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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä 
työssään röntgenhoitajien arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutkimustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöis-
tä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään näyttöön perustuvaa radiografiaa osaksi 
työkulttuuria. 
 
Tutkimus oli lähtökohdiltaan kvantitatiivinen poikkileikkaustutkimus, joka toteutettiin 
survey –tutkimuksena. Tutkimukseen otettiin mukaan 11 keskussairaalassa työskentele-
vät röntgenhoitajat eri puolelta Suomea. Tutkimus toteutettiin verkkokyselyllä, joka vä-
litettiin röntgenhoitajille osastonhoitajan tai muun määritellyn yhteyshenkilön kautta. 
Aineisto analysoitiin kyselyn strukturoidun osion osalta SPSS –ohjelman avulla. Kyse-
lyssä oleva avoin kysymys analysoitiin sisällön erittelyllä. Kysely lähetettiin yhteensä 
435 röntgenhoitajalle. Vastausprosentiksi saatiin 50,6 % (N=220).   
 
Kyselyyn vastanneista 96,8 % tunnusti tutkimustiedon merkityksen oman työn kannalta. 
Yli 70 % kyselyyn vastanneista ilmoitti kyseenalaistavansa ja muuttavansa käytäntöjä 
tutkimustiedon perusteella. Keskustelu tutkimustiedosta kollegoiden tai esimiehen kans-
sa oli vähäisempää. Kyselyyn vastanneista 66,4 % ilmoitti osaavansa hyödyntää tutki-
mustietoa työssään. Vain 34,1 % kyselyyn vastanneista tunsi hyvin oman alansa tutki-
mustiedon. Yli puolet vastanneista ei kokenut tutkimustiedon käyttötaitojaan riittäviksi. 
Yli 60 % ilmoitti, että ei kokenut saavansa riittävästi tukea tutkimustiedon käyttöön. 
Vain 32,7 % vastanneista käytti vapaa-aikaansa tutkimustiedon hakemiseen ja lukemi-
seen. Merkittävimmät tutkimustiedon käyttöä edistävät tekijät röntgenhoitajien arvioi-
mana olivat henkilökohtainen motivaatio, käyttövalmiudet sekä työyhteisön avoin ilma-
piiri. Merkittävinä estävinä tekijöinä nähtiin ajan puute, tutkimustiedon saatavuus, työn 
kuormittavuus ja hierarkia. Yliopistotutkinnon suorittamisella katsottiin olevan par-
haimmat edellytykset tutkimustiedon käytölle. Samoin tutkimustiedon lukemisella 
omalla vapaa-ajalla katsottiin olevan positiivinen yhteys.  
 
Röntgenhoitajien asenteet tutkimustietoa kohtaan näyttäytyvät positiivisessa valossa. 
Tutkimuksen käyttövalmiudet koetaan puutteellisiksi, joka voi osaltaan hidastaa näyt-
töön perustuvan radiografian toteutumista. Röntgenhoitajat eivät koe saavansa riittävästi 
tukea tutkimustiedon käyttöön. Henkilökohtaiset ominaisuudet nousivat röntgenhoitaji-
en arvioimana erityisen merkityksellisiksi vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimustiedon käy-
tössä. Tieteellinen tutkimus ja käytäntö nähdään toisistaan irrallisina asioina, joka on es-
te näyttöön perustuvan radiografian toteutumiselle.  
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Purpose of this study was to describe utilization of research information in radioraphers´ 
work assessed by themselves. The aim was to raise awareness of the research infor-
mation usage and factors which influencing to utilization of research which could work 
to promote evidence-based radiography into the work culture.  
 
This study was a quantitative cross-sectional study. Radiographers which were working 
in the central hospital in differents parts of the Finnish were included in the study. The 
study was conducted through an electronic questionnaire, which was forwarded to radi-
ographers by supervisor or other specified contact person. The data were analyzed with 
regard to the partition of a structured questionnaire with SPSS software. The survey of 
the open-ended question was analyzed by content analysis. The survey was sent to a to-
tal 435 radiographers. The response rate was 50.6 % (N=220).  
 
Of the respondents, 96.8 % recognized the scientific research importance of their work. 
More than 70 % of survey respondents indicated that questioning and a change of prac-
tices based on research findings. Discussion of research knowledge with colleagues or 
with supervisor was lower. Of the respondents, 66.4 % reported that they knew how to 
utilize research in their work. Only 34.1 % respondents knew well their own field of re-
search. More than half of the respondents did not feel that the use of research skills suf-
ficient. More than 60 % said that they did not feel get enough support for utilization of 
research. Only 32.7 % of the respondents used their spare time to the application and 
reading of research. The most significant contributor to utilization of research was per-
sonal motivation, use of research skills and the atmosphere at the workplace. A major 
inhibiting factor was seen as lack of time, the availability of research information, the 
hard workload and hierarchy. Successful completion of a university degree was consid-
ered to be the best conditions for utilization of research. Similarly, research by reading 
in own spare time was considered to be a positive relationship. 
 
Attitudes towards research on radiographers´ appear in a positive light. The conditions 
of research skills are perceived as inadequate, which can contribute to prevent the im-
plementation of evidence-based radiography. Radiographers do not feel adequately sup-
ported for utilization of research. Personal qualities increased particularly relevant to the 
factors affecting utilization of research. Scientific research and practice seen in isolation 
from each other matters, which is an obstacle to the realization of evidence-based radi-
ography. 
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1 JOHDANTO 

 

Nykypäivänä näyttöön perustuva toiminta on hoitotyössä vallitseva trendi. Yhteiskunta 

luo haasteita terveydenhuollolle järjestää hoito mahdollisimman tehokkaasti, mutta sa-

malla noudattaen korkeaa laatua ja turvallisuuskulttuuria. Hoitohenkilökunnalla on kes-

keinen rooli hoidon turvallisuuden ja laadun parantamisessa. Näihin näkökulmiin perus-

tuva hoito tarvitsee näyttöön perustuvia toimintatapoja. Näyttöön perustuva toiminta 

tarkoittaa, että käytännön päätöksien tukena käytetään parasta saatavilla olevaa tietoa 

potilaiden parhaaksi käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tällainen työkulttuuri 

vaatii tutkimusorientoitunutta työtapaa. (Mensik 2011.) Terveydenhuollon ammattilais-

ten on oman asiantuntijuuden lisäksi edistettävä näyttöön perustuvaa toimintaa, jotta he 

voisivat vastata nyky-yhteiskunnan haasteisiin sekä potilaiden tietoisuuden kasvamiseen 

(Smith 2008). 

 

Myös radiografiassa näyttöön perustuva toiminta on ollut pinnalla. Hafslund ym. (2008) 

ovat tuoneet esille näyttöön perustuvan radiografian käsitettä. Näyttöön perustuva ra-

diografia tarkoittaa toimintaa, joka perustuu sekä kliiniseen asiantuntijatietoon että par-

haaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon (näyttöön) ottaen huomioon samalla potilaan 

tarpeet sekä käytettävissä olevat resurssit. (Hafslund ym. 2008.) Kuitenkin on tutkittu, 

että röntgenhoitajien valmiudet näyttöön perustuvan radiografian toteuttamiseen ovat 

puutteelliset ja tutkimusnäytön käyttäminen tiedon lähteenä on vähäistä (Ahonen & Lii-

kanen 2010a, Ahonen & Liikanen 2010b).  

 

Laitetekniikka kehittyy radiografiassa huimaa vauhtia ja osaamisen ylläpitäminen on 

haastavaa röntgenhoitajalle. Suomen säteilylainsäädäntöä ohjaa Euroopan tasolla laadit-

tu säteilysuojelun perusdirektiivi (2013/59/Euratom), jonka tarkoituksena on vahvistaa 

perusnormit, joissa työntekijöiden ja väestön terveyttä suojellaan säteilystä aiheutuvilta 

vaaroilta. Säteilylaki (1991/592, 2 §) antaa vaatimukset siitä, että säteilyä tuottava tut-

kimus suoritetaan optimointiperiaatteen mukaisesti. Optimointiperiaatteella tarkoitetaan, 

että toiminnasta aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus on pidettävä niin alhai-

sena kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Lisäksi laki potilaan asemasta 

ja oikeuksistakin (1992/785, 3 §) määrittää, että potilaalla on oikeus laadultaan hyvään 

terveyden- ja sairaanhoitoon. Nämä lain asettamat vaatimukset luovat haasteita röntgen-

hoitajille kehittyvän tekniikan lisäksi. Huolestuttavaa on, että Fitzgeraldin (2001) mu-
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kaan röntgenhoitajien tiedoissa on puutteellisuutta ja tekniikan kanssa hallitsematto-

muutta (Fitzgerald, 2001). Röntgenhoitajien eettisissä ohjeissakin otetaan kantaa, että 

röntgenhoitajan tulee hallita tarvittavat laitteet, välineet sekä menetelmät, joka on haas-

teellista tieteen ja teknologian edistyessä. Eettisissä ohjeissa viitataan myös näyttöön pe-

rustuvaan radiografiaan ohjeistamalla röntgenhoitajia käyttämään työssään tieteelliseen 

tietoon ja kokemukseen liittyviä tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. 

(Röntgenhoitajan ammattietiikka 2000.)  

 

Säteilyturvakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa tietokonetomografiatut-

kimuksien määrä on kasvamassa ja tämä on huolestuttavaa, koska kyseessä on ns. isojen 

annosten tutkimukset, jolloin säteilynkäytön optimointi erityisesti korostuu. Tekniikan 

kehittyessä on siirrytty käyttämään monileiketietokonetomografialaitteita, jolloin poti-

lasannokset ovat kasvaneet keskimäärin 30 %. Lisäksi potilaan säteilyaltistus vaihtelee 

eri tutkimusyksiköiden välillä. Syynä vaihteluun voivat olla puutteet optimoinnissa tai 

indikaatioerot ja tutkimusnimikkeen sisällön erilainen tulkinta. (Karppinen & Järvinen 

2006.) Säteilynkäytön optimoinnin tärkeydestä kertoo myös läpivalaisussa tehtävien 

toimenpiteiden hurja kasvu viime vuosien aikana. Esimerkiksi kardiologian puolella 

pelkkien kardiologisten toimenpiteiden määrät ovat 2008 vuodesta lähtien vuoteen 2011 

mennessä kasvaneet noin 40 % (tähän ei sisälly kardiologiset angiografiatutkimukset). 

Tämä on merkittävä kasvu ajatellen väestön kollektiivista annosta. Tässä suhteessa 

myös työntekijöiden säteilyaltistuksen minimointi nousee merkittäväksi tekijäksi, koska 

kardiologit muodostavat suurimman joukon (48 %) säteilyannosten jakautumisessa 

ammattiryhmittäin. (Pirinen 2014.) Myös Reid ja Edwards (2011) tuovat esiin säteilyn-

käytön optimoinnin tärkeyden kuvantamistutkimusten määrien ollessa koko ajan kas-

vussa. Uusia kuvantamistekniikoita tulee koko ajan lisää, joten ajan hermolla pysymi-

nen on haasteellista. (Reid & Edwards 2011.) Edellä esitetyt viestivät tutkimustiedon 

tarpeesta ja käytöstä kliinisen työn tukena, jotta säteilynkäytön optimointia voidaan to-

teuttaa tekniikan kehittymisestä huolimatta. 

 

Näiden näkökulmien valossa olisi tärkeää, että näyttöön perustuva radiografia saataisiin 

osaksi työkulttuuria. Näyttöön perustuvaan radiografiaan liittyy läheisesti tutkimustie-

don käyttö. Jotta tutkimustiedon käyttöä voitaisiin edistää, on selvitettävä käyttäjän nä-

kökulmasta, mitä mahdollisia esteitä tutkimustiedon käytölle havaitaan, mikä on tämän 
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hetkinen tutkimustiedon käytön aste sekä minkälaisia asenteita tutkimustietoa kohtaan 

liittyy (Elliott yms. 2009). 

 

Ahosen ja Liikasen (2010b) mukaan näyttöön perustuva radiografia ja etenkin tutki-

muksien hyödyntäminen ei ole kovin vakiintunutta Suomessa, jonka vuoksi olisi tärkeä 

selvittää nimenomaan tutkimustiedon käyttöön liittyviä tiedon aukkoja. Tämän tutki-

muksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutki-

mustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään 

näyttöön perustuvaa radiografiaa osaksi työkulttuuria. Tutkimus kuuluu Oulun yliopis-

ton terveystieteiden laitoksella meneillään olevaan hankkeeseen, joka liittyy näyttöön 

perustuvaan toimintaan radiografiassa sekä kliinisessä laboratoriotieteessä.   
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2 TUTKIMUSTIEDON KÄYTTÖ OSANA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA 

TOIMINTAA 

 
 
2.1 Näyttöön perustuva toiminta ja tutkimustiedon käyttö 

 

Näyttöön perustuva toiminta on muutaman vuoden aikana tullut yleiseksi termiksi ter-

veydenhuollon piirissä. Näyttöön perustuva toiminta pyrkii parhaimmillaan sen toteutu-

essa tehostamaan terveydenhuollon toimintaa siten, että terveydenhuolto kykenee vas-

taamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin tinkimättä kuitenkaan laadusta sekä potilastur-

vallisuudesta. Jotta näyttöön perustuvaa toimintaa voitaisiin toteuttaa ja ottaa osaksi se 

omaa työtä, on tärkeä tietää, mitä se tarkoittaa. Näyttöön perustuva toiminta toimii li-

säksi työkaluna oman ammattitaidon ylläpitämiselle, kun tekniikka jatkuvasti kehittyy 

ja uutta tietoa tuotetaan koko ajan. Koulussa opittu tieto muuttuu pian vanhaksi, ellei si-

tä päivitetä. Nykypäivänä myös potilaat ovat muuttuneet tietoisimmaksi omista oikeuk-

sistaan ja tiedon saanti on helpottunut, joten tämä luo haasteita terveydenhuollon am-

mattilaisille. Yksinkertaisuudessaan näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa tiedon käyt-

tämistä käytännön ohjaamiseen. Se on vaihtoehto sille toimintamallille, mitä on opittu 

tekemään periaatteella, että näin on aina toimittu. (ISNA Bulletin 2013.) 

 

ISNA Bulletin (2013) näyttöön perustuvasta toiminnasta kertovan julkaisun mukaan 

hoitotyön päätöksen tekoa pitäisi ohjata parhaan saatavilla olevan tutkimusnäytön pe-

rusteella yhdistettynä se kliiniseen asiantuntijuuteen sekä potilaan tarpeisiin ja muihin 

tiedon lähteisiin, joita sillä hetkellä on saatavilla. Muita tiedon lähteitä ovat esimerkiksi 

omat työtoverit tai potilaan omaiset. Potilaan yksilöllisyys on tärkeä huomioida, joten 

pelkkä tutkimustieto ei yksinään riitä. (ISNA Bulletin 2013.) Näyttöön perustuva toi-

minta on yleinen termi, jota käytetään eri aloilla. Tästä termistä on lähdetty eri aloilla 

eriyttämään omia tarkempia määritelmiä, jotka kohdentuvat tarkemmin oman alan nä-

kökulmaan. Tästä esimerkkinä näyttöön perustuva radiografia. Näyttöön perustuva ra-

diografia perustuu radiografiaa koskevaan tutkimustietoon, kirjattuun ja hiljaiseen asi-

antuntijatietoon sekä asiakkaan kokemuksiin suhteutettuna radiografian toimintaympä-

ristöön ja käytettävissä oleviin resursseihin. Näyttöön perustuva radiografia tarkoittaa 

parhaan ajan tasalla olevan tutkimustiedon huolellista arviointia ja harkittua käyttöä po-

tilaan terveydenhuoltoa koskevassa päätöksen teossa. (Hafslund ym. 2008, Smith 2008.) 
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Näyttöön perustuva radiografia ei ole terminä vielä kovin yleinen ja tunnustettu. Tämän 

voi myös huomata haettaessa kirjallisuutta elektronisista tietokannoista, joissa näyttöön 

perustuva toiminta näyttäisi olevan yleisin käytetty termi ja erilaista tutkimustietoutta 

tällä termillä on paljon saatavilla. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa yleisesti käytetään 

termiä näyttöön perustuva toiminta eikä näyttöön perustuvaa radiografiaa, vaikkakin 

näkökulma tutkimuksessa perustuu röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöön omassa 

työssään. Ainoastaan näyttöön perustuvaan radiografiaan viitataan silloin, kun puhtaasti 

voidaan siitä näkökulmasta tuoda asia esille.  

 

Edellä esitetyn perusteella näyttöön perustuva toiminta ei ole vain pelkästään tutkimus-

tiedon käyttöä vaan se koostuu useasta eri osasta. Tutkimustiedon käyttö on kuitenkin 

tärkeä osa näyttöön perustuvaa toimintaa, mutta sitä vierastetaan enemmän tiedonläh-

teenä käytännön kentällä. Ahosen ja Liikasen (2010a) sekä Uptonin ja Uptonin (2006) 

mukaan käytännön kokemus ja muut ammattilaiset sekä kollegat ovat edelleen keskei-

simpiä tietolähteitä röntgenhoitajan päivittäisessä työssä. Tämän vuoksi tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan näyttöön perustuvaa toimintaa tutkimustiedon käytön näkökulmasta, 

jotta nähtäisiin, minkä takia tutkimustiedon käyttöä vierastetaan osana omaa työtä. 

Usein tutkimustiedon käyttö käytännön kentillä yhdistetään tutkimukseen osallistumi-

seen/tekemiseen. Näyttöön perustuvassa toiminnassa ei odoteta ammatinharjoittajan 

välttämättä osallistuvan tutkimuksen tekemiseen, vaan tärkeämpää olisi osata hakea ja 

arvioida käytettävissä olevaa tutkimustietoa sekä soveltaa sitä käytäntöön (Hafslund 

ym. 2008, Mensik 2011). Tässä tutkimuksessa tutkimustiedon käytöllä tarkoitetaan 

röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttötaitoja (tiedon hakeminen, arviointi ja hyödyntä-

minen), röntgenhoitajien asenteita tutkimustietoa kohtaan sekä röntgenhoitajien arvioi-

mia edistäviä ja estäviä tekijöitä tutkimustiedon käyttöön liittyen. 

 

Käytännössä näyttöön perustuva toiminta lähtee siitä, että tunnistetaan jokin olemassa 

oleva ongelma tai tiedon puute. Ennen kuin tutkimustietoa tai muita tiedon lähteitä voi-

daan hakea, on osattava muodostaa ongelman pohjalta kysymys, joka toimii tiedon haun 

perustana. Jotta relevanttia tutkimustietoa voidaan hakea, on tutkimuskysymys muotoil-

tava huolella. Tämän jälkeen voidaan hakea tutkimustietoa sekä muita tiedon lähteitä 

aiheeseen liittyen, jonka jälkeen saatu tieto arvioidaan huolella ja mietitään sen sovellet-

tavuutta käytäntöön. Arvioinnissa on otettava huomioon myös onko tiedon lähteet luo-

tettavia. Mietittäessä tiedon soveltuvuutta käytäntöön huomioidaan lisäksi muut näyt-
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töön perustuvaan toimintaan liittyvät näkökulmat - käytettävissä olevat resurssit, orga-

nisaation kulttuuri ja toimintatavat sekä potilaan yksilölliset tarpeet. Mikäli arvioidaan 

käytettävissä olevan näytön soveltuvan käytäntöön, se otetaan käyttöön, mutta päätös tai 

toiminta on myöhemmin arvioitava uudelleen, jotta sen lopullinen soveltuvuus taataan. 

(Hafslund ym. 2008, Smith 2008.)  

 

Smith (2008) tuo esiin muutamia käytännön tapauksia, jotka helpottavat näyttöön perus-

tuvan radiografian ymmärtämistä. Ensimmäinen esimerkki kertoo miten lapsipotilaan 

vatsan tietokonetomografiatutkimusta on lähdetty optimoimaan. Tämä on tärkeä asia, 

koska tietokonetomografiatutkimukset – etenkin vatsan alueen tutkimukset – ovat kor-

kean annoksen tutkimuksia, joka tulisi erityisesti huomioida lapsipotilaiden kohdalla. 

Tässä tapauksessa lähdettiin miettimään kuinka paljon annosta voidaan vähentää eri pa-

rametreja muuttamalla lapsipotilaan vatsan tietokonetomografiatutkimuksessa ilman, et-

tä kuvanlaatu kärsii. Toinen esimerkki liittyi kuvausindikaatioihin. Esimerkkinä käytet-

tiin pitkäaikaista alaselkäkipua, jossa ei ollut traumaa taustalla. Esimerkissä arvioitiin 

onko hyötyä kuvata pitkittynyttä alaselkäkipupotilasta ensiksi natiivikuvausmenetelmäl-

lä jo ennen hoitolinjauksen aloittamista. Tässäkin tapauksessa lähtökohta oli säteilyn-

käytön optimointi, koska radiologian puolella lannerankatutkimuksista muodostuu isoja 

annoksia. Ongelmaa ratkottiin käyttäen apuna näyttöön perustuvan radiografian mallia 

ja tuloksena saatiin, että pitkittyneessä alaselän kivussa konservatiivinen hoitolinja il-

man kuvauksia on järkevämpi vaihtoehto hoidon alkuvaiheessa ja tarkempia kuvauksia 

tulisi tehdä vasta sen jälkeen, jos konservatiivinen hoitolinja ei tuota tulosta. (Smith 

2008.) Myös Euroopan laajuinen projekti DIMOND III antaa esimerkkejä eri kuvanlaa-

tutasoista erilaisiin indikaatioihin perustuen. Projekti on hyvä esimerkki ja lähtökohta 

näyttöön perustuvalle radiografialle, jossa säteilynkäyttö eri kuvausmodaliteeteilla pitäi-

si optimoida potilaskohtaisesti kuvausindikaatioihin pohjautuen. (Busch 2004.) Tällaista 

jatkuvaa käytäntöjen ja toimintatapojen kyseenalaistamista ja arviointia tulisi harjoittaa 

ja se on osoitus näyttöön perustuvasta radiografiasta.    

 
2.2 Näyttöön perustuvan toiminnan tarve ja edellytykset 

 
Nykyaikana vaaditaan näyttöön perustuvaa toimintaa, jotta voidaan toteuttaa laadukasta 

terveydenhuoltoa. Potilaat ovat muuttuneet ajan saatossa tietoisemmiksi, kun tietoa on 

nykyisin helposti saatavilla. Lisäksi omista oikeuksista ollaan tietoisempia ja niistä osa-
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taan pitää kiinni. Tutkimus ja näyttöön perustuva toiminta ovat tärkeitä komponentteja 

turvalliselle ja laadukkaalle terveydenhuollolle. Usein käytännöt pohjautuvat kymme-

niäkin vuosia vanhaan tietoon. Tällaiset toimintatavat eivät ole tehokasta toimintaa ei-

vätkä vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia. (Mensik 2011.)  

