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Plain radiography examination is a radiological examination method that uses X-rays to produce an image of the 

region of interest. Plain radiographing acts as a vital part in a patient diagnosis and in the controlling and monitoring 

phase of the treatment.  
 

Preliminary clinical evaluation in radiographers´ work involves making unofficial observations and findings for the 
radiological reporter. Clinical reporting is reporting of plain radiography examinations done by a radiographer. 

Radiographers performing clinical reporting must have sufficient work experience, education and training. 

 
In Finland radiographers examine the pictures they take and check if they are in line with the criteria of a good 

image. They also check the bony structures of fractures. In Finland radiographers cannot perform clinical reporting 
but in the United Kingdom the radiographers have been doing clinical reporting for quite a long time. There has 

been some discussion of whether radiographers´ job description should be expanded. It would seem that the trend 
is towards radiographers´ stronger participation in clinical evaluation and reporting. 

 

The objective of this thesis was to gather information on preliminary clinical evaluation and clinical reporting done 
by radiographers, and to make it easily accessible in a compact form in the thesis archive of Theseus. 

 
There is a lot of variation between countries in radiographers´ job description and in UK the education has devel-

oped the most. In UK it is possible for the radiographers to report on computed tomography and magnetic reso-

nance imaging studies. Many countries have mimicked the practices of the United Kingdom when planning the 
expansion of radiography training. Denmark, Norway, Canada and Australia aim to enable the radiographers to 

report on radiographic images after completing the post-graduate studies. 
 

According to the study results, the image interpretation skills of radiographers are at a good level when interpreting 

trauma radiographs. Their skills are comparable to radiologists´ skills in image interpretation for radiographers 
achieved almost the same results in accuracy. The results also showed that post graduate studies can improve the 

image interpretation done by radiographers. 
 

The thesis was carried out as a descriptive literature review which was used to form a bigger picture of the topic. 
Information retrieval was done in trustworthy nationwide databases such as ScienceDirect. The newest available 

information was used when retrieving sources, but older information was also included in order to get a historical 

perspective. The thesis was assigned by Savonia University of Applied Sciences. A topic for further study could 
include quantitative research on radiographers´ opinions on whether image interpretation would be included in 

radiographers´ job description. 

Keywords 
Preliminary clinical evaluation, clinical reporting, plain radiography examinations, literature review, radiography 

image interpretation 

 



         

         4 (46) 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 5 

2 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUS ............................................................................................. 6 

2.1 Natiivikuvantaminen röntgenhoitajan työssä ............................................................................... 6 

2.2 Tutkimusmäärät ........................................................................................................................ 7 

3 ENNAKOIVA KLIININEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI RÖNTGENHOITAJAN TYÖSSÄ .............. 8 

3.1 Röntgenhoitajan kuvanlausunnan historiaa ................................................................................. 9 

3.2 Kommentointi ja red dot -menetelmien vertailu ......................................................................... 10 

3.3 Kliiniseen arviointiin liittyvä koulutus ja lisäkoulutus ................................................................... 11 

3.4 Kliiniseen raportointiin liittyvät mahdollisuudet .......................................................................... 11 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE ....................................................................... 13 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ........................................................................................... 14 

5.1 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä .............................................................................................. 14 

5.2 Aineistonhaku ja -valinta ......................................................................................................... 15 

5.3 Aineiston analyysi.................................................................................................................... 17 

6 TULOKSET ...................................................................................................................... 18 

6.1 RADS-systeemi ja sen käytön laajuus Iso-Britanniassa ............................................................... 18 

6.2 Röntgenhoitajan tekemän kuvantulkinnan tarkkuus ................................................................... 19 

6.2.1 Röntgenhoitajien omia kokemuksia ja mielipiteitä kuvien lausumisesta ja kommentoinnista21 

6.2.2 Välitön raportointi........................................................................................................ 22 

6.2.3 Eroavaisuuksia röntgenhoitajien antamien lausuntojen välillä ......................................... 24 

6.2.4 Röntgenhoitajien osaaminen thoraxin natiivitutkimuksissa.............................................. 25 

6.3 Röntgenhoitajien roolit eri valtioissa ja maanosissa ................................................................... 26 

6.3.1 Iso-Britannia ............................................................................................................... 26 

6.3.2 Singapore ................................................................................................................... 27 

6.3.3 Etelä-Afrikka ............................................................................................................... 27 

6.3.4 Uusi-Seelanti ja Läntinen Tyynimeri .............................................................................. 28 

6.3.5 Yhdysvallat ................................................................................................................. 29 

7 POHDINTA ...................................................................................................................... 30 

7.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset ......................................................................................... 30 

7.2 Opinnäytetyön prosessi ........................................................................................................... 31 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus .......................................................................................................... 32 

7.4 Ammatillinen kasvu ................................................................................................................. 33 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT ...................................................................................... 35 

LIITE 1. TIEDONHAKUTAULUKKO .......................................................................................... 41 

LIITE 2. AINEISTOTAULUKKO TIEDONHAUSTA ....................................................................... 42 

LIITE 3. HYLÄTYT TUTKIMUKSET .......................................................................................... 45 

 

  



         

         5 (46) 

1 JOHDANTO 

 

Röntgenhoitaja arvioi työssään kuvan diagnostista laatua natiiviröntgentutkimuksen jälkeen. Röntgen-

hoitajalla ei ole virallista oikeutta antaa diagnoosia röntgenkuvasta, ja vain lääkäri vastaa kuvan tul-

kinnasta ja säteilyn käytöstä. Säteilylain (1991/592, §39) mukaan lähetteen antavan lääkärin tulee 

osata arvioida säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutus. Röntgenhoitajan työnkuva voi tulevaisuu-

dessa muuttua, sillä radiologien vähyydestä johtuen saattaa röntgenhoitajan oikeuksiin kuulua esi-

merkiksi radiologisten kuvien tulkintaa raajojen kuvantamisessa. Iso-Britanniassa ennakoiva kliininen 

arviointi ja kuvien lausuminen eli raportointi on ollut pitkään käytössä (Beardmore 2013). Maassa on 

röntgenhoitajille suunniteltuja jatko-opintoja, joiden kautta on mahdollista saada tarvittavat tiedot, 

taidot sekä oikeus radiologisten kuvien tulkitsemiselle. Röntgenhoitajien oikeudet kuvien lausumisessa 

Iso-Britanniassa alkoivat natiiviröntgentutkimuksista, mutta nykyisin ne yltävät myös muihin modali-

teetteihin, kuten magneetti- (MRI) ja tietokonetomografiakuvauksiin (CT). (Smith, Yielder, Ajibulu ja 

Caruana 2008; Canterbury Christ University s.a.) Röntgenhoitajien roolit vaihtelevat myös röntgen-

hoitajan käytännön töistä konsultoivaan röntgenhoitajaan, jonka tehtävät liittyvät enemmän lausun-

tojen antamiseen. (White ja McKay 2003.) 

  

Valitsimme aiheen, koska Suomessa kyseisestä aiheesta ei ole tehty vielä kirjallisuuskatsausta. Koska 

röntgenhoitajien työnkuva voi tulevaisuudessa muuttua ja vastuu lisääntyä, mielestämme aihetta olisi 

hyvä tuoda esille ja antaa siitä tietoa nykyisille ja tuleville röntgenhoitajille. 

  

Opinnäytetyön tarkoitus on etsiä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa röntgenhoitajien en-

nakoivasta kliinisestä kuva-arvioinnista ja raportoinnista. Tavoitteena on helpottaa röntgenhoitajien ja 

röntgenhoitajaopiskelijoiden tiedonhakua aihepiiriin liittyen. Kartoitamme tietoa röntgenhoitajan vas-

tuista Iso-Britanniassa sekä muissa maissa, joissa röntgenhoitajilla on oikeus kuvien lausumiseen. Aihe 

on ollut ajankohtainen Suomessa ja herättänyt keskustelua radiologisissa yksiköissä. Röntgenhoitajien 

vastuu kuvien tulkinnassa on ollut meille mielenkiintoinen aihe, ja se on tullut esille koulutuksemme 

aikana työyksiköissä sekä opettajien tiedonantojen kautta. Opinnäytetyö voi toimia pohjana tuleville 

aiheeseen liittyville tutkimuksille. Lisäksi työssä kerättyä tietoa ja aineistoja voidaan käyttää hyväksi 

röntgenhoitajien koulutuksessa ja tiedottamisessa. 
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2 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUS 

 

Natiiviröntgentutkimus on radiologinen tutkimusmenetelmä, jossa ei käytetä apuna varjoainetta. Na-

tiiviröntgentutkimukset ovat kaikista yleisimpiä kliinisessä kuvantamisessa. Keuhkot ovat edelleen ke-

hon yleisin kuvausalue, ja keuhkojen natiiviröntgentutkimus on edelleen yleisin kuvantamistutkimus, 

koska keuhkokuvausta parempaa menetelmää ei kyseisen alueen kuvantamiseen ole. Millään muulla 

tutkimuksella ei saada tietoa rintaontelon sisärakenteesta yhtä edullisesti ja laajasti, mikäli halutaan 

pitää säteilyannos yhtä pienenä. (Sequeiros ja Lundbom 2017.) Muita yleisiä röntgentutkimuksia ovat 

esimerkiksi polven, lonkan, käden ja sinusten natiiviröntgentutkimus. Nykyinen suoradigitekniikka 

mahdollistaa huomattavasti pienemmän tutkimuskohtaisen annoksen aikaisempaan verrattuna. Yksi 

keuhkojen röntgentutkimus, johon sisältyy taka- ja sivusuunnan projektiot aiheuttavat noin 0,07 mil-

lisievertin (mSv) säteilyannoksen. Annos vastaa noin kahdeksan päivän taustasäteilyä. (Säteilyturva-

keskus 2017). 

 

Radiologinen kuvantaminen on tärkeää nykyisessä kliinisessä diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. 

Kuvantamista käytetään myös hyödyksi hoitotoimenpiteissä, kuten biopsioissa. Nykyaikana käytettä-

vissä olevat suoradigilaitteet mahdollistavat kuvien aikaisempaa tehokkaamman jatkokäsittelyn, yh-

distelyn, tarkkailemisen ja siirtelyn. Filmittömät röntgenosastot ovat nykyajan terveydenhuollossa laa-

jasti esillä. Toisaalta uudet kuvantamismenetelmät ja -tekniikat ovat entistä vaativampia ja asettavat 

lisävaatimuksia laitteiston suorituskyvylle, henkilöstön osaamiselle sekä diagnooseja antaville lääkä-

reille. (Sequeiros ja Lundbom. 2017.) 

