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Tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla hoitotyöntoimintoja ja hoitotilanteita liittyen potilaan 
kliiniseen vointiin ja hoitoon Oulu-hoitoisuusluokituksen osa-alueilla 
natiivikuvantamistutkimuksessa röntgenhoitajien kuvaamina. Tutkimuksen tavoite on 
saada kuvantamistutkimuksiin hoitoisuusluokitus, jonka avulla voidaan suunnitella 
kuvantamisyksikön henkilökunnan tarkoituksenmukaista resursointia eri työpisteiden ja 
työvuorojen kesken. Tutkimuksen lähestymistapa on deduktiivinen ja tutkimus on 
laadullinen. Aineisto on kerätty ryhmähaastattelulla (20 röntgenhoitajaa) ja työstettiin 
delfi- tekniikkaa soveltaen.   
 
Tulosten mukaan hoitoisuudessa ilmeni potilaisiin liittyviä, tutkimuksen kulun kannalta 
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käsitys ”vähiten apua tarvitsevan potilaan” hoidon tarpeista. Potilaan hoidon vaativuus 
lisääntyi avustajien määrän kasvaessa, tutkimushuoneiden vaihdoissa ja potilaan 
sairauden edellyttämässä kiireellisessä työskentelyssä. 
 
Tutkimus tuottaa tietoa kuvantamisen hoitoisuusluokituksen informaation lisäämiseen. 
Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä kuvantamisen tarpeita vastaavaa 
hoitoisuusluokittelua, joka huomioi myös potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa 
merkittävät ”pikku seikat”.  
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Louhivuori, Ulla:  Patient care intensity classification in native x-
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The purpose of the study was to describe nursing activities and nursing situations in 
relation to patients’ clinical status and care in the domains of the Oulu Patient 
Classification in native x-ray examinations as described by radiographers. The aim of 
the study is to draw up a patient care intensity classification for imaging studies. The 
classification would facilitate appropriate allocation of staff resources between different 
workstations and shifts at the imaging unit. The study is qualitative and uses a deductive 
approach. The data were collected with a group interview (20 radiographers) and 
analysed using the Delphi technique.  
 
Based on the results, issues were identified in patient care intensity that were related to 
patients and had a significant effect on the course of the examination, such as impaired 
vision or hearing, personal needs, or arrangements required by the patient’s cultural 
background, which should be indicated in the patient care intensity classification. The 
information included in the referrals was considered as insufficient factors affecting the 
patient's clinical status and implementation of the examination. One of the key findings 
was the uniform opinion in all domains on the care needs of the "patient requiring the 
least amount of help". The demands of patient care increased as the number of assistants 
increased, with change of examination rooms, and with urgent work required by the 
patient's illness. 
 
The results of the study will add to the information on patient care intensity 
classification. The results may be utilised in developing patient care intensity 
classification for the needs of imaging examinations that also takes into account the 
significant "little things" in evaluating the patients’ need for care.  
 
Keywords: OPC (Oulu Patient Classification), imaging examination, classification, 
radiographer 
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1 JOHDANTO  
 

Radiografia kuuluu erikoissairaanhoidossa tukipalveluihin, kuten bioanalyytikkojen ja 

fysioterapeuttienkin työ, kaikki välttämättömiä potilaan hoitoketjussa. Hoitoketju on 

työkalu, jolla määritellään terveydenhuollon ja sosiaalitoimen eri toimijoiden työnjako 

ja yhteistyö potilaan sairauden tai terveysongelman hoidossa (PSHP:n Hoitoketjuopas, 

2015). Nuutisen (2000) mukaan hoitoketju on perinteisesti ollut perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon sopimusta moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Kuvantamistutkimuksessa tarvitaan sekä potilaan mukanaoloa että yhteistyötä 

röntgenhoitajan kanssa tutkimuksen onnistumiseksi. Potilaan tarvitsemaa apua 

röntgenhoitajalta kutsutaan hoitoisuudeksi (Fagerström 1999, Pulkkinen 2000). 

Hoitoisuus ilmenee kuvantamisessa toisin kuin vuodeosastolla, jossa potilaan hoidon ja 

avuntarve voi kuulua vaativampaan hoitoisuusluokkaan kuin kuvantamisessa (vrt. 

Kaustinen 2011:57). Radiografian mieltäminen osaksi potilaan hoitoketjua, sen 

omaleimaisuuden esiin tuominen ja liittäminen organisaation käyttämään 

kustannuslaskentaan, edellyttää potilaiden hoitoisuuden määrittämistä myös 

kuvantamistutkimuksissa. 

 

Kustannusten voimakas nousu on lisännyt tuotteistamisista myös terveydenhuoltoon 

(Ollikainen 2006). Valtionosuusuudistus mahdollisti kuntia yksityisten palvelujen 

käyttämiseen ns. ostopalveluina. Se loi sairaaloihin tarpeen tuotteistaa ja hinnoitella 

tehtävät (Oulasvirta 1996, 161, Pulkkinen 2000). Hinnoittelua on yritetty kehittää 

monella tavalla ja sen myötä potilaiden hoitoisuuden tarpeen arviointiin on tuotu uusia 

tarkastelunäkökohtia hallinnon ja talouden piiristä (Ollikainen 2006). Potilaiden 

hoitoisuuden arviointi objektiivisesti ja vertailukelpoisesti on osoittautunut 

haasteelliseksi ja kehittelyä vaativaksi (Kaustinen 2011:108). Kustannusten 

ennustettavuutta on parannettava ja hoitoisuusluokittelua pidetään yhtenä apukeinona 

yhdessä toimivan laskentajärjestelmän kanssa (Ollikainen 2006). Chiang (2009) mukaan 

kustannuksia tulee laskea erikseen välittömän ja välillisen hoitotyön osalta, koska 

henkilökunnan työaikaa kuluu potilaiden hoidon kirjaamiseen, tarvikkeiden tilauksiin ja 

hoitoneuvotteluihin, jotka eivät ole välitöntä potilaan hoitamista.  
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Kiinnostus Oulu -hoitoisuusluokituksen (OHL), myöhemmin Oulu Patient 

Classification (OPC) soveltamiseen kuvantamisessa syntyi, kun ”oman”, Hatanpään 

sairaalan vuodeosastot alkoivat soveltaa vuonna 2000 luokitusta sisätautien ja kirurgian 

osastoilla (Smolander 2000). Hoitoisuusluokituksen tavoitteena on auttaa hoitotyön 

suunnittelussa, palvelujen tarpeen arvioinnissa sekä henkilökunnan tarkoituksen 

mukaisen resursoinnin toteuttamisessa (Pulkkinen 2000). Resurssien selvittämiseksi 

tulee erottaa välittömään ja välilliseen hoitotyöhön kulunut aika (Turtiainen 1992, 

Koivumäki & Saarni 1995). Hoitotyön kehittämisen ja laadunarvioinnin välineenä 

luokitustietojen toivotaan tuovan esiin virikkeitä toiminnan muutokselle ja 

tehostamiselle (Haapakoski 1998). De Grootin (1994) mukaan hoitoisuusluokituksen 

tunnuslukujen avulla saadaan tietoa potilaan hoidon järjestämisestä eri 

toimintayksiköissä, työvuoroissa ja henkilöstöryhmissä. 

 

Hoitotyön ongelma on ollut sen tilastollinen näkymättömyys (Rainio 1996). 

Hoitoisuusluokitus ei yksin tuo tarvittavaa tilastollista tietoa, sen rinnalla tulee käyttää 

mittaria, joka tuo luokitustuloksen laskennallisesti mitattavaan muotoon (Rainio 1996), 

kuten ajanhavainnointi (Rainio 1999, Ollikainen 2006). Näin saatuja tunnuslukuja 

voitaisiin käyttää laskentajärjestelmissä tuotteistamisen ja toiminnan hinnoittelussa 

(Mäkelä 2006) sekä toiminnan suunnittelussa, jolloin hoitotyön kustannukset 

taloustunnusluvuilla selkeyttävät hinnoittelun kokonaisuutta (Urvas ym. 2003). 

Kuvantamisessa hoitoisuusluokittelun tuottamaa tietoa hyödynnetään optimaaliseen 

resursointiin tutkimuslaboratorioiden vaatimusten mukaan. Tutkimusmäärä hoitajaa 

kohden ei mittaa todellista työkuormaa, joten potilaan yksilölliset hoidontarpeet 

tutkimuskohtaisesti tulisi saada esille (Kaustinen 2011). Tämän tutkimuksen tarkoitus 

on kuvailla hoitotyöntoimintoja ja tilanteita liittyen potilaan kliiniseen vointiin ja 

hoitoon Oulu-hoitoisuusluokituksen osa-alueilla natiivikuvantamistutkimuksessa 

röntgenhoitajien kuvaamina.   

 

 



3 
 

 

 

2. RÖNTGENHOITAJAN TYÖ 
 

2.1 Säteily työvälineenä 
 

”Kuvantaminen, entinen Sädediagnostiikka o.s. Röntgen”, kuten osasto eräässä 

tilaisuudessa esiteltiin, sisältää monipuolisen mahdollisuuden tutkia potilasta muillakin 

energiamuodoilla kuin röntgensäteillä muun muassa ultraäänellä, magneettikentällä 

radioisotoopilla. Röntgensäteilyn käyttämiseen on röntgenhoitajia koulutettu ja 

valtuutettu (L.599/1994). Röntgenhoitajan ammatti jakaantuu diagnostiseen ja 

terapeuttiseen radiografiaan. Röntgenhoitajantyö on työnkuvan mukaan diagnostista 

radiografiaan, joka käsittää röntgen- ja isotooppidiagnostiikan sekä ultraääni- ja 

magneettitutkimukset sekä radioterapiaa eli sädehoitoa sen eri muodoissa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan röntgenhoitajan tekemää työtä kliinisessä 

kuvantamisyksikössä terveydenhuollossa (Walta 2001, 12). 

 

Yliopistollisten sairaaloiden kuvantamisyksiköt ovat jakautuneet erikoisosastoihin 

käyttämiensä modaliteettien eli tutkimuslaitteiden mukaan: CT-, PET -, magneetti-, 

isotooppi-, toimenpide-, ultraääni-, mammografia- ja natiivikuvausyksikköihin 

(Standertskjöld-Nordenstam ym.1991). Potilas tutkitaan eri modaliteeteilla ja tulokset 

tallennetaan kuvina tai sähköisinä tallenteina. Kuvantamisessa yhdistyy lääketieteellinen 

ja hoitotyön osaaminen fysikaalis-tekniseen tietoon (Pakarinen 1999,18). Tekninen alue 

käsittää laadunvarmistusmittaukset, laitteiden tuottaman säteilyn määrän tarkkailun 

erityisesti potilaan saamat sädeannokset ja niiden suhde valtakunnallisiin suosituksiin 

(Leppäkoski 1992, Innanmaa & Petäjäjärvi 2003). Röntgenhoitajan on hallittava 

kuvantamislaitteet, ymmärrettävä niiden toiminta ja säteilyntuoton fysiikka. Lisäksi 

teknisten laitteiden ohella häneltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja (Leppäkoski 

1992), potilasohjausta ennen ja jälkeen tutkimuksen sekä potilaan hoidon tarpeen 

arviointia. Tekninen alue laajenee myös tuotokseen eli valmiiseen kuvatallenteen 

laadunvalvontaan (Kähkönen 2005).  

 

Säteilylaki (L.592/1991) määrittelee säteilynkäyttöä seuraavasti. Oikeutusperiaate eli 

hyödyn oltava potilaalle suurempi kuin haitan, optimointiperiaate eli ns. ALARA:n (As 
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Low As Reasonable Achievable) mukaan terveydelle haitallinen säteilyaltistus on 

pidettävä alhaisena ja yksilönsuojaperiaate eli yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää 

asetuksessa vahvistettuja enimmäisarvoja (Säteilylaki 1991, Euratom 97/43). 

Säteilynmäärä valvotaan teknisellä laadunvarmistuksella (Niittylä 2000b, STUK 2000a, 

STUK 2000c). Säteilyaltistuksen optimointi edellyttää tutustumista potilaan 

röntgentutkimuspyyntöön ja aiemmin otettuihin kuviin, jotta oikea kuvaustapa ja 

tutkimuslaite voidaan valita (Asetus n:o 423/2000, Innanmaa & Petäjäjärvi 2003). 

 

Säteilyturvallisuuslaitos myöntää turvallisuusluvan röntgentutkimusten suorittamiseksi 

(STUK 30.3.2016). Suomen Röntgenhoitajaliiton ammattieettisissä ohjeissa (2002) 

korostetaan turvallista työskentelyä niin, että röntgensäteillä ei aiheuteta haittaa 

potilaalle, työntekijälle itselleen eikä muille työntekijöille (Walta 2001). Potilaan 

turvallisuus on kliinisen röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen vastuu, johon 

sisältyy optimoiva päätöksenteko potilaan hoidossa ja palveluissa, teknisessä 

säteilynkäytössä, säteilysuojelussa sekä terveydenhuollon toimintaympäristön 

palvelussa (Sorppanen 2006,109). Röntgenhoitajien tieto- ja taitoperusta, hyvä koulutus 

ja hyvällä perehdyttämisellä voidaan vaikuttaa röntgenyksikön turvallisuuskulttuuriin. 

Organisaatioiden toimintaa tulee kehittää laadunvarmistuksen ja auditoinnin keinoin 

(Niemi 2006). 

 

2.2 Röntgenhoitaja säteilynkäytön asiantuntijana 
 

Kvalifikaatiot voidaan jaotella ydinkvalifikaatioihin ja reunakvalifikaatioihin (Valtonen 

2000). Ammatin hoitamisen kannalta ydinkvalifikaatiot ovat välttämättömiä ja 

reunakvalifikaatiot tukevat ydinosaamista ja voivat olla eri ammateissa samoja. 

Kvalifikaatiovaatimuksilla voidaan etukäteen määrittää työssä tarvittavat taidot ja 

osaaminen (Metsämuuronen 1998). Kvalifikaatioita vaativampi työtaitojen 

tarkastelutapa on asiantuntijuus (Metsämuuronen1998). Mäkelä (1995) tiivisti 

asiantuntijuuden käsittämään työntekijän tosiasiallista osaamista. Röntgenhoitajan on 

kyettävä lyhyessä kohtaamisessa arvioimaan potilaan vointi ja kunto sekä luomaan 

vuorovaikutteinen kontakti potilaaseen.  