 

Elliottin ym. (2009) mukaan nykyisin on ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota 

siihen, että päätökset ja käytäntö pitäisi pohjautua tukevammin tutkimukseen (Elliott 

ym. 2009). Tutkimuksen tuominen lähemmäksi käytäntöä päätöksien tueksi voi olla 

kuitenkin haasteellista, koska Krainovich-Millerin ym. (2009) ja Retsasin (2000) mu-

kaan tutkimuksen käyttö ja yleensäkin tutkimustieto terminä nähdään irrallisena ilmiönä 

käytännöstä. Tutkimukset ovat käytännön työntekijöiden mielestä joskus liian kaukana 

todellisuudesta. Yhteistyötä olisi tehostettava käytännön ja tieteen välillä. Tämän perus-

teella olisi tärkeää kannustaa työntekijöitä tieteen pariin ja motivoida heitä käyttämään 

näyttöön perustuvaa toimintaa työvälineenä omassa työssään. Näin ollen saataisiin tut-

kimustiedon tarve käytännön näkökulmasta esille sekä tieteen ja käytännön kuilua ka-

vennettua. (Krainovich-Miller ym. 2009, Retsas 2000.) Näyttöön perustuvassa toimin-

nassa kommunikointi tutkijoiden ja kliinisen työntekijöiden välissä on tärkeää. Kliini-

sessä työssä olevat tietävät parhaiten minkälaista tietoa tarvitaan käytännön työn tueksi. 

Lisäksi tarvitaan tutkimustiedon käyttöön perehtyneitä henkilöitä, jotta oikeanlaista tut-

kimustietoa osataan hakea ja pystytään arvioimaan sen soveltuvuutta käytäntöön. Näi-

den lisäksi tarvitaan vielä tieteen harjoittajia uuden tiedon tuottamiseen. (Mensik 2011.)  

 

Käytettävissä oleva tutkimustieto ei yksinään riitä vaan se on toisin sanoen käännettävä 

käytäntöön. Tiedon istuttaminen käytännön prosesseihin takaa näyttöön perustuvan toi-

minnan toteutumisen. Näyttöön perustuva toiminta liittyy läheisesti myös laadun paran-

tamiseen. Laadun parantaminen on jatkuvaa toiminnan seurantaa ja arviointia. Laatua 

voidaan parantaa käyttämällä uutta tutkimustietoa, jossa kuitenkin on huomioitava klii-

ninen asiantuntijuus ja potilaan arvo. Aina näyttöön perustuvalla toiminnalla ei päästä 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, jonka vuoksi toimintaa on kriittisesti osattava 

arvioida. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on pidettävä mielessä, että liian heikoin 

perustein toimintaa ei kannata lähteä muuttamaan, vaikka tutkimustiedon tärkeydestä 

puhutaankin. On harkittava onko muutokselle todella tarvetta ja onko käytäntöjen muut-

tamiselle tarpeeksi näyttöä. Tässä kohtaa tärkeäksi asiaksi nousee tutkimustiedon arvi-

ointi. (Mensik 2011.) 
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Näyttöön perustuvan toiminnan kulttuurin istuttaminen voi olla hankalaa ja näin ollen 

olisi tärkeää, että toimintamallin omaksuminen alkaisi jo opiskeluvaiheessa. Kuitenkin 

opetusmenetelmiä olisi tarkastettava nykypäivää vastaaviksi. Haasteena koulutuksessa 

onkin siirtää tutkimusmenetelmätietous perinteisen tutkimuskulttuurin näkökulmasta 

kohti näyttöön perustuvan toimintamallin kulttuuria. Tutkimustiedon käyttö ja arviointi-

taidot nousevat huomattavasti tärkeämpään asemaan verrattaessa siihen, että perintei-

sessä tutkimuskulttuurissa järjestelmällistä tutkimuksen teko prosessia on pidetty kes-

keisimpänä asiana. (Krainovich-Miller ym. 2009.) Työelämässä näyttöön perustuvaa 

toimintamallia voitaisiin vakiinnuttaa esimerkiksi uusilla toimenkuvilla. Reid ja Ed-

wards (2011) esittelevät omassa tutkimuksessaan kuinka Englannissa joissakin sairaa-

loissa radiologian osastoilla työskentelevät hoitajat, jotka on nimetty toimenkuvaltaan 

tutkimushoitajiksi, ovat onnistuneet tuomaan tutkimusta lähemmäksi käytäntöä ja tut-

kimushankkeiden koordinointi on ollut sujuvampaa. Tutkimushoitajalla tässä ei tarkoi-

teta perinteistä tutkimushoitajaa, joihin Suomessa on totuttu, vaan hoitajia, jotka ovat 

perehtyneet tutkimusmenetelmätietouteen ja ovat kiinnostuneita viemään tutkimusorien-

toitunutta työtapaa käytäntöön. Kaikkien ammatinharjoittajien tulisi käyttää työssään 

tutkimustietoutta, mutta osan täytyy olla enemmän kiinnostuneita asiasta, jotta kulttuu-

ria saataisiin vietyä eteenpäin. Kyseisen tutkimuksen mukaan ennen niin sanotun tutki-

mushoitajan työnkuvan perustamista osastolle kliininen tutkimus oli heikosti koordinoi-

tua huonon kommunikoinnin vuoksi. Henkilö, jolla on koulutusta ja kokemusta tutki-

musmetodiikasta, pystyy näkemään osastolla tiedon tarpeet ja keskitetysti kehittämään 

osaston toimintaa, koordinoimaan tutkimushankkeita, olemaan yhteistyössä muiden 

osastojen kanssa, kehittämään ja sitouttamaan muuta henkilökuntaa sekä helpottamaan 

ymmärrystä tutkimuksesta ja tuomaan sitä lähemmäksi muita työntekijöitä. (Reid & 

Edwards 2011.)  

 

2.3 Asenteet tutkimustiedon käyttöön vaikuttavana tekijänä 

 

Nykypäivänä terveydenhuoltoalalla ammatinharjoittajien tulisi olla valveutuneita oman 

alansa tutkimustiedosta sekä olla vastuussa oman ammattitaidon ylläpitämisestä. Tämä 

vaatii positiivista asennetta tutkimusta kohtaan. (Ooi ym. 2012.) Näyttöön perustuvan 

toiminnan huomion kasvaessa hoitajien halu työskennellä tutkimuksen parissa on kas-

vanut (Rickard ym. 2011). Asenteet tutkimusta kohtaan ovat muuttuneet positiivisem-
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miksi sekä sen ajatellaan hyödyntävän potilastyötä sekä oman osaston toimintaa. Posi-

tiivisemmin tutkimukseen sekä oman ammattitaidon kehittämiseen suhtautuvat henkilöt, 

jotka lukevat säännöllisesti ammatillista kirjallisuutta.  (Elliott ym. 2009, Ooi ym. 

2012.) Vaikka yleisesti positiivinen suhtautuminen tutkimukseen on kasvanut, on ha-

vaittu myös negatiivista asennetta tutkimusta kohtaan. Esimerkiksi Ooin ym. (2012) 

tutkimuksessa 17 % tutkimukseen osallistuneista näkee tutkimuksesta olevan vain vä-

hän hyötyä käytännön työlle. Etenkin vanhemmat hoitajat ovat sitä mieltä, että toisinaan 

keskitytään liikaa tutkimukseen eikä tarpeeksi potilastyöhön. (Ooi ym. 2012.) Myös 

Suomessa röntgenhoitajilla on havaittu olevan positiivista suhtautumista tutkimusta 

kohtaan, mutta kuitenkaan tutkimuksien hyödyntäminen ei ole kovin vakiintunutta. Tä-

mä voi johtua osittain siitä, että röntgenhoitajien käsitykset tutkimustiedon merkitse-

vyydestä ja roolista työn tukena vaihtelevat sekä lisäksi tutkimuksen käytön aste vaihte-

lee. (Ahonen & Liikanen 2010a, Ahonen & Liikanen 2010b.)  

 

Yleisesti ottaen yksi syy, miksi näyttöön perustuva toiminta sekä tutkimustiedon käyttö 

ei ole niin vakiintunutta, voi olla siinä, että tutkimusta käsitteenä pidetään vieraana. 

Tutkimus nähdään erillisenä asiana eikä sitä osata yhdistää käytännön työn tueksi. Tut-

kimuksien koetaan toisinaan olevan liian kaukana todellisuudesta. Tämä puoltaa sitä, et-

tä kommunikointia pitäisi olla enemmän tieteen ja käytännön välillä. Lisäksi tutkimus-

maailman kieli voi olla vieraampaa, joten sitä voi olla hankala lähestyä. (Krainovich-

Miller ym. 2009, Retsas 2000.) Reid & Edwards (2011) tuovat esille, että monelle rönt-

genhoitajalle kiireisen työpäivän keskellä käsitys tutkimuksesta näyttäytyy pelottavana 

ja arveluttavana. Kliinisen työn ohella tutkimustietoa koetaan hankalana hallita eikä tut-

kimusta osata ottaa osaksi omaa työtä. (Reid & Edwards 2011.) Toisaalta se on ymmär-

rettävää, että tutkimustieto voidaan kokea pelottavana tai hallitsemattomana asiana, 

koska tieteelliset artikkelit kirjoitetaan tiedeyhteisöä ajatellen, mikä vaikuttaa artikke-

leissa käytettyyn kieleen. Yllättävä tulos tutkimuksen mystisyydestä tulee esille Wil-

liamsin (2012) tutkimuksesta, jossa on tutkittu terveydenhuoltoalan opettajien asenteita 

ja näkemyksiä tutkimustietoa kohtaan. Terveydenhuoltoalan opettajilla voisi olettaa 

olevan tietämystä tutkimusmetodologiasta ja suhtautumisen olevan positiivisempaa tut-

kimustietoa kohtaan kuin muilla terveydenhuoltoalan työntekijöillä. Kuitenkin tämän 

tutkimuksen mukaan tutkimus yleisesti koetaan terveydenhuoltoalan opettajien keskuu-

dessa jonkinlaisena mystisenä asiana. (Williams 2012.) 
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Radiografiassa tukeudutaan vielä paljon muiden alojen tutkimukseen (esimerkiksi lää-

ketieteen ja fysikaalisten tieteiden tutkimuksiin). Lisäksi työtä näyttää leimaavan vahva 

tukeutuminen kliiniseen traditioon. (Ahonen & Liikanen 2010a, Hafslund ym. 2008.) 

Oman tieteenalan tunnustaminen leimaa myös hoitotiedettä. Mensik (2011) tuo esille, 

että hoitotyössä ei vielä tarkalleen tiedetä, mitä hoitotieteellinen tutkimus tarkoittaa. 

Tämän vuoksi tukeudutaan helposti lähitieteiden tuottamaan tietoon. (Mensik 2011.) El-

liott ym. (2009) tuovat kuitenkin esille positiivisempaa näkökulmaa oman tieteenalan 

tunnustamiseen. Heidän tutkimuksessa yli puolet osallistuneista sonografereista olivat 

sitä mieltä, että kliinisessä työssä käytettävän tutkimuksen ei pidä perustua pelkästään 

lääketieteelliseen tutkimukseen. (Elliott ym. 2009.)  

 

2.4 Tutkimustiedon käyttöaste eri tutkimuksien valossa 

 

Mensik (2011) ja Retsas (2000) tuovat esille, että yllättävän vähän kliinisen työn ohessa 

luetaan tutkimuksia ja käytetään tutkimustietoa käytännön tukena. Tutkimuksien luke-

minen koetaan myönteisesti ja tutkimuksen arvo käytännön työlle tunnustetaan, mutta 

silti tutkimustiedon käyttö työn tukena on vähäistä. (Mensik 2011, Retsas 2000.) Toi-

saalta on olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat myönteisten asenteiden kasvaneen tut-

kimusta sekä tutkimustiedon käyttöä kohtaan, kun näyttöön perustuvaan toimintaan on 

alettu kiinnittämään enemmän huomiota (Elliott ym. 2009, Rickard ym. 2011). Rickard 

ym. (2011) tuovat esille Iso-Britannian sonografereiden innostuneisuuden tutkimustie-

don käyttöä kohtaan (noin 89 % tutkimukseen osallistuneista sonografereista), mutta sil-

ti vain murto-osa heistä käyttää tutkimustietoa käytännön työn tukena tai osallistuu tut-

kimuksen tekemiseen (Rickard ym. 2011). Myös Suomessa röntgenhoitajilla on osoitet-

tu olevan positiivista suhtautumista tutkimustietoa kohtaan, vaikka tutkimustiedon käyt-

tö ei ole kovin säännöllistä (Ahonen & Liikanen 2010a).  

 

Ammatillista kehittymistä pidetään yllä hakemalla tietoa kirjoista, ammatillisista julkai-

suista, tieteellisistä artikkeleista, internetistä sekä elektronisista tietokannoista (Shana-

han ym. 2010). Eri tutkimuksien valossa ammatilliset julkaisut ovat yleisin ja suurin 

käytetty tiedon lähde oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä (Ahonen & 

Liikanen 2010a, Lahtonen ym. 2010, Ooi ym. 2012, Shanahan ym. 2010). Tutkimustie-

don lukeminen näyttää olevan vakiintuneempaa ulkomailla kuin Suomessa. Esimerkiksi 

Australialaisessa tutkimuksessa (Shanahan ym. 2010) noin 94 % tutkimukseen osallis-
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tuneista lääketieteen säteilynkäytön ammattilaisista lukivat viikoittain ammatillista kir-

jallisuutta ja Singaporessa tehdyssä tutkimuksessa (Ooi ym. 2012) noin 71 % tutkimuk-

seen osallistuvista röntgenhoitajista lukivat ammatillista kirjallisuutta (Ooi ym. 2012, 

Shanahan ym. 2010). Suomessa tehdyssä tutkimuksessa (Ahonen & Liikanen 2010a) 

taasen 48 % tutkimukseen osallistuvista röntgenhoitajista lukivat kotimaisia ammatti-

julkaisuja kerran kuussa sekä 41 % vastaajista muutaman kerran vuodessa. Kansainväli-

siä julkaisuja luettiin muutaman kerran vuodessa, mutta kuitenkin 41 % raportoi, että 

eivät koskaan lue kansainvälisiä julkaisuja. Tieteellisiä julkaisuja raportoitiin luettavan 

vähän. (Ahonen & Liikanen 2010a.) Suomalaisia sairaanhoitajia koskevassa tutkimuk-

sessa raportoitiin samansuuntaisia tuloksia kuin Ahonen ja Liikanen (2010a) ovat tuo-

neet esille. Kotimaista ammattikirjallisuutta ja ammatillisia julkaisuja luetaan, mutta 

hoitotieteellisten julkaisujen lukeminen on vähäistä. Ulkomaisia julkaisuja luettiin har-

voin. Lisäksi suomalaisten sairaanhoitajien osalta tuotiin ilmi, että sähköisten tietokan-

tojen käyttö on jokseenkin huonoa. Terveysporttia sekä sairaanhoitopiirin ohjepankkia 

käytetään, mutta ulkopuolisten elektronisien tietokantojen käyttöaste on huono. Kolle-

goidensa kanssa tutkimustiedosta keskustelevat sairaanhoitajat lukivat ja käyttivät tut-

kimustietoa useammin ja käyttivät vapaa-aikaansa tiedon hakemiseen. (Lahtonen ym. 

2010.) Suurimmassa osassa tutkimustiedon käyttöön liittyvissä julkaisuissa tuodaan 

esille ammatillisten julkaisujen lukeminen ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpitämi-

sessä. Tämän osalta on hankala arvioida, mikä todellisuudessa on varsinaisen tieteelli-

sen tiedon käyttöaste.  

 

Vaikka ulkomailla tutkimustiedon lukeminen näyttäisi olevan vakiintuneempaa Suo-

meen verrattuna, on tutkimustiedon käyttö käytännön työn tukena silti vähäisempää 

kuin sen lukeminen. Myös itse tutkimukseen osallistuminen on vähäistä. Edellä maini-

tussa Singaporelaisessa tutkimuksessa tutkimuksien lukeminen oli suhteellisen yleistä, 

mutta tästä huolimatta vain 39 % kertoi osallistuneensa tutkimuksen tekemiseen. Näis-

täkin osallistujista suurin osa raportoi tutkimuksen olleen osa heidän opiskeluaikaista 

projektiaan, joten työn ohella tapahtuva tutkimuksiin osallistuminen oli vähäistä. Lisäk-

si vain noin 35 % vastanneista oli muuttanut käytäntöjään tutkimustietoon pohjautuen. 

(Ooi ym. 2012.) Ruotsissa on myös tehty laaja tutkimus liittyen näyttöön perustuvaan 

toimintaan terveydenhuoltoalalla. Tämäkin tutkimus antaa viitteitä, että tutkimustiedon 

käyttö käytännön työn tukena on vähäistä. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneista 20 % 

kertoi työskentelevän niin kuin on aina ennenkin tehty. Vain 11 % (n = 1445) vastan-
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neista oli käyttänyt tutkimustietoa käytännön työn tukena. Päivittäin käytettävä tieto 

kliinisessä työssä pohjautuu potilaasta saatavaan tietoon, henkilökohtaiseen kokemuk-

seen sekä paikallisiin ohjeisiin/suosituksiin. Vastaajien kokemus oli, että näyttöön pe-

rustuvaa toimintaa ei käytetä riittävästi kliinisen työn tukena. (Josefsson ym. 2012.) 

 
2.5 Tutkimustiedon käytön edellytykset 

 

Käytettäessä tutkimustietoa kliinisen työn tukena on sen laatua osattava arvioida (An-

derson ym. 2009, Fineout-Overholt ym. 2008). Tutkimuksissa on laadullisia eroja, joka 

on hyvä tiedostaa etsittäessä tutkimustietoa. Jotta tutkimustiedon luotettavuutta pystyisi 

arvioimaan, on oltava tietämystä tutkimuksen teoreettisista perusteista. Tutkimustulok-

sista on vaikea sanoa ovatko ne luotettavia, jos metodiopista ei ole yleistä tietämystä. 

(Castle 2009, Halligan & Altman 2007, Khan ym. 2003.) Näyttöön perustuvan toimin-

nan lähtökohtaa ajatellen pitäisi pystyä näkemään olemassa olevat ongelmat tai tiedon 

tarve käytännön työssä, osata lukea tämän pohjalta tutkimusartikkeleita, reflektoida eri 

näkökulmia sekä tehdä johtopäätöksiä. (Anderson ym. 2009, Hakulinen 2003, Marshall 

2005.)  

 

2.5.1 Kriittinen ajattelu 

 

Näyttöön perustuva toiminta vaatii toteutuakseen kriittistä ajattelua. Kriittinen ajattelu 

koostuu Nurmelan (2002) mukaan reflektiivisyydestä, ongelmanratkaisutaidoista, pää-

töksentekokyvystä, luovasta ajattelusta sekä tieteellisestä ajattelusta. Hoitotyön ympä-

ristössä kriittinen ajattelu ilmenee arvostelukykynä, riippumattomuutena, itsenäisyytenä 

sekä kykynä nähdä asioita laajemmasta näkökulmasta. Hoitotyössä olisi tärkeää löytää 

itsestäänselvyyksiä ja kyseenalaistaa niitä. Nurmelan (2002) mukaan hoitajilla on heik-

ko kriittisen ajattelun taso. Vaikka hoitajalla olisi hyvät taidot ja valmiudet kriittiseen 

ajattelun käyttämiseen, sen esiin tuominen ei ole hoitotyössä itsestäänselvyys. Tähän 

vaikuttaa hoitotyön yhteisössä vallitseva hierarkia ja jäykkyys. (Nurmela 2002.) 

 

Elliott ym. (2009) tuovat esille, että kriittisen ajattelun taitoja tulisi kehittää enemmän. 

Kriittisen ajattelun taito on avainsana korkeakoulutukselle ja työntekijän uralle tulevai-

suudessa. Kriittisen ajattelun taito linkittyy taitoihin käyttää näyttöä työssään. Jos ei 

ymmärrä, mitä kriittinen ajattelu tarkoittaa ja pitää sisällään, on hankala ymmärtää sen 
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merkitys käytännössä näyttöä arvioitaessa. (Castle 2009.) On tärkeää, että ei sokeasti 

usko kaikkea, mitä kirjoitetaan, vaan tutkimuksia pitäisi osata kriittisesti arvioida. Eten-

kin, jos tutkimustiedon perusteella ollaan muuttamassa käytäntöjä, on syytä olla varo-

vainen. (Castle 2009, Marshall 2005.) On muistettava, että kriittinen ajattelu ei tarkoita 

pelkästään tutkimustiedon arviointia, vaan myös kykyä tunnistaa tutkimustiedon tarpeet 

ja kyseenalaistaa jo olemassa olevia käytäntöjä (Nurmela 2002).  

 

Krainovich-Miller ym. (2009) tuovat mielenkiintoisen näkökulman esille tutkimusme-

todiikan opettamiseen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Opetuksessa pitäisi ottaa as-

kel eteenpäin, jotta tutkimusta saataisiin lähemmäksi käytäntöä. Tutkimusmetodiikkaa 

opetetaan usein hyvin perusteellisesti käymällä tutkimusprosessin eri vaiheita läpi. Täl-

laisesta tutkimusmetodiikan opettamisesta pitäisi vähitellen irrottautua ja keskittyä 

enemmän kriittiseen ajatteluun ja arviointiin tuomalla näiden kautta tutkimusmetodiik-

kaa esille. (Krainovich-Miller ym. 2009.) Esimerkiksi tapausperusteisella ongelman rat-

kaisulla, tutkimusprojekteilla ja käytännön reflektiolla voitaisiin tutkimusmetodiikkaan 

saada uudenlaista näkökulmaa, joka tukisi näyttöön perustuvaa toimintaa paremmin 

(Shanahan 2007.) 

 

2.5.2 Tutkimustiedon etsiminen ja metodologinen osaaminen 

 

Relevantin tiedon etsiminen edellyttää, että tutkimustiedon parissa työskentelevillä on 

riittävät tietotekniset taidot (Hafslund ym. 2008, Reid & Edwards 2011). Tutkimustie-

don käytön puute voi johtua siitä, että hoitajat eivät osaa hakea ja arvioida tutkimustie-

toa (Retsas 2000). Ahonen ja Liikanen (2010b) tuovat esille lisäksi sen näkökulman, et-

tä työpaikoilla ei ole kovin hyvät mahdollisuudet päästä esimerkiksi elektronisiin tieto-

kantoihin käsiksi, jolla osaltaan voi olla vaikutusta tutkimustiedon käyttöön. Ooin ym. 

(2012) tutkimuksen mukaan tutkimukseen osallistuvista röntgenhoitajista 71 % kokee 

tarvitsevansa taitoja enemmän tutkimustiedon hakemiseen ja käyttämiseen työn tukena 

(Ooi ym. 2012). Myönteiset asenteet tutkimustiedon hakemiseen ja sen käyttämiseen 

lähtevät jo opiskeluajoista. Tämän vuoksi pitäisi tukea jo ammattiin opiskelemisen vai-

heessa itsenäiseen oppimiseen ja tiedon hakuun sekä painottaa, että opiskelu ei rajoitu 

pelkästään opintojen vaiheisiin vaan jatkuu työelämässäkin. Onnistunut itsenäinen opis-

kelu läpi elämän vaatii erittäin hyviä ja kehittyneitä kirjallisuuden ja informaation käsit-
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telytaitoja. On osoitettu, että oppilaiden tiedon etsintä ja käyttötaitojen tukeminen sekä 

kehittäminen ovat välttämätöntä tulevaisuuden kannalta. (Shanahan 2007.) 