 

2.1 Natiivikuvantaminen röntgenhoitajan työssä 
 

Röntgenhoitaja toimii Suomessa kliinisen radiografian ja säteilynkäytön asiantuntijana. Tehtävänä on 

kuvantamisen avulla tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään potilaan terveyttä (Röntgenhoitajaliitto 

s.a.). Röntgenhoitaja työskentelee joko tiimissä tai itsenäisesti riippuen työyksiköstä ja henkilöstö-

määrästä. Röntgenhoitaja vastaa potilaan turvallisuudesta kuvantamistutkimuksen aikana, mihin 

kuuluu potilaan yleisen turvallisuuden lisäksi säteilyn käyttöön liittyvä turvallisuus. Potilaan säteilyal-

tistuksen pitäminen optimaalisena ALARA-periaatteen (As Low As Reasonably Achievable) mukaisesti 

on tärkeä osa natiiviröntgentutkimuksen toteuttamista. ALARA-periaate tarkoittaa sitä, että radiolo-

gisen kuvan on oltava diagnostisesti riittävän hyvä mahdollisimman pienillä kuvausarvoilla. Röntgen-

tutkimukset ovat kestoltaan vaihtelevia, mutta natiiviröntgentutkimukset ovat yleisesti nopeita tutki-

muksia. Röntgenhoitaja ohjaa potilasta tutkimuksen aikana. Myös potilaan omaisia ja esimerkiksi 

terveydenhuollon opiskelijoita voi joutua ohjaamaan tutkimuksen aikana. Kuvantamislaitteiden 

käyttö, kuvantamismenetelmät, ihmisen anatomia ja fysiologia ovat kaikki osa-alueita, jotka rönt-

genhoitajan on osattava työssään. Röntgenhoitajan työnkuvaan kuuluu lisäksi kirjaamista, laadun-

hallintaa ja -varmistusta. Röntgenhoitajan tulee osata toimia moniyhteisöllisen työryhmän jäsenenä, 

sillä röntgentutkimuksissa saattaa olla mukana muita terveydenhuollon ammattilaisia, kuten sairaan-

hoitajia ja lääkäreitä. (Opetusministeriö. 2006, 58-61) 
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Natiivitutkimuksiin tulee aina olla lääkärin lähete joko julkiselta tai yksityiseltä puolelta (Wirtanen ym. 

2017). Röntgenhoitajan on tarkastettava lähetteen perusteella tutkimuksen aiheellisuus ennen sen 

suorittamista. Röntgenhoitajalla on myös mahdollista konsultoida lähettävää lääkäriä tai radiologia, 

mikäli hänellä on syytä epäillä tutkimuksen oikeutusta. Lähetteen oikeutuksesta päättää lopulta radio-

logi, kliinisen fysiologian tai isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Lähettävä lääkäri on kuitenkin vas-

tuussa myös oikeutusperiaatteesta (Lajunen ym. 2015). Röntgenhoitajan tulee aina varmistaa fertiili-

ikäiseltä naiselta (12-50-vuotias) raskauden mahdollisuus. Tutkimuksessa potilas suojataan lyijystä 

valmistetuilla sädesuojilla. Myös muiden ihmisten, kuten tukihenkilön, työntekijöiden, sikiön ja kuvaus-

huoneen muiden ulkopuolisten ihmisten, säteilysuojelu tutkimuksen aikana tulee huomioida. (Wirta-

nen ym. 2017.) 

 

2.2 Tutkimusmäärät 
 

Vuonna 2015 raportoitiin tavanomaisia natiiviröntgentutkimuksia yhteensä 3 333 710 kappaletta. 

Tämä luku vastaa 85,3 prosenttia kaikista röntgentutkimuksista. Väkilukuun suhteutettuna tutkimuksia 

tehtiin 609 tuhatta asukasta kohden. Tavallisimpia natiiviröntgentutkimuksia ovat keuhkojen natii-

viröntgen, rintarauhasen seulontamammografia, polven natiiviröntgen sekä käden ja sormen natii-

viröntgen. Keuhkokuvauksia tehdään vielä selvästi eniten, vaikka niiden määrä on ollut laskussa 2000-

luvulla. Seulontamammografiat, kliiniset ja laajat mammografiat ovat puolestaan lisääntyneet. Nenän 

sivuonteloiden tutkimus on vähentynyt, mutta sivuonteloiden yhden projektion tutkimus lisääntynyt. 

Kaikista natiivitutkimuksista keuhkokuvausten suhteellinen osuus on 21,6 prosenttia, rintarauhasen 

seulonnan 10,4, polven 5,6, käden ja sormen 4,5 sekä jalkaterän ja varpaan 3,9 prosenttia. (Suutari, 

Qvist, Helasvuo ja Kangasniemi 2015, 13-14.) 
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3 ENNAKOIVA KLIININEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI RÖNTGENHOITAJAN TYÖSSÄ 

 

Termillä preliminary clinical evaluation tarkoitetaan röntgenhoitajien työtä, jossa he arvioivat radiolo-

gisten kuvien muutoksia, tekevät epävirallisia havaintoja ja tuovat nämä havainnot esille kirjallisesti 

radiologisten kuvien lausujille. Termistä preliminary clinical evaluation käytetään suomennosta enna-

koiva kliininen arviointi (Hardy, Snaith ja Wood 2016.) Mikäli röntgenhoitaja ei pysty tekemään enna-

koivaa kliinistä arviointia, on asia tuotava esille lausunnon tarkastelijoille kirjallisessa muodossa. Työs-

sämme ennakoivalla kliinisellä arvioinnilla tarkoitetaan Iso-Britannian käytäntöä. (Beardmore 2013.) 

 

Termillä clinical reporting tarkoitetaan röntgenhoitajan tekemää röntgenkuvien lausumista, jota rönt-

genhoitaja voi tietyn työkokemuksen, lisäkoulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun jälkeen toteuttaa. 

Termistä clinical reporting käytetään suomennosta kliininen raportointi (Hardy, Snaith ja Wood 2016.) 

Suoritettuaan edellä mainitun College of Radiographers (CoR) -korkeakoulun hyväksymän koulutuksen 

röntgenhoitaja saa kliinisen raportoinnin oikeudet. Jatkokoulutuksen jälkeen röntgenhoitajalla on val-

miudet tehdä diagnostisia päätöksiä oman alansa töissä. Näiden päätösten ja lausuntojen laadun on 

oltava vähintään samalla tasolla kuin muilla virallisilla lausunnon antajilla. (Beardmore 2013.)  
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3.1 Röntgenhoitajan kuvanlausunnan historiaa 
 

Britanniassa oli 1960-luvulla pulaa radiologeista, mikä johtui lääkäriopiskelijoiden vähäisestä kiinnos-

tuksesta radiologiaa kohtaan. Radiologeilla oli paljon tehtäviä kliinisessä käytännön työssä, eikä heillä 

ollut aikaa tutkimus- tai opetustyöhön. Radiologien vähyys yhdessä kasvaneiden tutkimusmäärien 

kanssa lisäsi heidän työmääräänsä, minkä takia heillä ei jäänyt aikaa tutkia tai lausua natiiviröntgen-

kuvia. Röntgenhoitajille 1970-luvulla tehdyn kyselyn mukaan suurin osa röntgenhoitajista oli kyllästy-

neitä rutiinityöhönsä. He kuvailivat työtään yksitoikkoiseksi, mutta suurin tyytyväisyys työhön tuli sen 

teknisestä puolesta. Aloite röntgenhoitajien tekemään kuvien lausumiseen tuli radiologeilta. (Dellar ja 

Haywood 1970.)  

 

Swinburne (1971) ehdotti, että opettamalla röntgenhoitajille kuvien tulkintaa voitaisiin radiologien 

työtaakkaa helpottaa. Onnistuessaan ehdotus mahdollistaisi radiologien työpanoksen siirtämisen vaa-

tivampiin töihin. Röntgenhoitajissa nähtiin enemmän potentiaalia kuin aikanaan oli oletettu. Tämä 

avasi reitin röntgenhoitajien kliiniseen raportointiin (Dellar ja Haywood 1970). Pian tämän jälkeen tuli 

röntgenhoitajille mahdollisuus niin sanottuun ”välittömään raportointiin”, hot reporting, jossa röntgen-

hoitajat lausuvat radiologisia kuvia välittömästi tutkimuksen suorittamisen jälkeen. Vastaavasti termillä 

”kiireetön raportointi”, cold reporting, tarkoitetaan sitä, kun röntgenhoitaja lausuu kuvat vasta mini-

missään vuorokauden kuluttua. Pian aloitettiin myös pilottiprojekti, jossa testattiin kuinka röntgenhoi-

tajien ”kuuma raportointi” voisi nopeuttaa potilaan hoitoprosessia. (Snaith 2005.) 

 

Röntgenhoitajien kliininen raportointi tuli osaksi käytäntöä vuonna 1997 Iso-Britanniassa. Tuona ajan-

kohtana asiaa pidettiin erittäin tärkeänä radiologien suuren työtaakan vuoksi. Vuonna 2006 asia tuotiin 

uudelleen esille, jolloin kliininen raportointi kuvailtiin käsitteenä tarkemmin. Termi tarkoitti tästä eteen-

päin jatkokoulutuksen suorittaneiden röntgenhoitajien tekemää kliinistä raportointia. Aikaisemmin 

käytössä olleessa red dot -menetelmässä hoitajat ovat merkinneet heidän mielestään röntgenkuvassa 

poikkeavat asiat punaisella pisteellä (Beardmore 2013.) 

 

Vuonna 1995 Snaithin ja Hardyn tekemästä kyselytutkimuksesta röntgenhoitajien työnkuvan laajen-

tamisesta selviää, että red dot -menetelmä on käytössä yli puolissa Iso-Britannian sairaaloista. Vuonna 

2004 tehtiin samanlainen kartoitus, josta selvisi, että luku oli noussut 81 prosenttiin. Britannian College 

of Radiographers otti tavoitteekseen vuoteen 2010 mennessä, että jokainen röntgenhoitaja pystyisi 

tekemään ennakoivan arvioinnin traumaröntgenkuvasta. College of Radiographersin tarkoituksena ei 

kuitenkaan ollut, että jokainen röntgenhoitaja voisi antaa kuvasta lopullisen lausunnon, vaan kannus-

taa röntgenhoitajia antamaan ennakoiva arvio tai kommentti kuvasta. (Snaith ja Hardy 2007.) 