 



5 
 

 

Laukkala (1995, 47) on jakanut ”kliinisen kuvantamisen ja sädehoidon ilmiön” kolmeen 

osaan: hoitamiseen, tekniikkaan ja tekniseen hoitamiseen. Hoitaminen sisältää 

vuorovaikutusta kuten potilaan ohjausta, tutkimuksen ja potilaan esivalmistelut ja 

potilaan ohjausta tutkimuksen jälkihoidossa. Tekniikan alue käsittää röntgenhoitajan 

toimet laitetekniikan suhteen esimerkiksi laadunvarmistuksen, välineiden ja laitteiden 

asettelut ja muut siihen liittyvät toimet, joissa potilas ei ole mukana. Teknisessä 

hoitamisessa yhdistyvät hoitamisen ja tekniikan alueet, jossa potilas, röntgenhoitaja ja 

tekniikka ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Laukkala (1995,47) käyttää alueesta 

käsitettä ”teknisen hoitamisen”, sillä kliinisen kuvantamistutkimuksen suorittaminen 

(vaikka tehdäänkin tutkimusta) tai sädehoito on potilaan hoitamista; hoitamisessa 

käytettävät apuvälineet ja menetelmät vain ovat teknisiä.” 

 

Röntgenhoitaja on radiologin lisäksi asiantuntija alueella, jossa käytetään 

röntgensäteilyä potilaan diagnostisessa tutkimisessa ja se on radiografian, sädehoidon ja 

röntgenhoitajatyön keskeinen asiantuntijuusalue (Laukkala 1994). Kliinisen 

röntgenhoitajantyö rakentuu röntgenhoitajan teoreettiselle ja käytännöllis-tekniselle 

asiantuntijuudelle potilaan hoidossa. Asiantuntijuus saavutetaan, kun teoria integroituu 

käytännön työkokemukseen ja on ammatillisen toiminnan perusta (Sorppanen 

2006,109). Valtonen (2000,19) mukaan asiantuntijalla on alansa teoreettista tietoa, hän 

hallitsee kokonaisuuksia ja haluaa oppia uutta. Hän osaa soveltaa tietoa ja hänellä on 

käytännöntaitoja sekä kommunikaatio- ja tiedonhankintataitoja, luovuutta, 

itseluottamusta sekä muutosvalmiutta. Lisäksi asiantuntija toimii sosiaalisissa verkoissa 

ja omaa itsetuntemusta, itseluottamusta, joustavuutta sekä yhteistyökykyä ja 

innovatiivisuutta. 

  

Asiantuntijaksi ei tulla koulutuksen kautta, vaan se edellyttää omaehtoista 

tiedonhankintaa ja kiinnostusta. Monipuolinen tiedollinen ja taidollinen osaaminen on 

edellytys asiantuntijuuden saavuttamiselle. (Routasalo 1999, Valtonen 2000, Walta 

2001). Röntgenhoitajantyön tavoitteena on tuottaa laadukkaita, diagnostisia kuvia 

pysyttäen säteilyannoksen mahdollisimman alhaisena (Wirtanen 2008, Wirtanen 2012).  

 

Röntgenhoitajan ydinosaamisen alueeksi Valtonen (2000) nimeää ionisoituvan säteilyn 

käytön sekä ultraäänen että magneettikuvauksen. Valtosen (2000) mukaan 

röntgenhoitajan työn ydin on potilaan kuvaaminen turvallisesti ja laatukriteerit täyttäen. 
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Röntgenhoitajan on hankittava potilaasta tutkimusta varten riittävät tiedot sekä ohjattava 

potilasta onnistuneeseen tutkimukseen (Päivärinta 1991, Holtinkoski 2004). 

Kuvantamistutkimuksen hallinnassa tarvitaan tietoa, joka on kliiniseen fysiikkaan, 

lääketieteeseen ja teknisiin tieteisiin liittyvää. (Valtonen 2000, 87- 88). Röntgenhoitajan 

tulee suojata itsensä myös turhalta säteilyltä (Paile ym. 1996, 20–25). 

 

2.3 Röntgenhoitajan päätöksenteko ja ongelmanratkaisutaidot  
 

Röntgenhoitajan päätöksenteko liittyy tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin eli hyväksymiseen. Kurtti (2002) kuvaa suunnittelun alkavan hetkestä, kun 

röntgenhoitaja tutustuu potilaan röntgenlähetteeseen ja sen perusteella valitsee 

tutkimushuoneen, tutkimuslaitteen asetukset, tarvittavat apuvälineet ja mahdolliset 

avustajat. Tutkimuksen toteutus on kyseisen potilaan tutkimuspyynnössä asetetun 

ongelman ratkaisuun tarvittavan kuvauksen tekeminen. Arvioinnissa röntgenhoitaja 

päättelee onko kyseiselle tutkimukselle annetut kriteerit täyttyneen. Tilanteessa 

yhdistyvät sekä teoreettinen tieto että käytännön kokemus (Kurtti 2002, 18). 

Päätöksentekotaito on yksi keskeisimmistä hoitotyön vaatimuksista, sillä 

röntgenhoitajan on luotava annettujen tietojen pohjalta toimintastrategia tutkimuksen 

toteuttamiseksi (Valtonen 2000, 88).  

 

Röntgenhoitajan toiminnassa korostuu optimoiva päätöksenteko. Sorppasen (2006) 

mukaan optimoiva päätöksenteko on ammatillista, kriittiseen ajatteluun perustuvaa 

päätöksentekoa, johon samanaikaisesti koordinoidaan useita tekijöitä. Lyhytkestoisessa 

potilaskontaktissa optimoiva päätöksenteko tarkoittaa potilaan kokonaisvaltaista 

huomioimista ja hyvää palvelua ajallisesti lyhyessä kohtaamisessa. 

 

2.4 Potilaanohjaus ja vuorovaikutus röntgentutkimuksessa 
 

Päätöksenteko yhdessä potilaan kanssa on oleellista hoidon ja tutkimuksen 

onnistumiselle (Kyngäs ym. 2007). Ohjaus on vuorovaikutteista huolenpitoa, jossa 

potilaalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada selventävää tietoa tutkimuksesta 

sekä sen tarkoituksesta (Leppäkoski 1992). Tilanne kuvantamisyksikössä on potilaalle 

vieras ja siksi röntgenhoitajan henkilökohtainen keskustelu potilaan kanssa ennen 
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tutkimuksen on merkittävä. Potilasohjaus ennen tutkimusta sisältää tietoa tutkimuksen 

kulusta sekä potilaan ja röntgenhoitajan roolista tutkimuksen aikana (Kyngäs ym, 

2007). Päivärinnan (1991, 94) mukaan ohjauksen tavoitteena on myös jännityksen ja 

pelon lievittäminen. Natiivitutkimuksille on ominaista lyhytkestoisuus, jolloin 

luottamuksellisen ja avoimenvuorovaikutussuhteen luomiseen jää aikaa vähän ja 

röntgenhoitajan on oltava valmis vastaamaan potilaan tiedollisiin tarpeisiin tuolloin 

(Salminen-Tuomaala ym. 2010, Roos ym. 2012). Tutkimuksen jälkeinen potilasohjaus 

voi olla lyhyt, jossa tiedustellaan potilaan tietämys jatkohoidosta. Kuvantamistutkimus 

on yhteistyösuhde, jossa vuorovaikutuksella on mahdollisuus päästä hoitamisen 

keskiöön (Eriksson 1985, Leppäkoski 1992). Laadukas ohjaus toteutetaan 

potilaslähtöisesti ja perustuu potilaan tarpeisiin. Vuorovaikutteisessa ohjauksessa 

potilaalla on tilaisuus ilmaista tuntemuksiaan ja esittää kysymyksiä. (Kaakinen 2013, 

23). Vuorovaikutus liittyy huolenpitoon, jossa röntgenhoitaja ohjaa kuvausprojektioissa, 

auttaa selviytymään tutkimuksesta, varmistaa, että potilas on noudattanut esimerkiksi 

tyhjennysohjeita ja on selvillä jatkohoidosta (Leppäkoski 1992). Tämä on vastuulliseen 

yhteistyösuhteeseen asettumista, joka luo potilaalle tunteen välittämisestä 

(Munnukka1993, 67). 
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3 POTILAAN HOIDON TARVE RÖNTGENTUTKIMUKSESSA  
 

Potilaan hoidon tarpeet eivät liity vain hänen sairauteensa. Potilaan tarpeet ovat sekä 

biofyysisiä kuten lepo, ravinto ja liikkuminen, että emotionaalisia kuten läheisyyden ja 

turvallisuuden tunne. Hoitotyön lähtökohta on ihminen kokonaisuutena ja siksi kaikki 

potilaan tarpeet tulisi ottaa huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Sarvimäki 

& Stenbock-Hult 1990, Kaustinen 2011, 29). Hoitotyön periaatteet koostuvat sekä 

lääketieteellisestä avusta että potilaan riippumattomuudesta, yksilöllisyydestä, 

normaaliudesta, turvallisuudesta, hyvästä olosta, terveydestä sekä jatkuvuudesta. Potilas 

on hoitotyön keskiössä, jolloin potilaan toiveet ja odotukset ovat huomioitava. (Laitinen 

& Karhe 2000.) 

 

Potilaan hoidon tarve röntgentutkimuksessa riippuu hänen sairaudestaan, sen hetkisestä 

fyysisestä voinnista ja tutkimuksen asettamista vaatimuksista. Hoitajan näkökulmasta 

potilaan hoidon tarve halutaan usein rajata terveyshaittoihin, joita on mahdollista hoitaa. 

Röntgentutkimuksissa kontaktit potilaaseen ovat usein lyhytaikaisia ja luottamuksellisen 

suhteen luominen hoitajan ja potilaan välille on kyettävä luomaan nopeasti. (Pakarinen 

1999, Walta 2001). Turulan (2006) mukaan potilaat pitivät hyvään hoitoon kuuluvana 

röntgenhoitajan huolellisuutta, ystävällisyyttä, tehokkuutta ja siisteyttä. 

Röntgentutkimukseen liittyvinä toimintoina arvostettiin mm. ammattitaitoa niin potilaan 

huolehtimisessa, röntgentutkimuksen ohjauksessa kuin laitteiden ja välineiden 

hallinnassa (Turula 2006, 43–45). Kliinistä hoitotyötä röntgentutkimukseen liittyy 

potilaan fyysisten ja hoidollisten tarpeiden mukaan mm. hapenanto hengittämisen 

helpottamiseksi, verenpaineen seuranta, iv-nesteytyksen toiminen tutkimuksen aikana, 

leikkauksen jälkeisen tilan seuranta ja tavuttoman potilaan jatkuva valvonta (Grönlund 

2003). 

 

3.1 Hoitoisuusluokitus  
 

Potilaan hoito on luokiteltu eriasteisiksi hoitoisuustasoiksi, joiden sisältö muodostuu 

toimista, joita potilas tarvitsee sairautensa, sen hoitamisen tai muun selviytymisensä 

tueksi ja avustamiseksi. Tolvasen (1982) mukaan hoitoisuus tarkoittaa potilaan arvioitua 
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riippuvuutta hoitohenkilöstön työpanoksesta välittömän hoidon osalta. Hänen mukaan 

hoidon tarpeen määrittely muodostuu sekä potilaan odotuksista terveyspalveluja 

kohtaan ja sairaalan mahdollisuudesta vastata niihin. Mahdollinen ristiriita näiden 

odotusten ja tarjottujen palvelujen välillä määrittää potilaan tyytyväisyyden saamaansa 

hoitoon. 

 

Suomen kielessä hoitoisuus on vakiintunut käsite kuvaamaan hoidon tarvetta ja 

vaativuutta. Se on korvannut työmäärän arviointiin liittyvän käsitteen hoidon kuormitus 

(ruotsin kielen termi vårdtyngd ja englannin sana workload). Hoitoisuus–käsitteelle ei 

englannin kielessä ole suoraa vastinetta ja siitä käytetään englanninkielisessä 

kirjallisuudessa nimitystä potilasluokitus (patient classification) ja 

hoitoisuusluokituksesta (nursing care intensity system) (Pulkkinen 2000). Giovannetti 

(1984) luokittelee patient classification yläkäsitteeksi, joka kuvaa erilaisia tapoja 

ryhmitellä potilaita ennalta määrättyjen ominaisuuksien perusteella hoitoisuusluokkiin. 

Potilaiden hoidontarpeen samanlaisuus tietyllä tarvealueella valitaan luokittelun 

perustaksi ja kuhunkin hoitoisuusluokkaan kuuluva potilas edustaa potilasryhmää, jonka 

hoitoisuus tietyllä vaihteluvälillä on samanlainen (Levenstam & Bergbom-Engberg 

1993, Kanerva 2004, Pusa 2007). Suomalaisessa hoitotyön ammattisanastossa 

hoitoisuusluokitus (vårdtyngd, nursin dependence scale) määritellään mittaus-

menetelmäksi, jonka avulla ilmaistaan potilaan kunakin hoitovuorokautena tarvitsemaa 

välitöntä hoitoyön määrää ja laatua (Mölsä ym. 1985, Partanen 2012). 

 

Jo vuonna 1968 Hult ym. kuvaavat hoitoisuuden muodostuvan kolmesta osatekijästä: 

ajasta, jonka henkilökunta käyttää potilaan hoitoon sekä potilaan hoitamisen 

henkilökunnalle aiheuttamasta fyysisestä ja psyykkisestä rasituksesta (Kalkas 1973). 

Pulkkinen (2000) määrittelee hoitoisuuden tarkoittavan toteutetun hoidon vaativuutta 

potilaan hoitamisen eri vaiheissa. Hoitoisuus on myös hoitavan henkilön arvio potilaan 

riippuvuudesta hoitohenkilöstön avusta välittömässä hoidossa (Tolvanen 1982, 

Kaustinen 1995, Fagerström 1999). Sairauden vakavuus ja hoitoisuus eivät ole riippuvia 

toisistaan eivätkä välttämättä vastaa tarvittavaa hoitotyön työkuormituksen määrä. 

Potilaan hoito voi vaatia runsaasti aikaa hoitohenkilökunnalta, vaikka hän ei ole 

vakavasti sairas. (Haapakoski 1998, Alanen & Ritavaara 2002.) Hoitoisuusluokitus 

tarkoittaa järjestelmää, jossa potilaat määritellään eri kategorioihin heidän sairautensa 

hoidon vaativuuden ja hoitohenkilökunnan työpanoksen mukaan. (Fagerström & Rainio 
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1999). Hoitoisuusluokitus on rakenteellinen viitekehys, joka mahdollistaa potilaan 

tarvitseman hoidon vaativuustasojen mittaamisen.  