 

Luotettavan lähdekirjallisuuden löytäminen ja tunnistaminen on haastavaa (Castle 

2009). Tutkimustiedon haussa tärkein ja haasteellisin tehtävä on kysymyksen asettelu, 

jotta relevanttia tutkimustietoa on mahdollista löytää (Hafslund ym. 2008). Mikäli tut-

kimuskysymyksiä ei ole täsmällisesti muotoiltu, voi materiaalia löytyä paljonkin (Brett-

le & Gambling 2003). Hakutermien muodostamista ohjaavat tiedon tarpeesta nousevat 

tutkimuskysymykset. (Halligan & Altman 2007, Shanahan 2007). Mikäli mahdollista, 

kannattaa hakuprosessissa käyttää asiantuntijan apua, jotta tiedon hausta saataisiin mah-

dollisimman kattava. On muistettava myös muut tiedon lähteet elektronisten lähteiden 

lisäksi, joita ovat muun muassa kirjat, lehdet, ammattiyhdistykset, ammatilliset julkaisut 

sekä konferenssijulkaisut. Usein painotetaan tiedonhaussa ja sen opetuksessa elektroni-

sia tietokantoja niiden valtavan tietomäärän vuoksi. (Brettle & Gambling 2003.) Haas-

tavaksi tiedon haun elektronisista tietokannoista tekee tietokantojen eroavaisuudet ha-

kusanojen indeksoinnissa (Akobeng 2005a). Oleellista on lisäksi tietää, mistä tutkimus-

tietoa ja aineistoa löytää. On olemassa erilaisia tietopankkeja, johon on koottu tieteelli-

siä julkaisuja kuten esimerkiksi Cochrane Database, johon on kerätty systemaattisia kir-

jallisuuskatsauksia (Krainovich-Miller ym. 2009). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

arviointi voi olla hankalaa, koska se on oma tieteellinen menetelmänsä, joka rakentuu 

eri tavalla kuin tavanomainen tutkimus. (Mensik 2011.) 

 

Artikkelin lukutaito ja arviointi korostuu, kun tehdään näyttöön perustuvia päätöksiä 

(Marshall 2005, Shanahan 2007). ISNA Bulletin (2013) artikkeli tuo esille, että hoitajat 

eivät osaa tarpeeksi hyvin lukea artikkeleita näyttöön perustuvaa toimintaa ajatellen. 

(ISNA Bulletin 2013). On tärkeää ymmärtää tieteen perusteet, jotta voi lukea artikkelia, 

koska metodologiset asiat kertovat tutkimuksen luotettavuudesta ja luonteesta. (Kraino-

vich-Miller ym. 2009, Marshall 2005, Oliver & Mahon 2005a.) Tutkimustiedon käyttä-

jän pitäisi itsekin ymmärtää kuinka oleellista metodiopin osaaminen on, jotta tutkimus-

tietoa voitaisiin käyttää käytännön työn tukena. Ongelmana voi olla, että tämän merki-

tystä ei tiedosteta käyttäjien tasolla. (Oliver & Mahon 2006.) Artikkelien otsikot voivat 

viedä harhaan, joten niiden perusteella ei tutkimuksen sisällöstä kannata tehdä johtopää-

töksiä eikä tutkimuksen laadusta voida otsikon perusteella sanoa mitään. Otsikon tarkoi-

tus on vain herättää kiinnostusta lukijassa. Usein tiivistelmissä esitetyt avainsanat ovat 
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tärkeämmässä asemassa kertomassa tutkimuksen keskeisistä käsitteistä. (Marshall 

2005.) Pelkkien tutkimusartikkelien tiivistelmien perusteella ei pysty päättelemään tut-

kimuksen näytön astetta. Nykyisin tiivistelmien kirjoituksessa eri julkaisukanavilla on 

erilaiset kirjoitusohjeet, joten tiivistelmien sisällöt eivät ole yhteneväisiä, joten arviointi 

niiden perusteella ei ole suotavaa. Toki tiivistelmät antavat osviittaa, mistä tutkimukses-

ta kannattaisi mahdollisesti hankkia kokoteksti. Tiivistelmien käytössä on muutoinkin 

paljon rajoituksia, koska niissä ei voida esittää kuvioita tai taulukoita, mitkä antaisivat 

hyvää kuvaa datasta. (Assadi ym. 2012.) 

 

Tutkimustiedon käytössä ja artikkeleita lukiessa on hyvä ymmärtää, minkälaista tietoa 

erilaisilla menetelmillä saadaan (Mensik 2011). Helposti tukeudutaan uskomuksiin, että 

täysin satunnaistettu tutkimus tuottaa korkeampaa näytön astetta tai hyvin tunnetussa 

julkaisukanavassa julkaistu tieteellinen artikkeli ovat luotettavia eivätkä kaipaa kriittistä 

arviointia. Edellä esitetyt näkökulmat kertovat tietysti osaltaan tutkimuksen tasosta, 

mutta olisi silti tärkeä kiinnittää huomiota eri tutkimusmenetelmin tuotetun tiedon laa-

tuun ja käyttötarkoitukseen ja arvioida tutkimusta myös näiden kautta. Olisi hyvä ym-

märtää, mitä eroa on tavanomaisella tutkimuksella, systemoidulla katsauksella, integ-

roidulla katsauksella, meta-analyysillä ja käypähoitosuosituksilla sekä miten nämä tut-

kimukset rakentuvat.  Tämän jälkeen on helpompi omien arviointitaitojen lisäksi harkita 

tutkimuksen näytön astetta käytännön työn tueksi. (Krainovich-Miller ym. 2009.) On 

myös muistettava, että mikään tutkimus ei ole täydellinen. Tutkimuksien rajoitteet pitäi-

si olla tuotuna tutkimuksessa esille sekä lukijan on kyettävä huomioimaan nämä. Tämän 

arviointi on helpompaa, kun tietää minkälaisia etuja ja rajoituksia eri tutkimustyypeille 

liittyy. (Oliver & Mahon 2006.) 

 

Tutkimusartikkelia lukiessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin jäsennelty 

artikkeli on sekä kuinka hyvin synteesiä on osattu aiemman tiedon pohjalta tehdä. Hy-

vin jäsennelty artikkeli kertoo tutkijan perehtyneisyydestä aiheeseen. Tutkimuksen tar-

koitus ja tutkimusongelmien on oltava yhdenmukaiset. Lisäksi on kiinnitettävä huomio-

ta siihen onko käytetyt metodit kerrottu siten, että tutkimus on toistettavissa. Jos proses-

si on kirjattu auki ja se on looginen, on se osoitus tutkimuksen kyvystä pääsemään aset-

tamiinsa päämääriin. (Marshall 2005, Mensik 2011.) Usein kuitenkin tutkimuksia voi 

olla hankala arvioida menetelmien osalta, koska prosessia ei tuoda niin hyvin julki kuin 

pitäisi (Oliver & Mahon 2006).  
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2.5.3 Tutkimustulosten sovellettavuuden arviointi kliinisen työn tueksi 

 
Tutkimustulosten sovellettavuuden arvioimisessa on erityisen tärkeää huomioida kuinka 

hyvin tutkimuksen tutkimuskysymykset vastaavat käytettyjä menetelmiä (Oliver & Ma-

hon 2005a). Lisäksi on hyvä muistaa, että pohdinnassa esille tuodut asiat ovat näkökul-

mia ja yleensä antavat suosituksia tulevaisuutta ajatellen. Lopullisten tulosten arviointi 

ei pitäisi tapahtua pelkän pohdinnan pohjalta. On katsottava tieteellistä artikkelia koko-

naisuudessaan. Tulosten käytettävyydestä kertoo myös se, kuinka hyvin tutkija on osan-

nut tuoda omat tutkimustuloksensa esiin synteesissä aiempaan tutkimustietoon ja teo-

reettiseen kehykseen. Lisäksi luotettavuutta lisää se, että on uskallettu tuoda esille mah-

dolliset negatiiviset ja odottamattomat tulokset, riippuvuussuhteiden puuttuminen sekä 

tulosten ristiriitaisuudet keskenään.  (Marshall 2005.) Tiettyjen tulosten korostamisesta 

tai ei-toivottujen tulosten poisjättämisestä voi nousta epäilys, että kyseessä on tilattu 

tutkimus jonkun toisen osapuolen toimeksiannosta (ISNA Bulletin 2013).  

 

Heikosti kerätty data on vaikea analysoida eikä anna luotettavia tuloksia, jolloin tieto ei 

ole kovin relevanttia käytettäväksi. Tutkimuksessa käytettävä mittari voi olla aiemmin 

käytetty tai sitten on kehitetty täysin uusi mittari tutkimusta varten. On hyvä tietää, mitä 

rajoituksia mittareihin sisältyy. Aiemmin kehitetty ja testattu mittari on reliabiliteetil-

taan parempi, mutta tällaista mittaria käytettäessä on oltava tarkkana, että tutkimuksen 

ongelmat vastaavat mittarilla haettavaa tietoa. Itse kehitetyssä mittarissa saadaan usein 

sellaista tietoa kuin on tarkoituskin, mutta mittarin käytössä voi tulla eteen muita rajoi-

tuksia, joita ei ole ennakkoon osattu arvioida. Lukijalle voi olla hankalaa pelkästään tut-

kimusartikkelin perusteella arvioida tutkimustulosten validiteettia ja reliabiliteettia. 

(Oliver & Mahon 2006.)  

 

Tutkimustulosten esittäminen julkaisussa on oleellista. Raakadatan esittäminen ei ole 

johdonmukaista, vaan on järkevämpää esittää olennaiset tunnusluvut, josta käytettyä ai-

neistoa voidaan arvioida. (Marshall 2005, Oliver & Mahon 2005b.) Lukijan pitäisi osata 

arvioida aineiston vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa tuloksien erilaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia (Castle 2009). Tutkimuksen luotettavuuden ja tulosten käytettävyy-

den arviointia varten on tiedettävä, minkälainen on tutkimuksessa käytetty otos ja miten 

se on määritelty. Tämä antaa viitteitä ovatko tutkimuksen tulokset kuinka yleistettäviä. 
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(Marshall 2005, Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998.) Riittävän otoskoon arvioi-

minen on lukijalle haasteellista, jonka vuoksi tulosten käytettävyyden arviointi on vai-

keaa. Taustatiedoista saa nopean käsityksen aineistosta sekä samalla pohjaa siihen kuin-

ka yleistettäviä tutkimustulokset ovat. Lukijalle on hankalinta arvioida käytettyjä tilas-

tollisia menetelmiä. Erilaisten tunnuslukujen avulla aineiston jakaumasta saadaan paljon 

tietoa, joka auttaa käytetyn aineiston arvioinnissa. Artikkeleissa usein tuodaan esille ti-

lastollisia merkitsevyyksiä esittämällä p-arvoja. Näiden tulkitseminen olisi suotavaa 

osata, mikäli hoitokäytäntöjä ollaan muuttamassa. Tilastotieteilijän käyttö tutkimuksen 

apuna tuo lisää luotettavuutta tutkimukselle. (Oliver & Mahon 2005a, Oliver & Mahon 

2005b.) Näytön asteen arviointi käytännön tueksi on helpompaa, mikäli löydetään use-

ampia tutkimuksia, joissa on samansuuntaisia tuloksia. Esimerkiksi systemaattiset kir-

jallisuuskatsaukset ovat erittäin hyviä tiedon lähteitä, kun halutaan vahvaa tutkimus-

näyttöä. (Mensik 2011.)  

 
2.6 Tutkimustiedon käyttöön vaikuttavat tekijät 

 

2.6.1 Tutkimustiedon käyttöä edistävät tekijät 

 

Tieteellisten julkaisujen lukeminen, tutkimukseen osallistuminen, koulutuksen ja työko-

kemuksen katsotaan edistävän näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimustiedon hyö-

dynnettävyyttä (Ahonen & Liikanen 2010b). Jos tutkimustiedon käyttöä korostetaan 

osana omaa työtä, pitäisi ilmapiirin ja työyhteisön tukea sitä (Elliott ym. 2009). Tutki-

mustiedon käytön edistävistä tekijöistä puhuttaessa nousee useissa tutkimuksissa esille 

päällimmäisenä johdon tuki ja resurssit – etenkin ajankäyttö. (Elliott ym. 2009, Ooi ym. 

2012, Ricakrd ym. 2011, Retsas 2000, Shanahan ym. 2010). Organisaation tuki nähdään 

hyvin tärkeänä osana tutkimuksen käyttöön liittyen, mutta usein terveydenhuoltoalan 

työntekijät kokevat tässä puutteita (Rickard ym. 2011). Kuitenkin Shanahanin ym.. 

(2010) tutkimuksesta käy ilmi, että vain kolmasosa tutkimukseen osallistuvien säteilyn 

lääketieteellisen käytön parissa työskentelevien työnantajista järjestää työaikaa lukemi-

selle ja tutkimustiedon etsimiselle. Yliopistoissa työskenteleville järjestettiin työaikaa 

ammatillisen kirjallisuuden etsimiseen ja lukemiseen paremmin kuin kliinisellä puolella 

työskenteleville. (Shanahan ym. 2010.) Hyvin organisoidulla työympäristöllä ja johdon 

tehokkaalla tuella katsotaan olevan merkittävä vaikutus tutkimustiedon käytön edistä-

misessä (Elliott ym. 2009).  
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Tärkeä asia tutkimustiedon käytön sekä näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttami-

sessa on tutkimuksen oman tieteenalan profiilin nostaminen ja oman ammatillisen iden-

titeetin ylläpitäminen. (Ooi ym. 2012.) Kollegojen tuki ja ammatillinen tunnustus näh-

dään tärkeänä osana tutkimustiedon käyttöä, koska sillä katsotaan olevan yhteys avoi-

meen ja kannustavaan ilmapiiriin työyhteisössä. (Retsas 2000, Rickard ym. 2011). 

Etenkin vastavalmistuneet eivät uskalla kyseenalaistaa kovin helposti olemassa olevia 

käytäntöjä (Elliott ym. 2009). Vastavalmistuneilla kuitenkin katsotaan olevan hyvät 

valmiudet tutkimustiedon käyttöön sekä innokkuutta tutkimusta ja näyttöön perustuvaa 

toimintaa kohtaan, joten tämän huomiointi olisi oleellista työyhteisössä (Ahonen & Lii-

kanen 2010b, Ooi ym. 2012). Mensik (2011) tuo esille, että olisi tärkeä osata arvostaa 

itseään tutkimustiedon käyttäjänä, vaikka kaikkien ei tarvitse tutkimusta tehdäkään. Tie-

to yksinään ei ole mitään vaan kliininen työntekijä itse vastaa tutkimustiedon loppukäy-

töstä. (Mensik 2011.)  

 

Tutkimustiedon etsimisessä ja sen käyttötaidoissa on havaittu puutteita. (Williams 

2012). Kuitenkin korkeammin koulutetuilla sekä vastavalmistuneilla katsotaan olevan 

hyvät taidot tutkimustiedon käsittelyyn (Ahonen & Liikanen 2010b). Tutkimustiedon 

käytön edistämistä osaksi kliinistä työtä voitaisiin parantaa jakamalla tietoja ja taitoja 

koko työyhteisön hyväksi ja tukea heitä, joilla valmiudet tutkimustiedon etsimiseen ja 

käsittelyyn ovat heikommat (Rickard ym. 2011, Williams 2012). Koulutuksen saaminen 

tutkimusmetodologiaan liittyen voisi edistää tutkimustiedon käyttöä (Ooi ym. 2012).  

 

Näyttöön perustuva toiminta vaatii toteutuakseen pääsyn tiedon lähteille. Yksi merkittä-

vä lähde tutkimustietoa ajatellen on elektroniset tietokannat, joihin periaatteessa pitäisi 

olla helppo päästä nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Kuitenkin usein tuodaan esille, että 

tutkimustietoa on hankala saada. Useinkaan sairaaloilla ei ole pääsyä elektronisiin tieto-

kantoihin, jonka vuoksi elektronisille aineistoille tulisi taata parempi saatavuus. Näiden 

resurssien järjestämisessä organisaatiolla on suuri merkitys. (Ahonen & Liikanen 

2010b, Assadi ym. 2012, Retsas 2000.) 

 
Hyvin usein tutkimustiedon käyttö tai sen käyttämättömyys linkitetään tuen tai ajankäy-

tön puutteeseen. Kuitenkin yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa olennaisesti tutkimus-

tiedon käyttöön, on oma henkilökohtainen motivaatio. (Elliott ym. 2009, Retsas 2000, 
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Williams 2012.) Shanahanin ym. (2010) mukaan yksilöllistä motivaatiota ammatilliselle 

kehittämiselle näyttäisi olevan, koska suurin osa tutkimukseen osallistuneista luki vii-

koittain ammatillista kirjallisuutta. Kuitenkin noin 70 % osallistuneiden työnantajista ei 

järjestänyt työaikaa tutkimustiedon etsimiseen ja lukemiseen. Kun työaikaa ei resurs-

soida erikseen, se syö motivaatiota, vaikka tahtoa olisi oman ammattitaidon kehittämi-

seen. Tutkimustiedon käyttö on paljon kiinni omasta aktiivisuudesta vapaa-ajalla. (Sha-

nahan ym. 2010.) Toisaalta Williamsin (2012) mukaan vain pieni osa tutkimukseen 

osallistuvista terveydenhuoltoalan opettajista kehittää itseään etsimällä tutkimustietoa 

tai osallistumalla tutkimukseen omasta mielenkiinnostaan, vaikka heille olisi osoitettu 

tähän aikaa (Williams 2012). Myös Elliottin ym. (2009) tutkimukseen osallistuvista so-

nografereista suurin osa kuului johonkin tutkimustiimiin, mutta vain murto-osa oli mu-

kana omasta kiinnostuksesta johtuen (Elliott ym. 2009). Motivaatioon voi vaikuttaa 

myös se, että tutkimustiedon käsittelytaidot ovat puutteelliset eikä aikaa ole saatavilla 

niiden kehittämiseen. Lisäksi omaa elämää ja elämänlaatua vaalitaan nykyään enemmän 

eikä vapaa-aikaa haluta uhrata tutkimustiedon etsimiseen ja lukemiseen. Työhön sitou-

tuminen ei ole niin vahvaa kuin ennen. (Williams 2012.) Ooin ym. (2012) sekä Wil-

liamsin (2012) mukaan tulospalkkausjärjestelmä ja erilaiset kannustimet saattaisivat pa-

rantaa henkilökohtaista motivaatiota ja näin ollen edistää tutkimustiedon käyttöä (Ooi 

ym. 2012, Williams 2012).  

 

Elliott ym. (2009) tuovat esille lisäksi muutamia ominaisuuksia ja henkilökohtaisia saa-

vutuksia, jotka tukevat tutkimustiedon käyttöä työn ohessa. Näitä ovat muun muassa 

sukupuoli, koulutustausta, hyvät suhteet terveydenhuoltotiimissä sekä opetussairaaloissa 

työskentely. Tämän tutkimuksen valossa miehet asennoituvat positiivisemmin tutkimus-

tiedon käyttöön osana omaa työtä. (Elliott ym. 2009.) Koulutustaustan yhteyttä tukee 

myös Ahosen ja Liikasen (2010b) tutkimus, jonka mukaan korkeammin koulutetuilla on 

paremmat edellytykset näyttöön perustuvan toiminnan toteutumiseen (Ahonen & Liika-

nen 2010b).  

 

2.6.2 Tutkimustiedon käyttöä estävät tekijät 

 

Tutkimustiedon käytön estävinä tekijöinä nousevat hyvin useassa tutkimuksessa esille 

ajan käyttö, johdon tuki ja tutkimustiedon saatavuus. Vaikka johdon tuki mainitaan 

edistävissäkin tekijöissä, käsitetään se silti monen tutkimuksen mukaan hidastavana te-
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kijänä, koska kokemukset nykyisin viestivät johdon tuen puutteesta. (Elliott ym. 2009, 

Mensik 2011, Ooi ym. 2012, Rickard ym. 2011, Retsas 2000.) Lahtonen ym. (2010) 

tuovat esille, että ammatillista kirjallisuutta lukevat käyttävät vapaa-aikaansa tiedon et-

simiseen, joka antaa myös viitteitä ajankäytön puutteesta töissä (Lahtonen ym. 2010). 

Lisäksi kliinisen työn kuormittavuus nähdään tutkimustiedon käytön estäjänä (Ooi ym. 

2012). Vaikka edellä mainitut ovat hyvin yleisiä syitä, miksi tutkimustiedon käyttö ei 

ole niin vakiintunutta, nousee tutkimuksista esille piilevänä tekijänä hierarkia, mikä val-

litsee etenkin sairaalamaailmassa (Elliott ym. 2009, Hafslund 2008, Mensik 2011, Nur-

mela 2002, Ooi ym. 2012, Williams 2012.) 

 

Käytännöt saattavat pohjautua vanhaan tietoon, joten käytössä olevia toimintamalleja 

pitäisi osata kriittisesti arvioida ja kyseenalaistaa (Mensik 2011). Nurmela (2002) tuo 

vahvasti esille sairaalaympäristössä vaikuttavan hierarkian, jonka vuoksi olemassa ole-

vien käytäntöjen kyseenalaistaminen voi olla vaikeaa. Hierarkia voi olla yksi syy siihen, 

miksi näyttöön perustuva toiminta ei ole vakiintunutta, vaikka positiivista asennetta tut-

kimusta kohtaan olisikin. (Nurmela 2002.) Työyhteisössä vallitsee kirjoittamattomia 

sääntöjä. Hoitotyössä tietyt arvot, asenteet ja taidot ovat sallittuja ja hyväksyttyjä. Tä-

män vuoksi työyhteisö on vahva, joten yksittäistä kriittisyyttä ei ole aiemmin arvostettu. 

Hierarkian vuoksi johdon asema on erityisen tärkeä työntekijän tukemisessa ja avoimen 

työympäristön luomisessa. (Elliott ym. 2009, Hafslund ym. 2008, Nurmela 2002, Ooi 

ym. 2012.) Hierarkia ei ainoastaan ole sairaalaympäristön ongelma vaan sitä koetaan 

Williamsin (2012) mukaan myös terveydenhuoltoalan opettajien keskuudessa. Opettaji-

en näkemyksen mukaan hierarkiaa esiintyy tutkimuskulttuurin sisällä. Tämä nähdään 

isompana esteenä tutkimuksen käytölle kuin esimerkiksi ajan käyttö. Tunnustetut ja ko-

keneet tutkijat ovat hankalasti tavoitettavissa, joten tarvittava tuki ja mentorointi tutki-

muksen tekemiseen tai aloittamiseen on puutteellista. Lisäksi koetaan, että jatko-

opiskelijat saavat tukea enemmän, joten tämä koetaan arvostuksen puutteena. (Williams 

2012.)  

 

Hierarkia voi vaikuttaa siihenkin, että omaa tieteenalaa ei tunnusteta kovin helposti. 

Tästä antaa viitteitä Ooin ym. (2012) tutkimus, jonka mukaan puolet tutkimukseen osal-

listuneista röntgenhoitajista olivat sitä mieltä, että lääkäreiden tulisi johtaa tutkimusta. 