 

Vuonna 2007 Australiassa oli myös huomattu, että radiologeille on kertynyt erittäin paljon taakkaa 

liittyen röntgenkuvien tulkitsemiseen. Radiologien määrä ei ollut siihen mennessä kasvanut suhteelli-

sesti yhtä paljon, kuin radiologisten tutkimusten kasvanut määrä olisi vaatinut. Vuosien 2000 ja 2006 

välillä natiivitutkimusten määrä oli kasvanut noin seitsemäsosalla. Australiassa oli todettu eri tutki-

muksissa, että röntgenhoitajilla löytyy tietoja ja taitoja tulkita radiologisia kuvia. Tämän takia nähtiin 

hyödylliseksi opettaa kokeneita röntgenhoitajia antamaan raportteja kuvista, jotta he voisivat auttaa 
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radiologeja. Australiassa tarkasteltiin Britanniassa teetettyjä tutkimuksia, joista ilmeni röntgenhoitajan 

tekemän kliinisen raportoinnin monia hyötyjä, kuten potilaiden odotusaikojen väheneminen ja radio-

logien ajan vapauttaminen muihin töihin ja toimenpiteisiin. (Smith ja Baird 2007.) 

 

Smithin ja Bairdin (2007) artikkelissa verrattiin myös Yhdysvalloissa olevaa käytäntöä Britannian mal-

liin. Yhdysvalloissa röntgenhoitajilla on mahdollisuus toimia radiologin avustajana ammattinimikkeellä 

radiology practitioner assistant (RPA) tai radiologist assistant (RA). He voivat olla sertifioituja suorit-

tamaan kajoavia toimenpiteitä ja antaa lausunnon radiologille. Kuitenkin RA:ta valvova radiologi vas-

taa lopullisesta röntgenkuvan tai tutkimuksen diagnoosista. Australian yliopistot tarjoavat nykyään 

hyvin jatko-opintoja ja kursseja liittyen radiologisten kuvien tulkintaan. Artikkelissaan Smith ja Baird 

mainitsevat myös, että hyvin suunniteltu, arvioitu ja toteutettu työvastuun siirto radiologeilta röntgen-

hoitajille voisi ylläpitää tai parantaa potilashoidon laatua. 

 

3.2 Kommentointi ja red dot -menetelmien vertailu  

 

Röntgenhoitajien mahdollisuuteen kommentoida poikkeavaa muutosta röntgenkuvassa on siirrytty 

2010-luvulla vähitellen, ja sitä on pyritty tuomaan red dot -menetelmän rinnalle. Tätä osaa röntgen-

hoitajien työssä ei ollut vielä 2011 mennessä tutkittu lähes ollenkaan, eikä röntgenhoitajien haluk-

kuutta asiaan harkittu. Röntgenhoitajat ovat olleet alansa roolien ja valtuuksien lisäämisen kannalla, 

mutta se on herättänyt myös vastustusta (Rudd 2003). Red dot -menetelmässä on nähty huono puoli 

kuvan kommentointiin verrattuna, että sitä käyttäessään röntgenhoitajalla on vain usko poikkeavasta 

muutoksesta kuvassa ja tällöin kuvan varsinainen lausuja joutuu metsästämään muutosta. Red Dot -

menetelmä ei nimittäin anna mahdollisuutta röntgenhoitajalle itselleen lausua kuvaa. Kommentointi-

menetelmän avulla röntgenhoitaja pystyisi paremmin selittämään muutoksen paikan ja tyypin. Kom-

mentointimenetelmässä on kuitenkin hyvä huomioida, että se ei ole lopullinen lausunto radiologisesta 

kuvasta (Hardy ja Culpan 2005.) 

 

Hardyn ja Culpanin tutkimuksessa (2005) verrattiin red dot- ja kommentointimenetelmien tarkkuuksia 

röntgenhoitajien keskuudessa. Siinä 115 röntgenhoitajaa suoritti lyhyen kurssin, jossa opiskeltiin luus-

ton traumalöydöksiä röntgenkuvissa. Röntgenhoitajia pyydettiin antamaan röntgenkuvasta kuvaileva 

kommentti sekä red dot -kommentti, mikäli he epäilivät poikkeavuutta. Testi tehtiin ennen kurssia ja 

sen jälkeen. Röntgenhoitajien tarkkuus kommentoinnissa oli huomattavasti huonompaa verrattuna 

red dot -menetelmään. Röntgenhoitajilla tuli virheitä normaaliksi todetuissa röntgenkuvissa, mutta he 

myös kuvailivat väärin todellisia poikkeavia muutoksia. Toisaalta kurssin jälkeen röntgenhoitajien tark-

kuus molemmissa menetelmissä parani 3-4 prosenttia. Tutkimuksessa selvisi myös se, että röntgen-

hoitajilla on tapana yli tulkita kuvia, minkä matala spesifisyys (ei poikkeavuutta röntgenkuvassa) se-

littää. 
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3.3 Kliiniseen arviointiin liittyvä koulutus ja lisäkoulutus 
 

Joissain valtioissa, kuten Iso-Britanniassa, on röntgenhoitajilla mahdollisuus osallistua potilaan hoito-

polkuun suorittamalla ennakoivaa kliinistä arviointia. College of Radiographers -korkeakoulu on hy-

väksynyt röntgenhoitajille tarkoitetun valmistumisen jälkeisen koulutuksen, jotta röntgenhoitajilla olisi 

mahdollisuus tuottaa lopullisia lausuntoja useisiin tutkimuksiin. Kliinisessä käytössä on aiemmin ollut 

“red dot” -menetelmä. Kuvantamispalveluiden tuottamiseen kohdistuu jatkuvasti lisätyötä, kun laatua 

ja tuotettavuutta halutaan lisätä, mutta samalla henkilöstöresurssit ovat laskussa. Röntgenhoitajien 

mielestä monet tutkimukset eivät saa kliinistä raporttia ajallaan. Röntgenhoitajilla on sopiva rooli sekä 

tiedot ja taidot kuvien kliiniselle arvioinnille, mikä auttaa potilaiden hallinnassa ja hoidossa. (Beard-

more 2013.)  

 

3.4 Kliiniseen raportointiin liittyvät mahdollisuudet 

 

Woznitza, Piper, Rowe ja Bhowmik tutkimuksessa (2018) tavoitteena oli selvittää röntgenhoitajan te-

kemän välittömän keuhkokuvan lausumisen soveltuvuutta käytännössä. Toisena tavoitteena oli selvit-

tää, miten käytäntö vaikuttaa keuhkosyöpäpotilaan hoitopolkuun. Tutkimus oli kokeellinen tutkimus, 

joka tehtiin ennalta olevan tutkimuksen mallin mukaan. Tutkimuksessa käytettiin traumakuvantamisen 

mallia, jossa röntgenhoitaja antaa lausunnon raajan traumakuvasta välittömästi kuvauksen jälkeen. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin pilottiversio kokeilusta. Erilliset järjestelyt sairaa-

lassa mahdollistivat röntgenhoitajan tekemien keuhkojen thoraxtutkimusten välittömän lausumisen. 

Samalla saatiin tilastoja tutkimuksen toiseen tavoitteeseen. Kun röntgenhoitaja havaitsi keuhko-

syöpään viittaavan löydöksen, pystyi hän konsultoimaan välittömästi radiologia, joka antoi tarvittaessa 

lähetteen CT-kuvaukseen. Tutkimuksessa selvisi, että kyseisellä järjestelyllä keuhkosyöpäpotilaan hoi-

topolku voi alkaa nopeammin, mikä mahdollisesti parantaa potilaan ennustetta hoidon vasteeseen. 

CT-kuvaukseen pääsyssä ei ilmennyt tutkimuksessa ongelmia. Mikäli järjestelyä aletaan toteuttaa käy-

tännössä, tulevaisuudessa selviää, onko sillä vaikutusta keuhkosyöpäpotilaiden kuolleisuuteen tai elin-

iän pituuteen. 

 

Keuhkokuvien välittömän lausumisen mahdollistava palvelu radiologisessa yksikössä todettiin tutki-

muksessa mahdolliseksi vain, jos yksikössä on röntgenhoitajia, joille kertyy thoraxtutkimuksien lausu-

misia riittävä määrä vuodessa (Woznitza ym. 2018). Keuhkojen radiologisten kuvien tulkintaan on 

tehty Iso-Britanniassa vuonna 2018 oppimis- ja harjoittelualusta, joka auttaa kuvien lausujia tekemällä 

prosessin selväksi ja ytimekkääksi. Harjoittelualusta luotiin näyttöön perustuvan tiedon perusteella. 

Harjoittelualusta, jota kutsutaan myös avustustyökaluksi, sisältää tarkistuslistan, jota pystyttiin käyt-

tämään avuksi keuhkokuvan arvioinnissa. Tarkistuslista auttoi kuvan tulkitsijaa katsomaan kuvasta eri 

alueita ja niissä mahdollisesti esiintyviä muutoksia. Avustustyökalu antaa myös kysymyksiä kuvan tul-

kitsijalle, mikä auttaa esimerkiksi poissulkemaan patologisia muutoksia kuvasta. Se sisältää kuusi 

osiota, jotka keskittyvät eri osiin ja rakenteisiin keuhkoissa. Harjoittelualustaan lisättiin myös silmän 

liikkeistä koostuvaa dataa siitä, miten keuhkokuvien tulkintaan erikoistuneet ammattilaiset tarkasteli-

vat kuvia. Keuhkokuvien tulkintaa harjoittelevat voivat käyttää tätä tietoa oman tulkintansa ohella ja 
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pystyvät sen avulla seuraamaan, mitä keuhkokuvasta kannattaa tarkastella ensin ja mitkä ovat mie-

lenkiinnon alueita. Alustan käytöstä tai hyödyllisyydestä kuvantulkinnan apuvälineenä ei ole vielä saatu 

tilastoja tai tutkimustietoa, koska menetelmä on aivan uusi. (McLaughlin ym. 2018.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on etsiä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa röntgenhoitajien en-

nakoivasta kliinisestä kuva-arvioinnista ja raportoinnista. Tavoitteena on helpottaa röntgenhoitajien ja 

röntgenhoitajaopiskelijoiden tekemää tiedonhakua aihepiiriin liittyen. 

 

Olemme asettaneet työtämme varten kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1. Miten ennakoiva kliininen kuvantulkinta toteutuu eri maissa? 

2. Miten hyvin röntgenhoitajan tekemä diagnostiikka onnistuu? 

 

  



         

         14 (46) 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

Näyttöön perustuva hoitotyö on vakiinnuttanut asemansa useimmissa moderneissa yhteiskunnissa. 

Jotta näyttöön perustuvaa hoitotyötä voidaan toteuttaa ja kehittää, tarvitaan ajan tasalla olevaa tietoa 

ja sen oikeaa implementointia eli käytäntöön sovittamista. Nykyään tietoa on saatavilla aikaisempaa 

enemmän ja pääsy tietoon on sallittu useammille avoimien tietokantojen avulla. Tiedon suuri määrä 

ja saatavuus ovat hyvä asia tutkimuksen näkökulmasta, mutta asettaa tutkijoille ja tiedon etsijöille 

uusia haasteita, joita ovat esimerkiksi tiedon hallinta, uusimman tiedon löytäminen ja omaan käyttö-

tarkoitukseen parhaimman tiedon löytäminen. (Elomaa ja Mikkola 2010.) 