 

Erotuksena hoitoisuusluokittelusta mainittakoon käsite hoitotyön luokitus (nursing 

classification), jota käytetään englanninkielisessä kirjallisuudessa hoitoisuusluokituksen 

synonyyminä. Nykyinen käsite hoitotyön luokitus liittyy hoitotyön kuvaamis-

menetelmiin, joilla luokitellaan hoitamisen alaa valittujen periaatteiden mukaisesti 

(Lämsä 2007). 

 

3.2 Potilaan hoidon tarve arviointimittareita 
 

Kanadalainen Hospital System Study Group (HSSG) hoitoisuusluokitus (Jackson & 

Mc.Kalgue 1979) oli prototyyppi, joka perustui hoidon arviointiin hierarkkisella 

järjestysasteikolla minimihoitovaatimukset – tehohoitovaatimukset. Prototyypin 

arviointimenetelmiä on arvosteltu sen käyttämien epätarkkojen ilmaisujen vuoksi, kuten 

”tyypillinen”, ”keskimääräinen” (De Groot 1989). Proto- eli perustyyppiä on käytetty 

aiemmin muun muassa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (Tolvanen 1982). HSSG – 

luokituksessa painottuivat potilaan fyysiset hoidon tarpeet ja niiden arviointi ja mm. 

potilaan kuntoutukseen, hoidon suunnitteluun ja neuvontaan ei kiinnitetty huomiota 

(Kaustinen 1995). 

 

Monitor-hoitoisuusluokitus perustui kanadalaisen Hospital System Study Group 

(HSSG) -hoitoisuusluokitukseen (Jackson & McKague 1979). Se oli kehitetty 

laadunvarmistusta varten, johon sisältyi erillinen hoitoisuusluokitusmittari. Monitor-

laadunarviointimittari käyttää arvioinnin perustana potilasryhmäkohtaisia hoidon 

tarpeen luokittelua (Voutilainen 1991, Kaustinen 1995, 6). Monitor -hoitoisuuluokitus 

on faktorityyppinen, yksittäisiin osatekijöihin perustuva arviointi (Pulkkinen 2000, 44). 

Arviointikohteita ovat: henkilökohtainen hygienian hoito, ruokailu, liikkuminen, 

potilaan huomiointikerrat (tutkimus-, hoito- ja tarkkailutoimenpiteet) ja muu suuri 

hoidon tarve: tahdosta riippumaton eritys ja poikkeuksellisen suuri hoitotoiminto 

(Goldstone ym. 1983). Hoidon tarve ja sen perusteella toteutettu hoito arvioidaan 

kolmella tasolla jokaisella 1-5 osa-alueella seuraavasti: a) omatoiminen (vähin määrä 

hoitotyötä), b) hieman autettava (keskimääräinen määrä hoitotyötä) ja c) täysin 
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autettava (keskimääräistä enemmän tai suurin määrä hoitotyötä) potilas. 

Arviointikohteissa potilaan huomiointikerrat ja vaativuustaso määritellään aika-

asteikolla, sen mukaan kuinka usein hoitaja suorittaa toiminnon. Eri osa-alueilla saatu 

vaativuustasojen yhteissummasta määräytyy hoitoisuusluokka I – IV. (Goldstone ym. 

1983.) Monitor –hoitoisuusluokitusmittari on kokeiltu projektina Kuopion 

yliopistollisessa sairaalassa sekä Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloissa (Savolainen & 

Töyry,1995.) 

  

Zebra-hoitoisuusluokitusjärjestelmä kehitettiin 1980-luvulla Ruotsissa, Lundin 

yliopistollisessa sairaalassa. Se kostuu kahdesta osasta; potilaiden luokittelujärjestelmä 

on osa HSSG-järjestelmää (Jackson & McKague 1979) ja luotettavuusmetodi on The 

Public Health Service Patient Classification System (Lake 1983). Molemmat osat 

sopeutettiin ruotsalaisiin oloihin ja uudelle luokittelujärjestelmälle annettiin nimi 

”Zebra-system”. Järjestelmä koostu neljästä osasta: potilasluokittelu, 

henkilöstöseuranta, laadunseuranta ja toimintatutkimus. Potilasluokittelu osoittaa, 

kuinka paljon potilas tarvitsee apua vuorokaudessa ja sen mukaan potilaat ryhmitellään 

neljään kategoriaan. Potilasluokittelun lisäksi työt yksiköissä jaetaan neljään 

tarkasteluosaan. Varsinaiseen potilasluokitteluun kirjataan potilaiden ryhmittely 

välittömän hoitotyön mukaan vuorokaudessa: Hygienian, Ravinnon, Hengityksen, 

Kontrolloimaton Eritys, Informointi ja Erittäin vaativa hoito. Osa-alueet arvioidaan 

asteikolla: A-C hoidontarpeen mukaan, jotka muodostavat neljä eri hoitokategoriaa. 

Luokittelu tehdään päivittäin. Henkilöstöseuranta osoittaa todellisen miehityksen 

vuorokautta kohden ja kuinka suuri miehitys tarvittaisiin. Tässä osassa rekisteröidään 

todellinen läsnä oleva henkilökuntamäärä työvuoroa ja henkilöstöryhmää kohti ja osaksi 

arvioidaan tai ennustetaan toivottu henkilöstö määrä henkilöryhmää ja työvuoroa kohti. 

Joka kuukausi lasketaan keskimääräinen työssä olijoiden lukumäärä vuorokautta 

kohden ja henkilöstöminuutit potilasta kohden lasketaan aikaintervallilla kello 07.00 – 

13.00. Nämä henkilöstöminuutit sisältävät kaikki saatavilla olevan henkilöstöajan tuolla 

laskentajaksolla.  

 

Oulu Patient Classification (OPC) -hoitoisuusluokitusmittarin lähtökohtana on ollut 

sekä MONITOR -hoitoisusuluokitus että kanadalainen HSSG (Hospital Systems Study 

Grous) -hoitoisuusluokitus (Jackson & McKague 1979). Luokitus noudattelee Roperin 

ym. (1992) -mallin mukaista hoitotyön teoriaa (Svenström 1996.) Keskeisen sisällön 
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muodostavat inhimillisin tarpeisiin perustuvat elämisen toiminnot kuten: turvallinen 

ympäristö, viestiminen, hengittäminen, syöminen, juominen ja erittäminen. Hoitotyön 

tarpeen määrittelyssä arvioidaan potilaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 

mahdollisuudet. Potilaan odotukset hyvältä hoitotyöltä on ollut yksi lähtökohta 

luokituksen kehittämisessä. Potilaalle keskeisiä toimintoja ohjaavat ja fyysiset 

toiminnot, omatoimisuuden tukeminen sekä jatkuvuutta ylläpitävät toiminnot (Leino - 

Kilpi & Vuorenheimo 1992). 

 

OPC -mittari käsittää kuusi hoitotyön osa-aluetta, joilla potilasta hoitanut hoitaja arvioi 

potilaan hoitotyön tarvetta. OHL- luokituksen osa-alueet ovat:  

1) Hoidon suunnittelu ja koordinointi 

2) Hengittäminen, verenkiero ja sairauden oireet 

3) Ravitsemus ja lääkehoito 

4) Hygienia ja eritystoiminta 

5) Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo 

6) Hoidon, jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen tuki 

(Kaustinen 2011). 

 

Potilaan hoitoisuus arvioidaan kutakin osa-aluetta kohden pisteillä; A=1, B=2, C=3 ja 

D=4,5 pistettä. Annettujen pisteiden summa määrää potilaan hoitoisuusluokan välillä I – 

V. (Kaustinen 2011, 56). (Taulukko 1.). OPC -hoitoisuusluokitus kuvaa potilaan 

hoitosuutta eli hoitotyön määrää ja laatua. Mittarin lähtökohta on henkilösuunnittelu. 

(Kaustinen 1995, Pulkkinen 2000). (Liite 1.) 

 

Taulukko 1. Hoitoisuusluokkien pisterajat ja potilaan arvioitu avun tarve.              

 Hoitoisuusluokka      Pisteet                 Arvioitu avun tarve 

 I          6 – 8                          vähäinen hoidon tarve 

 II           9 – 12            keskimääräinen hoidon tarve 

 III          13 – 15        keskimääräistä suurempi hoidon tarve 

 IV           16 – 20        vaativan hoidon tarve 

 V                           21 – 24                      maksimaalinen hoidon tarve 

  

 

    ( Kaustinen 2011, 57.) 
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OPC -hoitoisuusluokitusta on testattu Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Kaustisen 

(1995) mukaan keskeistä oli validiteetin arviointi ja asiantuntijat arvioivat OPC:n 

kattavaksi, konkreettiseksi ja selkeäksi käyttää (Kaustinen 1995, 67).  

 

Potilaan hoitoisuuden arvioinnista kuvantamisessa on jonkin verran aiempaa tietoa. 

Turun yliopistollisessa Keskussairaalan (TYKS) Kuvantamiskeskuksessa on tehty useita 

hoitoisuusluokitustutkimuksia, joiden lähtökohta on hoitosuunnitelman kehittäminen 

WHO:n tutkimusohjelmana vuosina 1978–1983. Tavoitteena oli saada kirjallinen 

hoitosuunnitelma sädetutkimusyksikköön, mieluiten atk-välitteinen. Radiologisen 

hoitotyön arvioinnissa voitaisiin tutkia myös välitöntä hoitotyötä, joka eroaa 

vuodeosaston hoitotyöstä, sillä hoitamisen lisäksi röntgenhoitajan tulee hallita 

laitetekniikka ja tutkimukseen liittyvät lääketieteelliset ongelmat. (Mäki-Kerttula ym. 

1992.) 

 

Radiologisilla tutkimusosastoilla on ollut käytössä hoitoisuusluokituksia ja niiden 

hyödyntäminen vaihteli ja käyttötarkoitus ei ollut aivan selvä. Käyttäjät pitivät 

hoitoisuusluokituksen käyttötarkoitusta osastonsa tarpeisiin sopivana ja sen todettiin 

olevan kohtalaisen hyvä potilashinnoitteluun ja laadunvalvontaan. Vaikeuksia 

hoitoisuusluokituksen käytössä koettiin olevan lapsipotilaiden hoitoisuuden arvioinnissa 

ja hoitoisuusluokituksen kehittämisen toivottiin selkeyttävän potilaan hoitoisuuden 

määrittelyä. Henkilökunnan mukaan ottamista luokituksen kehittämiseen pidettiin 

tarpeellisena ja henkilökunnan koulutusta käyttöönotto vaiheessa välttämättömänä. 

(Koivumäki & Saarni 1995.) 

 

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kokeiltiin neljän eri klinikan kahdeksassa 

yksikössä Oulu -hoitoisuusluokitusta (OHL). OHL- mittari vaati aikaa käytön 

oppimiseen sekä mittarin validiteettia ja reliabiliteettia on tarkasteltava säännöllisesti. 

Hoitoisuusluokituksen käyttö oli pilottiosastojen mielestä tarkentanut ja tehostanut 

potilastietojen kirjaamista, hoitotyön laadun koettiin myös parantuneen. (Haapakoski 

1998.) 

 

Hoitoisuusluokituksen kehittämisessä TYKS:n Kuvantamiskeskuksessa otettiin 

osatekijätyyppinen luokitus kehittämiskohteeksi. Vuodeostojen käytössä olevaa 
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luokitusta supistettiin niin, että tarkasteltavaksi otettiin kolme osatekijää: liikunta (L), 

tutkimus (T) ja sairaus (S). Tämä malli antoi hoitoisuudesta käytännön kannalta 

oikeamman kuvan. Tutkimustyypillä (T) oli suuri merkitys hoitoisuuteen. 

Liikkumiskyky, omatoimisuus (L) olivat toiseksi merkittävämpiä ja sairaus (S) oli 

joskus vaikeasti erotettavissa liikuntakyvystä. Painotetut pisteet antoivat oikeamman 

kuvan hoitoisuudesta tutkimustyyppiä ja sairaudesta johtuvaa hoitoa korostaessaan. 

(Mäki-Kerttula ym. 1999.) 

 

Henkilökunnan työkuormituksen ja henkilökunnan määrän arviointiin tarvittiin 

hoitoisuusmittari. Tutkimuksessa arvioitiin potilaan liikunta (L), sairaus (S), 

tutkimustyyppi (T) ja hoitoisuus (H). Kohdelaboratorioina olivat: Angio, CT/A-

röntgenissä ja CT/U-röntgenissä. Potilaan hoitoisuus (H) lisääntyi uuden luokituksen 

mukaan huomattavasti sekä yksiköiden väliset erot hoitoisuudessa. Sairaus (S) pisteet 

nousivat vähän uudessa luokituksessa ja yksiköiden keskinäiset erot sairauden (S) 

kohdalla eivät muuttuneet. Röntgenhoitajat kannattivat uutta luokittelua, mutta pitivät 

sitä monimutkaisena ja laajana. Vanhaa luokitusta piti 7/8 röntgenhoitajasta nopeana, 

helppona ja riittävänä tietomäärältään. Tutkimuksen tuloksena oli, että 

hoitoisuusluokituksesta tulisi kehittää vielä objektiivisempi ja nopeaan työskentelyyn 

sopivampi versio. (Alanen ja Ritavaara 2002.) 

 

Tutkimuksessa selvitettiin röntgenhoitajan välillistä ja välitöntä sädehoitotyötä Oulu-

hoitoisuusluokituksen (OPCq) avulla. Tutkimuksen tulosten avulla jäsennettiin ja 

operationalistettiin sädehoitotyön sisältöä ja röntgenhoitajan toimenkuvaa, tulosten 

pohjalta kehitettiin SÄDEHOI -hoitoisuusluokitusmittari. SÄDEHOI -mittari 

mahdollistaa sädehoitotyön kansallisen vertailun ja kehittämisen, kirjaamisen laadun 

kehittäminen, uuden työntekijän perehdyttäminen sekä hallinto että radiografiatieteen 

kehittämisen. (Karvali 2007.) 

 

Tutkimuksessa testattiin Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoito-osaston 

hoitoisuusluokitusmittarin luotettavuutta ja etsittiin jatkokehittelyä vaativia kohtia siinä. 

Tutkija vertasi röntgenhoitajan ja itsensä tekemää rinnakkaisarviota 

hoitoisuusluokittelun yhdenmukaisuudesta erikseen kaikilla sädehoito-osaston 

luokittelun osa-alueilla. Luokittelun yhdenmukaisuus prosentti oli kokonaisarviossa 72, 

5 %. Tulosta laski yhden osa-alueen yhtä (1) pistettä suurempi eroavaisuus; ilman tätä 
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yhteneväisyys olisi ollut 77,5 %. Kumpikin yhteneväisyystulos kertoo luokittelun 

hyvästä reliabiliteetista ja validiteetista. (Vuolanto 2007.) 

