivät kuvaudu pääl-

lekkäin. Näissä ei löytynyt puutteita tämän tutkimuksen pohjalta. Kieli ei ollut kontak-

tissa suulakeen 0, 71 %:ssa tutkimuksissa, joten sekään ei noussut suureksi haasteeksi.  

Wolf ym. 2007 on kuitenkin nostanut yhdeksi yleisemmäksi kuvausvirheeksi panoraa-

makuvauksessa sen, että kieli ei ole ollut painettuna suulakeen, jolloin kuvassa näkyy 

kielen yläpuolella ylivalottunut tumma alue. Tätä ongelmaa ei tässä tutkimuksessa siis 

ollut. 

 

Kirjallisuuden perusteella mukaan yleisiä panoraamakuvauksen kuvausvirheitä on pro-

teesien, korujen, silmälasien ym. aiheuttamat voimakkaat varjot kuvissa. (Salem 2011, 

Wolf ym.2007) Tässä tutkimuksessa näitä ei tullut lainkaan esiin. Myös potilaan liik-

kumisesta aiheutuneet virheet aiheuttavat kuvaan artefakteja ja Wolfin ( 2007), Salemin 

(2011) ja Hintze & Wiesen ( 2009) mukaan ne ovat yleisiä panoraamakuvauksen kuva-

usvirheitä. Tässä tutkimuksessa niitä ei kuitenkaan esiintynyt lainkaan. Osaltaan siihen 

voi vaikuttaa se, että tutkimusjoukossa ei ollut lapsi- eikä vanhuspotilaita. 

 

 

Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voidaan todeta seuraavat johtopäätökset: 
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1. Hyvän kuvan kriteerit toteutuvat panoraamakuvauksissa kohtalaisen hyvin. Tut-

kimukseen otetuista panoraamakuvauksista kaikki hyvän kuvan kriteerit täyttyi-

vät 64,5 %. 

2. Suurimmat haasteet hyvän panoraamakuvauksen toteuttamiseksi esiintyy oikean 

kuvausprojektion asettelussa. 

3. Haasteina kuvausprojektion asettelussa on, että potilaan ylä- ja alaleuan etuham-

paat osuvat tarkasti kuvautuvaan kerrokseen, leukanivelet ovat samalla horison-

taalisella tasolla, kova suulaki projisoituu yläleuan hampaiden juurten yläpuolel-

le ja ylä- ja alahampaiden juuret ovat tarkasti kuvautuvassa tasossa (parodontaa-

liraot erottuvat kuvassa) 

 

6.4. Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet  

 

Hammaskuvausten väestölle aiheuttamat säteilyannokset ovat suhteellisen pieniä, mutta 

hammasröntgenkuvausten määrä Euroopan Unionin alueella on kolmannes kaikista ku-

vantamistutkimuksista. Tämän vuoksi hammaskuvauksessa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota säteilysuojeluun, annosten seurantaan ja hyvään kuvan laatuun. Röntgenhoita-

jat ovat säteilyn käytön asiantuntijoita, jotka voivat vaikuttaa potilaiden, henkilökunnan 

ja ympäristön turvallisuuteen omalla asiantuntemuksellaan.. Työpaikalla tapahtuva op-

piminen on usein vähittäistä eikä rutiininomaista työtoimintaa aina edes mielletä oppimi-

seksi. Työssä oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa on keskeistä kiinnittää huomiota siihen, 

miten työntekijä, työtiimi tai työyhteisö oppii. Tässä pro gradu-tutkielmassa haettiin vas-

tausta siihen, miten hyvin hyvän kuvan kriteerit toteutuivat panoraamahammaskuvauk-

sissa käytännössä. Vastausta haettiin myös siihen, mitkä olivat suurimmat esteet hyvän 

panoraamahammaskuvauksen toteutumiselle.  Tämän tutkimustiedon pohjalta röntgen-

hoitajan rooli säteilyn käytön ammattilaisena ja uuden tiedon jakajana, hiljaisen tiedon 

edistäjänä ja turvallisuuskulttuurin kehittäjänä korostuu. Röntgenhoitaja tutkii ja hoitaa 

jokaista potilasta yhtä hyvin kunkin yksilölliset tarpeet huomioiden. Moniammatillisissa 

työryhmissä työskentely edellyttää itsenäistä päätöksentekoa, yhteistyökykyä, ammatin 

sisällön syventämistä, koulutuksen kehittämistä ja tieteellisyyden edistämistä. 

Tämä on radiografian tieteenalaan kuuluva tutkimus. Tieteellisen tutkimuksen tavoit-

teena on tuoda uutta tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan kehittää käytännön työtä tut-
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kitun, näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää 

hammaskuvantamistoimintaa harjoittavissa toimipisteissä mm. itsearviointiin ja koulu-

tukseen panostamalla. Myös alan oppilaitoksissa sekä työpaikkojen perehdyttämiskäy-

tännöissä tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää. 

 

Jatkotutkimushaasteena voisi olla hyvä selvittää, miten panoraamakuvauksia suorittavat 

henkilöt itse kokevat oman osaamisensa ja työnsä suurimmat haasteet hyvän kuvan to-

teuttamisessa. Myös se, miten paljon he ovat saaneet ammatillista täydennyskoulutusta 

säteilysuojeluun sekä laadulliseen toimintaan liittyen olisi mukava saada jatkotutkimuk-

silla selville. 
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