 

5.1 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä 
 

Kirjallisuuskatsaus jaetaan tyypillisesti kolmeen perustyyppiin, joita ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-analyysi. Käyttämämme tutkimusmetodi opinnäyte-

työssä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, tarkemmin perinteinen yleiskatsaus eli kertova (narrative) 

yleiskatsaus. Perinteisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tuottaa tiivistetty synteesi aiemmin 

tehdyistä tutkimuksista, antaa laaja kuva käsitellystä aiheesta, arvioida aihepiiriin liittyvää tietoa ja 

analysoida sitä. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa ei 

rajoita niin paljon metodiset säännöt, kuten esimerkiksi meta-analyysia tai systemaattista kirjallisuus-

katsausta. Aineisto ei ole narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tyypillisesti käynyt läpi tarkkoja seu-

loja, ja se on kirjallisuuskatsauksen metodina kaikista kevyin. Analyysimuotona narratiivisessa kirjalli-

suuskatsauksessa on kuvaileva synteesi, jonka yhteenveto on asiakeskeinen ja tiivis sekä johdonmu-

kainen. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus auttaa kuvailevana tutkimustekniikkana tekemään tutkimus-

tiedosta ajantasaisen koonnin, vaikka parasta mahdollista analyyttista tulosta tekniikka ei mahdollista. 

Vaikka kuvaileva kirjallisuuskatsaus toimii itsenäisenä metodina, voidaan sen katsoa tuottavan uutta 

tutkimusmateriaalia systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle. (Salminen 2011; Coughlan, Cronin & 

Ryan 2013.) Koemme, että kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopii parhaiten opinnäytetyömme menetel-

mäksi, koska aikaisempia suomenkielisiä kirjallisuuskatsauksia aiheesta ei ole tehty. Kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus antaa meille myös hieman vapaamman lähestymisen aihepiiriin, toisin kuin muut kirjalli-

suuskatsauksen tyypit. Se mahdollistaa tutkittavan ilmiön laaja-alaisen kuvaamisen ja historiallisen 

näkökulman ottamisen mukaan. 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on kirjallisuuskatsauksien tyypeistä kaikista tarkin ja vaatimusta-

soltaan tiukin. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on muodostaa tiivistelmä tietyn 

aihealueen tutkimusten olennaisesta sisällöstä. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkija käy 

läpi runsaasti tiiviissä muodossa olevaa tutkimusmateriaalia ja yrittää asettaa tutkimuksen tieteen-

alansa kontekstiin sisällyttäen mukaan myös historiallisen näkökulman. Finkin mallin mukaan syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen tekoprosessi alkaa tutkimuskysymyksien valinnalla, jota seuraa käy-

tettävien tietokantojen ja kirjallisuuden valinta. Seuraavaksi valikoidaan hakutermit, joiden tarkoitus 

on rajata aineistoa tutkimuskysymyksiin liittyväksi.  Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aineis-

ton hankintaa ohjaavat tiukat säännöt, joiden perusteella suoritetaan seulominen. Seulontaan kuuluu 
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käytännön seulonta, jossa artikkelien ja tutkimusten kielet sekä kelpuutettavat vuodet valitaan. Meto-

dologinen seulonta pyrkii rajaamaan aineistoa sen perusteella, miten luotettavaa materiaali tieteelli-

sesti on. Seuraavana vaiheena mallissa esitetään itse katsauksen tekeminen. Katsauksen teossa tulee 

käyttää standardoitua muotoa, jonka mukaan tutkimuksista ja artikkeleista kerätään tietoa. Edellä 

mainittu on vaatimuksena, jotta systemaattista kirjallisuuskatsausta voidaan pitää pätevänä ja luotet-

tavana. Tulosten syntetisointi on Finkin mallissa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe. 

(Salminen 2011.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yhdessä meta-analyysin ja satunnaisesti kontrol-

loitujen tutkimusten kanssa muodostavat näyttöön perustuvan hoidon vahvimman näytön, näytön 

aseman hierarkkisessa asteikossa (Elomaa ja Mikkola 2010). 

 

5.2 Aineistonhaku ja -valinta 

 

Ennen tiedonhakuprosessia olimme miettineet hakusanoja, joita käyttämällä voisimme löytää tarpeel-

lisia lähteitä työtämme varten. Meidän tuli myös harkita sitä, mitkä tietokannat olisivat hyödyllisimpiä 

ja millä kielellä hakua tulisi suorittaa, jotta löytäisimme parhaita tuloksia. Taulukossa 1 (ks. liite 1) on 

kuvattu aineiston hakua eri tietokannoittain hakusanojen, hakukriteerien, osumien ja käytettyjen läh-

teiden muodossa. Aloitimme haun suomalaisesta Medic -tietokannasta käyttämällä suomenkielisiä ha-

kusanoja. Tietokannasta ei löytynyt ollenkaan hyödyllistä tietoa, eikä röntgenhoitajan ammattia kos-

kevia tutkimuksia löytynyt kuin 6 kappaletta. Tämän jälkeen aloimme tekemään hakua ScienceDirect 

-tietokannasta, joka lopulta osoittautui kaikista hyödyllisimmäksi. Teimme aineistohakua myös Pub-

Med -tietokannasta, josta käyttöömme valikoitui vain yksi tutkimus. Kyseinen tietokanta löysi vain 

muutamia tuloksia liittyen työmme aihepiiriin, kuten taulukosta 1 ilmenee.  

 

ScienceDirectissä aloitimme haun käyttämällä sanoja ”preliminary clinical evaluation”. Hakukriteerei-

hin olimme harkinneet tutkimuskysymyksiä suunnitellessa, että ottaisimme mukaan muihin modali-

teetteihin liittyvät tutkimukset, kuten tietokonetomografia- ja MRI-tutkimuksiin liittyvät artikkelit. Ai-

hepiiristä löytyi kuitenkin todella paljon tutkimuksia, joten päätimme rajata opinnäytetyön aiheen kos-

kemaan vain natiiviröntgentutkimuksiin liittyvää kuvantulkintaa. Aihepiirin rajaus tapahtui mekaani-

sesti tutkimusten otsikoiden perusteella, kunnes aihepiiriä koskevia hakutuloksia ei enää ilmennyt. 

Taulukosta 1 ilmenee, minkä verran artikkeleita valikoitui työhön kunkin aineistonhaun kohdalla. Ase-

timme tutkimuksille ja artikkeleille sisäänottokriteerejä seuraavan mukaan: aiheen piti käsitellä natii-

viröntgentutkimuksiin liittyvää kuvanarviointia, sen tuli toteutua röntgenhoitajan toimesta ja artikke-

lien kieli tuli olla englanti tai suomi. 

 

Käytimme tietokannoissa Boolen operaattoreita, joiden avulla pystyimme linkittämään hakusanoja 

joko rajaamaan tuloksia tai koskettamaan useampaa yksittäistä hakusanaa erillään (Turun yliopisto 

2018). Boolen operaattoreita hyödyntäen pystyimme ohjaamaan tiedonhakua aihepiiriä koskettavaksi, 

mikä on oleellista tehokkuuden näkökulmasta. Hakutulosten käsittely tapahtui mekaanisesti otsikoiden 

perusteella tehtävään rajaukseen, jonka jälkeen kävimme potentiaalisten artikkelien abstraktit läpi. 

Abstraktien perusteella tapahtui vielä rajausta, jonka jälkeen luimme artikkelit pikaisesti läpi. Osa ar-

tikkeleista, jotka täyttivät abstraktin perusteella sisäänottokriteerit, rajautuivat pois koko artikkelin 
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lukemisen jälkeen, koska aihe joko liittyi opinnäytetyömme aiheeseen vain näennäisesti tai ei konk-

reettisesti laisinkaan. Ne artikkelit, jotka myös koko artikkelin lukemisen jälkeen täyttivät asetta-

mamme sisäänoton kriteerit, otettiin kaikki käyttöön työssämme.  

 

Halusimme käyttää muitakin tietokantoja, jotta saisimme edustusta myös useammalta taholta. Käy-

timme myös Google ja Google Scholar -hakukoneita. Tätä kautta löysimme esimerkiksi USA:n käytän-

nöstä kertovia artikkeleita, joita ei ole saatavilla ScienceDirectissä. Kun halusimme tietoa myös muiden 

valtioiden käytännöistä, lisäsimme hakusanoihin kyseisen valtion nimen. Esimerkiksi australialaisia läh-

teitä etsittäessä hakusanoja olivat ”Radiographer AND Australia AND Red Dot”. Tällä pyrimme etsimää 

Australiasta lähteitä siitä, miten ennakoivaa kliinistä arviointia on toteutettu ja miten Iso-Britanniasta 

lähtenyttä red dot -menetelmää käytetty Australiassa.  

  

Aineistonhaun edetessä asetimme tiukempia hakukriteerejä, esimerkiksi tiettynä ajanjaksona julkais-

tut artikkelit ja tutkimukset. Näin pystyimme helpottamaan uusien tutkimusten löytämistä. Hakusanoja 

alkoi muodostua enemmän sitä mukaa, kun tutustuimme aihepiiriin enemmän. Suoritettuamme useita 

hakukierroksia päätimme käyttää vielä hyväksi koettuja hakusanoja uudelleen, jotta saisimme uusim-

mat julkaisut löydettyä, minkä jälkeen lopetimme tiedonhaun. Hyödynsimme tiedonhaussa myös tut-

kimusten ja artikkeleiden lähdeluetteloita. 

 

Eri artikkeleita ja tutkimuksia lukiessamme pyrimme arvioimaan, vastaavatko ne työmme tutkimusky-

symyksiin. Teimme opinnäytetyöhön valituista tutkimuksista oman taulukon (Taulukko 2, ks. liite 2), 

jossa olemme arvioineet artikkeleita luotettavuutta sekä selittäneet lyhyesti, mistä artikkeli kertoo. 