 

Tutkimuksessa kuvailtiin kirjaamista sädehoito-osastoilla ennen ja jälkeen 

hoitoisuusluokitusmittarin käyttöönoton. Tutkimuksessa analysoitiin vuosien 2001–

2008 kirjaamisaineistoa ja tulokset osoittivat kirjaamisen merkittävästi lisääntyneen 

hoitoisuusluokitusmittarin käyttöönoton jälkeen. Kirjaamiset olivat potilaslähtöisempiä, 

täsmällisiä ja kokonaisvaltaisempia. Kirjaaminen tuli myös rakenteellisemmaksi, koska 

sitä ohjasivat hoitoisuusluokituksen eri osa-alueet. (Marttila - Tornio 2009.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ  
 

Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla hoitotyöntoimintoja ja hoitotilanteita liittyen potilaan 

kliiniseen vointiin ja hoitoon Oulu-hoitoisuusluokituksen osa-alueilla 

natiivikuvantamistutkimuksessa röntgenhoitajien kuvaamina. Tutkimuksen tavoite on 

saada kuvantamistutkimuksiin hoitoisuusluokitus, jonka avulla voidaan suunnitella 

kuvantamisyksikön henkilökunnan tarkoituksenmukaista resursointia eri työpisteiden ja 

työvuorojen kesken. Tutkimus on laadullinen.  

 

  

Tutkimustehtävä on 

 

Millaisina Oulu-hoitoisuusluokituksen osa-alueet ilmenevät natiivikuvantamis-

tutkimuksissa röntgenhoitajan kuvaamina? 
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5 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aihepiiriä, hoitoisuusluokitusta, on vähän 

tutkittu juuri kuvantamisen kontekstissa. Tutkimus etenee deduktiivis – induktiivisesti 

eli valmiista OPC -hoitoisuusluokituksesta, jonka soveltamista kuvantamistutkimuksiin 

selvitetään induktiivisen tiedonhankinnan avulla. Deduktiivis – induktiivisessa 

lähestymistavassa kuvaillaan OPC- hoitoisuusluokituksen, sisältöjen muodostamista 

induktion avulla kuvantamisen toimintaympäristössä. Kvalitatiivista tutkimusmene-

telmää pidetään tarkoituksen mukaisena tutkittaessa ilmiötä, josta ei ole aikaisempaa 

tutkimustietoa tai tutkittava ilmiö on vaikeasti määriteltävissä (Åstedt-Kurki & 

Nieminen 1998). 

 

Aineisto kerättiin focus group -haastatteluina, jossa tietoa kerättiin delfi- tekniikalla. 

Haastateltavaksi valittiin henkilöitä, joilla oli kokemusta röntgenhoitajan työstä 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005). Focus group -haastattelun osallistumiskriteerit ovat 

seuraavat: 1) Haastateltavat ovat tutustuneet etukäteen aihepiiriin 2) Teema-alueet ovat 

heidän työnsä peruskäsitteitä. 3) Tutkimuksen tilanteet ovat haastateltaville tuttuja. 4) 

Haastattelu etenee OPC -teemojen pohjalta. Teemoina oli OPC -luokituksen kuusi osa-

aluetta, joissa potilaan tarvitsemaa hoitoa, avustamista ja ohjaamista vaativia tilanteita 

kuvattiin ja arvioitiin niiden vaativuutta tutkimuksen teon ja sen toteuttamiseksi 

vaadittavaa hoitajaresurssina.  

 

Focus group haastattelut toteutettiin parihaastatteluna (Mäenpää ym. 2002, Hirsjärvi & 

Hurme 2004) ja ne ovat käyttökelpoisia tilanteissa, joissa tutkija ei osaa ennalta arvata 

vastausten sisältöä ja vastauksiin halutaan esittää täydennyskysymyksiä. Haastattelijan 

välikysymykset ovat tarpeen varsinkin, jos otos muodostuu avaintiedonantajista ja 

aihepiiri on suppea (Aaltola & Valli 2001.) Haastattelutilanteet tallennettiin videolle 

paremman äänentallennuksen vuoksi. Hoitajia ei kuvattu ja heidän henkilöllisyytensä ei 

ilmene tutkimuksessa. 

 

Delfi -tekniikka etenee vaiheittain, jossa asiantuntijat esittävät näkemyksiään 

tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavat kertovat tutkittavasta ilmiöstä mielipiteitä delfi 

kierroksilla, joita voi olla useitakin. Aluksi suositaan ryhmätyöskentelyä, mitä oli tässä 

tutkimuksessa aluksi parityöskentelyä, mutta päädytään lopuksi asiantuntija 
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kokoonpanoon, joka pyrkii yksimielisyyteen (konsensukseen) sisällöistä. Kierroksia 

toistetaan kunnes yksimielisyys ja vastaukset vakiintuvat, optimaalisena pidetään 

kolmea delfi kierrosta (Couper 1984). Delfi -tekniikka soveltuu tutkimusaineistoon, 

josta täsmällisen informaation saanti ei ole mahdollista. Tikanoja & Meriläisen (1991) 

mukaan delfi- tekniikka tarjoaa hoitotyön käytännön kokemukseen perustuvan 

asiantuntemuksen yhdistämistä hoitotieteen tutkimukseen.  

     

 

Tutkimus toteutettiin erikoislääkärijohtoisen kaupunginsairaalan kuvantamisessa. 

Kuvantamisyksikössä tehdään vuosittain noin 75 000 tutkimusta, joista kaksi kolmas 

osaa on natiivitutkimuksia. Potilaat tulevat kaupungin terveystoimen terveys-

keskuksista, geriatrisista sairaaloista ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilta sekä 

kirurgian ja sisätautien osastoilta. Tutkimuskohteena olevan sairaalan vuodeostoilla on 

käytössä OPC–luokitus. Tutkimus rajattiin koskemaan pelkästään natiivikuvauksia, joita 

tehdään neljässä eri tutkimushuoneessa kokopäiväisesti. Tutkimushuoneiden hieman 

erilaiset laitteet eli modaliteetit antavat myös mahdollisuuden valita sopivin 

tutkimushuone tai tutkimuslaite pyydettyyn tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen otos koostui vapaaehtoisista röntgenhoitajista, jotka koulutukseltaan olivat 

sekä perinteisen kolmivuotisen röntgenhoitajakoulun käyneitä että erikois-

röntgenhoitajia ja nuorimmat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. 

Tutkimukseen osallistui 20 röntgenhoitajaa. Osallistujien ikä vaihteli 27-vuodesta 56 -

vuoteen. Työkokemusta röntgenhoitajilla oli 4 – 33 vuoteen, ja he olivat toimineet 

läpivalaisu-, angiografia-, magneetti-, mammografia- ja ultraääni-tutkimuksissa. 

Haastatteluparit muodostettiin siten, että toisella röntgenhoitajalla oli vähintään 10 

vuoden työkokemus. 

 

Haastattelu toteutettiin parihaastatteluna ja haastateltavia pareja oli 10. Kukin pari sai 

ennen videointia selvityksen haastattelun tavoitteista ja heitä rohkaistiin tuomaan esiin 

omat näkemyksensä asioista, joita he pitivät oleellisina tietoina potilaasta kyseistä 

tutkimusta varten ja käsiteltävään osa-alueeseen kuuluvana. Kullekin parille annettiin 

kirjallisena OPC -luokituksen kuuden osa-alueen otsikot ja malliesimerkki asioista, joita 

kuhunkin ryhmään katsottiin kuuluvan vuodeosastoilla tehtävässä luokittelussa. 

Haastattelun kesto oli 1½ - n. 2 tuntiin paria kohden. Haastatteluilmapiiri oli avoin, 
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keskustelua ruokkiva ja innostunut. Taustalla pyörivän videon surinakin tuntui 

unohtuneen. Aineisto analysoitiin OPC- luokituksen osa-alueittain ja yksikkönä oli 

lausuman sisältämä asia (Kyngäs 2004). Analysointi eteni siten, että lausumat lajiteltiin 

kunkin OPC osa-alueen alle. Analyysi vaiheessa tapahtui saturoitumista eli 

haastattelupareilta saadut sisällöt toistuivat. Tiedonantajien suurehkon lukumäärän (20) 

oletettiin takaavan oleellisten näkökohtien esille tulemisen. Haastattelu myös muodosti 

pohjan aineiston tulevalle jatkotyöstämiskierroksille. 

 

5.1 Tutkimuksen etiikka 
 

Tutkimuslupa pyydettiin organisaation johdolta. Tutkimus kohdistui henkilökuntaan, 

röntgenhoitajiin ja niin ollen eettisen toimikunnan lupaa ei tarvittu. Tutkimusluvan 

myöntämisen jälkeen pidettiin infotilaisuus tutkimuksesta tiedonantajille, osaston 

röntgenhoitajille. Heille kerrottiin OPC- luokituksesta ja sen käyttämisestä sairaalamme 

vuodeosastoilla ja tällä tutkimuksella tavoitellaan vastaavanlaisen luokituksen 

kehittämistä kuvantamistutkimuksiin. OPC- luokituksen osa-alueista, jotka tuntuivat 

hyvinkin vierailta röntgentutkimusta ajatellen kuten ”Ravitsemus ja lääkehoito” 

keskusteltiin tiedonantajien kanssa yhdessä. Tiedonantajille selvitettiin videoinnin 

tarkoitus eli haastateltavia ei kuvata, vaan videointia käytetään sen hyvän 

äänentallennus ominaisuutensa vuoksi. Haastateltavien henkilötietoja ei kerätty ja 

heidän anonymiteettinsä on turvattu. Otokseen valituille, vapaaehtoisille 

röntgenhoitajille eli tiedonantajille selvitettiin myös heidän oikeutensa vetäytyä 

tutkimuksesta pois niin halutessaan. (Hirsjärvi ym. 1998; Vehviläinen-Julkunen 1998.)  
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6 NELJÄN DELFI –KIERROKSEN TULOKSET   
   

6.1 Ensimmäinen Delfi- kierros. 
 

Tiedonantajille pidettiin yhteistilaisuus, jossa informoitiin tutkimustehtävästä ja 

konkreettisen mallin avulla selvennettiin luokittelua kohtien A-D kesken. Tätä 

ensimmäistä luokittelukierrosta varten kerättiin haastatteluaineistosta kustakin OPC: n 

osa-alueesta saadut lausumat ja kukin vastaaja sai ne kirjallisena. Kierros toteutettiin 

parityöskentelynä, johon osallistui 16 röntgenhoitajaa, jotka olivat olleet mukana 

haastattelussa. Parityö auttoi paremmin hahmottamaan sisältöä ja mielipiteenvaihto 

vahvisti näkemystä luokituksesta. Heidän tehtävänään oli sijoittaa lausumat 

hoitoisuusluokituksen vaativuutta kuvaaviin kohtiin A, B, C tai D, sen mukaan 

millaisiksi tiedonantaja koki potilaan hoidon kuvantamistutkimuksessa. Esimerkiksi 

OPC- luokituksen osa ”Hoidon suunnittelu ja koordinointi” edellytti joskus 

yhteydenottoa lähettävään lääkäriin tai radiologin konsultaatiota, jotta potilaalle 

suunniteltu tutkimus toteutuisi toivotulla tavalla. Kukin pari sai kirjallisen ohjeistuksen 

(kuvio 1), missä esimerkeillä selvitettiin tutkimustyön sisältöä. Lisäksi oli mahdollisuus 

henkilökohtaiseen ohjaukseen ja kysymyksiin, koska tutkija oli päivittäin läsnä. 

 

Ensimmäisen delfi- kierroksen jälkeisessä ryhmäkeskustelussa ilmeni, että saatuja 

toimintoja oli vaikea sijoittaa vaativuusluokkiin A-D. Tiedonantajat pitivät 

ongelmallisina niitä osa-alueita, jotka eivät kuvantamisen natiivitutkimuksissa (keuhko- 

ja luustotutkimukset) vaikuta tutkimuksen tekemiseen, kuten ”Hygienia ja 

eritystoiminta”. Ryhmäkeskustelussa ilmeni osa-alueita, jotka herättivät keskustelua 

tiedonantajissa ja niitä tutkija selvensi. Tämän kierroksen tulos ja hyöty oli 

tiedonantajien ajattelun avartaminen hoitoisuusluokittelun ymmärtämiseen. 
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HENGITTÄMI-
NEN, 
VERENKIERTO 
JA SAIRAUDEN 
OIREET 
 

HOIDON 
SUUNNITTELU 
ja 
KOORDINOINT
I 
 

A 
B 
C 
D 

A-
”normaali” 
B- apua 1-+ 
C- apua 2-+ 
(2-3 
hoitajaa) 
D- max.apu 

A-
”normaali” 
B- apua 1-+ 
C- apua 2-+  
 

SYÖMINEN, 
JUOMINEN 
JA 
LÄÄKEHOIT
O 
 

Lähetteen perusteella 
A = lähete OK 
B = epätarkka pyyntö, asian tarkistus/ radiologin 
konsultaatio. 
C = erityisvalmisteluja, useampi hoitaja, tulkin tarve, 
tutkimuspaikka varmistuu vasta potilaan 
tapaamisessa tms. 

Hengitysvaikeudet, sairauden oireet 
A = ei poikkeavaa 
B = esim. hengenahdistus -> potilaan on vaikea olla 
pyydetyssä asennossa, kivulias (murtuman vuoksi), 
toinen hoitaja lyhytaikaiseksi avuksi 
C = jatkuva happi, levoton / sydänoireita -> 
valvottava, kaksi hoitajaa 
D = vakavia oireita, hoitaja saattajana -> jatkohoito 
 

Nesteen antoon ja lääkitykseen liittyviä asioita, 
jotka tulee huomioida kuvantamistutkimuksen 
aikana  
A = OK, B = veri-/ subclaviatippa, l-saliin menevä-> 
ei nestettä per os., C = erilaisia katetreja ja tippoja, 
jotka vaikeuttavat pyydetyn tutkimuksen toteutusta. 
 

PESEYTYMI-
NEN, 
PUKEUTUMI-
NEN JA 
ERITYISTOIM

 

AKTIVITEETT
I / 
TOIMINNAL-
LISUUS, LEPO 

HOIDON / 
JATKOHOI
DON 
OHJAUS, 
EMOTIO-
NAALINEN 
TUKI 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 
 

A 
B 
C 
D 

Peseytyminen, pukeutuminen, eritystoiminta 
Avustettu WC-käynti = B/C 
Aikaa vievä avustaminen pukeutumisessa =B 
Katetrit 

Aktiviteetti / toiminnallisuus, lepo 
Tuleeko jotain mielen? 
Tuleeko huomioida kuvantamisessa? 