Omaa ammattiroolia ei nähdä vahvana ja käsitykset omasta ammattiryhmästä ovat vaih-

televia. Röntgenhoitajat näkevät itsensä säteilynkäytön ja kuvantamisen ammattilaisina, 
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mutta omaa osaamista ei nähdä niin vahvana, että uskaltaisi kyseenalaistaa tai pyrkiä 

muuttamaan käytäntöjä. (Ooi ym. 2012.) Myös Williamsin (2012) tutkimuksessa tuo-

daan esille oman ammatti-identiteetin heikko tunnustaminen, mihin olennaisesti vaikut-

taa vallitseva hierarkia. Omaa tutkimusta vähätellään lääketieteen tutkimuksen rinnalla, 

tutkimusta ei tunnusteta eikä siihen luoteta. Huono itseluottamus johtaa helposti eristäy-

tymiseen, jolloin tutkimukseen osallistuminen tai tutkimuksen käyttö heikentyy entises-

tään. (Williams 2012.)  

 

Kollegoiden tuella on merkittävä asema tutkimustiedon käytössä (Elliot ym. 2009, Ooi 

ym. 2012, Rickard ym. 2011, Williams 2012). Rickard ym. (2011) ja Williams (2012) 

tuovat esille, että tutkimuksen kanssa koetaan usein jäävän yksin eikä kollegoilla ole 

samansuuntaista kiinnostusta tutkimusta kohtaan. Tämä voi johtaa eristyneisyyteen, 

jonka seurauksena oma tutkimus saatetaan keskeyttää ja tarkoin harkitaan uusiin projek-

teihin lähtemistä. (Rickard ym. 2011, Williams 2012.) Lisäksi Williams (2012) tuo esil-

le tutkimuskulttuurissa terveydenhuoltoalan opettajien kesken vallitsevan negatiivisen 

ilmapiirin, vaikka yhteisön pitäisi suhtautua myönteisesti tutkimukseen (Williams 

2012). Elliott ym. (2009) tuovat esille negatiivisena heijasteena tutkimustiedon käyttöön 

vallitsevat asenteet, jotka voivat hyvinkin heijastua työilmapiiriin. Heidän tutkimukses-

saan vanhemmat sonograferit pitivät kliinistä ammattitietoa tärkeämpänä kuin tutkimus-

tietoa. (Elliott ym. 2009.) Suomessa on nähty viitteitä päinvastaisesta suhtautumisesta, 

että vanhemmilla hoitajilla olisi positiivinen suhtautuminen tutkimuksen hyödynnettä-

vyydestä käytännössä (Ahonen & Liikanen 2010b).  

 

Heikko metodologinen osaaminen voi osaltaan heikentää tutkimustiedon käytettävyyttä. 

(Elliott ym. 2009, Ooi ym. 2012, Retsas 2000, Williams 2012.) Metodologisen osaami-

sen ohessa tutkimustiedon saatavuus voi olla hidastava tekijä tutkimustiedon käytössä 

(Assadi ym. 2012, Reid & Edwards 2011, Retsas 2000). Assadin ym. (2012) mukaan 

tutkimustiedon saatavuus voi olla hankalaa ja tutkimustiedon lähteille pääseminen ei ole 

aina itsestään selvyys. Usein päästään käsiksi tutkimuksien tiivistelmiin, mutta koko-

tekstit eivät ole saatavilla ilmaiseksi, joka vaikuttaa tutkimustiedon käytettävyyteen. 

(Assadi ym. 2012.)  

 

Muita esteitä tutkimustiedon käytölle ovat henkilökohtaisen motivaation puute, työnte-

kijän oma persoonallisuus sekä työn oheen kuuluvat muut työtehtävät (Ooi ym. 2012, 
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Retsas 2000, Williams 2012). Williams (2012) on havainnut, että tutkimusta ei tunnus-

teta osaksi toimenkuvaa, vaikka se siihen kuuluisikin. Terveydenhuoltoalan opettajista 

vain vähemmistö hyväksyy tutkimuksen osaksi omaa opettajan roolia. Suurin osa opet-

tajista ei haluaisi ottaa osaa tutkimukseen eikä tunnustaa sitä osaksi omaa ammatti-

identiteettiään. (Williams 2012.) Tutkimustiedon käyttöön liittyvää persoonallisuuden 

näkökulmaa tukee myös Scuttin (2004) tekemä tutkimus, jossa käsitellään terveyden-

huoltoalan opettajien tutkimukseen osallistumisaktiivisuutta. Tutkimuksessa tuli ilmi, 

että tutkimukseen osallistumisaktiviteetti vaihtelee, vaikka koulutustaustat, uran etene-

minen ja muut taustatekijät olisivat samat. Tämä tuo esille sen, että henkilökohtainen 

motivaatio tutkimusta kohtaan sekä tutkimuksen tunnustaminen osaksi omaa ammatti-

identiteettiään vaihtelee. (Scutt 2004.) Yleensäkin tutkimuksesta puhuttaessa tuodaan 

esille vain estäviä tekijöitä tutkimuksen käytölle ja osallistumiselle, mutta ratkaisu- tai 

parannusehdotuksia tähän ei osata antaa. Tämäkin viestii tietynlaisesta asenteesta, millä 

voi olla negatiivinen vaikutus tutkimustiedon käytön vakiintumisessa. (Williams 2012.)  

 
2.7 Näyttöön perustuvan toimintakulttuurin edistäminen 

 
Näyttöön perustuvan toiminnan istuttaminen on haaste. Kulttuurin vakiinnuttaminen 

vaatii yhteisiä päämääriä potilaan hoidon parantamista ja käytännön kehittämistä ajatel-

len. Näyttöön perustuvan toimintakulttuurin edistäminen vaatii sitoutumista. (Hafslund 

ym. 2008.) Tutkimustiedon käyttöä tulisi vaatia, eikä antaa sen vain olla vaihtoehto (El-

liott ym. 2009). Periaatteesta, että tämä on aina tehty näin, olisi päästettävä irti (Mensik 

2011). Henkilöillä, joilla ei ole koulutukseen kuulunut näyttöön perustuvaan toimintaan 

pohjautuvaa opetusta, on hankala käsittää, mitä näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa. 

Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamiseksi tämä olisi syytä huomioida. (Hafs-

lund 2008.) Ahonen ja Liikanen (2010b) ovat tuoneet myös esille, että näyttöön perus-

tuva toiminta käsitteenä on vielä aika vieras (Ahonen & Liikanen 2010b). Kulttuurin 

eteenpäin vieminen vaatii pitkäjänteisyyttä, koska isoissa organisaatioissa muutokset ta-

pahtuvat hitaasti ja uusien asioiden tullessa on usein havaittavissa muutosvastarintaa 

(Elliott ym. 2009).  

 

Työyhteisöissä esimiehiltä odotetaan paljon, joten esimiehet voivat toimia esimerkkinä 

näyttöön perustuvan kulttuurin luomisessa ja vakiinnuttamisessa (Hafslund ym. 2008). 

Usein tutkimustiedon käytön ongelmana on resurssien puute sekä tuen puute kollegoilta 
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ja johdolta (Mensik 2011). Kulttuurin vakiinnuttaminen organisaatiolta vaatii työnteki-

jöiden halukkuuden arviointia, odotusten asettamista, tahtoa kouluttaa kaiken tason vä-

keä, yhteistyön tukemista sekä tiivistä yhteistyötä esimerkiksi yliopistojen ja tutkijoiden 

kanssa. Henkilökuntaa tulisi tukea tutkimuksen pariin sekä tutkimustiedon käyttöön 

käytännön tukena. (Mensik 2011, Rickard ym. 2011.) Näyttöön perustuvan kulttuurin 

vakiinnuttaminen ei ole pelkästään organisaation tehtävä, vaan se edellyttää myös työn-

tekijän panostusta. Työntekijän tulisi löytää tutkimustiedon tarpeet ja uskaltaa kyseen-

alaistaa olemassa olevia käytäntöjä sekä herättää keskustelua kollegojen kesken. Erilai-

siin tutkimusprojekteihin tai tieteellisiin toimikuntiin osallistuminen edesauttaisi myös 

toimintakulttuurin eteenpäin viemistä työyhteisössä. (Mensik 2011.) Näyttöön perustu-

vassa toiminnassa on tärkeää avoin ja myönteinen ilmapiiri, joka vaatii tiimityötä työn-

tekijöiden kesken (Elliott ym. 2009). Josefsson ym. (2012) tuovat tutkimuksessaan ilmi, 

että näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttaminen pitäisi olla enemmän ohjattua or-

ganisaation ja esimiesten puolelta (Josefsson ym. 2012).  

 

Näyttöön perustuva toiminta vaatii röntgenhoitajalta motivaatiota ja itseohjautuvuutta. 

Tätä pitäisi tukea opiskeluajasta asti, jotta ne vakiintuisivat osaksi omaa toimintaa. 

Näyttöön perustuva toiminta vaatii tutkimusorientoitunutta työskentelyä, joka vaatii it-

seohjautuvuutta. Tutkimusorientoitunut työote ja itseohjautuvuus vaativat röntgenhoita-

jalta vahvaa motivaatiota. (Ahonen & Liikanen 2010b, Hafslund ym. 2008.)   

 

Yhtenä vaihtoehtona näyttöön perustuvan toiminnan kehittymiselle  olisi edistää tutki-

muksen parissa työskentelevien hoitajien roolia. Kulttuurin eteenpäin vieminen vaatii 

samantapaisia ihmisiä, tukea sekä mahdollisuuden kehittyä. Koulutuksen mahdollista-

minen on yksi tärkeä tekijä tiedon käsittelytaitojen parantamisessa sekä motivaation li-

säämisessä. (Rickard ym. 2011.) Myös Reid & Edwards (2011) tuovat esille näyttöön 

perustuvan toimintakulttuurin eteenpäin viemisessä tarpeen röntgenhoitajista, jotka 

työskentelevät kliinisen työn ohessa myös tutkimuksen parissa. Heidän työnkuvaansa 

kuuluu osittain niin sanotun tutkimuskoordinaattorin roolissa oleminen. Kyseisen rönt-

genhoitajan tulisi olla enemmän perehtynyt tutkimusmetodiikkaan. Näin voitaisiin saada 

tutkimusta lähemmäksi käytäntöä. Kyseisen tutkimuksen valossa olisi suotavaa, että ai-

nakin opetussairaaloihin nimettäisiin erillinen röntgenhoitaja, joka toimisi kliinisen työn 

ohella myös tutkimuskoordinaattorin tehtävissä. (Reid & Edwards 2011.)  
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Koulutuksessa olisi tärkeää alusta asti tukea näyttöön perustuvan toiminnan kulttuuria. 

Perinteisestä tutkimuskulttuurin opettamisesta pitäisi vähitellen luopua, jotta tutkimusta 

ei nähtäisi niin erillisenä asiana käytännöstä. (Krainovich-Miller ym. 2009.) Näyttöön 

perustuva kulttuuri vaatii toteutuakseen elinikäistä oppimista ja siihen sitoutumista. 

Näyttöön perustuvaan toimintaan tähtäävä opetus tulisi ottaa osaksi koulutusta. (Hafs-

lund ym. 2008.) Suomi on ollut mukana aloittamassa vuonna 2008 pohjoismaista pro-

jektia nimeltä ”Näyttöön perustuva kuvantamisen laatu”. Projektin toimesta on kehitetty 

säteilyn käytön optimointia varten erillinen opintokokonaisuus, joka pohjautuu näyttö-

perusteiseen pedagogiikkaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka lähestymistapaa 

tutkimustietoa kohtaan on pyritty muuttamaan. Tällainen opiskelu tukee hyvin näyttöön 

perustuvaa toimintaa. Opintokokonaisuuden opetusmetodit pohjautuvat myös näyttöön. 

Opiskelijoita ohjataan käyttämään osaamisensa päivittämiseen näyttötietoa. Koulutuk-

sen toteutusta ohjaa näyttöön perustuva oppimisfilosofia. (Metsälä ym. 2012.) 

 

Näyttöön perustuvaa toimintakulttuuria voitaisiin vakiinnuttaa esimerkiksi tutkimusklu-

bitoiminnalla, joka on vielä aika vieras asia Suomessa. Ulkomailla tämäntyylinen toi-

minta on ollut aktiivisempaa. Tutkimusklubin tarkoituksena on keskustella tutkimustie-

don käytöstä käytännön työssä valitun artikkelin aiheen perusteella. Ennen julkista kes-

kustelua pidetään lyhyt alustus liittyen artikkeliin. Yhtenä tavoitteena on tuoda uutta 

tutkimustietoa hoitajille heidän arvioitavakseen sekä hakea perusteluja jo olemassa ole-

ville käytännöille. Samalla tutkimusmetodiikkaa voidaan tuoda tutuksi hoitotyönteki-

jöille, vaikkakin oleellisempaa tutkimusklubitoiminnassa on keskittyä tutkimustulosten 

arviointiin ja niiden hyödynnettävyyteen käytännössä. Tutkimusklubien toiminnan ta-

voite on saada muutosta aikaan hoitotyön kulttuurissa lähemmäksi näyttöön perustuvaa 

toimintaa. Lääketieteen puolella tutkimusklubitoiminta on ollut jo kauan käytäntönä. 

(Kleinpell 2002, Luby ym. 2006.) 

 

Näyttöön perustuvaa toimintaa on tutkittu hoitotieteen puolella paljon, mutta puhtaasti 

radiografian puolelle suuntautuvaa tutkimusta on verrattain vähän. Ahosen ja Liikasen 

(2010b) mukaan näyttöön perustuva radiografia ja etenkin tutkimuksien hyödyntäminen 

ei ole kovin vakiintunutta Suomessa, jonka vuoksi olisi tärkeä selvittää nimenomaan 

tutkimustiedon käyttöön liittyviä tiedon aukkoja. Tutkimustiedon käyttö on merkittävä 

osa näyttöön perustuvaa toimintaa ja tähän liittyen erityisesti tutkimustiedon käsittely-

taidot nousevat merkitykselliseksi. Tämän vuoksi olisi hyvä selvittää, minkälaiset tut-
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kimustiedon käsittelytaidot röntgenhoitajilla on Suomessa. Tutkimus antaisi viitteitä 

myös siitä kuinka lähellä tutkimuksen kenttä ja käytäntö nähdään käytännön työnteki-

jöiden näkökulmasta. Asenteiden, käyttötottumuksien, käsittelytaitojen ja tutkimustie-

don käyttöön vaikuttavien tekijöiden selvittämisellä röntgenhoitajien näkökulmasta on 

merkitystä, jotta näyttöön perustuvan radiografian kulttuuria saataisiin vakiinnutettua 

paremmin Suomessa.  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä työs-

sään röntgenhoitajien arvioimana. Tutkimustiedon käyttö määritellään tässä tutkimuk-

sessa siten, että se sisältää röntgenhoitajien asenteet tutkimustietoa kohtaan, tutkimus-

tiedon käyttötavat, röntgenhoitajien valmiudet tutkimustiedon käyttöön, tutkimustiedon 

käytön tuen sekä tutkimustiedon käyttöön vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tavoitteena 

on lisätä tietoisuutta tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutkimustiedon käyttöön 

vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään näyttöön perustuvaa 

radiografiaa osaksi työkulttuuria. 

 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 

1. Minkälaisia asenteita röntgenhoitajilla on tutkimustietoa kohtaan osana omaa 

työtään?  

2. Miten röntgenhoitajat käyttävät tutkimustietoa työssään? 

3. Minkälaiset ovat röntgenhoitajien valmiudet tutkimustiedon käyttäjinä röntgen-

hoitajien arvioimana? 

4. Miten röntgenhoitajat arvioivat saavansa tukea tutkimustiedon käyttöön?  

5. Mitkä tekijät vaikuttavat röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöön? 

a. Mitkä tekijät edistävät tutkimustiedon käyttöä röntgenhoitajien arvioi-

mana? 

b. Mitkä tekijät estävät tutkimustiedon käyttöä röntgenhoitajien arvioima-

na? 

c. Miten taustatekijät ovat yhteydessä röntgenhoitajien tutkimustiedon 

käyttöön? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimus oli osa Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen hanketta, joka liittyi näyt-

töön perustuvaan toimintaan radiografiassa ja kliinisessä laboratoriotieteessä. Tässä tut-

kimuksessa keskityttiin tutkimustiedon käyttöön röntgenhoitajan työssä osana näyttöön 

perustuvaa toimintaa. Ilmiötä haluttiin tutkia nimenomaan keskussairaalatasolla, koska 

ilmiötä oli jo selvitelty yliopistosairaalatasolla (Ahonen & Liikanen 2010a, Ahonen & 

Liikanen 2010b).  

 

Tutkimus oli lähtökohdiltaan kvantitatiivinen poikkileikkaustutkimus, joka toteutettiin 

survey –tutkimuksena. Survey –tutkimuksella saadaan laaja-alaista tietoa esimerkiksi 

populaation ominaisuuksista, mielipiteistä tai asenteista (Polit & Beck 2008).  

 

4.1 Mittarin kehittäminen ja esitestaus 

 

Tutkimuksessa käytettiin tämän tutkimuksen tarkoitusta varten muokattua valmista mit-

taria. Mittarin käyttöön ja modifiointiin saatiin tarvittavat luvat mittarin alkuperäisiltä 

tekijöiltä. Tutkimuksessa käytetty mittari on esitetty liitteessä 1. Mittari koostuu kol-

mesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa kartoitettiin vastaajien taustatekijät (kysymykset 

1-8). Toisessa osiossa (kysymykset 9-10 ja 14) kartoitettiin röntgenhoitajien tutkimus-

tiedon käyttötapoja, asenteita tutkimustietoa kohtaan, saatua tukea tutkimustiedon käyt-

töön liittyen sekä valmiuksia tutkimustiedon käytölle. Viimeisessä osiossa (kysymykset 

11-13) kartoitettiin tutkimustiedon käyttöön vaikuttavia tekijöitä röntgenhoitajan näkö-

kulmasta.  

  

Kysely toteutettiin verkkokyselynä, joka jaettiin keskussairaaloissa työskenteleville 

röntgenhoitajille osastonhoitajien välityksellä. Mittarin alussa oli saate röntgenhoitajille, 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksen vapaaehtoisuudesta sekä tuo-

tiin ilmi tutkimuksen olevan osa tutkijan Pro gradu tutkimusta. Lisäksi määriteltiin tar-

kemmin, mitä tutkimustiedon käsitteeseen sisällytetään, jotta vastaajilla olisi yhdenlai-

nen näkemys tutkimustiedosta. Heikkilän ym. (2008) mukaan verkkokyselyn etuina 

ovat sen nopeus, joustavuus, helppous ja ympäristöystävällisyys. Lisäksi se mahdollis-

taa laajan tutkimusjoukon tavoittamisen maantieteellisesti. (Heikkilä ym. 2008.) Tutki-

musaineiston haluttiin kattavan koko Suomen alueen, joten verkkokyselyn avulla tavoi-
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tettiin helpoiten laajempi alue. Tutkimusaineiston otoskoko tuli olla suhteellisen suuri 

kattavan aineiston saamiseksi, koska Heikkilän ym. (2008) mukaan vastausprosentti 

verkkokyselyissä jää yleensä pieneksi. Tämän näkökulman huomiointi oli tärkeää, jotta 

tulokset olisivat luotettavia.  

 

Mittaria esitestattiin uudelleen, koska sitä muokattiin tämän tutkimuksen tarpeiden mu-

kaiseksi. Oliverin & Mahonin (2006) mukaan mittari olisi syytä esitestata aina, vaikka 

sitä olisi käytetty aiemmin. Lisäksi luotettavuutta lisäisi, jos käytettäisiin mittarin suun-

nittelussa tilastotieteisiin perehtynyttä henkilöä apuna. (Oliver & Mahon 2006.) Ennen 

mittarin esitestaamista pyydettiin tiedekunnan sovellussuunnittelijalta kommentit mitta-

rin sisällöstä ja soveltuvuudesta verkkokyselyksi sekä tulosten analysointia varten. Mit-

tari esitestattiin röntgenhoitaja-ammattiryhmään kuuluvilla henkilöillä, jotka eivät työs-

kennelleet tutkimukseen valituissa organisaatioissa.  Esitestaukseen valittiin röntgenhoi-

tajia, jotka työskentelivät kliinisessä röntgenhoitajan työssä tai esimiestehtävissä. Lisäk-

si esitestaukseen otettiin koulutustaustaltaan erilaisia röntgenhoitajia. Näin saatiin hyviä 

kommentteja mittarin sisällöstä röntgenhoitajan näkökulmasta, mutta lisäksi saatiin nä-

kemystä mittarin käytettävyydestä tutkimusmetodisessa mielessä. Esitestauksen perus-

teella mittarin sisältöä muokattiin lisäämällä avoin kysymys sekä muuttamalla muuta-

man kysymyksen vastausasteikkoa sekä vastausmahdollisuutta. Lisäksi taustatekijöiden 

osalta lisättiin muutama kohta.   

 

4.2 Tutkittavien valinta ja aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen tarkoituksen perusteella voitiin tutkimuksen perusjoukkona käsittää rönt-

genhoitajat. Otannassa käytettiin tarkoituksenhakuista otantaa. Tarkoituksenhakuinen 

otanta kuuluu ei-satunnaisiin otantamenetelmiin, joissa tutkija valitsee mielenkiinnon tai 

tutkittavan ilmiön mukaan tutkimukseen osallistujat (Metsämuuronen 2003). Tutkimuk-

sen tarkoitus oli kuvailla ja selvittää ilmiötä, joten tutkimusjoukon valinta ei tarvitse olla 

satunnaisiin otantamenetelmiin perustuvaa kuten selittävässä tai vertailevassa tutkimuk-

sessa (Oliver & Mahon 2005a). Tutkimukseen haluttiin mukaan keskussairaaloissa 

työskentelevät röntgenhoitajat eri puolilta Suomea, jotta aineisto saataisiin mahdolli-

simman hyvin kattamaan koko Suomen alue. Tutkimukseen valittiin keskussairaaloita 

mukaan jokaiselta Suomen viideltä erityisvastuualueelta (ERVA -alue). Jokaiselta ER-

VA –alueelta oli valittu yhdestä neljään keskussairaalaa mukaan riippuen ERVA –
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alueen koosta. Keskussairaaloiden valinnassa ERVA –alueittain oli huomioitu, että ne 

kattavat maantieteellisesti koko Suomen. Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 11 

keskussairaalaa. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin keskussairaalatasolle, ei tarkoitukse-

na ollut verrata sairaaloita keskenään vaan saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Tutkimusluvat haettiin asiaankuuluvalla tavalla kunkin organisaation lupakäytäntöjen 

mukaan. Luvat saatiin kaikilta tutkimukseen halutuilta organisaatioilta. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 11 keskussairaalan röntgenhoitajat. Kysely välitettiin röntgenhoitajil-

le osastojen osastonhoitajien (tai muun määritellyn yhteyshenkilön) välityksellä. Tutki-

muslupien saamisen jälkeen selvitettiin ensin tarvittavat yhdyshenkilöt ja kysyttiin heil-

tä halukkuus toimia yhdyshenkilönä. Tämän jälkeen yhdyshenkilöt ohjeistettiin samalla 

tavalla ja sovittiin aineistonkeruuaika, jonka alkamispäivämääränä kysely tuli lähettää 

röntgenhoitajille. Lisäksi pyydettiin yhdyshenkilöitä motivoimaan henkilökuntaa vas-

taamaan kyselyyn. Yhdyshenkilöt myös testasivat verkkokyselyn toimivuuden heidän 

organisaatiossaan ennen aineiston keruuta. Yhdessä organisaatiossa verkkokyselyä ei 

voitu käyttää varmennetun linkin (suojatun yhteyden) kautta, joten tässä organisaatiossa 

päädyimme käyttämään julkista linkkiä. Yhdyshenkilöt jakoivat linkin verkkokyselyyn 

sähköpostin kautta röntgenhoitajille. Sähköpostissa oli linkin lisäksi alustus tutkimuk-

seen liittyen. Tarkempi saate, jossa kerrottiin tutkimuksen yksityiskohdista enemmän, 

oli liitetty kyselylomakkeen alkuun, mistä löytyi myös tutkijan yhteystiedot. Aineiston-

keruun päätyttyä suoritettiin vielä uusintakysely, koska vastausprosentti ei yltänyt tyy-

dyttävälle tasolle.  Ensimmäiseen kyselyyn vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa, jonka 

jälkeen uusintakyselylle annettiin aikaa vielä toiset kaksi viikkoa. Varsinaiseksi aineis-

tonkeruuajaksi muodostui yhteensä neljä viikkoa. 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Kyselylomake sisälsi strukturoituja kysymyksiä sekä yhden avoimen kysymyksen. Ai-

neisto analysoitiin strukturoidun osion osalta SPSS –ohjelman (IBM SPSS Statistics 22) 

avulla. Taustatekijät esitettiin frekvenssien ja prosenttijakaumien avulla. Aineisto analy-

soitiin laskemalla frekvenssit, prosenttijakaumat, keskiarvot ja keskihajonnat sekä käyt-

tämällä apuna ristiintaulukointia. Taustatekijöiden yhteyttä tutkimustiedon käyttöön 

analysoitiin riippumattomien ryhmien t-testillä sekä χ2-testillä. (Karhunen ym. 2011, 

Oliver & Mahon 2005b, Polit & Beck 2008.) Osa kyselystä muodostui Likert-asteikolla 
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arvioitavista väittämistä. Näille väittämille laskettiin summamuuttujittain Cronbachin 

alfa-kertoimet reliabiliteetin arvioimiseksi (Rattray & Jones 2007, Santos 1999). Kyse-

lyssä kartoitettujen summamuuttujien Cronbachin alfa-kertoimet on esitetty taulukossa 

1. Analyysivaiheessa neliportaisen Likert –asteikon kohdalla vastausvaihtoehdot luoki-

teltiin uudelleen yhdistämällä ne kahdeksi eri luokaksi. Tämä tehtiin sen vuoksi, koska 

tutkimustuloksista havaittiin, että ääripään vastausmahdollisuuksia oli käytetty vähem-

män. 