Artikkeleita kerätessämme löysimme myös monia tutkimuksia, joista emme saaneet hyödyllisiä tutki-

mustuloksia tai ne eivät vastanneet lainkaan tutkimuskysymyksiin. Taulukkoon 3 (ks. liite 3) olemme 

keränneet ne tutkimukset, jotka olemme hylänneet työstä. Kerromme taulukossa myös kyseisten ar-

tikkelien hylkäysperusteen ja samalla kuvaamme niiden sisältöä. 
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5.3 Aineiston analyysi 

 

Analyysimenetelmänä käytämme sisällönanalyysia, joka on tekstianalyysimuoto. Tekstianalyysille tyy-

pillisesti olemme käsitelleet tekstimuodossa olevia aineistoja esimerkiksi internetin tietokannoista löy-

tyviä artikkeleita ja tutkimuksia. Sisällönanalyysi tarkoittaa sitä, kun tarkastellaan eri aineistoja ja et-

sitään niistä eroja ja yhtäläisyyksiä tiivistäen samalla niiden sisältöjä. Analysoinnin avulla pyritään 

tekemään tutkittavasta aihealueesta kuvaus, jossa tuloksia yritetään yhdistää suurempaan asiayhtey-

teen ja muihin aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.)  

 

Aloitimme aineiston analysoinnin lukemalla valitut julkaisut huolellisesti läpi. Käytyämme läpi aineistoa 

tarkastelimme kriittisesti aineistojen sisältöä ja pyrimme löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

sisältöjen väliltä. Teimme tulokset-osioon tiivistelmiä aineistojen sisällöstä, jotta saisimme luotua kat-

tavan kuvan niiden aineistojen sisällöstä, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiimme. Teimme aineiston 

haku -ja analysointivaiheessa myös luotettavuuden arviointia. Eettisyydestä ja luotettavuudesta ker-

romme myöhemmin enemmän kappaleessa 7.2. 
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6 TULOKSET 

 

Tähän osioon olemme koonneet eri artikkeleista tutkimuksista saamiamme tuloksia. Olemme avanneet 

artikkeleiden sisältöä ja jaotelleet niitä teemoittain. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen analysointivai-

heessa tulee tutkimuksen tai työn tulokset tiivistää ja sen jälkeen tarkastella niitä laajemmassa suh-

teessa (Kangasniemi ym. 2013). Tulosten arviointiin kuuluu myös johtopäätösten tekeminen ja lähtei-

den kriittinen arviointi. Tämän osion olemme sisällyttäneet pohdintaosioon kappaleeseen 7. 

 

6.1 RADS-systeemi ja sen käytön laajuus Iso-Britanniassa 

 

Iso-Britanniassa otettiin käyttöön 1980-luvun puolivälin tietämillä RADS-systeemi eli Radiographer 

abnormality detection schemes, josta käytämme työssä suomen kielistä termiä röntgenhoitajien epä-

tavallisten muutosten havaitsemisjärjestelmä. Beverly Snaith ja Maryann Hardy ovat tehneet vuonna 

2007 tutkimuskyselyn, jossa tavoitteena oli löytää tosiasioihin perustuvia vastauksia röntgen- ja en-

siapuosaston toiminnasta liittyen RADS:n käyttöön. Tutkijoilla oli myös tarkoituksena kartoittaa sys-

teemin nykyistä tilaa maan sairaaloissa. Tutkimuksen pilottivaiheessa oli mukana kokeneita röntgen-

hoitajia sekä johtavassa asemassa olevia röntgenhoitajia (superintendent radiographer). Kysely jaet-

tiin kaikkialle Britannian sairaaloihin, joissa on ensiapuyksikkö ja röntgenkuvatoiminta. Tämä koski 

myös Mansaaren ja Kanaalisaarten yksiköitä. Vastauksia kerättiin noin 300 kappaletta ja vastaajista 

284 kertoi RADS:n olevan käytössä työyksikössä. Melkein jokaisessa yksikössä oli käytössä red dot -

menetelmä ja alle kymmenessä kommentointisysteemi. Yksiköissä, joissa red dot -menetelmää käy-

tettiin, oli erilaisia tyylejä ilmoittaa löydöksestä. Näitä oli esimerkiksi ”red dot” -kommentti kuvassa, 

punainen tarra kuvassa tai tähtimerkki. Useimmissa yksiköissä, joissa kommentointisysteemiä käytet-

tiin, antoi röntgenhoitaja kommentin erilliselle lomakkeelle. Suurimassa osassa yksiköistä tämä mene-

telmä oli vapaaehtoinen. Jokaista RADS-systeemiä käyttävää yksikköä pyydettiin myös kertomaan 

röntgenhoitajien koulutuksesta ennen järjestelmään osallistumista. 50 prosentissa yksiköistä, joissa 

käytetään molempia menetelmiä, on töissä röntgenkuvia lausuvia röntgenhoitajia. (Snaith, Hardy 

2007.) 

 

Samassa tutkimuksessa annettiin röntgenhoitajien antaa avointa palautetta RADS-systeemistä. Osa 

vastaajista mainitsi, että digitaalisen kuva-arkiston, Picture archiving and communication systemsin 

(PACS) käyttöönotto oli heikentänyt RADS:n toimivuutta yhteensopimattomuusongelmien takia uuden 

teknologian kanssa. Kuvien tarkasteluun tarkoitettujen monitorien laadun sanottiin myös heikentävän 

kuvien tulkitsemisen laatua. (Snaith, Hardy 2007.) 
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6.2 Röntgenhoitajan tekemän kuvantulkinnan tarkkuus 

 

Monissa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan lääkärien ja röntgenhoitajien tarkkuutta tulkita kuvia oi-

kein, esiintyvät termit sensitiivisyys ja spesifisyys. Spesifisyydellä tarkoitetaan testin, yksilön tai tutki-

muksen kykyä luokitella yksilö terveeksi, eli “sairaudesta vapaaksi”. Se kertoo oikeiden negatiivisten 

tulosten (true negative) osuuden kaikista terveistä tutkittavista. Sensitiivisyydellä eli herkkyydellä tar-

koitetaan testin, yksilön tai tutkimuksen kykyä luokitella yksilö sairaaksi. Tässä yhteydessä sillä viita-

taan natiiviröntgentutkimuksissa saatujen oikeiden positiivisten tulosten (true positive) osuuteen kai-

kista sairaista tutkittavista. (Parikh R., Mathai, Parikh S., Sekhar ja Thomas 2008.) 

 

Kelly, Rainford, Gray ja McEntee (2012) vertailevat tutkimuksessaan röntgenhoitajien ja nuorten lää-

käreiden kuvien lausuntojen tarkkuutta. Tutkimuksessa mitattiin osapuolten tarkkuutta lausua 42 ran-

teen natiivikuvaa ja 40 aivojen CT-kuvaa. Kuvia lausuttiin aluksi itsenäisesti ja sen jälkeen lääkärin ja 

röntgenhoitajan pareissa. Tutkimuksen päätavoitteena ei kuitenkaan ollut tuoda esille ryhmien tietä-

mystä tai eroja kuvien tulkinnassa vaan sitä, kuinka yhteistyöllä voitaisiin parantaa tuloksia ja tehok-

kuutta. Tutkimuksessa röntgenhoitajat saivat liki samankaltaisia tuloksia riippumatta siitä, suoritta-

vatko he tehtävää itsenäisesti vai nuoren lääkärin kanssa. Röntgenhoitajien avustuksella nuorten lää-

kärien tulokset kuvien lausumisessa paranivat huomattavasti. Myös Tanskassa Buskovin, ym. (2013) 

tekemässä tutkimuksessa vertailtiin röntgenhoitajien lausunnon antamiseen liittyviä taitoja natiiviku-

vantamisessa, mutta tässä tutkimuksessa sitä verrattiin erikoistuvien lääkäreiden tekemään diagnoo-

siin. Tutkimukseen osallistui kaksi lausuvaa röntgenhoitajaa ja neljä erikoistuvaa radiologia. Heidän 

tehtävänsä oli muodostaa lausuttaviin kuviin vertailutaso, johon tutkimukseen osallistuneiden lausun-

toja verrattiin. Tapauksissa, joissa lausuntoja oli jouduttu muuttamaan, vertailutason määrittämiseen 

osallistui myös kokenut ortopedian radiologi, joka auttoi arvioimaan, millaista haittaa väärä diagnoosi 

olisi voinut aiheuttaa potilaalle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että röntgenhoitajat huomasivat mur-

tumia hieman paremmin kuin erikoistuvat radiologit, mutta samalla tekivät ylidiagnosointia hieman 

enemmän. Röntgenhoitajien sensitiivisyys oli 99 ja spesifisyys 97 prosenttia, kun taas radiologeilla ne 

olivat 94 ja 99 prosenttia.  

 

Kellyn ym. (2012) tutkimuksesta voidaan päätellä se, että esimerkiksi kaikilla lääkäreillä etenkään 

nuorilla, ei ole tarvittavia tietoja kuvien tulkitsemiseen. Tutkimuksessa ehdotetaan, että lääkäreiden 

koulutusta tulkinnan suhteen tulisi lisätä, sillä tässä vaiheessa heillä on vain yksi pakollinen kuvien 

tulkitsemiseen liittyvä vaihe lääketieteellisen koulutuksen aikana. Tutkimuksen perusteella voisi sanoa, 

että riittävän koulutuksen omaavilla röntgenhoitajilla on tarpeeksi osaamista kuvien tulkintaan ja lau-

sumiseen. Buskovin ym. (2011) tutkimuksesta voi tehdä myös samaa johtopäätöstä, sillä röntgenhoi-

tajien sensitiivisyys ja spesifisyys olivat erikoistuvien radiologien tasolla.  

 

McConnellin ja Bairdin (2017) tutkimusta voidaan verrata Kellyn ym. (2011) tutkimukseen. Edellä mai-

nitussa oli tarkasteltu röntgenhoitajien mahdollisuuksia ohjata ja opastaa nuoria harjoittelua suoritta-

via lääkäreitä. Australiassa on raportoitu, että röntgenkuvien lausuntojen taso on alle odotusten. Tämä 

on kasvattanut riskiä patologisten muutosten huomaamatta jäämiselle. Australiassa on myös pienen-
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netty nuorten lääkärien harjoitteluaikaa päivystyksessä, mitä on käytetty natiiviröntgenkuvien tulkin-

taan. Tämä saattoi olla myös yksi syy nuorten lääkärien huonompiin kuvien tulkintataitoihin, jotka 

ilmenivät Kellyn tutkimuksessa (Kelly ym. 2012). McConnell ja Baird pyrkivät saamaan näyttöä siihen, 

pystyvätkö kokeneet röntgenhoitajat auttamaan nuoria viimeisen vuoden lääketieteen opiskelijoita 

kuvien tulkinnassa. Tutkimuksessa vertailtiin röntgenhoitajien ja lääketieteen opiskelijoiden tuloksia 

keskenään, ja johtopäätöksenä tutkijat totesivat, että röntgenhoitajilla on tietoja auttaa nuoria lääkä-

reitä kuvien tulkinnassa. Lisäksi he huomasivat röntgenhoitajien ehdottavan lisätutkimuksia sekä ioni-

soimatonta säteilyä käyttäviä tutkimuksia potilaille, joiden kuvia he arvioivat. (McConnell ja Baird 

2017.) 