Hoidon / jatkohoidon ohjaus ja 
emotionaalinen tuki 
Tutkimuksen päättäminen potilaan kanssa 
keskusteluun; asiat…? 

Yleisesti kaikkiin kohtiin sovellettavissa 
A= potilas, jonka tutkimus sujuu suunnitellusti, esim. thorax, kaularanka tms. 
B= potilas on lapsi, tai lähetteessä ristiriita, jota pitää tarkistaa, tai nostoapua, tai muuta pienehköä 
poikkeamaa 
C= autettava ja valvottava potilas tai tutkimushuonetta joutuu vaihtamaan esim. potilaan  liikuntarajoit-
teiden vuoksi. 
D= erittäin vaativa, esim. hengityshalvaus potilas 
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Kuvio 1. Esimerkki röntgenhoitajien ohjauksesta tutkimukseen.  

6.2 Toinen delfi- kierros 
 

Toiselle kierrokselle osallistui edellisen kierroksen tiedonantajista 11. 

Tiedonantajakato16:sta tiedonantajasta 11:een johtui lomista ja muista työjärjestelyistä. 

Edellisen kierroksen asiat koottiin uudestaan kirjalliseen muotoon ja tiedonantajien 

tehtävänä oli ryhmitellä jokaisesta osa-alueesta saadut toiminnot uudelleen arvioituina 

vaativuusluokkiin A – D. Toisella delfi- kierroksella osallistujat jaettiin 2 - 3-hoitajan 

ryhmiin, jotka tarkensivat toimintojen sijoittumista. Ensimmäisen delfi- kierroksen 

perusteella tutkija muokkasi vielä luokittelukaavaketta keräämällä lausumat otsikoiden 

alle (Liite 2.). Otsikoinnin tarkoitus oli auttaa tiedonantajia mieltämään lausumat 

konkreettisemmin eri vaativuusluokkiin A-D. Tiedonantajille tutkija kokosi kriteerien 

selventämiseksi Kaustisen (1995) ”listan” toiminnoista vuodeosaston näkökulmasta 

(Liite 3). Esimerkki ”listassa” toiminnot esitettiin vuodeosastolla tehtävän luokittelun 

mukaan, jolloin tiedonantajat joutuvat pohtimaan tilanteita kuvantamisen näkökulmasta.  

 

Tulokseksi toiselta delfi- kierrokselta saatiin mielipiteet lausumien jakautumisesta eri 

vaativuusluokkiin. Otsikointi auttoi arvioimaan lausuman merkitystä tutkimuksen kulun 

kannalta. Luokittelun tulos analysoitiin laskemalla jokaisesta osa-alueesta (A-D) 

lausumien frekvenssiluku. Kolmannelle delfi- kierrokselle arviointikaavakkeeseen 

kirjattiin valmiiksi osa-alueiden kohtiin (A-D) ne lausumat, jotka olivat saaneet 

suurimmat frekvenssipisteet. Tämä yksinkertaisti arviointikaavaketta seuraavaa 

kierrosta varten. Keskustelussa näkemyksiä perusteltiin ansiokkaasti ja mielipiteet olivat 

kyllä ”oikeita” ja yhteistä näkemystä lausumien sijoitteluun muodostui. Käytännön 

kysymys kuului: ”Miten ihmeessä luokittelua ehtii tositilanteessa työn yhteydessä 

tehdä?” 

 

6.3 Kolmas delfi- kierros 
 

Kolmannelle delfi-kierroksella vastauskaavakkeisiin kirjattiin valmiiksi vaativuus-

luokkiin A-D lausumat, jotka toisella delfi-kierroksella olivat frekvenssilaskussa saaneet 

suurimman pistemäärän. Tiedonantajat (n=11) jaettiin neljään kahden - kolmen 

henkilön ryhmään. Tutkimushuoneet on nimetty seuraavasti: 1)”Thorax”, 2)”Huone 5”, 
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3)”Tapaturmahuone” ja 4)”Kauppi”. Jokainen ryhmän jäsen arvioi kuitenkin itsenäisesti 

kussakin tutkimushuoneessa tehtäviä tutkimuksia ja huomiointikaavake siirtyi 

seuraavalle ryhmälle, kunnes jokaiseen kaavakkeeseen oli tullut kaikkien neljän ryhmän 

jäsenten näkemykset potilaan tarpeista sijoitettuna kohtiin A-D. Ryhmillä oli eriväriset 

kynät, joten vastaukset erottuivat ja tutkija saattoi varmistua kaikkien vastanneen.  

 

Tiedonantajat tarkastelivat edelliseltä kierrokselta saatuja luokitteluja, arvioivat ja 

pitivät ennallaan alkuperäisen vaihtoehdon tai muuttivat sitä. Tiedonantajat tuntevat 

toisensa ja tietävät ketkä ovat mukana tällä kierroksella. Ryhmät toimivat itsenäisesti, 

sillä asiantuntijaryhmät ovat hyvin homogeenisia, joten on oletettavaa, että vastauksen 

antajan henkilöllisyyden tietäminen ei mitenkään vaikuta omaan näkemykseen 

luokittelusta.  

 

Tulokset kolmannelta delfi- kierrokselta olivat seuraavat.  

 

I Hoidon suunnittelu ja koordinointi 

  

Osio A: toimintoja oli kuusi ja vastaukset olivat yhteneväisiä (5/6): Yhteneviä: Potilas 

on aikuinen, itsenäisesti toimiva, suomalainen, yhteistyökykyinen, tutkimusaika varattu 

ja kuvaushuone sopiva pyydettyyn tutkimukseen. Yhden äänen eroavaisuus: eristys: 

(MRSA, Tb ja C –hepatiitti) ehdotettiin B-osioon: hygieniaohjeiden mukaan hoitajan on 

käytettävä tutkimuksessa suojavaatteita ja tutkimushuone on puhdistettava potilaan 

kuvauksen jälkeen. Osio B: toimintoja oli 13, yhteneviä vastauksia 5/13. Yhteneviä oli 

seuraavissa: proteesi/ raaja-amputaatio, kieli ja kulttuuri ero, vuodepotilas, ambulanssi 

odottaa potilasta tutkimuksen ajan. Yhden äänen ero alkuperäiseen luokitteluun oli 

kolmessa lausumassa (3/13): puutteita lähetteen tiedoissa, muistisairas potilas ja lapsen 

ikä ja tiedonantajat sijoittivat ne osioon C. Kahden tai useamman äänen ero oli viidessä 

lausumassa (5/13): potilaan raskaudentilan vaikutuksesta tutkimuksen tekemiseen, 

avustajan, niin sanotun ”kiinnipitäjän” tarve, sekä potilaan yhteistyöhön 

kykenemättömyys (= alkoholi, huumeet, tajuton).  Osio C: toimintoja oli seitsemän ja 

yhteneviä vastauksia oli 4/7: hengityshalvauspotilas, sähköpyörätuolilla kulkeva, 

geriatrisen sairaalan lonkkamurtumapotilas, jonka jatkohoito on selvitettävä heti 

(radiologin lausunto), potilas on sekava, levoton. Kahden pisteen erolla kolme lausumaa 

(3/7) tiedonantajat olivat merkinneet B-osioon: lapsen trauma ja lapsen saattajan raskaus 
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sekä mukanaolevat pienet lapset sekä kuuromykän, sokean ilman saattajaa olevan 

potilaan luokittelu (todellinen tapaus!). (Taulukko1.1.) 

 

Laitan ensin oman syteemini kuntoon, ennen kuin pyydän potilaan 

sisään… 

Päivystysaseman kanssa menee hyvin, kun saa etukäteen tietää potilaan 

tilan ja potilasta ei jätetä yksin. 

…lähetteessä puhuttiin kantapäästä, jossa vuosia sitten kipua ja pyydetään 

jalkaterää! otin yhteyttä lähettävään lääkäriin. 

 

Hoidon koordinointi: 

Koukkuniemestä (geriatrinen sairaala) tulla tupsahtaa lonkka 

murtumaepäily ambulanssilla, se on vain hoidettava jossain välissä, että 

jatkohoitopaikka saadaan järjestettyä. 

 

Kyllä sitä joutuu järjesteleen toisten hoitajien kanssa tutkimuspaikan 

muuttuessa, että ota sinä NN pukuhuoneeseen ja viedään MM vitoseen, 

niin sillä aikaa ehdin kuvata tämän ranteen tässä tapaturmahuoneessa. 

 

Taulukko 1.1. Hoidonsuunnittelu ja koordinointi yksimielisyys toimintovalinnassa. 
Nuoli osoittaa osa-alueet, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 
 

osa-alueet yhtenevät mielipiteet % 1- eroava mielipide 2 < eroavaa mielipidettä 

      A               83 %            17 % -> B           ____ 

      B               38 %            24 % -> C            38 % -> C 

      C               57 %            ____            43 % - > B 

 

  

II Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet  

Osio A: toimintoja oli neljä ja yhteneväisyys hyvä 4/4: aikuinen, noudattaa ohjeita, 

yskänärsytys hallittavissa, yhteistyökykyinen. Osio B: toimintoja oli kahdeksan ja 

yhteneväisyys oli 1/8 eli yksi lausuma: murtumat, jotka vaikeuttavat hengitystä pidettiin 

alkuperäisessä B-osiossa. Yhden äänen ero eli kolme lausumaa (3/8) tiedonantajat 

sijoittivat osa-alueeseen C: tutkimusasento, lisähappi, murtumat, alhainen verenpaine ja 
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huimaus, voimakas yskänärsytys. Neljässä (4/8) muussa B-osion lausumassa kaksi tai 

useampi tiedonantaja ehdotti muuta osa-aluetta. Mielipiteet kohdistuivat seuraaviin: 

lapsen ikä, ”isot” murtumat, hengenahdistus, vierasmaalainen (=kulttuuri, kielitaito-

ongelma, ohjeiden ymmärtämättömyys). Osio C: toimintoja oli seitsemän ja yhteneviä 

vastauksia 1/7: kova kipu. Neljässä muussa lausumassa (4/7) tiedonantajat sijoittivat 

lausumat osioon D: rintakipuja, obeesi, liikuntarajoitteinen tai kehitysvammainen, jolla 

on oma avustaja, tajunnan taso epävakaa. Kaksi lausumaa (2/7) hajaannutti mielipiteitä 

B- ja C- osion kesken: aspiroinut potilas, leikkaussalista tuleva potilas. Osio D: 

toimintoja oli kaksi; yhteneviä oli 1/2: monivammapotilas. Kaksi tai useampi 

tiedonantaja luokitteli puolet (1/2) D-osion lausumista vaativuustasoihin B-D: levoton, 

aggressiivinen ja jatkuvassa hapessa oleva potilas sekä yhteistyökyvytön. 

(Taulukko1.2.) 

 

levottomat ja sekavat on kaikkein vaikeimpia: potilas, jonka juuri asettelit 

keuhkokuvaan kävelee sun takana, kun menet laukaseen ja kysyy: `minkäs 

takia sää hakkasit mut? 

 

Sairauden oireet:  

Miks´ kaikki kysyy: pelaako sulla kädet?, sää oot ainakin neljäs kysyjä. 

(auto-onnettomuudesta kaularankakuviin tullut potilas) 

 

Aggressiivisen potilaan kohtaaminen: 

Tässä just` yks` pappa oli lyönyt labrahoitajaa ja sit` se tuli samalla 

reissulla kuviin, niin me oikein leperreltiin sille ja pappa oli yhtä hymyä 

koko kuvauksen ajan. 

 

 Taulukko 1.2. Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet, yksimielisyys 

toimintovalinnassa. Nuoli osoittaa osa-alueen, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 

 

osa- 

alueet 

yhtenevät mielipiteet %  1- eroava mielipide  2 < eroavaa mielipidettä 

  A            100 %           ___               ___ 

  B              25 %             25 % - > C                50 % -> A, B, C 
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  C              14 %             57 % - > D                29 % - > B 

  D              50 %            ___                50 % - > B, C, D 

 

 

III Ravitsemus ja lääkehoito 

 

Osio A: toimintoja oli kolme, näistä yhteneviä oli 3/3: ongelmaton ”iv-tippa”, 

ongelmaton diabetespotilas ja ”ravinnotta” ollut hyvin voipa potilas. Osio B: toimintoja 

oli viisi, joista yhteneviä oli 2/5: muuta tutkimusta varten tyhjennetyt potilaat ja useita 

dreenejä / ”iv-tippoja”. Kolmessa lausumassa (3/5) tiedonantajat luokittelu hajosi 

osioihin A-C, näitä olivat ”iv- tipassa” ongelmia; pussin vaihtoa tms., diabetespotilaan 

huonovointisuus, janoinen potilas, joka on menossa leikkaussaliin. Osio C: toimintoja 

oli kolme ja yhteneviä näistä oli 1/3: nestepussin välitön vaihto. Lausumista 2/3 

hajaannutti tiedonantajia B ja C osioiden kesken, kun kyseessä oli oksenteleva ja 

mahdollisesti aspiroiva potilas tai lääkityksen vuoksi tokkurainen ja valvottava potilas. 

Osio D: toimintoja oli neljä ja yhteneviä oli 4/4:kirurgian valvonnassa kuvattava potilas, 

päiväkirurgiasta tuleva potilas tai potilaan tilan äkillinen muutos sekä 

päivystysyksiköstä tulevat pää-/ kaularankavamman saaneet.(Taulukko1.3.) 