 

Taulukko 1. Kyselyssä mitattujen osa-alueiden Cronbachin alfa-kertoimet. 

Summamuuttuja  Muuttujien 
lukumäärä 

Keskiarvo Keskihajonta Cronbachin α 

Röntgenhoitajien asenteet 
tutkimustietoa kohtaan 
 

4 3,13 0,534 0,798 

Röntgenhoitajien tutkimus-
tiedon käyttötavat 
 

7 2,55 0,551 0,841 

Röntgenhoitajien valmiudet 
tutkimustiedon käytössä 
 

7 2,44 0,660 0,914 

Röntgenhoitajien kokema 
tuki tutkimustiedon käyttöön 
liittyen 
 

3 2,17 0,718 0,873 

Tutkimustiedon käyttöä 
edistävät tekijät 
 

8 4,19 0,719 0,923 

Tutkimustiedon käyttöä es-
tävät tekijät 

7 3,92 0,766 0,890 

 

Avoin kysymys analysoitiin sisällön erittelyllä, jonka mukaan dokumenttien sisällöstä 

voidaan tehdä havaintoja ja kerätä tietoja (Polit & Beck 2008). Avoimen kysymyksen 

vastaukset kirjoitettiin auki ja vastauksista koottiin esille tulevia teemoja, jotka on esi-

tetty tutkimustuloksissa. Avoin kysymys otettiin mukaan sen vuoksi, jotta röntgenhoita-

jat ovat voineet tuoda muita omia näkemyksiään tutkimustiedon käytön edistävistä ja 

estävistä tekijöistä, joita tutkija ei ollut osannut ottaa huomioon. Lisäksi ajateltiin, että 

tällä saataisiin jotakin uutta informaatiota tutkittavasta ilmiöstä, mitä strukturoidulla 

osiolla ei saatu esiin. Paunosen & Vehviläinen-Julkunen (1998) mukaan erilaisten ana-

lyysimenetelmien käyttöä tutkimuksessa kutsutaan analyysitriangulaatioksi. Kyseessä 

oli samanaikainen triangulaatio, koska määrällistä ja laadullista tapaa käytettiin yhtä ai-
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kaa. Analyysitriangulaation merkitys on lisätä tietoa ja ymmärrystä etsimällä samanai-

kaisesti erilaista informaatiota. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tutkimukseen osallistuvien taustatiedot 

 

Kysely lähetettiin yhteensä 435 röntgenhoitajalle. Ensimmäisen kyselykierroksen jäl-

keen vastausprosentiksi saatiin 35,9 % (N=156), jonka jälkeen suoritettiin uusintakysely 

vastausprosentin parantamiseksi. Uusintakyselyn jälkeen vastausprosentiksi saatiin 50,6 

% (N=220). Suurin osa vastaajista työskenteli röntgenhoitajana tai erikoisröntgenhoita-

jana röntgenosastolla (90 %) ja loput 10 % ilmoitti työskentelevänsä osastonhoitajana 

tai apulaisosastonhoitajana. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli vakituisessa työsuh-

teessa (yli 90 %) ja yli 50 % vastaajista oli työkokemusta takanaan yli 15 vuotta. Koulu-

tustaustaltaan mukana oli sekä opistotasoisia röntgenhoitajia (55,5 %) ja ammattikor-

keakoulun suorittaneita röntgenhoitajia (40 %). Yliopistotasoisen tai ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon suorittaneita oli mukana 10 % vastanneista. Vastaajista 55,9 % 

ilmoitti saaneensa koulutusta tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Ikäjakaumaltaan suu-

rin osa vastaajista oli 40 - 60 -vuotiaita (56,8 %). Vastanneista vain 24 oli miehiä (10,9 

%). Taulukossa 2 on esitetty taustatekijät tarkemmin frekvensseinä sekä prosentteina. 

 

Tutkimukseen osallistuneista röntgenhoitajista 66,8 % raportoi osallistuneensa johonkin 

tieteellisen tutkimuksen vaiheista. Suurin osa vastanneista kertoi osallistuneensa aineis-

ton keruuseen (63,2 %). Vain noin viides osa vastanneista raportoi osallistuneensa myös 

muihin vaiheisiin kuin aineiston keruuseen. Muita vaiheita olivat tutkimuksen suunnit-

telu, aineiston analysointi, aineiston raportointi ja tutkimustulosten esittäminen. Kyse-

lyyn vastanneista röntgenhoitajista vain 32,7 % ilmoitti käyttävänsä vapaa-aikaansa tut-

kimustiedon hakemiseen tai lukemiseen.  
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Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuvien taustatiedot. 

Taustatieto lukumäärä (N = 220)  % 
Ikä   
     0-29 vuotta 39 17,7 
     30-39 vuotta 44 20 
     40-49 vuotta 55 25 
     50-59 vuotta 70 31,8 
     yli 60 vuotta 12 5,5 
Sukupuoli   
     nainen 196 89,1 
     mies 24 10,9 
Ylin suoritettu tutkinto   
     opistotasoinen tutkinto 122 55,5 
     ammattikorkeakoulututkinto 88 40,0 
     yliopistotutkinto tai ylempi  
     ammattikorkeakoulututkinto 

10 4,5 

Tieteelliseen tutkimukseen liittyvä koulutus   
     kyllä  123 55,9 
     ei 97 44,1 
Työtehtävä   
     röntgenhoitaja tai erikoisröntgenhoitaja 199 90,5 
     osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja 21 9,5 
Vakituinen työsuhde   
     kyllä 204 92,7 
     ei 16 7,3 
Työkokemus röntgenhoitajana   
     0-4 vuotta 47 21,4 
     5-9 vuotta 28 12,7 
     10-14 vuotta 29 13,2 
     yli 15 vuotta 116 52,7 
 

5.2 Röntgenhoitajien asenteet tutkimustietoa kohtaan omassa työssään  

 

Tutkimustietoa kohtaan liittyvistä asenteista, käyttötavoista, käyttövalmiuksista ja tuen 

kokemisesta saatiin tietoa mittarissa esitettyjen väittämien avulla, joita arvioitiin Likert 

–asteikolla 1-4, jossa arvo 1 tarkoitti ”täysin eri mieltä” ja arvo 4 ”täysin samaa mieltä”.  

 

Asenteet tutkimustietoa kohtaan ja sen myöntäminen osaksi omaa työtä näyttäytyi tä-

män tutkimuksen valossa positiivisesti. Suurin osa kyselyyn vastanneista (96,8 %) tun-

nusti tutkimustiedon merkityksen oman työn kannalta. Tutkimustiedon merkityksestä 

omalle työlle viestii myös se, että 85 % vastanneista kertoi toimintansa perustuvan tut-

kittuun tietoon ja 82,7 % koki, että tutkimustiedon käytöllä oman toimintansa tueksi on 

hyötyä omassa työssään. Vaikka tutkimustiedon merkitys nähtiin tärkeäksi työn kannal-
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ta, kuitenkin 72,7 % tunnusti tutkimustiedon käytön olevan osa omaa työtään. Taulu-

kossa 3 on esitetty miten röntgenhoitajat kokevat tutkimustiedon osana omaa työtään. 

 

Taulukko 3. Röntgenhoitajien asenteet tutkimustietoa kohtaan. 

Väite 
Samaa mieltä Eri mieltä Keskiarvo Keski- 

hajonta 
n % n %   

Tutkimustiedolla on 
merkitystä röntgen-
hoitajan työn kannalta 
 

213 96,8 7 3,2 3,44 0,558 

Tutkimustiedon käyt-
tö on osa työtehtävää-
ni  
 

160 72,7 60 27,3 2,89 0,769 

Minulle on hyötyä 
työssäni siitä, että 
käytän tutkimustietoa 
toimintani tueksi 
 

182 82,7 35 15,9 3,07 0,683 

Toimintani perustuu 
tutkittuun tietoon 
 

187 85 32 14,5 3,11 0,682 

 

5.3 Röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttötavat osana omaa työtään 

 

Taulukossa 4 on esitetty miten röntgenhoitajat käyttivät tutkimustietoa omassa työssään. 

Yli 70 % vastanneista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ky-

seenalaistavat ja pyrkivät muuttamaan käytäntöjä tutkimustiedon perusteella. Noin 60 % 

vastanneista keskustelivat työtovereiden sekä opiskelijoiden kanssa tutkimustiedosta. 

Esimiehen kanssa tutkimustiedosta keskusteli vain noin puolet vastanneista. Samoin 

noin vajaa puolet vastanneista ilmoitti ohjaavansa opiskelijoita tutkimustiedon hakemi-

seen. Tutkimustiedosta keskusteltiin huonommin käytännön harjoittelua ohjaavien opet-

tajien kanssa (29,5 %).  
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Taulukko 4. Röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttötavat omassa työssään. 

Väite 
Samaa mieltä Eri mieltä Keskiarvo  

 
Keski- 
hajonta 

n % n %   

Keskustelen tut-
kimustiedosta 
työtovereideni 
kanssa 
 

136 61,8 83 37,7 2,68 0,742 

Keskustelen tut-
kimustiedosta 
esimieheni kans-
sa 
 

103 46,8 116 52,7 2,42 0,806 

Kyseenalaistan 
käytäntöjä tutki-
mustiedon perus-
teella  
 

160 72,7 58 26,4 2,84 0,639 

Pyrin muutta-
maan käytäntöjä 
tutkimustiedon 
perusteella 
 

169 76,8 49 22,3 2,89 0,630 

Keskustelen tut-
kimustiedosta 
ohjaamieni opis-
kelijoiden kanssa 
 

132 60,0 82 37,3 2,60 0,814 

Keskustelen tut-
kimustiedosta 
käytännön har-
joittelua ohjaavi-
en opettajien 
kanssa  
 

65 29,5 149 67,7 2,03 0,855 

Ohjaan opiskeli-
joita tutkimustie-
don hakemiseen  
 

103 46,8 113 51,4 2,38 0,871 

 

5.4 Röntgenhoitajien valmiudet tutkimustiedon käyttäjinä 

 

Kyselyyn vastanneista röntgenhoitajista 66,4 % ilmoitti osaavansa hyödyntää tutkimus-

tietoa työssään. Kuitenkin oman alan tutkimustiedon tunteminen oli heikompaa. Vain 

34,1 % ilmoitti tuntevansa hyvin oman alansa tutkimustiedon. Noin puolet vastanneista 
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röntgenhoitajista oli sitä mieltä, että heillä on perustiedot tieteellisen tutkimuksen teke-

misestä. Samoin puolet vastanneista ilmoitti omaavansa riittävän kielitaidon tutkimus-

tiedon käyttämiseen. Tiedonhaku taidot koettiin riittäväksi noin 58 % vastaajista. Tut-

kimustiedon käyttöön liittyvissä valmiuksissa eniten puutteita koettiin tutkimusmene-

telmien tuntemuksessa, etenkin liittyen tilastomenetelmiin. Kyselyyn vastanneista 54,5 

% ilmoitti, että tiedot tutkimusmenetelmistä ei ole riittävät ja 65 % ilmoitti tilastomene-

telmiin liittyvän tuntemuksen olevan huonoa. Taulukossa 5 on esitetty röntgenhoitajien 

valmiudet tutkimustiedon käyttäjinä. 
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Taulukko 5. Röntgenhoitajien valmiudet tutkimustiedon käyttäjinä. 

Väite 
Samaa mieltä Eri mieltä Keskiarvo Keski- 

hajonta 
n % n %   

Koen, että minul-
la on perustiedot 
tieteellisen tutki-
muksen tekemi-
seen 
 

111 50,5 109 49,5 2,42 0,945 

Tunnen hyvin 
oman alani tutki-
mustiedon  
 

75 34,1 145 65,9 2,27 0,70 

Tiedonhakutaitoni 
ovat riittävät tut-
kimustiedon ha-
kemiseen 
 

128 58,2 91 41,4 2,67 0,841 

Osaan hyödyntää 
tutkimustietoa 
työssäni 
 

146 66,4 73 33,2 2,69 0,658 

Kielitaitoni on 
riittävä tutkimus-
tiedon käyttämi-
seen 
 

108 49,1 109 49,5 2,51 0,877 

Tietoni tutkimus-
menetelmistä ovat 
riittävät tutkimus-
tiedon käyttämi-
seen 
 

97 44,1 120 54,5 2,38 0,803 

Tilastomenetel-
mien tuntemuk-
seni on riittävä 
tutkimustiedon 
käyttämiseen 
 

73 33,2 143 65 2,20 0,810 

 

5.5 Röntgenhoitaijen kokema tuki tutkimustiedon käytössä  

 

Kyselyn perusteella tutkimustiedon käyttöön liittyen röntgenhoitajat eivät kokeneet saa-

vansa riittävästi tukea. Kyselyyn vastanneista röntgenhoitajista 63,6 % ei kokenut saa-

vansa riittävästi tukea ja rohkaisua tutkimustiedon käyttöön omilta kollegoiltaan. Lisäk-

si yli 65 % vastanneista ilmoitti, että eivät saa riittävästi tukea tutkimustiedon käyttöön 
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muilta ammattiryhmiltä (lääkärit, fyysikot) tai oman yksikkönsä tai alansa johdolta. 

Taulukossa 6 on esitetty röntgenhoitajien kokema tuki tutkimustiedon käytössä omassa 

työssään. 

 

Taulukko 6. Röntgenhoitajien kokema tuki tutkimustiedon käytössä. 

Väite 
Samaa mieltä Eri mieltä Keskiarvo Keski- 

hajonta 
n % n %   

Saan riittävästi 
tukea ja roh-
kaisua kollegoil-
tani tutkimustie-
don käyttämi-
seen työssäni 
 

77 35,0 140 63,6 2,21 0,781 

Saan riittävästi 
tukea ja roh-
kaisua muilta 
ammattilaisilta 
(lääkärit, fyysi-
kot) tutkimus-
tiedon käyttämi-
seen työssäni 
 

70 31,8 148 67,3 2,13 0,816 

Saan riittävästi 
tukea ja roh-
kaisua yksikköni 
tai alani johdolta 
tutkimustiedon 
käyttämiseen 
 

73 33,2 145 65,9 2,16 0,807 

 

5.6 Röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöön vaikuttavat tekijät 

 

5.6.1 Röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä edistävät tekijät 

 

Tutkimustiedon käyttöä edistäviä tekijöitä mitattiin väittämien avulla, joiden merkitse-

vyyttä röntgenhoitajat arvioivat asteikolla 1-5, jossa arvo 1 tarkoitti ”ei lainkaan merkit-

sevä” ja arvo 5 ”erittäin merkitsevä”. Merkitsevimpänä tutkimustietoa edistävänä teki-

jänä kyselyyn vastanneet röntgenhoitajat arvioivat oman kiinnostuksen (keskiarvo = ka 

4,54). Tutkimustiedon saatavuus, kielitaito, tiedonhakutaidot sekä tutkimustiedon arvi-

ointitaidot katsottiin myös merkitseväksi tutkimustiedon käytön edistäviksi tekijöiksi. 
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Myös tiedon hakuun varattua aikaa pidettiin tärkeänä tekijänä edistämässä tutkimustie-

don käyttöä. Tärkeänä tutkimustiedon käyttöä edistävänä tekijänä pidettiin myös kolle-

goilta ja lähiesimiehiltä/johdolta saatavaa tukea. Tämä ei kuitenkaan noussut niin mer-

kitseväksi edistäväksi tekijäksi kuin muut edellä mainitut. Taulukossa 7 on eritelty tar-

kemmin tutkimustiedon käytön edistävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien ar-

vioimana. Keskihajonnoista voitiin nähdä, että vastauksissa oli käytetty myös mitta-

asteikon ääripäitä. Tarkastellessa frekvenssejä ja prosenttijakaumia erikseen voitiin to-

deta keskiarvojen kuitenkin kuvaavan hyvin aineistosta saatavaa tulosta. Tarkemmat 

frekvenssit ja prosenttijakaumat tutkimustiedon käytön edistäville tekijöille on esitetty 

väittämäkohtaisesti liitteen 2 liitetaulukossa 10. 

 

Taulukko 7. Tutkimustiedon käytön edistävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien 

arvioimana 

Väite Keskiarvo Keskihajonta 

Työkavereiden tuki edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

3,75 0,983 

Lähiesimiesten ja/tai johdon tuki edistää tutkimustiedon 
käyttöä 
 

3,92 1,017 

Tiedon hakuun varattu aika edistää tutkimustiedon käyt-
töä 
 

4,09 0,984 

Kielitaito edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

4,37 0,792 

Kiinnostus edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

4,54 0,762 

Tutkimustiedon saatavuus edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

4,36 0,836 

Tiedonhakutaidot edistävät tutkimustiedon käyttöä 
 

4,28 0,855 

Tutkimustiedon arviointitaidot edistävät tutkimustiedon 
käyttöä 
 

4,10 0,913 

  

Kyselylomakkeessa oli myös yksi avoin kysymys koskien tutkimustiedon käytön edis-

täviä ja estäviä tekijöitä. Avoimeen kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista. Vasta-

uksia tähän saatiin 19 kappaletta. 

 

Avoimen kysymyksen kautta tuli esille, että tutkimustiedon saatavuus edistäisi paljon 

tutkimustiedon käyttöä työn osana. Vastauksissa tuotiin esille, että tutkimuksia voisi 
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tuoda yhteiseen taukotilaan esille luettavaksi. Tutkimustiedon käytön edistävinä tekijöi-

nä nähtiin myös muilta saatava tuki, erityisesti esimiehen tukea korostettiin. Tukea kai-

vattiin myös muilta kuin omalta ammattiryhmältä kuten esimerkiksi radiologeilta. Ym-

päristötekijät nousivat myös esille vastauksissa. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri se-

kä rauhallinen ympäristö edistäisivät vastaajien mukaan tutkimustiedon käyttöä. Kan-

nustavan, avoimen ja myönteisen ilmapiirin luomisessa esimiehellä katsottiin olevan 

merkittävä vaikutus. Tukeen liittyi myös yhteisöllisyys, jota voisi lisätä sillä, että tutki-

mustuloksia käytäisiin yhdessä läpi. Myös koulutuksista annettavat koulutuspalautteet 

katsottiin myönteisenä asiana.  

 

Tiedonhakuun liittyvä koulutus työpaikoilla edistäisi vastaajien mukaan tutkimustiedon 

käyttöä. Myönteisiä vaikutuksia tutkimustiedon käytölle katsottiin olevan kielitaidolla 

sekä sillä, kuinka kauan valmistumisesta oli. Lisäksi työntekijän omat henkilökohtaiset 

tekijät kuten motivaatio ja suuntautuneisuus edistävät tutkimustiedon käyttöä. Kun hen-

kilöllä on motivaatiota ja halua, hän löytää siihen myös aikaa ja tukea.  

 

5.6.2 Röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä estävät tekijät 

 

Tutkimustiedon käytön estäviä tekijöitä mitattiin samoin kuin edistäviä tekijöitä, mutta 

väittämät olivat hiukan erilaiset. Suurimpina tutkimustiedon käyttöä estävinä tekijöinä 

kyselyyn vastanneet röntgenhoitajat toivat esille ajan puutteen (ka 4,16) ja kiinnostuk-

sen puutteen (ka 4,15). Kielitaidon puutteen koettiin olevan myös merkitsevä tekijä tut-

kimustiedon käyttöä estävänä tekijänä. Tutkimustiedon saatavuuden sekä sen käsittely- 

ja arviointitaitojen puute koettiin olevan tutkimustietoa estäviä tekijöitä. Tuen puute 

nousi myös yhdeksi tutkimustiedon käyttöä estäväksi tekijäksi, mutta ei ollut niin mer-

kitsevä kuin edellä mainitut. Taulukossa 8 on eritelty tarkemmin tutkimustiedon käytön 

estävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien arvioimana. Keskihajonnoista voitiin 

nähdä, että vastauksissa oli käytetty myös mitta-asteikon ääripäitä kuten tutkimustiedon 

käyttöä edistävien tekijöidenkin kohdalla. Tarkastellessa frekvenssejä ja prosenttija-

kaumia erikseen voitiin todeta keskiarvojen kuitenkin kuvaavan hyvin aineistosta saata-

vaa tulosta. Tarkemmat frekvenssit ja prosenttijakaumat tutkimustiedon käytön estäville 

tekijöille on esitetty väittämäkohtaisesti liitteen 2 liitetaulukossa 11. 
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Taulukko 8. Tutkimustiedon käytön estävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien 

arvioimana 

Väite Keskiarvo Keskihajonta 

Ajanpuute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

4,16 0,864 

Kiinnostuksen puute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

4,15 0,967 

Kielitaidon puute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

3,90 1,029 

Tiedonhakutaitojen puute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

3,88 0,988 

Tuen puute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

3,73 0,986 

Tutkimustiedon saatavuuden puute estää tutkimustiedon 
käyttöä 
 

3,81 1,021 

Vaikeus arvioida tutkimustietoa estää tutkimustiedon 
käyttöä 
 

3,75 0,987 

 

Lisäksi tutkimustiedon käytön estäviä tekijöitä saatiin kartoitettua tarkemmin avoimella 

kysymyksellä. Tutkimustiedon käytön estävissä tekijöissä korostuivat tutkimustiedon 

käsittely- ja hakutaidot, jotka koettiin puutteellisiksi. Joko tutkimustietoa ei osata hakea 

oikein tai sitä vaan ei ole saatavilla.  