 

Alankomaissa on myös tehty tutkimusta siitä, että röntgenhoitajien kaksoistulkinta mammografiaku-

vista voi nostaa syövän havaitsemisen todennäköisyyttä 5.27:stä 5.68:n syöpään tuhatta (1000) seu-

lottua naista kohden. Kaksoisluennalla tarkoitetaan prosessia, jossa kaksi röntgenhoitajaa arvio kuvan 

ennen sen hyväksymistä. (Duijm, Groenewoud, Fracheboud ja de Koning 2007). Suomessa sekä Iso-

Britanniassa mammografiaseulonnoissa on käytössä radiologien tekemä kaksoistulkinta, jossa kaksi 

radiologia tulkitsee mammografiakuvat erikseen (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a; Wilson ym. 2011, 

12). 

 

Brealeyn, Kingin ja Warnockin (2002) tekemässä tutkimuksessa tarkkailtiin muiden terveydenhuolto-

alan ammattilaisten suhtautumisia röntgenhoitajien päivystys- ja traumakuvien lausumiseen. Tutki-

muksessa oli esitetty väitteitä kahdelle lausuvalle röntgenhoitajalle, kahdelle päivystyskonsultantille 

(A&E consultant) ja kolmelle radiologille. Röntgenhoitajat olivat tehneet lausuntoja kuville jo aikai-

semmin, ja heidän roolinsa koski raajoista sekä lantiosta otettujen kuvien lausumista. Röntgenhoitajat 

olivat vahvasti sitä mieltä, että heidän rooliaan lausumisessa tulisi laajentaa koskemaan kaikkia päi-

vystys- ja traumakuvia. Muut lääketieteen ammattilaiset eivät olleet samaa mieltä. Röntgenhoitajat 

kertoivat, että kuvien lausuminen on kehittynyt heidän tulkitessaan traumakuvia. Tosin tämä on vienyt 

heiltä jopa 25-50 prosenttia työajasta kuvausten suorittamisen kustannuksella. Röntgenhoitajien klii-

ninen raportointi ei ole myöskään säästänyt radiologien mukaan paljon aikaa viikossa. Ongelmaksi 

vastaajat katsoivat myös sen, että röntgenhoitajien kuvien lausuminen saattaisi olla pois radiologien 

osaamisesta, sillä he eivät käyttäisi enää niin paljoa aikaa näiden kuvien lausumiseen. Vastaajat olivat 

ottaneet kantaa myös muiden natiiviröntgenkuvien lausumiseen. Tutkimuksessa radiologit antoivat 

myös erilaisia näkökulmia. Yksi vastasi, että röntgenhoitajien kuvien lausuminen voisi vähentää aikaa, 

jonka radiologit käyttävät kuvien lausumiseen, kun taas muut suhtautuivat asiaan negatiivisemmin. 

Röntgenhoitajien roolin syventäminen kuvien lausumisessa saattaa olla myös haitallista röntgenhoita-

jien omille käytännön taidoille, sillä kuvien lausuminen vie paljon aikaa röntgenhoitajien työstä. Sa-

malla mikäli röntgenhoitajat ottaisivat enemmän tehtäviä radiologeilta, saattaisi heidän taitonsa kuvien 

lausumisessa heiketä. Tähän tutkijat ovat ehdottaneet, että tiettyjä taitoja, esimerkiksi käytännön tai 

kuvien tulkinnan, voisi kehittää muiden taitojen kustannuksella. 

 



         

         21 (46) 

Tayn ja Wrightin (2018) pitkittäistutkimuksessa oli tarkoituksena arvioida sisäisen koulutuksen vaiku-

tuksia kahden vuoden ajanjaksolta singaporelaisessa organisaatiossa. Tutkimukseen osallistui 48 koe-

henkilöä, joista 40 jatkoivat tutkimuksen aikana normaalia työskentelyä ja kahdeksan osallistui sairaa-

lan sisäiseen kuvanluennan tulkinnan ohjelmaan työskentelyn ohella. Ennen sisäisen koulutuksen al-

kamista kaikki koehenkilöt tekivät testin, jossa arvioitiin kuvanluennan tarkkuutta. Testi perustui Rad-

Bench® -testipankkiin. Ensimmäisen vuoden aikana koulutusryhmän jäsenet saivat vertaistukea ja 

opastusta, jolla kehittää osaamistaan työn ohella. Vuoden jälkeen molemmat ryhmät tekivät jälleen 

testin, jolloin harjoitusta ja opastusta saaneen ryhmän keskiarvojen ero tarkkuudessa nousi toiseen 

ryhmään verrattuna kuudella prosentilla. Spesifisyyden keskiarvossa oli suurin ero, joka nousi 31 pro-

senttia. Tulkinnanharjoituksen käyneestä ryhmästä 43 prosenttia pystyi antamaan erinomaisia tuloksia 

jokaisella arvioinnin osa-alueella. Näillä taidoilla he pystyisivät tutkimuksen tekijöiden mukaan tarjoa-

maan luotettavaa ennakoivaa kliinistä arviointia. 

  

6.2.1 Röntgenhoitajien omia kokemuksia ja mielipiteitä kuvien lausumisesta ja kommentoinnista 

 

Anne Lancaster ja Maryann Hardy teettivät vuonna 2011 tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään 

esteitä ja mahdollisuuksia röntgenkuvien kommentointiin liittyen sekä röntgenhoitajien omia haluk-

kuuksia menetelmään. Kysymyksiin annettiin selvä ”kyllä tai ei” -vastausmenetelmä, ja halutessaan 

vastaajat saivat antaa lisäkommentteja kysymykseen liittyen. Kolmesta sairaalasta saatiin 53 vas-

tausta, joista vastaajia oli eniten yli 10 työvuoden ja alle 3 vuoden kokemuksen röntgenhoitajilta. 

Näistä vastaajista 38 kertoi pitävänsä kuvien tulkintataitojansa hyödyllisenä, ja 40 uskoi niiden autta-

van estämään murtumien väärin diagnosointia. Vastaajista 43 uskoi päivystysyksikön työntekijöiden 

pitävän röntgenhoitajien kommentointia hyödyllisenä, ja 35 uskoi osaavansa tulkita kuvia oikein. Toi-

saalta 25 vastaajaa uskoi tarvitsevansa lisäkoulutusta. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin myös röntgen-

hoitajien itseluottamusta tulkita tiettyjä anatomisia alueita. Vastaajista 41 oli varmoja, että pystyisi 

kommentoimaan raajojen ja lantion luuston kuvia (appendicular skeleton), 28 selkärangan, rinnan ja 

pään luustoa (axial skeleton) sekä 11 rinnan ja vatsan kuvia. Röntgenhoitajissa esiintyy myös epävar-

muutta kuvien kommentoinnissa, sillä 25 vastaajaa pelkäsi, että väärät kommentit aiheuttaisivat oi-

keudenkäynnin. Muita negatiivisia asioita oli esimerkiksi ajan puute, sillä 24 vastaajaa koki, ettei hei-

dän aikansa riittänyt kuvien kommentointiin, ja 10 näistä kahdestakymmenestäneljästä laajensi vas-

taustaan selittämällä esimerkiksi henkilöstövajauksen takia. Suurin osa röntgenhoitajista katsoi myös, 

että kommentoinnin ei pitäisi olla pakollista, ja osan mielestä he eivät saaneet tarpeeksi kokemusta 

kommentoinnista, koska välitön kommentointi, hot commenting, toimii vain päivävuorojen ajalla. Moni 

koki myös kuvamonitorien heikon laadun vaikeuttavan tulkitsemista. Hardy ja Lancaster kokivat, että 

tiettyjen anatomisten alueiden tulkinnan koulutukseen tulisi investoida, mikäli kommentointisysteemiin 

halutaan siirtyä nopeammin (Lancaster ja Hardy 2012.). Usein röntgenhoitajien jatkokoulutuksessa 

kuvien tulkinnassa rinta ja vatsa on rajattu pois opetuksesta. (Lancaster ja Hardy 2012.)   

 

Röntgenhoitajat saattavat Britanniassa haluta kuvien kommentoinnin pysyvän vapaaehtoisena siksi, 

että sen pakollisuus saattaisi hidastaa työntahtia ja pidentää potilasjonoja. Toisaalta sen pakollisuus 

voisi kehittää röntgenhoitajien taitoja ja tietämystä anatomisista muutoksista. Röntgenhoitajien tietä-
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myksessä terveydenhuollon laista koetaan olevan parantamisen varaa, sillä heidän tietämyksensä oi-

keuksista ja velvollisuuksista saattaisi kohentaa itsevarmuutta kuvien tulkinnassa. Suurin teknologinen 

este röntgenhoitajille on ollut kuvamonitoreiden heikko laatu, joka voi huomattavasti heikentää diag-

noosia. (Lancaster ja Hardy 2012.) 

 

6.2.2 Välitön raportointi 

 

Snaithin (2005) julkaisemassa pilottitutkimuksessa testattiin röntgenhoitajien kykyjä nopeuttaa poti-

laan hoitoprosessia onnistuneesti raportoimalla radiologisia kuvia välittömästi tutkimuksen jälkeen. 

Projektissa 1760 potilaan radiologiset tutkimukset lausuttiin välittömästi (hot report) ja heistä 114 

kotiutettiin tai päästettiin jatkohoitoon röntgenhoitajan toimesta. Loput 564 tutkimusta raportoitiin 

normaaleiksi, eikä heille järjestetty jatkotoimenpiteitä. Röntgenhoitajat opastivat 26 potilasta lisähoi-

toihin, joista kuuden tila arvioitiin ensiavussa ja heidät kotiutettiin. Yksi potilaista lähetettiin plastiik-

kakirurgien arvioitavaksi. Tämän lisäksi projektin aikana pyrittiin tarkistelemaan röntgenhoitajien ku-

van tulkinnan virheellisyyttä. Tätä mitattiin neljän vuoden aikavälillä siten, kuinka paljon erimielisyyk-

siä röntgenhoitajilla ja ensiapukliinikoilla oli radiologisten kuvien suhteen. Vuodesta 2000 erimielisyyk-

sien määrä tippui 117:stä 51:een. Snaith tuli siihen johtopäätökseen, että röntgenhoitajien välitön 

raportointi ja mahdollisuus olla avustamassa päätöksissä potilaan jatkohoidoissa pienentää odotusai-

koja potilaiden hoitopäätöksissä. Se ei myöskään korota riskiä siitä, että potilas joutuisi palaamaan 

sairaalaan väärän diagnoosin vuoksi. Kuviossa 1 on demonstroitu röntgenhoitajan päätöksentekopro-

sessi potilaan kotiuttamiseen. 