 

Lonkkamurtuma potilaalta kysyn, onko hän saanut kipulääkettä? Jos on, 

niin tutkimusta voi jatkaa kipua minimoiden, sillä lääke alkaa pian 

vaikuttaan… 

 

Levottoman potilaan kuvauksessa nopeus on tarpeen, jos ”kiinnipitäjää” ei ole:  

… toinen on napilla hehkuttamassa ja sitten itse ponkaiset pois säteistä… 

  

Taulukko 1.3. Ravitsemus ja lääkehoito, yksimielisyys toimintovalinnassa. Nuoli 
osoittaa osa-alueen, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 
 
osa- 

alueet 

yhtenevät mielipiteet % 1 – eroava mielipide 2 < eroavaa mielipidettä 

   A            100 %           ___               ___ 

   B              40 %           ___                60 % - > A, C 

   C              33 %           ___                67 % - > B, C 
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   D              100 %           ___                ___ 

 

 

IV Hygienia ja eritystoiminta 

 

Osio A: toimintoja oli kolme ja yhteneväisyys oli 3/3: omatoiminen aikuinen, lapsi 

saattajan kanssa tai yli 10-vuotiaat lapset, joilla ei ole fyysistä traumaa. Osio B: 

toimintoja oli viisi ja yhteneväisyys oli 1/5: katetrit. Yhtä lausumaa (potilaan 

riisuuntumispaikka) 1/5 tiedonantajat ehdottivat A-osioon. Kolmessa lausumassa (3/5) 

tiedonantajien luokittelu vaihteli A ja C osioiden kesken. Nämä olivat potilaan napeissa 

ja koruissa auttaminen, WC:ssä avustaminen ja täysin autettavan vajaaliikkeisen 

potilaan riisuminen. Osio C: toimintoja oli neljä ja yhteneviä oli ¼. Pyörätuoli- tai 

paaripotilas, jota autetaan WC:ssä käynnissä. Tiedonantajien luokittelu hajaantui ¾ 

lausumista osa-alueiden B, C ja D kesken. Nämä olivat lonkkamurtumapotilaan 

riisuminen, alusastia, tahriintuneen potilaan peseminen. Osio D: toimintoja oli kolme ja 

yhteneviä ei ollut. Muut lausumat jakaantuivat vaativuusluokkien C ja D kesken, kuten 

”halvaantuneet” ja psykiatriset osastopotilaat. (Taulukko1.4.) 

 

… intimiteetti on erityisesti huomioita jopa korujen riisumisessa ennen 

tutkimusta. Korut pitää laittaa ehdottomasti takaisin, muuten potilas on 

sitä mieltä, että ”ne hukku kuvausreissulla”  

 

vessaan autetaan, jos ”hätä” haittaa tutkimuksessa oloa; tosin 

päivystyksestä tulevilla on aina vessaan kiire! 

 

Taulukko 1.4. Hygienia ja eritystoiminta, yksimielisyys toimintovalinnassa. Nuoli 
osoittaa osa-alueet, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 
 
osa- 

alueet 

yhtenevät mielipiteet %   1 – eroava mielipide 2< eroavaa mielipidettä 

   A                100 %           ____              ___ 

   B                 20 %            20 % -> A               60 % -> A, C 

   C                 25 %            ___               75 % ->B, C, D 

   D                 ____            ___             100 % -> C, D 
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V Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo 

 

Osio A: toimintoja oli kaksi ja yhteneväisyys oli ½.: Omatoiminen, itse liikkuva, vaikka 

käyttääkin apuvälinettä. Tiedonantajista ½ luokitteli liikuntakyvyttömän potilaan B-

osioon. Osio B: toimintoja oli neljä ja yhteneviä näkemyksiä ei ollut (0/4). Kaikki 

lausumat 4/4 tiedonantajat luokittelivat osioihin A, B, C. Näitä olivat pyörätuolipotilas, 

lievästi päihtynyt, aistivamma, tajuttomat potilaat. Osio C: toimintoja oli viisi ja 

yhteneväisyys 2/5: fyysisesti terve yhteistyökyvytön potilas ja kivulias, levoton potilas. 

Kolme muuta lausumaa (3/5) tiedonantajat pitivät joko C- osiossa tai ehdottivat B/D 

vaativuusluokkaa. Näitä olivat huumaavien aineiden alaiset ja akuutit 

lonkkamurtumapotilaat. 

Osio D: toimintoja oli kaksi ja yhteneviä ei ollut. Muut kaksi lausumaa hajaantui 

tiedonantajien luokittelussa C- ja D-osioiden kesken. Kirurgiset selkäoperoidut ja 

vastaavat sekä psykiatristen potilaiden tutkimukset. (Taulukko1.5.) 

 

Halvaantunut iso mies tuodaan kuviin pyörätuolilla johon hänet on 

osastolla nostolaitteella siirretty; röntgenissä ei sellaista ole, joten kone 

on neljä hoitajaa potilasta tutkimuspöydälle siirrettäessä. 

 

Taulukko 1.5. Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo, yksimielisyys 
toimintovalinnassa. Nuoli osoittaa osa-alueet, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 

 

 osa- 

alueet 

yhtenevät mielipiteet %  1 – eroava mielipide 2 < eroavaa mielipidettä 

   A             50 %           ___          50 % -> B 

   B            ___           ___         100 % -> A, B, C 

   C             40 %           ___            60 % -> B 

   D             ___           ___          100 % -> C, D 

 

 

VI Hoidon ja jatkohoidon opetus ja ohjaus 
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Osio A: toimintoja oli neljä ja ne olivat kaikki yhteneviä (4/4): potilas tietää 

jatkohoitopaikan tai yhteyden oton, kontrollikuvissa kävijä, potilas osaa kertoa lähetettä 

täydentävät asiat, saattajan kanssa kontrollikuviin tuleva lapsi. Osio B: toimintoja oli 

kuusi ja yhteneviä (3/6): Potilaalla on paljon kysyttävää tutkimuksesta. Hengitysohjeet 

lapselle, dementikolle, vierasmaalaiselle, avustajan ohjaus. Kolmessa lausumassa (3/6) 

tiedonantajien luokittelu hajaantui osa-alueiden B, C ja D kesken: potilaan 

jatkohoitopaikka epäselvä, hoitajan tiedollisen tai emotionaalisen tuen anto potilaalle, 

jatkohoidon selvittely monimutkaista. Osio C: toimintoja oli viisi ja yhteneviä oli 2/5: 

pienten lasten kuvaukset päivystysaikana, paljon henkistä tukea tarvitseva potilas. 

Tiedonantajien luokittelu erosi 3/5 osa-alueiden B ja C kesken muun muassa: radiologin 

konsultaatiossa, potilas pyytämisessä lisäkuviin kotoa, vastausten kiirehdintä. Osio D: 

toimintoja oli kaksi ja yhteneviä ei ollut. Kahdessa lausumassa (2/2) luokittelu jakaantui 

C ja D osioiden kesken: yhteydenotto hoitavaan lääkäriin, raskaana olevan 

murtumapotilaan kuvaus ja sen selvittely. (Taulukko1.6.) 

 

Potilasta oli ennen tutkimusta ohjattu hengittämiseen ja ilman 

pidättämiseen keuhkokuvauksessa, mutta kuvaus ei mennyt ihan 

suunnitellusti. ”Mää verin jo ilmaa”. (Muita konsteja tarvittiin, kuin 

puhe.) 

 

Ennen tutkimusta kerron sen kulun ja kysyn nuorilta, myös suomalaisilta, 

ovatko he käyneet keuhkokuvassa ennen? – ei se hengityksen osaaminen 

niin itsestään selvää ole. 

 

Lapsen luottamus on saavutettava, siinä ei kiirettä saa olla. 

… lapsen kanssa harjoitellaan terveellä kädellä kipeän kuvaamista ja 

selitetään ”kamera” ja hämärä huone ja sädesuoja… kysymyksiä riittää… 

 

Tutkimuksen loputtua potilaalle on selkeästi kerrottava, että tutkimus on 

nyt valmis ja voitte lähteä kotiin. 

 

Taulukko 1.6 Hoidon ja jatkohoidon opetus ja ohjaus, yksimielisyys toimintovalinnassa. 
Nuoli osoittaa osa-alueet, joita ehdotettiin siirrettäväksi. 
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osa- 

alueet 

yhtenevät mielipiteet % 1 – eroava mielipide 2 < eroavaa mielipidettä 

   A             100 %            ___             ___ 

   B             50 %            ___             50 % -> B, C, D 

   C             40 %             ___              60 % -> B, C 

   D            ___             ___            100 % -> C, D 

 

6.4 Neljäs Delfi- kierros 
 

Viimeisellä delfi -kierroksella tulokset käytiin läpi ryhmäkeskustelussa, joka koostui 

kuudesta asiantuntijasta. Ryhmä käsitteli kaksi kertaa kolmannen kierroksen tuloksia ja 

tavoitteena oli löytää konsensus vaativuusluokasta ja lausumasta. Työskentelyä varten 

jokainen sai oman työkappaleen, jossa aiemmat mielipiteet näkyivät ja heillä oli 

mahdollisuus tutustua etukäteen aineistoon. Ryhmäkeskustelu oli avointa ja mielipiteitä 

vaihdettiin suhteessa siihen, mitkä toiminnat ja potilaaseen liittyvät tilanteet ovat 

normaalina pidettäviä, ammattiin kuuluvia asioita ja mitkä taas yllättäviä 

lisätoimenpiteitä vaativia toimia. Keskustelussa päästiin yksimielisyyteen pohdintojen 

kautta. Kokemus ja toimenkuvan laaja tunteminen tuki yhteisymmärrykseen pääsyä.   
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7 Asiantuntijoiden tulokset OPC- hoitoisuusluokituksen sisällöistä 
 

Delfi -kierrosten tuloksista voi havaita osalla teema-alueista lausumat 

vaativuusluokkien sijoittelusta hajoavan voimakkaasti. Tätä selittävät OPC-

hoitoisuusluokituksen alkuperäiset teemat, jotka on laadittu vuodeosastoa varten ja aihe-

alueet ovat ”vieraita” kuvantamistutkimuksiin. Asiantuntijoiden näkemyksen perusteella 

päädyttiin sisältöihin, joiden katsottiin edustavan tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia.   

 

I Hoidon suunnittelu ja koordinointi   

 

A – osio: Potilaat, joiden tutkimuspyyntölähete sisältää oleelliset perustiedot potilaasta. 

Potilaan liikunta- ja yhteistyökyky on hallittavissa. Vuorovaikutuksen, etnisen taustan 

sekä kielen ja kulttuurin osalta ongelmaton aikuinen potilas. 

B – osio: Tutkimuslähete on oleellisesti puutteellinen. Lähetteestä ilmenee, että potilaan 

sairaus edellyttää eristystä, liikuntarajoitteinen, tms. joka tarvitsee apuhenkilökuntaa. 

Tutkimushuoneen vaihto, joka johtuu potilaasta. Etnisen taustan edellyttämät järjestelyt. 

Lapsipotilas. 

C – osio: Potilaalla on erityistarpeita ja tarvitaan useampi avustava henkilö. Potilas on 

jatkuvan valvonnan alla, yhteistyökyvytön, lääkitty, monivammainen ja on oletettavaa, 

että radiologin konsultaatiota tarvitaan tutkimukseen aikana. Lapset, joilla on fyysinen 

trauma. 

 

II Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet 

 

A – osio: Potilas on aikuinen. Yhteistyökykyinen. Tutkimus voidaan toteuttaa 

suunnitellusti yskänärsytyksestä tai liikkumisrajoituksista huolimatta. Avustavaa 

henkilökuntaa ei tutkimuksessa tarvita. 

B – osio: Lapsipotilas (alle 10v), joka tarvitsee demonstraatiota ja avustajan läsnäoloa.  

Päiväkirurginen potilas. Akuutti kylkiluun murtuma tai muu merkittävä vamma, joka 

vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen. Kielitaidoton vierasmaalainen. Voimakas 

yskänärsytys. Lisähapessa oleva.  
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C – osio: Sydänoireinen. Tajunnan taso epävakaa. Voimakas kipu (”kivi” -potilas, 

lonkkamurtuma), jota lääkitty. Sairaus/ tutkimuspyyntö, joka edellyttää tutkimuksen 

toteuttamisen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 

D – osio: Osio jäi tyhjäksi 

 

III Ravitsemus ja lääkehoito 

 

A – osio: Ongelmaton ”iv-tippa”. Ravinnotta ollut potilas, jonka vointi on hyvä. 

B – osio: Diabetespotilas, jonka tila on epävakaa. Ongelmallinen iv-tippa. Voimakas 

lääkitys. Tyhjennyksistä tai ravinnotta olosta johtuva potilaan huonovointisuus. 

C – osio: Esilääkitty. Oksenteleva, jolla on aspiraation vaara. Janoinen potilas, joka 

odottelee toimenpiteeseen menoa. 

D – osio: Vuodeosastolla /tehohoidossa kuvattava potilas. Potilas kovin kivulias ja 

lisälääkityksen tarve tutkimuksen suorittamiseksi. 

 

IV Hygienia ja eritystoiminta 

 

A – osio: Aikuinen, joka on omatoiminen tai lapsi alle 10v. saattajan kanssa tai lapsi yli 

10 v., joka ei ole traumapotilas.  Etninen tausta ei rajoita tavanomaista 

tutkimuskäytäntöä. 

B – osio: Hoitajaa tarvitaan WC:ssä avuksi, riisuuntumisessa / pukeutumisessa 

autettava. Katetreja ja ”iv-tippa”. 

C – osio: Lonkkamurtuma potilas, psykiatriset potilaiden erityisvaatteet, paari- / 

pyörätuolipotilaan avustaminen WC:ssä, alusastiaa tarvitsevat potilaat. 

D – osio: Pukeutumisessa täysin autettava traumapotilas/halvaantunut potilas.  

Psykiatrisen yksikön autettavat potilaat. 

 

V Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo 

 

A – osio: Omatoiminen. Apuvälineitä ja vähäistä apua tarvitseva potilas. Raajainvalidi, 

joka kykenee seisomaan. Liikuntakyvytön, mikä ei vaikuta tutkimuksen tekoon. 

B – osio: Kahden tai useamman hoitajan autettava vuodepotilas. Aistivamma potilas, 

joka tarvitsee avustajan. Tajunnan taso epävakaa 
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C – osio: Yhteistyökyvytön, joka liikkuu hyvin (karkaamisen mahdollisuus). 

Päiväkirurgiasta tulevat, joilla lääketippoja ja dreenejä. Pyörätuolilla tuotu 

lonkkamurtuma potilas, joka pitää siirtää tutkimuspöydälle (useita henkilöitä apuna). 

D – osio: Osio jäi tyhjäksi. 

 

VI Hoidon, jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen tuki 

A – osio: Potilas tietää jatkohoitonsa ja yhteydenottopaikan. Pienten lasten tutkimukset, 

joihin liittyy yhteystietojen pyytäminen saattajalta mahdollisia lisäkuvia varten. 

B – osio: Potilas ei tiedä jatkohoidosta ja röntgenhoitajan pitää sitä selvitellä 

potilastiedoista Pienen lapsen saattajan ohjaus tukimusta varten. Sädesuojauksen 

selittäminen potilaalle. Radiologin konsultaatio kesken tutkimuksen. Potilaan 

pyytäminen täydennys kuviin kotoaan. 

C – osio: Jatkohoitoa joudutaan selvittämään useammalta taholta. Paljon tukea ja 

keskustelua kaipaava potilas. 