 

Omien kollegoiden sekä muiden ammattiryhmien tuella katsottiin olevan merkitystä 

tutkimustiedon käytölle. Tukeen käsitettiin muilta saatavan tuen lisäksi myös ympäris-

tötekijät, olosuhteet ja organisaatioiden jäykkyys. Kiire tuotiin useasti esille tutkimus-

tiedon käyttöä estävänä tekijänä. Muutosvastarinta nousi myös esille vastauksissa, mikä 

olennaisesti vaikuttaa tutkimustiedon käyttöön. Muutosvastarintaan liittyi selkeästi se, 

että asiat on pitkän ajan kuluessa totuttu tekemään tietyllä tapaa eikä tottumuksia olla 

valmiita muuttamaan. Tuen puute ja hierarkia työyhteisössä koettiin tutkimustiedon 

käyttöä estävänä tekijänä. 

 

Yhtenä merkittävänä tutkimustiedon käytön estävänä tekijänä tuotiin esille henkilökoh-

taiset ominaisuudet ja voimavarat. Jatkuva kiire ja väsymys vaikuttavat, että tutkimus-

tietoa ei käytetä, mutta myös omalla kiinnostuksella ja motivaatiolla on merkittävä vai-

kutus. Esille tuotiin, että usein yleinen seurustelu koettiin mielekkäämpänä kuin amma-

tillinen kehittäminen silloin, kun ei ollut kiirettä potilastyöhön liittyen. 
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Yksi tärkeä tekijä, mikä vaikuttaa tutkimustiedon käyttöön omassa työssä, on tutkimus-

tiedon ja sen käytön omaksuminen osaksi omaa työtä. Tämä nousi selkeästi esille avoi-

men kysymyksen vastauksissa kautta linjan, että tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä 

ei nähdä selvästi eikä nähdä omaa roolia tutkimustiedon käyttäjänä. Osaltaan tähän vai-

kuttaa se, että näyttöön perustuva radiografia on terminä vieras ja sen vaatimaa proses-

sia ei ymmärretä tai osata ottaa osaksi omaa työtä. Tutkimustiedon siirtäminen käytän-

töön nähtiin työläänä. Usein myös tuotiin esille yksittäisen henkilön rajallisuudet käy-

täntöjen muuttajina ja vedotaan jo tehtyihin yhtenäisiin käytäntöihin. Tämä viestii siitä, 

että prosessia ei ymmärretä oikein ja tiedon tarpeita ei havaita.  

 

5.6.3 Röntgenhoitajien taustatekijöiden yhteys tutkimustiedon käyttöön liittyen 

 

Taustatekijöiden vaikutusta tutkimustiedon käyttöön liittyen arvioitiin analysoimalla ti-

lastollista merkitsevyyttä laskemalla mielenkiinnon kohteena olevien taustatekijöiden 

välillä p-arvot (p) eri summamuuttujille. Lisäksi yhteyttä tarkasteltiin yksittäisten väit-

tämien tasolla. Taustatekijöiden vaikutusta tutkimustiedon käyttöön katsottiin merkittä-

väksi, kun p-arvo oli pienempi kuin 0,05. Taulukossa 9 on esitetty tarkat p-arvot, kes-

kiarvot (ka) sekä keskihajonnat (kh) summamuuttujittain niille taustatekijöille, joilla 

katsottiin olevan tilastollista merkitsevyyttä. Keskiarvo on laskettu neliportaisesta Likert 

–asteikosta (arvot 1-4), josta on aiemmin tuloksissa jo mainittu. Yksittäisten väittämien 

tasolla tehdyt p-arvojen tarkastelut on esitetty liitteen 3 liitetaulukossa 12. Kyseisessä 

taulukossa on esitetty p-arvot niille väittämille, joiden kohdalla havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä yhteyksiä taustatekijöihin liittyen. Lisäksi p-arvot on mainittu tekstissä yk-

sittäisten väittämien tarkastelun kohdalla. Analysoitaessa taustatekijöiden vaikutusta 

tutkimustiedon käytössä merkitsevimmät erot nousivat esille tutkimustiedon käytön 

valmiuksiin liittyen sekä tutkimustiedon käyttötavoissa. Tutkimustiedon käyttöä koh-

taan olevissa asenteissa havaittiin olevan vaikutusta työtehtävällä, yliopistotutkinnon 

suorittamisella sekä tieteellisten julkaisujen lukemisella. 

 

Tutkimustiedon käyttötavoissa merkitsevimmät erot nousivat esille työtehtävään, työ-

kokemukseen, yliopistotutkinnon suorittamiseen sekä tieteellisten julkaisujen lukemi-

seen vapaa-ajalla liittyen. Yksittäisten väittämien tarkastelun pohjalta voitiin huomata, 

että todennäköisemmin esimiehensä kanssa tutkimustiedosta keskustelivat yli 40 -
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vuotiaat työntekijät (p = 0,025) tai työntekijät, joilla oli yli 10 vuotta työkokemusta (p = 

0,003). Lisäksi työtehtävä vaikutti tutkimustiedosta keskustelemiseen. Osastonhoitajat 

(p = 0,018) sekä yliopistotutkinnon suorittaneet (p = 0,005) keskustelivat muita enem-

män esimiehen, opiskelijoiden tai harjoittelua ohjaavien opettajien kanssa. Vastavalmis-

tuneet keskustelivat vähemmän muiden kanssa tutkimustiedon käytöstä (p = 0,003). 

Vastavalmistuneina tässä tarkasteltiin työntekijöitä, joilla oli työkokemusta neljä vuotta 

tai vähemmän. Tukea tutkimustiedon käytössä koettiin kyselyn perusteella saatavan vä-

hän. Kuitenkin tukea koettiin saavan yleisesti enemmän niiden työntekijöiden keskuu-

dessa, jotka hakivat ja lukivat tutkimustietoa omalla vapaa-ajallaan. Yksittäisiä väittä-

miä tarkasteltaessa voitiin havaita osastonhoitajan tehtävässä toimivien kokevan saa-

vansa muita enemmän tukea muilta ammattiryhmiltä (p = 0,010) sekä yliopistokoulu-

tuksen suorittaneet kokivat saavansa muita enemmän tukea johdolta (p = 0,012).  

 

Tutkimustiedon käyttöön liittyviin valmiuksiin oli merkitystä suoritetulla tutkinnon, su-

kupuolella, iällä ja valmistumisajankohdalla. Lisäksi röntgenhoitajat, jotka hakivat ja 

lukivat vapaa-ajallaan tutkimustietoa, kokivat valmiutensa muita paremmiksi. Tutki-

mustietoa työssään kokivat osaavansa parhaiten hyödyntää vastavalmistuneet röntgen-

hoitajat, miehet, yliopistotutkinnon suorittaneet sekä nuoremmat röntgenhoitajat (alle 40 

vuotiaat). Lisäksi miehet kokivat muita enemmän omat tiedonhaku- sekä kielitaitonsa 

riittäviksi tutkimustiedon käyttöön liittyen (tiedonhakutaidot, p = 0,029 ja kielitaito, p ˂ 

0,001). Tutkimustiedon käyttötaitoihin liittyen eniten merkitystä oli suoritetulla tutkin-

nolla. Opistotason tutkinnon omaavien huomattiin kokevan omat tutkimustiedon käyt-

tövalmiudet heikommiksi verrattain ammattikorkeakoulun tai yliopistotason tutkinnon 

suorittaneisiin. Tämä tuli esille kaikissa tutkimustiedon käyttöön liittyvissä taidoissa (p 

˂ 0,05). Yliopistotutkinnon suorittamisella oli huomattava merkitys tutkimustiedon suh-

tautumiseen ja sen käyttöön. Yliopistotutkinnon suorittaneet mielsivät muita paremmin 

tutkimustiedon käytön osaksi omaa työtehtäväänsä (p = 0,047). He kokivat saavansa 

muita paremmin tukea tutkimustiedon käyttöön ja keskustelivat enemmän tutkimustie-

don käytöstä (p ˂ 0,05). Yliopistotutkinnon suorittaneet tunsivat oman alansa tutkimus-

tiedon parhaiten (p ˂ 0,001) ja heillä oli hyvät käyttövalmiudet tutkimustiedon käyttöön 

joka tasolla (p ˂ 0,05).  

 

Kyselyn perusteella tutkimustietoa haettiin ja luettiin vähän omalla vapaa-ajalla (32,7 % 

vastanneista). Tähän liittyen kuitenkin havaittiin, että opistoasteen suorittaneet röntgen-
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hoitajat käyttivät vapaa-aikaansa vähemmän tutkimustiedon hakemiseen ja lukemiseen 

kuin ammattikorkeakoulun tai yliopistotutkinnon suorittaneet (p ˂ 0,001). Pidempään 

töissä olleet röntgenhoitajat lukivat muita vähemmän vapaa-ajalla tutkimustietoon liit-

tyvää materiaalia (p = 0,024). Vastavalmistuneet etsivät innokkaammin tutkimustietoa 

vapaa-ajalla verrattain muihin (p = 0,024). Lisäksi osastonhoitajat etsivät ja lukivat tut-

kimustietoa muita enemmän omalla vapaa-ajalla (p = 0,003). Vapaa-ajan käyttämisellä 

tutkimustiedon hakemiseen ja lukemiseen oli tilastollista merkitsevyyttä kaikkia sum-

mamuuttujia tarkasteltaessa. 

 

Tieteellisen tutkimuksen vaiheisiin osallistumisessa oli merkitystä työtehtävällä ja suo-

ritetulla tutkinnolla. Tieteellisen tutkimuksen osallistumiseen tai aineiston keruuvaihee-

seen liittyen ei havaittu merkityksellisiä eroja, mutta muissa vaiheissa (tutkimuksen 

suunnittelu, tulosten analysointi, tutkimustulosten raportointi sekä tutkimustulosten esit-

täminen) havaittiin eroja. Osastonhoitajat ja yliopistotutkinnon suorittaneet osallistuivat 

muita todennäköisemmin näihin edellä mainittuihin vaiheisiin (p ˂ 0,05).  
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Taulukko 9. Taustatekijöiden ja summamuuttujien yhteyksien tarkastelu. 

Taustatekijä Asenteet 
p- arvo 
ka (kh) 

Käyttötavat 
p- arvo 
ka (kh) 

Käyttövalmiudet 
p- arvo 
ka (kh) 

Tuki 
p- arvo 
ka (kh) 

Sukupuoli - - 0,001 - 
     mies 3,32 (0,564) 2,65 (0,454) 2,78 (0,478) 2,19 (0,530) 
     nainen 3,10 (0,526) 2,54 (0,562) 2,40 (0,669) 2,17 (0,738) 
     
Ikä - - 0,013 - 
     0 – 39 vuotta 3,16 (0,531) 2,46 (0,498) 2,59 (0,580) 2,09 (0,627) 
     ≥ 40 vuotta 3,11 (0,537) 2,61 (0,575) 2,36 ( 0,693) 2,22 (0,764) 
     
Työtehtävä 0,049 0,022 - - 
     röntgenhoitaja 3,12 (0,531) 2,53 (0,541) 2,41 (0,629) 2,14 (0,705) 
     osastonhoitaja 3,35 (0,521) 2,83 (0,586) 2,72 (0,893) 2,44 (0,791) 
     
Työkokemus - 0,044 0,000 - 
     0 – 9 vuotta 3,21 (0,472) 2,44 (0,489) 2,65 (0,545) 2,13 (0,695) 
     ≥ 10 vuotta 3,08 (0,560) 2,61 (0,574) 2,33 (0,690) 2,19 (0,548) 
     
Vastavalmistuneet - - 0,000 - 
     0 – 4 vuotta 3,25 (0,466) 2,47 (0,468) 2,80 (0,502) 2,11 (0,578) 
     ≥ 5vuotta 3,09 (0,548) 2,57 (0,570) 2,34 (0,666) 2,19 (0,753) 
     
Suoritettu tutkinto - - 0,000 - 
     opistotaso 3,07 (0,548) 2,58 (0,565) 2,26 (0,631) 2,17 (0,743) 
     yliopisto, AMK 3,20 (0,509) 2,52 (0,535) 2,67 (0,627) 2,17 (0,689) 
     
Yliopisto tutkinto 0,000 0,000 0,000 - 
     opisto, AMK 3,10 (0,529) 2,52 (0,542) 2,40 (0,620) 2,15 (0,711) 
     yliopisto 3,70 (0,230) 3,21 (0,268) 3,59 (0,428) 2,57 (0,771) 
     
Tieteellisten julkaisu-
jen lukeminen vapaa-
ajalla 

0,000 0,000 0,000 0,000 

     kyllä 3,35 (0,448) 2,79 (0,504) 2,84 (0,592) 2,42 (0,656) 
     ei 3,02 (0,539) 2,44 (0,540) 2,25 (0,606) 2,04 (0,717) 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan huomion kasvaessa hoitajien halu työskennellä tutki-

muksen parissa on kasvanut (Rickard ym. 2011). Asenteet tutkimusta kohtaan ovat 

muuttuneet positiivisemmiksi (Elliott ym. 2009, Ooi ym. 2012). Tämän tutkimuksen pe-

rusteella voidaan myös todeta, että asenteet tutkimustietoa kohtaan näyttäytyy positiivi-

sessa valossa. Kyselyyn vastanneista 96,8 % tunnustaa tutkimustiedon merkityksen 

oman työn kannalta. Lisäksi yli 82 % vastanneista kertoo oman työnsä perustuvan tut-

kittuun tietoon ja myöntää tutkimustiedon käytöllä olevan hyötyä omassa työssään. Tie-

teellisen tutkimuksen arvo siis mielletään osaksi omaa työtä. Samansuuntaisia tuloksia 

positiivisesta suhtautumisesta tutkimustietoa kohtaan ovat tuoneet esille myös Ahonen 

ja Liikanen (2010a, 2010b). Tämän tutkimuksen valossa voidaan huomata myös nega-

tiivista asennetta tutkimustietoa kohtaan esiintyvän, koska 27,3 % vastanneista ei miellä 

tutkimustiedon käyttöä osaksi omaa työtä. Samansuuntaisia tuloksia on raportoinut Ooi 

ym. (2012). Ooin ym. (2012) mukaan vanhemmat hoitajat suhtautuvat tutkimustietoa 

kohtaan negatiivisemmin kuin muut. Tässä tutkimuksessa ei tullut esille, että iällä olisi 

vaikutusta asenteissa tutkimustietoa kohtaan. Sen sijaan osastonhoitajat, yliopistotutkin-

non suorittaneet ja tutkimustietoa vapaa-ajallaan lukevat röntgenhoitajat asennoituivat 

muita positiivisemmin tutkimustietoa kohtaan. Myös Elliot ym. (2009) ja Ooi ym. 

(2012) tuovat esille, että oman alansa kehittämiseen suhtautuvat positiivisemmin henki-

löt, jotka lukevat säännöllisesti ammatillista kirjallisuutta. Näyttöön perustuvan radio-

grafian kannalta on hyvä asia, että suhtautuminen tutkimustietoa kohtaan on positiivista.  

 

Yksi tärkeä tekijä, mikä viestii röntgenhoitajien asenteista tutkimustietoa kohtaan ja 

vaikuttaa tutkimustiedon käyttöön omassa työssä, on tutkimustiedon ja sen käytön 

omaksuminen osaksi omaa työtä. Tuloksia tarkastellessa voidaan huomata, että tutki-

muksen ja käytännön työn yhteyttä ei nähdä selvästi eikä nähdä omaa roolia tutkimus-

tiedon käyttäjänä.  Muissa tutkimuksissa on myös tuotu esille samaa asiaa, että tutkimus 

nähdään erillisenä asiana eikä sitä osata yhdistää käytännön työn tueksi (Krainovich-

Miller ym. 2009, Retsas 2000).  Tieteelliseen tutkimukseen liittyvää mystiikkaa on tuo-

nut esille myös Williams (2012) omassa tutkimuksessaan. Tämä voi yhtenä tekijänä se-

littää myös sitä, miksi näyttöön perustuva radiografia ei ole vielä niin vakiintunut käy-
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täntö Suomessa, jota Ahonen ja Liikanen (2010b) ovat tuoneet esille. Tarkasteltaessa 

tutkimustietoa pidemmältä aikaväliltä voidaan havaita, että sama ongelma toistuu jatku-

vasti. Yleisesti suhtautuminen tutkimustietoa kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi, 

mutta edelleen tutkimustiedon käyttö oman työnsä tukena ei ole vakiintunut käytäntö. 

Merkittävänä tekijänä tähän voi vaikuttaa se, että näyttöön perustuvaa toimintaa ei ter-

minä vielä ymmärretä eikä sen vaatimaa prosessia vielä ymmärretä täysin. Näyttöön pe-

rustuvassa toiminnassa ei odoteta ammatinharjoittajan välttämättä osallistuvan tutki-

muksen tekemiseen, vaan tärkeämpää olisi osata hakea ja arvioida käytettävissä olevaa 

tutkimustietoa sekä soveltaa sitä käytäntöön (Hafslund ym. 2008, Mensik 2011). Tie-

teellisen tutkimuksen käyttäminen on merkittävä osa näyttöön perustuvaa radiografiaa, 

joten on väistämätöntä, että toimintamalli ei ole kovin vakiintunutta, jos tiede ja käytän-

tö koetaan olevan kaukana toisistaan tai niiden yhteyttä ei nähdä. Reid & Edwards 

(2011) ovat tuoneet esille tutkimuksessaan ns. tutkimushoitajien roolin näyttöön perus-

tuvan radiografian edistämisessä. Tieteen ja käytännön välistä kuilua voisi pienentää, 

jos työpaikoilla osa röntgenhoitajista voisi kliinisen työn ohessa työskennellä myös tut-

kimuksen parissa ns. tutkimuskoordinaattorin tehtävissä. (Reid & Edwards 2011.) 

 

Tässä tutkimuksessa voidaan huomata hiukan ristiriitaisuutta tutkimustulosten suhteen 

tutkimustiedon käyttötapoihin liittyen. Yli 70 % kyselyyn vastanneista ilmoittaa ky-

seenalaistavansa ja muuttavansa käytäntöjä tutkimustiedon perusteella. Kuitenkin vain 

noin 60 % keskustelee tutkimustiedosta kollegoidensa kanssa ja vain puolet vastanneista 

keskustelee siitä esimiehensä kanssa. Ristiriitaista tässä tekee se, että kuinka käytäntöjä 

voidaan kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan, mikäli tutkimustiedosta ei keskustella 

muiden kanssa. Ooi ym. (2012) sekä Josefsson ym. (2012) ovat tuoneet toisensuuntaisia 

tuloksia tutkimustiedon käyttöön liittyen käytännön työn tukena. Ooi ym. (2012) mu-

kaan vain 35 % tutkimukseen osallistuvista ilmoitti muuttaneensa käytäntöjä tutkimus-

tietoon pohjautuen. Josefssonin ym. (2012) mukaan taasen vain 11 % tutkimukseen 

osallistuneista olivat käyttäneet tutkimustietoa käytännön työn tukena. Tässä tutkimuk-

sessa noinkin positiivinen tulos hiukan yllätti, mutta ristiriitaisuutta aiheuttaa se, että 

tutkimustiedosta ei kuitenkaan ilmoiteta yhtä aktiivisesti keskusteltavan kollegoiden tai 

muiden kanssa. Ristiriitaisuutta hiukan lisää vielä tuloksissa esille tuoma kokemus siitä, 

että yksilön mahdollisuudet kehittää tai muuttaa jotain koetaan usein hyvin rajalliseksi. 

Tutkimustulosten perusteella voisi ajatella yksilön tukemisen nousevan merkittäväksi 

tekijäksi, jotta epäkohtia uskallettaisiin tuoda esille. Toisaalta taas se, että röntgenhoita-
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jat kertovat kyseenalaistavansa asioita tutkimustietoon pohjautuen, on hyvä suunta. Tut-

kimustiedon tarpeiden huomioiminen ja olemassa olevien käytäntöjen muuttaminen on 

yksi osa kriittistä ajattelua, jota tarvitaan näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseen 

(Nurmela 2002). Tämä on yksi näyttöön perustuvan radiografian kulmakivi, että tiedon 

aukot huomattaisiin. 

 

Tässä tutkimuksessa ehkä merkittävin tekijä tutkimustiedon käyttöön liittyen on tutki-

musmetodologiaan liittyvät valmiudet. Vain 55,9 % vastaajista ilmoittaa saaneensa kou-

lutusta tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ylipäänsä. Tähän osaltaan voi vaikuttaa se, 

että 55,5 % oli opistotasoinen tutkinto suoritettuna, jolloin tieteellisen tutkimukseen liit-

tyvä koulutus on ollut vähäisempää. Kielitaidoissa koettiin myös puutteita, mutta tähän 

osaltaan voi vaikuttaa se, että vastaajista 62,3 % olivat yli 40 -vuotiaita. Suurimmat 

puutteet käyttövalmiuksissa koettiin tutkimus- ja tilastomenetelmätietoudessa. Kriittinen 

ajattelu, joka on merkittävä tekijä näyttöön perustuvan radiografian toteutumisessa, vaa-

tii toteutuakseen hyvää metodiopin hallintaa (Castle 2009). Tämän tutkimuksen valossa 

näyttäisi siltä, että näyttöön perustuvaa radiografiaa voi olla haastavaa vakiinnuttaa, jos 

tilannetta arvioidaan tutkimusmetodologiaan liittyviin valmiuksiin perustuen. Saman-

suuntaisia tutkimustuloksia on tuotu muuallakin esille, että tutkimusmetodologiaan liit-

tyvää tietämystä ei koeta riittäväksi (Ooi ym. 2012). Tämän tutkimuksen mukaan omat 

valmiutensa tutkimustiedon käytössä kuitenkin kokivat paremmiksi yliopistotutkinnon 

suorittaneet, vastavalmistuneet röntgenhoitajat, miehet sekä nuoremmat röntgenhoitajat. 

Samansuuntaisia tuloksia on tuonut esille myös Ahonen ja Liikanen (2010b). 