 

Käytämme englanninkielisestä nimityksestä discharge termejä jatkohoitoon ohjaaminen ja kotiuttami-

nen. Tutkimuksessa kuvattua röntgenhoitajan toteuttamaa potilaan jatkohoitoon ohjaamista ja kotiut-

tamista on esitetty kuviossa 1. Kuvassa ilmenee, miten röntgenhoitaja arvioituaan röntgenkuvan pys-

tyy päättämään potilaan hoitopolusta. Mikäli röntgenhoitaja ei havaitse potilaan röntgenkuvista mitään 

epätavallista, pystyy hän suoraan kotiuttamaan potilaan. Seuraavana päivänä ensiapupäivystäjä tar-

kastaa potilaan kuvat. Samankaltainen kaavio toistuu, mikäli potilaalla on silti tarve hoidolle. Jos ku-

vasta puolestaan havaitaan poikkeava muutos, lähettää röntgenhoitaja potilaan takaisin ensiapuyk-

sikköön jatkohoitoja varten. 
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KUVIO 1. Radiographer discharge algorithm. (Snaith 2005.) 

  

Patient assessed by 
doctor/ENP

Provisional diagnosis 
and treatment plan 

written

Referred for 
radiography

Hot Report by 
radiographer

Bony injury present

Patient referred back 
to A&E with card and 

radiographs

Ongoing management 
undertaken by A&E

No Bony injury 
preesent

Treatment required

Patient refferred direct 
to nurses for 

treatment

Radiographs and A&E 
card returned to 

reception for coding

Radiographs and card 
reviewed by senior 

A&E clinician following 
day

No treatment required

Patient discharged by 
reporting radiographer 

with appropriate 
advice/guidance

Radiographs and A&E 
card returned to 

reception for coding

Radiographs and card 
reviewed by senior 

A&E clinician following 
day
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6.2.3 Eroavaisuuksia röntgenhoitajien antamien lausuntojen välillä 

 

Manning-Stanley, Bonnett, Mellett, Herrera ja Anforthin vuonna 2018 julkaisemassa tutkimuksessa 

tarkasteltiin röntgenhoitajien lausuntoja ja niissä esiintyviä vaihteluita. Vaihtelua esiintyy lausunnoissa 

riippuen modaliteetista ja kuvantamisalueista. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1530 polven natiivitutki-

muksen lausuntoa ensiapukuvantamisen yksiköstä. Esimerkkinä on CT-tutkimusten lausuntojen ylei-

nen rakenne kahdessa maassa, joilla on yhteinen kieli. Lausuntojen rakenteissa on suurta vaihtelua 

liittyen sanamääriin. Myös sairaalakohtaisia ja lausunnon antajan työkokemukseen liittyviä eroja löytyi. 

Artikkelin mukaan lausuntoja antavien röntgenhoitajien rooli on todella yleinen työnkuvan laajennus 

ammatin sisällä. Lausunnon antaminen keuhkon röntgenkuvasta on tullut uudeksi osaksi röntgenhoi-

tajien ammattia, ja sen on todettu olevan kustannustehokas menetelmä, jotta röntgenhoitajien ja 

radiologien taitojen tehokas käyttö eri osa-alueilla olisi mahdollista. (Manning-Stanley, Bonnett, Mel-

lett, Herreran ja Anforth 2018.) 

 

Tutkimuksessa vertailtiin viiden röntgenhoitajan lausuntoja polvien röntgentutkimuksista. Kahdella 

röntgenhoitajalla oli huomattavasti enemmän työkokemusta kuin kolmella muulla röntgenhoitajalla. 

Lausunnon pituudessa ja röntgenhoitajan kokemuksessa oli negatiivinen korrelaatio: mitä enemmän 

kokemusta oli, sitä vähemmän sanoja lausunto sisälsi. Tutkimuksessa tarkkailtiin myös, käyttivätkö 

röntgenhoitajat otsikkoa ja allekirjoitusta lausunnossa. Yksi heistä käytti otsikkoa hyvin harvoin ja 3 

heistä ei käyttänyt allekirjoitusta ollenkaan. Näissä ei löydetty varsinaista korrelaatiota liittyen koke-

mukseen tai muuhun vastaavaan. Myöhemmin tehdyssä uudelleenanalyysissä viisi 205 lausunnosta 

poikkesi muista sanamäärän tai allekirjoituksen suhteen. Lopulta tutkimuksessa on huomioitu se, että 

lyhyet ja pitkät lausunnot olivat lausuntojen lukijoiden mielestä yhtä selviä. Eräässä samankaltaisessa 

CT-modaliteettiin liittyvässä tutkimusartikkelissa huomattiin se, että varsinaista eroa eri alojen am-

mattilaisten välillä ei löytynyt pois lukien muutaman röntgenhoitajan. Erikoistuneilla ja yleisradiolo-

geilla oli myös eroja keuhkokuvia lausuttaessa: erikoistuneet lisäsivät omaan lausuntoonsa useammin 

päätelmäosion. On hyvä huomioida myös se, että osa polven röntgentutkimusten lausunnoista oli yhtä 

pitkiä kuin CT- tai MRI-tutkimusten lausunnot. (Manning-Stanley ym. 2018.) 

 

Näihin eroavaisuuksiin lausuntojen välillä on ehdotettu yleistä strukturoitua lausunnonantamisen käy-

täntöä. Kirjoittajien mukaan lausunnoissa käytettäisiin täten yhteistä terminologiaa ja nimettyjä hoi-

toehdotuksia. Tämä on käytössä esimerkiksi rinnan kuvantamisessa. Strukturoidut lausuntomallit saat-

taisivat auttaa röntgenhoitajien antamien lausuntojen luettavuutta. (Manning-Stanley ym. 2018.) 
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6.2.4 Röntgenhoitajien osaaminen thoraxin natiivitutkimuksissa 

 

Keuhkokuvien diagnosointi tuli varsinaisesti esille röntgenhoitajan työhön vasta 2010-luvun alulla. 

Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty, että röntgenhoitajat voivat onnistuneen koulutuk-

sen jälkeen tulkita keuhkojen natiiviröntgenkuvia hyvillä tuloksilla. Kyseisenä vuonna ei ollut vielä sel-

vitetty röntgenhoitajien potentiaalia keuhkokuvien tulkintaan. Keuhkokuvien on todettu useasti olevan 

vaikeimpia kohteita tulkita radiografiassa, kuten esimerkiksi Donaldin ja Barnardin tutkimuksessa dia-

gnostisista virheistä (Donald ja Barnard 2012). Piperin ym. (2013) tutkimuksessa selvisi, että vaikka 

röntgenhoitajat tekevät keuhkokuvien tulkinnassa virheitä, heidän saavuttamat tulokset ovat lopulta 

hyviä sensitiivisyyden ja spesifisyyden suhteen. 

 

Woznitzan, Piperin, Burken, Ellisin ja Bothamleyn tutkimuksessa (2018) lausuvien röntgenhoitajien 

thoraxlausuntoja ja konsultoitavien radiologien thoraxlausuntoja verrattiin keuhkosairauksiin erikois-

tuneiden radiologien lausuntoihin kyseisistä kuvista. Tutkimus toteutettiin valitsemalla kuvapankkiin 

riittävä määrä thoraxtutkimuksia sisältäen myös vaikeampia tapauksia. Tutkimuksessa kaksi keuhko-

sairauksiin erikoistunutta radiologia teki lausuntonsa tutkimuksista itsenäisesti, ja kaksi ulkopuolista 

tarkkailijaa vertasi lausuntoja keskenään sekä kliinisten lausuntojen kanssa. Molempien ulkopuolisten 

tarkkailijoiden tuli löytää samat asiat lausunnosta, jotta ne hyväksyttiin. Tarkkailijat saivat käyttöönsä 

ainoastaan lausunnot. Keuhkosairauksiin erikoistuneilla -radiologeilla oli lisäksi käytössään jatkotutki-

musten tietoja, jotta lausunnot olisivat mahdollisimman luotettavia. Näitä tietoja ei kliinisen lausunnon 

tehneillä radiologeilla eikä röntgenhoitajilla ollut käytössään. Molemmilla ryhmillä oli mahdollisuus 

päästä tarkastelemaan vanhoja röntgenkuvia ja potilastietoja. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että mo-

lemmat keuhkosairauksiin erikoistuneet radiologit olivat röntgenhoitajien kanssa samaa mieltä noin 

48 prosenttia tapauksista ja radiologien kanssa 43 prosenttia. Eri mieltä asiantuntijat olivat röntgen-

hoitajien kanssa hieman yli neljäsosassa tapauksista. Radiologit päätyivät samoihin lukuihin tällä osa-

alueella. Asiantuntijoiden välillä oli tosin eroavaisuuksia siinä, missä tapauksissa he olivat eri mieltä tai 

samaa mieltä. Tutkimukset osoittavat, että röntgenhoitajien tekemien lausuntojen ja konsultoitavien 

radiologien lausuntojen välillä on lähekkäisyyksiä vertailutasoissa, kun puhutaan normaalin ja epänor-

maalin toteamisessa thoraxtutkimuksessa. Jopa vaikeammissa tapauksissa röntgenhoitajien lausun-

toja ei kyennyt erottamaan radiologien lausunnoista. 

 

 

 

  



         

         26 (46) 

6.3 Röntgenhoitajien roolit eri valtioissa ja maanosissa 

 
 

Iso-Britanniasta löytyy todella paljon tutkimuksia ja artikkeleita röntgenhoitajien toiminnasta liittyen 

kuvien lausuntaan ja kommentointiin. Kyseinen valtio on edistynyt paljon röntgenhoitajien ammatilli-

sessa kasvussa. Myös muissa valtiossa on käytössä erilaisia käytäntöjä röntgenhoitajien mahdollisuuk-

sista antaa omia kommentteja tai tulkintoja kuviin. Moni näistä valtioista on englanninkielisiä, kuten 

Australia, Yhdysvallat, Etelä-Afrikka ja Oseanian saaret. Toisaalta joissain Euroopan valtioissa on myös 

alettu huomioimaan röntgenhoitajien potentiaalia antaa lausuntoja erilaisista radiologisista tutkimuk-

sista. (Buskov ym. 2013; Høfmann ja Gerhardsen Vikestad 2013.) Seuraavissa kappaleissa kerromme 

siitä, millaisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia röntgenhoitajilla on kuvien tulkinnan ja lausunnon anta-

misen suhteen.  