D – osio: Yhteydenotto hoitavaan lääkäriin tai toimipaikkaan. Raskaana oleva 

murtumapotilas. 
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8 TULOSTEN POHDINTA 
 
 
Kuvantamisessa haasteena on se, että samalla tutkimusnimikkeellä olevien potilaiden 

hoidon tarve saattaa poiketa huomattavasti toisistaan, jolloin samalla 

tutkimusnimekkeellä olevien potilaiden kuvantamiseen käytettävä aika vaatii erilaisia 

henkilöstöresursseja. Hoitoisuusluokittelun avulla pyritään selvittämään tutkimus-

huoneidenkuormitus suhteessa potilaan hoitoisuuteen. Tänä päivänä on mahdollista 

saada tutkimukseen käytetty aika atk-pohjaisesta ohjelmasta. Hoitoisuusluokituksella 

saadaan selville hoitajan työpanos potilaan hyväksi sen jälkeen, kun tutkimus on 

päättynyt. Kuvantamistutkimus on kuvansiirron, radiologin sanelun ja tutkimushuoneen 

vapauttamisen vuoksi kirjattava loppuneeksi, vaikka röntgenhoitaja vielä ohjaa potilasta 

pukutilassa. Tutkimus toteutettiin delfi -menetelmällä ja sille on tyypillistä 

ryhmätyöskentely ja vaiheittainen eteneminen. Delfi -menetelmän etuna oli, että 

jokainen kierros täsmensi siihen saakka saatuja tuloksia. Tiedonantajia oli mahdollista 

ohjeistaa lisää ja vastata heidän kysymyksiinsä. (Tikanoja & Meriläinen 1991). 

 

 

Tutkimuksessa kuvailtiin hoitoisuusluokituksen sisältöjä kuvantamisen 

natiivitutkimuksiin. Oulu -hoitoisuusluokitus (OPC) muodosti teemat, joiden sisältö 

muodostui kuvantamistutkimuksesta nousevista lausumista. Lausumat kuvaavat potilaan 

tarvitsemaa röntgenhoitajan apua. Alkuhaastattelussa ilmeni, että röntgenhoitajilla oli 

lähes yhtenevä toimintatapa heidän tehdessään kuvantamistutkimusta. Saman totesi 

Niemi (2006) omassa tutkimuksessaan kuvantamisen turvallisuuskulttuurista. 

 

Tutkimushaastattelua varten muodostettiin tiedonantajista, substanssin osaavista 

röntgenhoitajista, haastateltavat parit. Haastateltavien määrää oli riittävä, sillä 

haastatteluissa tapahtui saturaatiota. Haastattelussa tiedonantajat pohtivat ja 

”vierastivat” OPC:n osa-alueita, kuten ”Ravitsemus ja lääkehoito” ja ”Hygienia ja 

eritystoiminta”, joiden ei katsottu liittyvän kuvantamistutkimuksiin. Kuitenkin näihin 

kohtiin löytyi sisältöjä mietinnän jälkeen. Haastatteluun tiedonantajat suhtautuivat 

myönteisesti ja asiaan paneutuen, mikä ilmeni haastattelun tuloksessa. 
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Ensimmäinen delfi -kierros oli haasteellinen. Ensimmäisen delfi -kierroksen tuloksen 

perusteella ei muodostanut kattavaa luokittelua, sillä osa luokittelukaavioista jäi 

vaillinaisiksi. Tulos kertoi kuitenkin sen, että suullista ohjeistusta piti täydentää delfi- 

kierroksen jälkeisessä ryhmäkeskustelussa. Tiedonantajat eivät lannistuneet 

alkuvaikeudesta, vaan keskustelivat hankaluuksista ratkaisua etsien. Tiedonantajat 

muodostivat 2-3 hengen ryhmiä, mutta vastasivat silti yksilöllisesti. 

 

Tämän kierroksen haasteena olivat natiivitutkimushuoneissa suoritettavien tutkimusten 

tarkastelunäkökulmat. Potilaiden tutkimuspyyntöjen toteutukseen liitettiin monia 

variaatioita ja alkuperäinen ohjeistus: ”tarkasteltavaksi otetaan tietty natiivitutkimus, 

mikä vain”, oli monien muuttujien vuoksi vaikeasti arvioitavana. Ohjeena oli pitäytyä 

alkuperäisessä ohjeessa eli arvioida vain tutkimuksessa olevaa potilasta ja hänen 

tilannettaan, mutta hoitajan ajatus ei aina taipunut tutkijan ohjeeseen, vaan retkeili 

mutkikkaampien vaihtoehtojen parissa. 

 

I Hoidon suunnittelu ja koordinointi osa-alueella luokittelu tehtiin ensimmäisessä 

kohdassa tutkimuslähetteen perusteella. Luokittelussa on ollut käytettävänä tietoja, jotka 

tutkimusta pyytävä lääkäri on röntgenlähetteeseen kirjannut. Röntgenhoitaja ei ole vielä 

kohdannut potilasta, eikä tehnyt mitään havaintoja potilaan habituksesta tai tiedustellut 

potilaalta häntä koskevia asioita. Tähän osa-alueeseen tiedonantajilta tuli runsaasta 

lausumia ja se koettiin selkeäksi. Ennen kuvantamistutkimuksen toteuttamista 

röntgenhoitaja käy mielessään läpi tutkimukseen liittyvän asialistan ja vastaukset tulisi 

löytyä lähetteestä. 

 

Vertaamalla tiedonantajien ryhmäkeskustelua tuloksiin, niin eristystä vaativat potilaat 

kuten MRSA:ta ja tuberkuloosi (Tb) kontaminoituneet, olivat potilasryhmiä, jotka 

luokittelivat potilaan hoidon tarpeen B osioon. Mainittakoon, että Tb- kontaminoituneita 

tutkittiin tuolloin joukkotutkimuksilla; koululaisia, maahan muuttajia ja suojakotien 

asukkaita paikkakunnalla esiintyneiden tautitapausten vuoksi. Sairaalan 

hygieniaohjeiden mukaan röntgenhoitajan on pukeuduttava suojavaatteisiin ja 

hengityssuojaan eristyspotilaita tutkittaessa, lisäksi tutkimushuone puhdistettiin jokaisen 

potilaan jälkeen. Tämä koko operaatio vei aikaa, vaikka puhdistuksen tekivät osaston 

sairaalahuoltajat. Raskaana olevien potilaiden luokittelua pohdittiin huolellisesti. 

Potilaita oli ehdotettu vaativampaan B osioon, mutta keskustelun tulos oli, että kyseessä 
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on ”normaali” tila, joka hoidetaan ammattiosaamisen mukaan ja sijoitus on A osio. 

Potilaiden yhteistyökyvyttömyys, johtuu se mistä syystä tahansa, on tutkimusta 

merkittävästi hankaloittava asia ja tiedonantajat siirsivät sen vaativaan C osioon.  

 

II Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet osa-alueella oli hengittäminen ja 

hengityksen pidättäminen ovat yleisin toiminto, mikä liittyy kaikkiin kuvantamisen 

tutkimuksiin. Vaikka tekniikka on kehittynyt, niin yhteistyö potilaan kanssa on 

keskeistä tutkimuksen onnistumiseksi. Hengittämisen ja sairauden oireiden 

keskeisyyden vuoksi tiedonantajilla oli runsaasti mielipiteitä lausumien sijoittelussa. 

Erityisesti tavallinen yskä, potilaan liikuntakyky, yleinen fyysinen vointi ja lapsipotilas 

aiheuttivat keskustelua ryhmissä. Tutkimuksiin tulee potilaita päiväkirurgiselta osastolta 

ja kirurgian valvonnasta, jonka vuoksi potilaat oli luokiteltu vaativaan C osioon, mutta 

keskustelussa päädyttiin B osioon, koska heillä on useimmiten yksi tai kaksi 

sairaanhoitajaa saattajana, mikä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. Tiedonantajat eivät 

nähneet tarvetta tavallisten natiivitutkimusten luokittelussa huomioida potilaan 

verenkiertoa, sen sijaan sairauden oireisiin kiinnitetään aina huomiota.  

 

III Ravitsemus ja lääkehoito osa-aluetta pidettiin vaikeana, sillä ravitsemus ei pidetty 

natiivitutkimuksiin kuuluvana. Potilaita suolta ”tyhjennetään” nykyään harvoin, joten 

kliinisen työn muutokset ovat poistaneet ”ravinnotta olon” vaatimuksen. A-osion 

sisällöstä oltiin aivan yksimielisiä. Diabetesta sairastavat ja tutkimushetkellä 

huonovointiset potilaat vaativat erityishuomiota ja seurantaa, mutta kyseessä olevat 

potilaat tietävät tilanteensa ja osaavat ilmaista sen myös röntgenhoitajalle. Näitä 

potilaita oli ehdotettu vaativampaan C-osioon, mutta keskustelun tuloksena päädyttiin 

B-osioon, koska tilanteet ovat tuttuja ja hoidettavissa. B-osioon jäivät ”iv-tippa” potilaat 

ja muiden tutkimusten vuoksi tyhjennetyt potilaat. Yllättäen vaativin D-osio sai useita 

lausumia, kuten kirurgian valvonnassa kuvattavat, hyvin kivuliaat potilaat, joilla on 

kipulääkkeen tarve tutkimuksen aikana ja potilaat, joiden tajunnan tasossa tapahtuu 

muutos tai tajunnantaso on epävakaa. Tätä ”Ravitsemus ja lääkehoito” osa-aluetta 

pidettiin kuvantamistutkimuksiin liitettynä teennäisenä. 

 

IV Hygienia ja eritystoiminta osa-alueelta röntgenhoitajien mielikuvien mukaan 

”potilaalla on aina WC-hätä, kun he tulevat röntgeniin”. Tiedonantajien 

loppukeskustelussa käsiteltiin potilaan riisumiseen ja pukemiseen liittyvää auttamista. 
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Mielipiteenä oli, että auttaminen on työnkuvaan kuuluvaa ja potilaan 

kuvantamistutkimuksissa oloon ei liitetä potilaan ”omatoimisuuden harjoittelua”, vaan 

potilasta autetaan, jotta tutkimusaikataulussa pysyttäisiin. Avun tarve määriteltiin 

osioon C, silloin kun kyseessä oli WC:ssä käynti pyörätuolilla liikkuvan potilaan kanssa 

tai potilas tarvitsi alusastian. Mainittu tilanne edellyttää rauhallista, eristettyä paikkaa, 

sillä tutkimushuonetta ei voi varata tähän tarkoitukseen. Psykiatrisesta osastoryhmästä 

tulevilla oli usein erityisvaatteita ja magneettivöitä tms., joka vaativat kyseisen osaston 

omien hoitajiensa mukana oloa. Vaativimpaan D-osioon ehdotettiin traumapotilaita, 

jotka olivat trauman lisäksi halvaantuneita tai vaikeasti reumaattisia ja joilta oli 

riisuttava vaatteita ja koruja jonkin verran. Eritystoimintaan liitettiin myös potilaalla 

olevat dreenit ja erittävät haavat. Varsinkin potilaan raajoissa olevat erittävät haavat 

tulee huomioida lisäsiteillä, ennen kuin rajaa asetellaan filmikasetin päälle kuvausta 

varten, vaikka kasetti on suojattu esimerkiksi muovilla. 

 

V Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo osa-aluetta pidettiin vaikeasti 

sovitettavana yleensä kuvantamisen tutkimuksiin ja lausumien sijoittelun asettuminen 

taulukossa ääripäihin kertoo epätietoisuudesta. Lausumat sijoittuivat jyrkästi ala-

alueiden A ja D kesken. Potilaan liikkuminen apuvälineillä, raaja amputoidut, 

aistivammaiset, yhteistyökyvyttömät ja usean avustavan henkilön tarvetta vaativat 

aiheuttivat paljon pohdintaa. ”Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo” – osa-

alue sekoittui edellä oleviin teema-alueisiin ja tiedonantajat ilmaisivat samoja asioita 

mielestään toiseen kertaan. Näkökulma potilaan toiminnoista ei ole kuvantamisessa 

keskeinen havainnoinnin kohde. Tutkija huomasi tiedonantajien lausumissa 

turhaantumista; samojen lausumien pyörittelyä. Erityisesti ”väärällä kulkuneuvolla” 

tuotujen potilaiden luokittelu puhutti, joka tarkoitti yleensä pyörätuolia, jolla potilas 

tuotiin tutkimushuoneeseen tutkimuspöydälle siirtoa varten. Siirtely aiheutti potilaalle 

turhaa kipua erityisesti lonkkamurtumatilanteissa. Keskustelussa ryhmä saavutti 

yhteisymmärrykseen lausumien sijoittelussa vaativuustasoihin A ja D. Tiedonantajien 

pitkä työkokemus auttoi ryhmää ymmärtämään lausumat kokonaisvaltaisesti eikä se 

juuttunut nyansseihin.  

 

VI Hoidon, jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen tuki osa-alueet olivat selkeitä 

toimenkuvan alueita, sillä potilaan ohjaus ennen ja jälkeen kuvantamistutkimuksen ovat 

osa röntgenhoitajan päivittäistä työtä. Emotionaalinen tuki ja potilaan kysymyksiin 
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vastaaminen ja keskustelu ovat keskeisiä tutkimukseen liittyviä toimia. Tämä teema 

kuului luontevasti jokaiseen potilaskontaktiin. Luokittelussa oli helppo ymmärtää eri 

vaativuusalueet, sillä kaikilla oli omakohtaista kokemusta lausumista. Luokittelun A-

osion lapsipotilaan kontrollitutkimusta esitettiin astetta vaativammaksi. Keskustelussa 

tapaus luokiteltiin kuitenkin tavanomaiseksi toimeksi A osioon, sillä lapset ovat 

useimmiten kontrollitutkimuksissa ”vanhoja tekijöitä”, jotka esiintyvät reippaasti 

asenteella ”tämähän tiedetään”. Tutkimuksen jälkeisessä jatkohoidon ohjauksessa, jossa 

potilas ei tiedä todella mihin hänen tulisi mennä, tiedonantajat esittivät jopa vaativinta 

ala-aluetta D, sillä asian selvittely potilastietojärjestelmistä vie aikaa ja tilannetta ei voi 

jättää hoitamatta. Keskustelun tulos oli osa-alue C. Emotionaalista tukea kaipaavat 

usein röntgensäteilyä pelkäävät potilaat. Potilaan pelkoa ei sovi vähätellä ja asian 

selventämiseksi säteilyn määrää verrataan esimerkiksi tupakan aiheuttamaan vaaraan tai 

lentokoneessa saatavaan avaruussäteilyyn. Yhteydenotto tutkimuspyynnön tehneeseen 

lääkäriin ennen tutkimusta oli yhtenä tämä osa-alueen lausumista ja sitä pidettiin 

vaativuudeltaan C-osioon kuuluvana, koska kyseessä oli välttämätön potilaan 

tutkimukseen liittyvä asia.  Samoin kuin radiologin konsultaatio kesken tutkimuksen on 

potilaan ongelmasta johtuva tarve ja se on välttämätön tutkimuksen hyvän informaation 

saamiseksi. 