 

Vaikka tutkimusmetodologiaan liittyvät valmiudet koetaan huonoiksi, silti 66,4 % vas-

tanneista ilmoittaa osaavansa hyödyntää tutkimustietoa työssään. Se miten aiempien 

tutkimusten valossa tutkimustiedon hyödyntämistä käytännön tukena tuodaan esille, on 

hivenen ristiriidassa tämän kanssa. On tärkeää ymmärtää tieteen perusteet, jotta voi lu-

kea kriittisesti artikkelia, koska metodologiset asiat kertovat tutkimuksen luotettavuu-

desta ja luonteesta (Krainovich-Miller ym. 2009, Marshall 2005, Oliver & Mahon 

2005a). Näin ollen voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneet röntgenhoitajat eivät 

ehkä ymmärrä sitä, mikä merkitys tutkimusmetodologian osaamisella on tutkimustiedon 

käytössä, vaikka kokevatkin osaavansa hyödyntää tutkimustietoa työssään. Positiivista 

on, että tutkimustietoa halutaan ottaa osaksi omaa työtä ja ilmaistaan osaavansa hyödyn-

tää sitä, mutta näyttöön perustuvaan radiografiaan liittyen tämä on hiukan huolestuttava 
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ja ongelmallinen näkökanta kokonaisuuden valossa. Käytettäessä tieteellistä tietoa käy-

tännön työn tukena, olisi tärkeätä pystyä arvioimaan kriittisesti käytettävää tutkimustie-

toa. Huomioitavaa kuitenkin on, että tässä tutkimuksessa kartoitettiin millaiseksi rönt-

genhoitajat omat valmiudet eri osa-alueiden suhteen kokevat. Näin ollen se on subjek-

tiivinen kokemus eikä välttämättä kerro todellista tilannetta. Omia valmiuksia ja taitoja 

saatetaan helposti vähätellä.  

 

Toistuvissa tutkimuksissa tulee sama ilmiö esiin, että yliopistotutkinnon suorittaneilla 

on paremmat valmiudet käyttää tutkimustietoa sekä motivaatiota sen käyttämiseen ja 

ammatilliseen kehittämiseen. Tähän tulisi jatkossa käytännön kentällä puuttua, jotta tai-

to ja innostus saataisiin hyödynnettyä enemmän työyhteisön hyväksi. Suurin osa yli-

opistotutkinnon suorittaneista siirtynee hallinnollisiin tehtäviin, mutta voisiko toimin-

tamallia tai työkulttuuria muuttaa muutoin, että tietotaito saataisiin paremmin hyödyn-

nettyä. Esimerkiksi otettaisiin uusia toimenkuvia käyttöön kuten Reid & Edwards 

(2011) ovat tuoneet esille tieteelliseen tutkimukseen enemmän perehtyneistä röntgen-

hoitajista. Näin ollen voitaisiin saada koulutuksen suorittaneita pysymään käytännön 

työn lähellä ja tällä tavoin myös lähennettyä käytännön ja tieteen kuilua, joka koetaan 

vielä hyvin vahvana. Toki tällaisen toimintatavan rinnalla ei tule ohittaa muun työyhtei-

sön kouluttamista, tukemista ja ohjaamista tutkimustiedon pariin, mutta tämä voisi olla 

yksi lähestymistapa tähän ongelmaan, koska useissa tutkimuksissa sama ilmiö tuntuu 

toistuvan. Tällainen toimintatapa oikein toteutuessaan voisi lisätä muun työyhteisön 

motivoituneisuutta ja tutkimusorientoitunutta työotetta. Näyttöön perustuva radiografia 

vaatii toteutuakseen kaikkia työntekijöitä eikä pelkästään esimiehiä tai yliopistokoulu-

tuksen saaneita.  

 

Vain 34,1 % vastaajista ilmoitti tuntevansa hyvin oman alansa tutkimustiedon. Tähän-

kin oli suuri vaikutus yliopistotutkinnon suorittamisella, koska he myönsivät muita pa-

remmin tuntevansa oman alansa tutkimustiedon. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, et-

tä tutkimustietoa ei käytetä, koska oman tieteenalan tutkimustietoutta ei tunneta. Lisäksi 

tämän tutkimuksen perusteella tiedonhakutaidot koetaan huonoiksi, joka voi vaikeuttaa 

omaan alaan liittyvän tieteellisen tiedon löytymistä. Tutkimustuloksista tuli esiin, että 

röntgenhoitajat toivoisivat tutkimustietoa paremmin saataville (esimerkiksi työpaikan 

kahvihuoneisiin). Tämä viestii osaltaan siitä, että omaan alaan liittyvää tieteellistä tietoa 

ei osata etsiä itsenäisesti. Myös Retsas (2000) tuo esille, että tutkimustiedon käytön 
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puute voi johtua siitä, että tutkimustietoa ei osata hakea. Toinen syy siihen voi olla, että 

tutkimustiedon lähteille ei yksinkertaisesti ole pääsyä (Ahonen & Liikanen 2010b). Se, 

että oman alan tutkimustietoa ei tunneta hyvin, voi johtaa siihen, että omaa tieteenalaa 

ei tunnusteta, jolloin se ei myöskään tule osaksi omaa ammatti-identiteettiä. Ahonen ja 

Liikanen (2010a) sekä Hafslund ym. (2008) tuovat esille, että radiografiassa tukeudu-

taan vielä paljon muiden alojen tutkimukseen. Tämä ei ole pelkästään radiografia tie-

teenalan ongelma vaan se leimaa myös hoitotiedettä (Mensik 2011).  

 

Röntgenhoitajat eivät tämän tutkimuksen valossa koe saavansa riittävästi tukea tutki-

mustiedon käyttämiseen. Tosin tutkittaessa tutkimustiedon käyttöön vaikuttavia tekijöi-

tä saadulla tuella ei ollut niin merkittävää vaikutusta kuin muilla tekijöillä röntgenhoita-

jien arvioimana. Vain reilu 40 % vastaajista ilmoitti saavansa riittävästi tukea eri tahoil-

ta. Parhaiten tukea kokivat saavansa osastonhoitajan tehtävissä työskentelevät, yliopis-

totutkinnon suorittaneet sekä omalla vapaa-ajallaan tutkimustietoa lukevat röntgenhoita-

jat. Tämä ehkä viestii siitä, että he ovat motivoituneita muutenkin tutkimustiedon käyt-

töön, jonka vuoksi osaavat vaatia tukea tai eivät välttämättä niin tarvitse tukea motivoi-

tuakseen. Esimiehen tuki nähdään tämän tutkimuksen valossa tärkeänä tekijänä tutki-

mustiedon käytön edistämisessä. Tässä voidaan kuitenkin huomata ristiriitaisia tuloksia 

tuen saamiseen liittyen. Tulosten mukaan tukea esimieheltä ei koeta saatavan, mutta 

tutkimustiedosta ei myöskään keskustella esimiehen kanssa (alle puolet vastaajista). 

Tukea voi olla hankala saada, jos tutkimustiedosta ei keskustella. Työntekijän tulisi olla 

myös itse innostava ja kannustava muita kohtaan, jolloin se vaikuttaisi myönteisesti val-

litsevaan ilmapiiriin. Useat tutkimukset kyllä puhuvat sen puolesta, että johdolta saatava 

tuki koetaan usein puutteelliseksi (Elliott ym. 2009, Mensik 2011, Ooi ym. 2012, 

Rickard ym. 2011, Retsas 2000). Yllättävää on myös se, että kollegoilta ei koeta saata-

van riittävästi tukea tutkimustiedon käytössä. Tässä tutkimuksessa kysely kuitenkin 

suunnattiin keskussairaaloissa työskenteleville röntgenhoitajille, jolloin kollegoja pitäisi 

kyllä olla työyhteisössä, joten sinänsä tämä on huolestuttava tieto. Toisaalta herää ky-

symys, kun yliopistotutkinnon suorittaneet taas kokevat saavansa muita enemmän tukea 

tutkimustiedon käyttöön, että herättääkö se muissa työntekijöissä tunnetta, että heitä ei 

arvosteta tai tueta yhtä paljon, kuten Williams (2012) tuo omassa tutkimuksessaan esil-

le.  
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Vastavalmistuneet keskustelivat muita vähemmän tutkimustiedosta toisten kanssa (kol-

legat, esimiehet). Vastavalmistuneet hakivat kuitenkin muita innokkaammin tutkimus-

tietoa vapaa-ajallaan ja kokivat osaavansa hyödyntää tutkimustietoa työssään paremmin, 

jonka vuoksi vastavalmistuneiden tukeminen tutkimustiedon käytössä olisi erityisen 

tärkeää. Tämä voisi parantaa myös heidän itseluottamustaan tuoda tutkimustietoa osaksi 

työtä, mikä olisi tärkeä askel näyttöön perustuvan radiografian toteutumisen kannalta. 

Tuen ja ajankäytön merkitys tutkimustiedon käyttöön työssä voidaan huomata tämän 

tutkimuksen tuloksissa tarkasteltaessa yhteyksiä tutkimustiedon käytöstä vapaa-ajalla 

suhteessa summamuuttujiin. Röntgenhoitajat, jotka hakivat ja lukivat tutkimustietoa va-

paa-ajallaan, asennoituivat positiivisemmin tutkimustietoa kohtaan, kokivat saavansa 

riittävästi tukea, kokivat omat käyttövalmiutensa riittäviksi ja käyttivät tutkimustietoa 

työssään enemmän kuin röntgenhoitajat, jotka eivät käyttäneet vapaa-aikaansa tutkimus-

tiedon lukemiseen. Tämä antaa osviittaa siihen, kuinka merkittävä vaikutus sillä voisi 

olla, että työpaikoilla järjestettäisiin aikaa ja muita resursseja tutkimustiedon etsimiseen 

ja lukemiseen.  

 

Tutkimustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöistä puhuttaessa nousee useissa tutkimuk-

sissa esiin päällimmäisenä johdon tuki ja resurssit. (Elliott ym. 2009, Ooi ym. 2012, Ri-

cakrd ym. 2011, Retsas 2000, Shanahan ym. 2010). Tässä tutkimuksessa esille nousivat 

myös edellä mainitut tekijät, mutta yllättävänä tuloksena nousi röntgenhoitajien näke-

mys oman kiinnostuksen ja motivaation merkityksestä tutkimustiedon käytössä. Yllättä-

vänä tietona tuli se, että sen katsottiin olevan merkittävämpi kuin muut mahdolliset teki-

jät. Tosin on tutkimuksia, joissa on myös osoitettu, että henkilökohtaisella motivaatiolla 

on eniten merkitystä (Retsas 2000, Williams 2012). Williams (2012) tuo esille sen, että 

työntekijä ei silti välttämättä käytä aikaa hyödykseen tutkimustiedon etsimiseen tai lu-

kemiseen, vaikka työnantaja osoittaisi aikaa tähän. Tähän törmättiin myös tässä tutki-

muksessa, jossa vastaajat toivat ilmi, että työntekijä löytää kyllä itse tukea ja aikaa sil-

loin, jos henkilökohtainen motivaatio ja suuntautuneisuus ovat kohdillaan. Toisaalta 

Shanahan ym. (2010) ja Lahtonen ym. (2010) tuovat esille, että tutkimustiedon käyttö 

on paljon kiinni omasta aktiivisuudestaan vapaa-ajalla, koska työnantajat järjestävät hy-

vin vähän aikaa tutkimustiedon etsimiselle ja lukemiselle. Tämän tutkimuksen valossa 

aktiivisuus tutkimustiedon etsimiseen ja lukemiseen vapaa-ajalla ei näyttäytynyt kovin 

positiivisessa valossa (vain 32,7 %). Toisaalta nykyään työ ei ole niin tärkeä ja merkit-

tävä osa elämää ja omaa vapaa-aikaa vaalitaan eri tavalla kuin ennen (Williams 2012). 
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Näin ollen ajan käytön järjestäminen töissä liittyen tutkimustiedon käyttöön voisi 

edesauttaa näyttöön perustuvan radiografian toteutumista. Etenkin, kun röntgenhoitajat 

tuovat tässä tutkimuksessa esille ajan puutteen yhtenä merkittävänä tutkimustiedon käy-

tön estävänä tekijänä. Ajankäytön järjestäminen ei kuitenkaan täysin takaa sitä, että tut-

kimustiedon lähteille mentäisiin.  

 

Vaikka tuki ei niin vahvasti tullut tässä tutkimuksessa esille tutkimustiedon käyttöön 

vaikuttavana tekijänä, ei sen vaikutusta siihen voida täysin mitätöidä. Sen vaikutus ei 

ehkä röntgenhoitajien kokemana ole niin primaari, mutta sillä on merkitystä muihin te-

kijöihin liittyen. Avoin ja myönteinen ilmapiiri vaikuttavat olennaisesti tutkimustiedon 

käyttöön, samoin yhteisöllisyys. Esimerkiksi tämän tutkimuksen valossa kyselyyn vas-

tanneista suurin osa kokee omat tutkimusmetodologiset valmiudet huonoiksi eikä tutki-

mustietoa osata hakea. Tuki ja kannustava ilmapiiri ovat tämän suhteen merkittävässä 

asemassa. Korkeammin koulutetuilla tai vastavalmistuneilla on tutkimustiedon käyttöä 

ajatellen paremmat valmiudet sekä tämän tutkimuksen valossa että Ahosen ja Liikasen 

(2010b) mukaan. Näin ollen olisi tärkeää, että tällaiset työntekijät toisivat oman panok-

sensa työyhteisön hyväksi ja tukisivat avointa ja myönteistä ilmapiiriä tutkimustiedon 

käyttöä kohtaan. Se saattaisi lisätä myös muiden työntekijöiden motivoituneisuutta ja 

innostuneisuutta. Toisaalta on osoitettu, että tutkimukseen osallistuminen tai tutkimus-

tiedon käytön asteen vähäisyys voi osittain selittyä itseluottamuksen puutteesta (Ooi 

ym. 2012). Tähän liittyen vastavalmistuneiden kohdalla on havaittu, että he eivät uskal-

la kovinkaan helposti kyseenalaistaa olemassa olevia käytänteitä tai tuoda omaa osaa-

mistaan esille (Elliott ym. 2009). Tuen merkitys nousee merkityksellisemmäksi varsin-

kin vastavalmistuneiden kohdalla, joiden valmiudet tutkimustiedon käyttöön olisivat 

hyvät, mutta itseluottamusta puuttuu. Yhteisöllisyyttä voisi lisätä myös tutkimusklubi-

toiminnalla, jota Kleinbell (2002) sekä Luby ym. (2006) ovat tuoneet esille. Näin voitai-

siin yhdessä kokoontua tutkimustiedon pariin ja arvioida sen hyödynnettävyyttä käytän-

nön työlle. Lisäksi se mahdollisesti pienentäisi tieteellisen tutkimuksen ja käytännön vä-

listä kuilua vakiintuessaan toimintatavaksi. 

 

Elliott ym. (2009) tuovat esille, että sukupuoli, koulutustausta, hyvät suhteet terveyden-

huoltotiimissä sekä opetussairaaloissa työskentely ovat ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

tutkimustiedon käyttöön työssä. Miehet esimerkiksi suhtautuvat positiivisemmin tutki-

mustiedon käyttöön osana omaa työtä. (Elliott ym. 2009.) Koulutustaustan merkitystä 
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tuovat esille myös Ahonen ja Liikanen (2010b), jonka mukaan korkeammin koulu-

tuetuilla on paremmat edellytykset näyttöön perustuvan radiografian toteutumiseen. 

Tämä tutkimus tukee edellä esitettyjen tutkimusten tuloksia. Koulutustaustalla on tämän 

tutkimuksen valossa merkittävä vaikutus tutkimustiedon käytössä. Käyttövalmiudet 

ovat sitä paremmat, mitä enemmän kouluttaudutaan. Elliottin ym. (2009) esille tuomaa 

seikkaa sukupuolen vaikutuksesta tukee tämäkin tutkimus. Miehet kokevat muita to-

dennäköisemmin tutkimustiedon käytön valmiudet paremmiksi. Samansuuntaisia tulok-

sia on saanut myös Ahonen ja Liikanen (2010b). Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liit-

tyen voisi ajatella, että miehillä on parempi itseluottamus. Näin ollen voidaan päätellä, 

että miehet eivät koe tarvitsevansa tai ole niin riippuvaisia muiden tuesta tutkimustiedon 

käytön suhteen.  

 

Aiemmista tutkimuksista mielenkiintoisena esille nousevana tutkimustiedon käyttöä hi-

dastavana tekijänä ilmenee hierarkia organisaatiossa, mikä vallitsee etenkin sairaala-

maailmassa. Käytännöt usein pohjautuvat vanhaan tietoon ja niitä pitäisi kriittisesti pys-

tyä arvioimaan. Kuitenkin jäykissä ja byrokraattisissa organisaatioissa esiintyy lähes ai-

na muutosvastarintaa, jonka vuoksi muutokset vaativat pitkäjänteisyyttä. (Elliott ym. 

2009, Hafslund 2008, Josefsson ym. 2012, Mensik 2011, Nurmela 2002, Ooi ym. 2012, 

Williams 2012.) Hierarkia voi olla yksi syy miksi näyttöön perustuva radiografia ei ole 

niin vakiintunutta kuin se voisi olla, vaikka suhtautuminen yksilötasolla tutkimustietoa 

kohtaan olisi muuttunut ajansaatossa positiivisempaan suuntaan. Tässäkin tutkimukses-

sa tuloksista käy ilmi, että hierarkia ja yleinen muutosvastarinta koetaan tutkimustiedon 

käyttöä estävänä tekijänä. Omat mahdollisuudet yksilötasolla kehittämisen suhteen näh-

dään heikoiksi. Työkulttuuria pitäisi pystyä saattamaan avoimempaan suuntaan ja hie-

rarkiaa pyrittävä rikkomaan. Auktoriteetilla on vahva merkitys tutkimustiedon käytön 

estävänä tekijänä työympäristössä (Elliott ym. 2009, Ooi ym. 2012). On vaikea pyrkiä 

kyseenalaistamaan asioita, jos työyhteisö on vahva eikä yksittäistä kriittisyyttä arvosteta 

(Nurmela 2002). Hierarkia vaikuttaa laajemminkin kuin yksilötasolla tutkimustiedon 

käyttöön. Oman ammatti-identiteetin tunnustaminen voi olla heikkoa juurikin vallitse-

van hierarkian vuoksi (Williams 2012). Tämän vuoksi oman tieteenalan tunnustaminen 

ja profiilin nostaminen voi jäädä alhaiselle tasolle.  

 

Tutkimustiedon käyttöön vaikuttavat työntekijän oma persoonallisuus ja motivaatio. 

Myöskään tutkimustiedon omaksuminen osaksi omaa työtä ei ole niin itsestään selvyys, 
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vaikka se osoitettaisi selvästi kuuluvan osaksi työnkuvaa. (Williams 2012.) Näin ollen 

voisi todeta, että työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on suurempikin merki-

tys tutkimustiedon käyttöön liittyen kuin aiemmin edellä mainituilla tekijöillä. Mielen-

kiintoisen näkökulman tähän antaa Scutt (2004), jonka tutkimuksessa osallistuneiden 

tutkimusaktiviteetti vaihtelee, vaikka koulutustaustat, uralla eteneminen ja taustatekijät 

olisivat samat. Tämä tukee myös tässä tutkimuksessa saatua yllättävää tulosta, että mer-

kittävin tekijä kuitenkin olisi henkilökohtainen motivaatio ja suuntautuneisuus. Usein 

tutkimuksesta puhuttaessa tuodaan esille vain tutkimustiedon käytön estäviä tekijöitä, 

mutta ratkaisu- tai parannusehdotuksia tähän ei osata antaa (Williams 2012). Tämän tut-

kimuksen valossa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen tuotiin esille myös henkilö-

kohtaiset voimavarat sekä jatkuva kiire. Näin ollen väsyneenä yleinen seurustelu koe-

taan mielekkäämpänä kuin ammatillinen kehittäminen silloin, kun ei ole kiirettä kliini-

seen työhön liittyen. Näyttöön perustuvan radiografian vakiinnuttaminen osaksi työkult-

tuuria vaatii myös yksittäiseltä työntekijältä motivaatiota ja itseohjautuvuutta organisaa-

tion tuen lisäksi. 

 

Edellä esitettyjen näkemyksien perusteella olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon 

merkitystä on loppujen lopuksi työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Toki kol-

legoiden ja organisaation tuki, tutkimustiedon käyttöön ohjattavat resurssit sekä tutki-

mustiedon käytön valmiuksien parantaminen edistäisivät tutkimustiedon käyttöä, mutta 

takaako näiden ympäristötekijöiden luominen välttämättä näyttöön perustuvan radiogra-

fian toteutumista. Kokonaisuus rakentuu useista palasista ja näyttöön perustuva radio-

grafia toteutuakseen vaatii koko toimintakulttuurin uudistamista niin koulutuksesta läh-

tien aina työelämään saakka. Vaikka tähän prosessiin liittyvä malli onkin varsin laaja ja 

moniulotteinen, tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan tutkimustiedon käyttöön liit-

tyviin ilmiöihin ja asiaa tarkasteltiin sen valossa, miten tästä näkökulmasta näyttöön pe-

rustuva radiografia voisi toteutua. Positiivista kuitenkin on, että suhtautuminen ja asen-

teet tutkimustietoa kohtaan näyttäytyvät yllättävänkin positiivisessa valossa. Näin ollen 

näyttöön perustuvan radiografian toteutuminen tulevaisuudessa ei ole mahdoton ajatus. 
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Tästä tutkimuksesta voidaan nostaa esille seuraavanlaisia johtopäätöksiä: 

 

1. Röntgenhoitajien asenteet ja suhtautuminen tutkimustietoa kohtaan ovat hyvin 

positiiviset. 

2. Röntgenhoitajien valmiudet tutkimustiedon käyttöön koetaan puutteellisiksi, jo-

ka voi osaltaan hidastaa näyttöön perustuvan radiografian toteutumista. 

3. Miehet sekä vastavalmistuneet röntgenhoitajat arvioivat tutkimustiedon käyttöön 

liittyvät valmiutensa paremmiksi. 

4. Röntgenhoitajat eivät koe saavansa riittävästi tukea tutkimustiedon käytössä kol-

legoilta, johdolta tai muilta ammattiryhmiltä. 

5. Henkilökohtaiset ominaisuudet kuten esimerkiksi työntekijän oma motivaatio ja 

suuntautuneisuus tutkimustiedon käyttöön nousivat röntgenhoitajien arvioimana 

erityisen merkityksellisiksi vaikuttaviksi tekijöiksi. 

6. Yliopistotutkinnon suorittaminen sekä tieteellisten tutkimusten lukeminen va-

paa-ajalla näyttäisivät lisäävän tutkimustiedon käyttöä röntgenhoitajan työssä.  

7. Tieteellinen tutkimus ja käytäntö nähdään vielä toisistaan irrallisina asioina, joka 

on este näyttöön perustuvan radiografian toteutumiselle. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset näkökulmat 

 

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin luotettavuuteen (Metsä-

muuronen 2003, Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkimuksessa käytettävä 

mittari on osa Ahosen ja Liikasen (2010) kehittämää mittaria, joten sen käyttöä on osal-

taan testattu aiemmin, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi käytettävä mittari 

esitestattiin vielä ennen käyttöä, jolla pyrittiin myös lisäämään tutkimuksen luotetta-

vuutta. Ennen esitestausta mittari käytettiin vielä tiedekunnan sovellussuunnittelijalla, 

joka antoi kommentteja mittarin sisällöstä tulosten analyysia varten sekä sen viemisestä 

verkkokyselyn muotoon. Esitestaukseen valittiin kliinisessä työssä olevia röntgenhoita-

jia sekä akateemisessa koulutuksessa olevia röntgenhoitajia. Näin ollen mittaria saatiin 

esitestattua useasta näkökulmasta. Esitestauksen perusteella mittaria muokattiin, mikä 

on osoitus esitestauksen hyödyllisyydestä. Tutkimukseen on pyritty valitsemaan suh-

teellisen suuri otoskoko, jotta saataisiin kattava aineisto, koska vastausprosentti verkko-

kyselyissä on tutkimuksissa todettu jäävän pieneksi (Heikkilä ym. 2008). Näin estetään 

jakauman vinoutuminen (Oliver & Mahon 2005b). Tässä tutkimuksessa vastausprosen-
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tiksi saatiin uusintakyselyn jälkeen 50,6 % (N = 220), jonka katsotaan olevan erittäin 

hyvä verkkokyselyn vastausprosentiksi.  