 

Asiantuntijoiden keskustelussa saadut teema-alueiden sisällöt muotoutuivat suhteellisen 

väljiksi yleisellä tasolla, kuitenkin niin, että toiminnon ydin ei kadonnut. 

Hoitoisuusluokituksen teema-alueet eivät voi kuvantamistutkimuksisa noudattaa 

sellaisenaan OPC-hoitoisuusluokituksen teemoja. Keskusteluissa jo ilmeni, että 

”Hoidon suunnittelu ja koordinointi” sekä ”Hoidon, jatkohoidon ohjaus ja 

emotionaalinen tuki” sisältävät kuvantamistutkimuksiin sopivia elementtejä pienin 

muutoksin. Muissa teemoissa luokittelu kohdistuu osastohoidossa olevaan potilaaseen. 

Ne sisältävät myös toiminoja, joita esiintyvät potilaan natiivitutkimuksien yhteydessä. 

Potilaan sairaus, ei diagnoosi, on voimakkaasti kuvantamistutkimuksen kulkuun 

vaikuttava asia, joka määrää hoitohenkilökunnan lukumäärän tutkimuksessa, tutkimisen 

kiireellisyyden ja jatkohoitopaikan välittömän tietämisen. Radiologin konsultaatio 

tutkimuksen kuluessa on usein tarpeen. Natiivitutkimuksissa potilaan ”Hengittäminen, 

verenkierto ja sairauden oireet”, ”Ravitsemus ja lääkehoito” ja ”Hygienia ja 

eritystoiminta” ovat teema-alueita, joissa on toimintoja, jotka tulee kerätä omaksi 

teemaksi tai sulauttaa muodostettaviin uusiin, kuvantamistutkimuksiin soveltuviin 
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teemoihin. ”Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo” – teemaa oudoksuttiin. 

Kuvantamistutkimuksissa on potilaan liikkuminen toki merkittävä toiminto. Potilaan 

kyky liikkua joko omatoimisesti tai autettuna liittyy kaikkiin tutkimuksiin. 

Tutkimuksessa saadut sisällöt eivät sellaisenaan toistu jossakin toisessa 

kuvantamisyksikössä tehtyinä. Tutkimuksen tuloksia ei testattu käytännössä. 

Testaamista ei mainittu tutkimussuunnitelmassa. 

 

8.1 Luotettavuus 
 
 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan mittarin kyvyllä mitata sitä mitä oli tarkoitus 

mitata. Tutkimuksen tarkoitus on eräs laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittari. 

(Perttula 1995.) Tässä tutkimuksessa substanssin tuntevat haastateltavat tuottivat 

tutkimuksen tuotoksen: OPC -hoitoisuusluokituksen lausumat, jotka ovat 

luotettavuuden tae. (Perttula 1995.) Luotettavuutta testataan tavallisesti 

rinnakkaisluokittelulla ja sen antamalla yhteneväisillä näkemyksillä tutkimuksen 

kohteesta (Partanen ym.1999).  

 

Tiedonantajien luotettavuus perustuu heidän asiantuntijuuteensa tutkittavasta kohteesta. 

Otos koostui 20 fokusryhmähaastatteluun osallistuneesta tiedonantajasta. Määrää voi 

pitää riittävänä, jotta aiheeseen liittyvät lausumat tulevat toistumaan ja lausumien 

saturaatio saavutetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) Metsämuurosen (1998) mukaan delfi-

tekniikka ehkäisee arvovalta ja intressiristiriitojen vaikutuksen tutkimustulokseen. 

Tutkimuksen aikana tiedonantaja ryhmien kokoonpano vaihteli, joten kilpailevia ryhmiä 

ei voinut muodostua. Pulkkinen (2000) viittaa Johnson & Maas (1998) käsitykseen, että 

delfi- tekniikan käyttäminen ja fokusryhmähaastattelu varmistavat sisällön kattavuuden 

ja edustavuuden luokituksen sisällöstä. 

 

Delfi- tekniikan luotettavuuteen vaikuttavat asiantuntijoiden valinta, - lukumäärä ja 

kuka on riittävän hyvä asiantuntija (Kuusi 1993). Tiedonantajien asiantuntevuutta 

voidaan pitää hyvänä kumuloituneen tietomäärän ja pitkän työkokemuksen perusteella 

(Tuomi & Sarajärvi 2003). 
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8.2 Jatkotutkimushaasteet 

 
Jatkotutkimustarpeena on kehittää hoitoisuusluokitusmittaria kuvantamisyksikön 

käyttöön niin, että se olisi selkeä, helppokäyttöinen ja samalla sellainen, mikä kykenisi 

tunnistamaan pienet, merkittävät tutkimuksen kulkuun vaikuttavat asiat, kuten 

lapsi/aikuinen, levoton, aggressiivinen, kulttuurierot tms. Tällaisella tiedolla on 

merkitystä luokituksen antamaa informaatiota arvioitaessa. Hoitoisuusluokituksen 

kehittämisessä on aikaisemminkin ehdotettu välillisen ja välittömän hoitotyön 

erottamista toisistaan mittausmenetelmin ja sellaiselle on yhä tarvetta (Mäki-Kerttula 

ym.1992). Suomen yliopistosairaaloiden kuvantamisyksiköissä on käytössä luokitteluja 

muissa paitsi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. (Liite 4.) Luokittelut kertovat 

potilaan tarvitsemasta avusta arviointi akselilla: omatoiminen, autettava, toistuvasti 

autettava ja jatkuvasti valvottava. 
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LIITE 1. 

PISTELASKUKAAVIO OPC - HOITOISUUSLUOKAN LASKEMISEKSI 

(esimerkki) 

Hoitoisuusluokitus ohjelma laskee pisteet, kun hoitaja on syöttänyt sille tiedot ” A, A, 

B, A…” ja näyttää kokonaispistemäärän, jonka perusteella hoitaja valitsee 

hoitoisuusluokan I – V. Ohjelma on käytössä Hasan vuodeosastoilla. Luokittelijaparin 

etunimet jos saisin lappuihin. Oikeita vastauksia ei siis ole, joten reippaasti vain omia 

mielipiteitä tutkimusta edistämään! roomalaisilla numeroilla I – IV. Näiden mukaan 

määritellään koko osaston tai tutkimushuoneen ”vaativuus / työn raskaus”. Vaarana on, 

että potilaita laitetaan todellisuutta vaativimpiin luokkiin, mutta reliabiliteetti 

mittauksissa tämä tulee ilmi. Hasan vuodeosastoilla on atk-ohjelma luokitteluun. 

Tarkoitus on, että käytännössä luokittelu ei vie aikaa kuin n. 10 sekuntia / potilas. 

 

Käytännössä jokaisesta kohdasta A-D annetaan mahdollisimman tarkka kuvaus, mitkä 

asiat ovat määränneet luokitusta. Sairaalan vuodeosastoilla on käytössä luokittelun 

laskeva atk-ohjelma. Tarkoitus on, että käytännössä luokittelu ei vie aikaa kuin n. 10 

sekuntia / potilas. Kukin luokka kuvaa siinä annetun hoitaja-avun määrää, vaadittavaa 

avustamista, hoidon suunnittelua tai yhteydenottoa lähettävään toimipaikkaan, lääkäriin 

tai radiologinkonsultaatiota, jota potilas tarvitsee oman terveydentilansa tai hänelle 

suunnitellun tutkimuksen toteuttamiseksi 

1. Hoidon.. 

2. Hengit.. 

4. Peseyt.. 

A 
B 
C 
(D) 

jokai-
sesta 
osiosta 
vastaa-
vat  A-D 

  
  I  (6p.) 
  II (10 p.) 
  III (15p.) 
  IV (19p.) 
   V (24p.) 
 
min = 6p. 
max = 24p. 
luokkien väli 
on ennalta 
määritelty 
 

A = 1 
B = 2 
C = 3 
D = 4 

Esim. Potilas saa pisteitä 
seuraavasti: 
 1/ A = 1,  2/C = 3, 
 3/ C = 3,  4/B = 2 ja  
 5/ C = 3,  6/ B = 2 

     

3. Syömi.. 

5. Aktivit.. 

6. Ohjaus.. 

Hoitoisuus 
luokka 
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LIITE 2.  

OPC:n OSA-ALUEIDEN ALAOTSIKOT  
 
Jokainen alaotsikko sisälsi lausumia, jotka tuli asettaa hoitoisuustasoihin A-
D. 
 
I Hoidon suunnittelu ja koordinointi 
Osa-alue koostui otsikoista: LÄHETE, POTILAAN KUNTO, AISTITOIMINNAT, 
AIKUINEN/LAPSI, ETNINEN TAUTA, LIIKKUMINEN, TUTKIMUSASENTO, 
AVUSTAJAN TARVE, KIELI, MRSA/Tb, ”AMBULANSSIPOTILAAT”, 
HERÄÄMÖSTÄ TULEVAT 
 
II Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet 
 
Osa-alue koostui otsikoista: HENGITYS, HAPEN TARVE, YHTEISTYÖ, YSKÄ, 
TAJUNNAN TASO, KIPU, SAIRAUDEN OIREET POTILAAN VALVONNAN 
TARVE 
 
III Ravitsemus ja lääkehoito 
 
Osa-alue koostui otsikoista: OKSENTELEVA, ”IV-TIPPA”, JANOINEN POTILAS, 
LÄÄKITYS 
 
IV Hygienia ja eritystoiminta 
 
Osa-alue koostui otsikoista: AVUSTAMINEN VAATETUKSESSA/ KORUISSA, 
INTIMITEETT, ERITTÄVÄ HAAVA, WC-KÄYNTI 
 
V Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo 

Osa-alue koostui otsikoista: LIIKKUMISKYKY, YHTEISTYÖKYKY, 
APUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ, TAJUNNAN TASO, SEKAVA POTILAS, 
AGRESSIIVINNEN POTILAS 

VI Hoidon, jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen tuki 

Osa-alue koostui otsikoista: YLEINEN TUTKIMUKSEEN OHJAUS, LASTEN 
OHJAUS, SÄDESUOJAN MERKITYS, LÖYDÖKSIIN REAGOINI, , 
EMOTIONAALINEN TUKI, LOPPUOHJAUS TUTKIMUKSEN JÄLKEEN 
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LIITE 3. 

 

 ”Kaustisen lista” 

Ohjeistusta tälle toiselle delfi- kierrokselle: esimerkkejä luokkien sisällöstä yleisesti 

määriteltyinä. 

 

A = ”ongelmaton potilas”, lähete sisältää tarvittavat tiedot, liikkuu hyvin, on 

yhteistyökykyinen ja - haluinen, aikuinen, yhteinen kieli hoitajan kanssa, tietää 

jatkohoitonsa ja tutkimus voidaan toteuttaa perussuunnitelman mukaisesti. 

 

B = potilaaseen liittyy yksi tai kaksi pienehköä tai yksi vaativampi erityisjärjestelyjä 

edellyttävä seikka: - lapsi (alle 10v.), - tutkimusta vaikeuttava aistivamma (näkö tai 

kuulo), - liikuntarajoitteinen, yhteinen kieli puuttuu, - ”sänkypotilas”,- lähetteen 

epäselvyys, - avustavan henkilön välttämättömyys tutkimuksessa, - yleensä tutkimuksen 

normaalikulkua muuttavat seikat. 

 

C = potilaalla on voimakkaita kipuja, jatkuva avustajan tai toisen hoitajan läsnäolo 

välttämätön, tutkimus vaatii 2-3- röntgenhoitajaa, tai tutkimuksen toteuttaminen 

edellyttää huonejärjestelyjä ja samanaikaisesti toisen hoitajan mukaan tuloa. 

 

D = monivamma - tai vastaavapotilas, joka edellyttää nopeaa toimintaa sekä jatkuvaa 

happea ja yhtämittaista valvontaa, radiologin konsultaatiota ym. Tällaiset potilaat ovat 

harvinaisia. potilas voi osastolla olla luokassa D, mutta meillä esim. makuu thorax sujuu 

B-ryhmän tasoisena. 

 

Teidän tehtävänänne on oman näkemyksenne mukaan laittaa kunkin osa-alueen 

kohdalla esiintyvät asiat ryhmiin A-D. Miten paljon röntgenhoitajan työpanosta potilaan 

tilan huomioon ottava hyvä röntgentutkimus edellyttää. Luokittelua voitte tehdä yksin 

tai parityönä, max. 3-henkilöä (tämä mainitaan paperissa). Muistutan vielä, että oikeita 

tai vääriä vastauksia ei ole. Tärkeintä on saada teidän näkemyksenne tutkimuksen 

vaativuudesta ja siihen vaikuttavista seikoista esiin.  

Luokittelu jatkuu siten, että jokaisen kohdan (A-D) saaman pistemäärän mukaan potilas 

luokitellaan lopulliseen hoitoisuusluokkaan. Näitä luokkia on neljä ja ne numeroidaan.  
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LIITE 4. 

 

Suomen yliopistollisten sairaaloiden kuvantamisyksiköiden 

potilasluokitukset. 

 

Helsingin yliopistollinen sairaala      tiedonantaja: 17.3.2016 oh Päivi Palmumaa 

M = omatoiminen, A= autettava, T= toistuvasti autettava, J= jatkuva seuranta 

 

Kuopion yliopistollinen sairaala           tiedonantaja: 18.3.2016 oh Helena Pirinen 

luokittelua ei ole käytössä 

 

Oulun yliopistollinen sairaala             tiedonantaja: 17.3.2016  Raija Honkanen 

                     laatupäällikkö 

A = omatoiminen, B = autettava, C = tarkkailtava, D = jatkuva tarkkailu 

 

Tampereen yliopistollinen sairaala     tiedonantaja: 14.3.2016 oh Riitta Oksanen 

- itsenäinen, omatoiminen,         - erityistä ohjausta ja neuvontaa tarvitseva,  

- valvontaa ja toistuvaa ohjausta vaativa,    - jatkuvaa tarkkailua vaativa 

 

Turun yliopistollinen sairaala             tiedonantaja:18.3.2016 ohVirva Seiko-Vänttinen 

 L = liikunta,  T= tutkimus,   S = sairaus 

 

 

Kuvantamisyksiköt tekevät luokittelun potilashallinnon atk-ohjelmaan, mihin merkitään 

valittu koodi. Koodit sisältävät tarkennetut kriteerit, joiden mukaan potilaan tila 

arvioidaan.  
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