 

Käytetystä mittarista osa muodostui Likert-asteikolla arvioitavista väittämistä. Näin ol-

len tutkimuksen reliabiliteetin kannalta ja mittarin sisäisen johdonmukaisuuden arvioi-

mista varten laskettiin summamuuttujille Cronbachin alfa-kertoimet, jotka perustuvat 

väittämien välisiin korrelaatioihin sekä väittämien lukumääriin mitattavasta summa-

muuttujasta. Cronbachin alfa-kertoimen avulla voidaan arvioida kuinka hyvin väittämät 

kykenevät mittaamaan muodostettua summamuuttujaa. Mitä suurempi Cronbachin alfa-

kertoimen arvo on, sitä yhtenäisemmäksi voidaan katsoa mittarin sisäisen johdonmukai-

suuden olevan. Sisäisen johdonmukaisuuden mitattavasta ilmiöstä katsotaan olevan riit-

tävä, kun kerroin ylittää arvon 0,7. (Polit & Beck 2008, Rattray & Jones 2007, Santos 

1999.) Tässä tutkimuksessa lasketut Cronbachin alfa-kertoimet ylittävät kaikkien mitat-

tujen summamuuttujien osalta arvon 0,7 ja joissakin summamuuttujissa päästään hyvin 

lähelle arvoa 1. Tämän perusteella käytetyn mittarin sisäinen johdonmukaisuus on yhte-

nevä ja näin ollen se parantaa tutkimuksen reliabiliteettia.  

 

Tutkimuksessa taustatekijöiden yhteyksiä tutkimustiedon käyttöön analysoitiin sekä 

summamuuttujatasolla yleisemmin että yksittäisten väittämien tasolla. Näin saatiin kar-

toitettua summamuuttujatason tietoa, mikä antaa yleiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä ja sen 

yhteydestä taustatekijöihin, millä oli merkitystä tutkimustulosten vertailtavuuden kan-

nalta aiempaan tutkimustietoon. Yksityiskohtaisemmasta tarkastelusta saatiin tämän 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia yksityiskohtia esille.  

 

Verkkokyselyn on teknisesti toimittava moitteettomasti, jotta vältytään mahdolliselta 

kadolta. Ahosen ja Liikasen (2010a, 2010b) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

sähköinen kysely pystytään toteuttamaan sairaalaympäristössä. Tässä tutkimuksessa 

verkkokyselyyn käytettiin varmennettua linkkiä, joka lisää tietojen siirron ja käsittelyn 

turvallisuutta suojatun yhteyden yli. Ainoastaan yhden sairaalan kohdalla jouduttiin 

käyttämään julkista linkkiä, koska varmennettu linkki ei toiminut sairaalan tietojärjes-

telmän turvajärjestelmien vuoksi. Tämä tuli ilmi, kun osastonhoitaja testasi kyselyn ky-

seisessä sairaalassa ennen kyselyn lähettämistä röntgenhoitajille. Lisäksi röntgenhoita-

jilla ammattitaitonsa puolesta oletetaan olevan hyvät tietotekniset valmiudet vastata 

verkkokyselyyn. Sähköisen kyselyn etu on myös siinä, että tulokset kirjataan koneelle, 
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joka edesauttaa epäselvien, hylättävien vastausten minimointia. Lisäksi verkkokysely-

lomakkeen kysymyksiin voidaan määrittää asetus, joka pakottaa vastaamaan kysymyk-

seen ennen kyselyn lähettämistä takaisin, joten tällä asetuksella saatiin tyhjien vastaus-

ten määrä minimoitua, joka lisää tulosten luotettavuutta. Ainoastaan avoimeen kysy-

mykseen ei pakotettu vastaamaan, koska se olisi voinut pienentää vastaajien määrää. 

Kovin moni ei ollut vastannut avoimeen kysymykseen. Kysymyksellä saatiin kuitenkin 

esille asioita, jotka tukivat aiempien kysymyksien vastauksia. Lisäksi sillä saatiin esille 

sellaisia asioita, joita tutkija ei ollut aiemmissa kysymyksissä huomioinut. Analysointi-

vaiheen syöttövirheitä voitiin vähentää sähköisen kyselyn avulla, koska tiedot saadaan 

syötettyä suoraan tietokannasta SPSS –ohjelmaan. 

 

Yhteyshenkilöinä kyselyn jakamiseen sähköpostin välityksellä käytettiin osastojen osas-

tonhoitajia, koska heillä oli paras mahdollisuus tavoittaa osaston röntgenhoitajat. Yh-

teyshenkilöiden yhtenäisellä ohjeistuksella ja henkilökohtaisella yhteydenotolla pyrittiin 

takaamaan, että kysely välittyy varmasti eteenpäin. Lisäksi yhteyshenkilöitä kannustet-

tiin motivoimaan henkilökuntaa vastaamaan kyselyyn. Kysely pyrittiin ajoittamaan si-

ten, että ajankohta ei osuisi mahdollisten kiireisimpien lomakausien yhteyteen, jolloin 

kato ei muodostuisi kovin suureksi. Tämä huomioitiin myös uusintakyselyä tehtäessä. 

Vastausaikaa pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyenä, jotta asiaan paneuduttaisiin 

heti eikä kyselyn vastaamista unohdettaisi. Lisäksi mittarin esitestauksen perusteella 

kartoitettiin sitä kuinka kauan kyselyyn vastaamiseen meni aikaa ja näin ollen voitiin 

antaa aika-arviota varsinaiseen tutkimukseen osallistuville, joka myös voi vaikuttaa ky-

selyyn vastaamiseen. Yhdyshenkilön käyttö takaa myös sen, että tutkittavat eivät mis-

sään vaiheessa ole yhteydessä tutkijaan, joten anonymiteetti paranee. Vastaukset tallen-

tuivat tietokantaan ilman kyselyyn vastanneen tietoja, joten vastaajien henkilöllisyys ei 

missään tapauksessa tule tutkijan tietoon. Tämä on oleellinen asia tarkasteltaessa tutki-

muksen eettisiä näkökulmia (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998). 

 

Tutkimuksen suorittamiseen haettiin asianmukaiset tutkimusluvat kaikilta tutkimukseen 

osallistuvilta organisaatioilta. Jokaisella organisaatiolla käytännöt tutkimusluvan hake-

mista varten vaihtelivat, joten tähän tutkimukseen ei ole liitteeksi laitettu erillisiä tutki-

muslupahakemuksia. Lisäksi näin ollen taataan organisaatioiden anonymiteettisuoja, 

mikä on tutkimuksen eettisyyden kannalta tärkeä huomioida (Paunonen & Vehviläinen-

Julkunen 1998). Röntgenhoitajat saivat kirjallisen saatteen kyselylomakkeen yhteydes-
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sä, jossa oli myös tutkijan yhteystiedot. Kyseisessä saatteessa avattiin tutkimustiedon 

käsitettä, jolla pyrittiin varmistamaan se, että vastaajat käsittävät tutkimustiedon tämän 

tutkimuksen kontekstissa yhteneväisesti. Tällä on merkitystä tutkimuksen luotettavuu-

den kannalta. Kyselyyn ei kysytä erillistä suostumusta vaan kyselyyn vastaaminen tul-

kittiin suostumukseksi osallistua tutkimukseen, koska kyselyyn vastaaminen oli täysin 

vapaaehtoista. Lisäksi kyselyyn vastaaminen oli mahdollista keskeyttää milloin vain. 

Tutkimukseen osallistuneiden kannalta keskeisintä on, että siihen osallistuminen on va-

paaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää koska tahansa tutkimuksen osallistuneen 

puolelta (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998). Tiedot tallentuvat tietokantaan vas-

ta sitten, kun vastaaja tallettaa tiedot erillisellä painikkeella. Aineistot tallentuivat palve-

limelle, joka on Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen käytössä. Aineisto hävitet-

tiin tutkimuksen valmistuttua.  

 

Tutkimuksiin liittyy usein rajoituksia, jotka ovat hyvä tuoda ilmi luotettavuuden arvioi-

misessa. Tutkija ei ole voinut tietää kuinka kiireellä röntgenhoitajat ovat kyselyyn vas-

tanneet, jolla on vaikutusta siihen kuinka kyselyyn on paneuduttu. Näin ollen työpaikan 

mahdollinen kiire on voinut vaikuttaa vastausten laatuun. Pohdittavaksi myös jää onko 

kysymyksien sisällöt ymmärretty oikein, koska tieteellinen termistö voi olla hankala 

ymmärtää. Tästä viestii osaltaan kyselyssä olleen avoimen kysymyksen vastaukset. Tä-

män ilmiön tarkasteluun liittyy myös Likert-asteikolla kysytyt mielipideväittämät, joista 

vaihtoehto ”en osaa sanoa” jätettiin tietoisesti pois. Syy poisjättämiseen oli siinä, että 

sillä vältettäisiin kyselyyn vastaajien mahdollisuus käyttää tätä vaihtoehtoa, mikä olisi 

kiireessä ollut helppo vastausvaihtoehto – etenkin käsiteltävän aiheen ymmärtämättö-

myys olisi voinut lisätä tämän vaihtoehdon käyttöä. Tutkimustulosten perusteella voitiin 

huomata, että ääripäitä vastausmahdollisuuksissa käytettiin vähemmän, jonka vuoksi 

vastausvaihtoehdot yhdistettiin ”samaa mieltä” ja ”eri mieltä” oleviin luokkiin analyysi-

vaiheessa. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli ilmiön kartoittaminen yleisellä tasolla. Lisäksi mittarilla 

saatiin esille subjektiivinen näkökulma. Tutkimuksen tarkoitukseen liittyen ilmiötä ylei-

sesti kartoittava tutkimus ja kyseinen näkökulma ovat riittävät. Kiinnostavaa olisi tar-

kemmin selvittää jatkossa tutkimustiedon käytön eri osa-alueita esimerkiksi eksakteilla 

kysymyksillä miten erilaiset tieteelliset termit käsitetään tai millaiset todellisuudessa 

ovat käyttövalmiudet.  
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6.3 Tutkimustulosten merkitys ja jatkotutkimushaasteet 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksen suunnitteluun se-

kä perus- että täydennyskoulutuksessa – erityisesti tiedonhakutaitojen ja tutkimustulos-

ten arviointitaitojen vahvistamiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää myös näyttöön perus-

tuvan radiografian vakiinnuttamiseksi osaksi työkulttuuria, joka vaatii organisaatiomuu-

toksia sekä koulutuksessa että työympäristöissä. Tämän tutkimuksen tulokset antavat 

viitteitä sille kuinka toimintamalleja muuttamalla voisi näyttöön perustuvan radiografi-

an toteutumista edesauttaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi uudet toimenkuvat tutki-

mukseen perehtyneistä röntgenhoitajista, tutkimusklubitoiminta ja johdon tuen merki-

tyksen tunnustaminen. Esimerkiksi ajan käytön järjestäminen työssä tutkimustiedon ha-

kemista ja lukemista varten voisi olla merkityksellistä tämän tutkimuksen perusteella 

näyttöön perustuvan radiografian kannalta. Röntgenhoitajien asenteet näyttäytyvät posi-

tiivisessa valossa, joten tätä olisi tärkeä pystyä hyödyntämään. Lisäksi koulutuksen 

muuttaminen näyttöperusteiseksi voisi edesauttaa pitkällä välillä näyttöön perustuvan 

radiografian toteutumista. 

 

Tässä tutkimuksessa saatiin kartoitettua yleisellä tasolla röntgenhoitajien suhtautumista, 

käyttövalmiuksia ja näkemyksiä tutkimustiedon käyttöön. Jatkossa olisi mielenkiintoista 

paneutua eri osa-alueisiin tarkemmin, jolloin saataisiin seikkaperäisempää tietoutta il-

miöön liittyen. Etenkin olisi mielenkiintoista tietää miksi tieteellinen tutkimus ja käy-

tännön työ koetaan vielä olevan niin kaukana toisistaan, koska tässä tutkimuksessa sel-

västi huomattiin tällaista ilmiötä esiintyvän. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää asen-

teita tarkemmin, että minkälainen arvostus röntgenhoitajilla on omaa tieteenalaa koh-

taan.  

 

Kriittiseen ajatteluun liittyvät lähikäsitteet ovat ominaisuuksia, joita näyttöön perustu-

vassa radiografiassa tarvitaan – etenkin reflektiivisyys ja tieteellinen ajattelu. Olisi mie-

lenkiintoista tutkia kriittisen ajattelun käsitettä tarkemmin ja mahdollisesti saada selville 

miten kriittistä ajattelua voisi mitata röntgenhoitajien kompetenssina. Kuten esimerkiksi 

minkälaiset ovat kriittisen ajattelun eri osa-alueet röntgenhoitajilla ja millaiset valmiu-

det röntgenhoitajilla on kriittisen ajattelun toteuttamiseen. Tähän aiheeseen liittyen voisi 

yhdistää myös kasvatustieteellisen näkökulman. Jatkossa voisi tutkia röntgenhoitajien 
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näkemystä itsestään elinikäisenä oppijana ja omasta motivaatiosta. Näin ollen päästäi-

siin lähemmäksi röntgenhoitajien minäkäsitykseen kiinni, joka osaltaan vaikuttaa omaan 

ammatti-identiteettiin ja on tärkeä oman ammatin ja tieteenalan tunnustamisessa. Tämän 

lähtökohdan pohjalta voisi röntgenhoitajia tukea oikeaan suuntaan jo opiskeluajoista 

lähtien tutkimusorientoituneeseen työotteeseen ja itseohjautuvuuteen. Tämänkin tutki-

muksen valossa kuitenkin saatiin viitteitä siitä, että röntgenhoitajien henkilökohtaisilla 

ominaisuuksilla koetaan olevan merkittävä vaikutus tutkimustiedon käyttöön liittyen, 

joten kasvatustieteellinen lähestymistapa tähän ilmiöön voisi tuoda arvokasta lisätietoa.  
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Liitetaulukko 10. Tutkimustiedon käytön edistävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien 
arvioimana 

Työkavereiden tuki edistää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 4 1,8 
vähän merkitystä 15 6,8 
jonkin verran merkitystä 72 32,7 
merkitsevä 71 32,3 
erittäin merkitsevä 58 26,4 
 

Lähiesimiesten ja/tai johdon tuki edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 7 3,2 
vähän merkitystä 14 6,4 
jonkin verran merkitystä 39 17,7 
merkitsevä 90 40,9 
erittäin merkitsevä 70 31,8 
 

Tiedon hakuun varattu aika edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 6 2,7 
vähän merkitystä 12 5,5 
jonkin verran merkitystä 25 11,4 
merkitsevä 90 40,9 
erittäin merkitsevä 87 39,5 
 

Kielitaito edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 2 0,9 
vähän merkitystä 5 2,3 
jonkin verran merkitystä 16 7,3 
merkitsevä 84 38,2 
erittäin merkitsevä 112 50,9 
 

Kiinnostus edistää tutkimustiedon käyttöä 
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 2 0,9 
vähän merkitystä 5 2,3 
jonkin verran merkitystä 9 4,1 
merkitsevä 60 27,3 
erittäin merkitsevä 143 65 
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Tutkimustiedon saatavuus (esim. pääsy tietokantoihin, lehtien saatavuus 
työpaikalla) edistää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 4 1,8 
vähän merkitystä 3 1,4 
jonkin verran merkitystä 18 8,2 
merkitsevä 80 36,4 
erittäin merkitsevä 114 51,8 
 

Tiedonhakutaidot edistävät tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 3 1,4 
vähän merkitystä 7 3,2 
jonkin verran merkitystä 18 8,2 
merkitsevä 87 39,5 
erittäin merkitsevä 102 46,4 
 

Tutkimustiedon arviointitaidot edistävät tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 4 1,8 
vähän merkitystä 9 4,1 
jonkin verran merkitystä 30 13,6 
merkitsevä 94 42,7 
erittäin merkitsevä 82 37,3 
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Liitetaulukko 11. Tutkimustiedon käytön estävien tekijöiden merkitsevyys röntgenhoitajien 
arvioimana 

Ajanpuute estää tutkimustiedon käyttöä 
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 1 0,5 
vähän merkitystä 10 4,5 
jonkin verran merkitystä 31 14,1 
merkitsevä 89 40,5 
erittäin merkitsevä 89 40,5 
 

Kiinnostuksen puute estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 6 2,7 
vähän merkitystä 7 3,2 
jonkin verran merkitystä 31 14,1 
merkitsevä 79 35,9 
erittäin merkitsevä 97 44,1 
 

Kielitaidon puute estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 5 2,3 
vähän merkitystä 19 8,6 
jonkin verran merkitystä 41 18,6 
merkitsevä 83 37,7 
erittäin merkitsevä 72 32,7 
 

Tiedonhakutaitojen puute estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 5 2,3 
vähän merkitystä 12 5,5 
jonkin verran merkitystä 55 25,0 
merkitsevä 79 35,9 
erittäin merkitsevä 68 30,9 
 

Tuen puute (esim. kollegoiden, lähiesimiesten, ylemmän johdon tuki) 
estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 5 2,3 
vähän merkitystä 19 8,6 
jonkin verran merkitystä 56 25,5 
merkitsevä 88 40,0 
erittäin merkitsevä 50 22,7 
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Tutkimustiedon saatavuuden puute estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 3 1,4 
vähän merkitystä 22 10 
jonkin verran merkitystä 54 24,5 
merkitsevä 74 33,6 
erittäin merkitsevä 66 30 
 

Vaikeus arvioida tutkimustietoa (mm. tilastollisten menetelmien huono 
tuntemus) estää tutkimustiedon käyttöä  
 

n % 

ei lainkaan merkitsevä 5 2,3 
vähän merkitystä 17 7,7 
jonkin verran merkitystä 58 26,4 
merkitsevä 84 38,2 
erittäin merkitsevä 53 24,1 
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Liitetaulukko 12. Taustatekijöiden tilastollisesti merkittävät yhteydet tutkimustiedon käyttöön. 

Väittämä p -arvo Tilastollisesti merkittävä ero 

Keskustelen tutkimustiedosta 
esimieheni kanssa 
 

0,025 Todennäköisemmin esimiehen 
kanssa keskustelivat yli 40 –
vuotiaat työntekijät. 

0,003 Todennäköisemmin esimiehen 
kanssa keskustelivat 
työntekijät, joilla oli yli 10 
vuotta työkokemusta. 

0,018 Todennäköisemmin esimiehen 
kanssa keskustelivat 
osastonhoitajat. 

0,005 Todennäköisemmin esimiehen 
kanssa keskustelivat 
yliopistotutkinnon suorittaneet. 

0,003 Todennäköisempää oli, että 
vastavalmistuneet eivät 
keskustelleet esimiehen kanssa. 

Keskustelen tutkimustiedosta 
ohjaamieni opiskelijoiden 
kanssa 

0,011 Todennäköisemmin 
opiskelijoiden kanssa 
keskustelivat 
yliopistotutkinnon suorittaneet. 

Keskustelen tutkimustiedosta 
käytännön harjoittelua 
ohjaavien opettajien kanssa 

0,000 Todennäköisemmin 
harjoittelua ohjaavien 
opettajien kanssa keskustelivat 
yliopistotutkinnon suorittaneet. 

Saan riittävästi tukea ja 
rohkaisua tutkimustiedon 
käyttämiseen muilta 
ammattilaisilta  

0,010 Osastonhoitajat kokivat muita 
todennäköisemmin saavansa 
tukea muilta ammattilaisilta. 

Saan riittävästi tukea ja 
rohkaisua yksikköni tai alani 
johdolta tutkimustiedon 
käyttämiseen 

0,012 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat saavansa muita 
todennäköisemmin tukea 
johdolta. 

Osaan hyödyntää 
tutkimustietoa työssäni 

0,048 Vastavalmistuneet kokivat 
muita todennäköisemmin 
osaavansa hyödyntää 
tutkimustietoa työssään. 

0,001 Miehet kokivat naisia 
todennäköisemmin osaavansa 
hyödyntää tutkimustietoa 
työssään. 

0,038 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat todennäköisemmin 
osaavansa hyödyntää 
tutkimustietoa työssään. 

Tiedonhakutaitoni ovat riittävät 
tutkimustiedon hakemiseen 

0,029 Miehet kokivat naisia 
todennäköisemmin omat 
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tiedonhakutaitonsa riittäviksi. 
0,038 Yliopistotutkinnon suorittaneet 

kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
tiedonhakutaitonsa riittäviksi. 

0,003 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
tiedonhakutaitonsa 
riittämättömiksi. 

Kielitaitoni on riittävä 
tutkimustiedon käyttämiseen 

0,000 Miehet kokivat naisia 
todennäköisemmin oman 
kielitaitonsa riittäväksi. 

0,002 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat muita 
todennäköisemmin oman 
kielitaitonsa riittäväksi. 

0,003 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet kokivat muita 
todennäköisemmin 
kielitaitonsa riittämättömäksi. 

Koen, että minulla on 
perustiedot tieteellisen 
tutkimuksen tekemisestä 

0,001 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat muita 
todennäköisemmin omaavansa 
perustiedot tieteellisen 
tutkimuksen tekemisestä. 

0,000 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
perustiedot huonommaksi. 

Tunnen hyvin oman alani 
tutkimustiedon 

0,000 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
tunsivat muita 
todennäköisemmin oman 
alansa tutkimustiedon. 

0,014 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet eivät muita 
todennäköisemmin tunne hyvin 
oman alansa tutkimustietoa. 

Tietoni tutkimusmenetelmistä 
ovat riittävät tutkimustiedon 
käyttämiseen 

0,003 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
tietonsa tutkimusmenetelmistä 
riittäviksi.  

0,000 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
tietonsa tutkimusmenetelmistä 
riittämättömiksi. 

Tilastomenetelmien 
tuntemukseni on riittävä 

0,000 Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kokivat muita 
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tutkimustiedon käyttämiseen todennäköisemmin omat 
tietonsa tilastomenetelmistä 
riittäviksi. 

0,000 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet kokivat muita 
todennäköisemmin omat 
tietonsa tilastomenetelmistä 
riittämättömiksi. 

Käytän vapaa-aikaani 
tutkimustiedon hakemiseen tai 
lukemiseen 

0,000 Opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet hakivat tai lukivat 
muita vähemmän 
tutkimustietoa vapaa-ajallaan. 

0,024 Yli 10 vuotta työssä olleet 
hakivat tai lukivat muita 
vähemmän tutkimustietoa 
vapaa-ajallaan. 

0,020 Vastavalmistuneet hakivat tai 
lukivat tutkimustietoa muita 
todennäköisemmin vapaa-
ajallaan. 

0,003 Osastonhoitajat hakivat tai 
lukivat tutkimustietoa muita 
todennäköisemmin vapaa-
ajallaan. 

0,000 Henkilöt, jotka olivat saaneet 
tieteellisen tutkimuksen 
tekemiseen liittyvää 
koulutusta, hakivat ja lukivat 
muita todennäköisemmin 
vapaa-ajallaan tutkimustietoa. 
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