 

6.3.1 Iso-Britannia 

 

Iso-Britannian röntgenhoitajien ammattijärjestö vaatii ennakoivan kliinisen arvioinnin olevan ydinasia 

ja pätevyys röntgenhoitajalle. Röntgenhoitajien tulisi pystyä toteuttamaan ennakoivaa kliinistä arvi-

ointia, johon kuuluu natiiviröntgentutkimukset sekä varjoainetutkimukset. Maassa on käytössä verk-

kosivu “e-Learning for Healthcare Interpretation of Radiological Images programme”. Se on ilmaiseksi 

käytössä kaikilla Britannian terveydenhuoltojärjestelmän alaisuudessa työskentelevillä ihmisillä. Tä-

män verkkosivun tarkoituksena on helpottaa tietojen ja taitojen kehitystä röntgenhoitajilla, jotta he 

voisivat toteuttaa kliinistä arviointia työssään. Kokeneita ja vastavalmistuneita hoitajia kannustetaan 

käyttämään sivustoa itsenäisesti. (Society of Radiographers 2013.) 

 

Canterbury Christ Church University on kehittänyt kurssin röntgenhoitajien kliinistä raportointia varten. 

Tutkimus kurssiin liittyen on saanut kansainvälistä huomiota, ja edellinen kurssisuunnitelman laatija 

on palkittu Canterbury Christ Church Universityn toimesta. Kurssin kesto on neljä vuotta ja edellytys 

osallistumiseen on röntgenhoitajan tutkintotodistus ja vähintään kahden vuoden työkokemus. Osallis-

tujat kutsutaan myös haastatteluun ennen kurssille liittymistä. Yliopiston mukaan kurssi on suunnattu 

röntgenhoitajille, jotka haluavat parantaa tietoja ja taitoja lääketieteellisten kuvien tulkinnassa. Ope-

tusryhmään kuuluu konsultoivia röntgenhoitajia ja raportoivia röntgenhoitajia, joilla on erikoisosaa-

mista eri osa-alueilla. Kurssiin sisältyy useita eri moduuleita, jotka vastaavat jatko-opintojen tasoa. 

Opiskelijoiden tulee suorittaa kolme moduulia ansaitakseen jatko-opintojen todistuksen (Postgraduate 

Certificate). Moduulit on jaettu eri reitteihin, joita ovat luusto, MRI ja keuhkokuvien osiot. Opiskelu on 

itsenäistä ja opiskelijoiden pyydetään varaamaan 10 tuntia itseopiskeluun viikoittain. Yliopistolla pide-

tään myös tiedotustilaisuuksia ja luentoja ohjaamaan opintoja sekä tarjoamaan tukea. Kokeneet lu-

ennoitsijat sekä konsultoivat radiologit ja röntgenhoitajat pitävät opetukseen liittyviä luentoja. (Can-

terbury Christ University s.a.) 

 

Konsultoiva röntgenhoitaja on Britanniassa alansa johtava erikoisasiantuntija, jolle kuuluu monia val-

tuuksia. Konsultoivan röntgenhoitajalla tulisi olla erinomaiset tiedot ja taidot sekä kokemus tietyllä tai 

usealla osa-alueella. Hänen tulee myös osata käyttää viimeisintä teoriatietoa ja yhdistää se käytäntöön 
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kehittyneellä päätöksentekotaidolla ja kliinisellä ymmärryksellä. Hän myös luo hoito-ohjeita ja hoito-

polkuja sekä luo näiden kautta hyviä esimerkkejä maanlaajuisesti tai alueellisesti ammatin kehittymi-

sen kannalta. Konsultoiva röntgenhoitaja toimii myös opetustyössä, ja hänen on osattava analysoida 

tilastoja ja faktoja organisaation johtamisessa. (White ja McKay 2003.) Kaksi röntgenhoitajaa Suo-

mesta on lähtenyt Canterburyn yliopistoon puolitoistavuotiseen koulutukseen. Koulutuksen päätteeksi 

heillä tulisi olla ammattitaitoa tulkita raajojen natiivikuvista poikkeamia ja tehdä kliinisiä raportteja 

(Hankonen 2016).  

 

Britanniassa on röntgenhoitajilla mahdollisuus kotiuttaa tai ohjata potilaat jatkohoitoihin tai -tutkimuk-

siin (discharge) röntgentutkimuksen jälkeen ilman lääkärin päätöstä nopeuttaen potilaiden asiakas-

polkua sairaalassa. Normaalisti radiologian osastot on nähty hidastavana tekijänä siinä, miten nopeasti 

potilaat pääsevät takaisin kotiin sairaalasta tai jatkotutkimuksiin. Tällä systeemillä on pystytty vähen-

tämään odotusaikoja sairaalan sisällä. (Snaith 2005.) 

 

6.3.2 Singapore 

 

Singaporessa on käytetty Iso-Britannian ja Irlannin malleja kuvantulkintaan liittyvissä menetelmissä. 

Tämä pohjautuu ajoilta, jolloin Singapore oli Iso-Britannian siirtomaana. Jokaiseen Britannian yliopis-

ton röntgenhoitajakoulutukseen kuuluu kuvien tulkinta yhtenä ydinasiana. Tämä tapa on kopioitu 

myös Singaporen tutkintoihin. Singaporessa röntgenhoitajat tuottavat välittömän raportin useimmista 

natiiviröntgentutkimuksista. Tällä hetkellä maassa ei toimi röntgenhoitajia, jotka lausuvat tutkimuksia, 

mutta maassa on huomioitu näyttö, jonka perusteella radiologien työtaakkaa voitaisiin vähentää lisää-

mällä röntgenhoitajien tekemää luotettavaa päätöksentekoa kuvantulkintaan liittyen. Singaporessa 

kansainvälisien jatkokouluttautumisien hinta on muodostunut ongelmaksi. Organisaatioilla ei ole varaa 

järjestää koulutuksia röntgenhoitajille, ja omakustanteinen koulutus ei ole hinnan puolesta mahdollista 

röntgenhoitajille. Tämä on herättänyt kysymyksen sisäisen koulutuksen mahdollisuudesta, koska se 

olisi organisaatiolle edullisempi vaihtoehto ja koulutuksen sisältö voitaisiin kohdentaa organisaation 

tarpeisiin. (Tay ja Wright 2018.)  

 

6.3.3 Etelä-Afrikka 

 

Vuonna 2015 valmistuneessa Hazell, Motto ja Chipeyan tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten 

kuvien tulkinnan ja aiheeseen liittyvän termistön harjoittelu voisi parantaa eteläafrikkalaisten röntgen-

hoitajien tarkkuutta ja kuvailevia kommentteja liittyen luuston radiologisiin kuviin. Tutkimukseen otet-

tiin 9 röntgenhoitajaa, jotka tulkitsivat 100 luustokuvaa ja joista 50 prosentissa oli poikkeava löydös. 

Tutkimus tehtiin kahdessa Johannesburgin sairaalassa. Alkuperäinen röntgenhoitajamäärä oli 75, 

mutta se tippui yhdeksään työhön omistautumisen ja henkilöstömäärien vaatimusten takia. Yhtensä 

kuusi kahden tunnin mittaista oppituntia järjestettiin liittyen raajojen (appendicular) sekä selkärangan 

luustoon (axial, pois lukien pää). Tämä tapahtui 4 kuukauden ajalla ja tuntien jälkeen röntgenhoitajilla 

oli mahdollisuus tutkia erilaisia radiologisia kuvia hyödyntäen tunneilla oppimiaan taitoja. Kuvat olivat 

osanottajalle ennestään tuntemattomia. Röntgenhoitajia pyydettiin antamaan kuvaileva kommenttia, 

mikäli kuvassa oli heidän mielestään poikkeava muutos. Näiden kommenttien onnistuvuus arvioitiin 

oikeaksi, osittain oikeaksi tai vääräksi. Heitä pyydettiin myös traumojen lisäksi tunnistamaan kuvasta 
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patologisia kuvia esimerkiksi luustosta. Testejä oli kaksi, joista toinen suoritettiin ennen oppitunteja 

ja luentoja ja toinen niiden jälkeen. Tuloksista laskettiin sensitiivisyys ja spesifisyys. Röntgenhoitajien 

vastauksia verrattiin myös radiologin tekemiin lausuntoihin. (Hazell, Motto ja Chipeya. 2015.) 

 

Tutkimuksessa röntgenhoitajien kyky tulkita kuvia parani koulutuksen jälkeisessä testissä verrattuna 

sitä edeltävään testiin. Oikeat vastaukset nousivat noin 7 prosenttia. Samalla väärät vastaukset vähe-

nivät 7 prosenttia. Myös väärien kommenttien määrä väheni noin 6 prosenttia, ja osittain oikeiden 

vastausten määrä kasvoi viidellä prosentilla. Oikeiden kommenttien määrä kasvoi 3 prosenttia. Rönt-

genhoitajien kyky antaa tarkempia kommentteja kuviin parani, ja he pystyivät käyttämään enemmän 

ammattisanastoa, jota myös koulutuksessa opetettiin. Tutkimuksen osanottajista osa mainitsi, että 

testissä oli liian vähän aikaa antaa tarpeeksi kuvaavaa kommenttia poikkeavuudesta. He eivät myös-

kään saaneet palautetta ensimmäisestä testistä, sillä kuvat olivat eri potilaista molemmissa testeissä. 

Yksi osanottajista antoi huomattavasti muita kuvaavampia kommentteja, sillä hän keskusteli kuvista 

radiologin kanssa. (Hazell ym. 2015.) 

 

6.3.4 Uusi-Seelanti ja Läntinen Tyynimeri 

 

Röntgenhoitajan roolin kehittyminen on ollut työkuvan laajennusta paikallisen alueen tarpeiden mu-

kaan. Vuonna 2005 maan Lääketieteellisen Säteilyteknologian Instituutio, Institute of Medical Ra-

diation Technology, on lähtenyt kansallisella tasolla kehittämään röntgenhoitajan roolin laajennusta 

eteenpäin. Tämän prosessin oletettiin nopeuttavan potilaiden hoitoa parantamalla eri työyksiköiden 

tehokkuutta ja työn sujuvuutta. Myös työnkuvan laajennusten ennustettiin houkuttelevan uutta hen-

kilöstöä. Nykyisen henkilöstön oletettiin pysyvän työssä korottamalla tyytyväisyyden tasoa, ja nosta-

malla heidän kliinisen osaamisen tunnustusta. Eräässä tutkimuksessa tehtiin kysely röntgenhoitajille, 

kliinikoille ja radiologeille nykyisestä työnkuvasta ja mahdollisista tulevaisuuden muutoksista. Erinäi-

sissä testeissä tarkasteltiin röntgenhoitajien kanylointitaitoja, kuvien tulkintaa, bariumvarjoainetutki-

musten tekemistä läpivalaisussa ja niiden raportointia sekä MRI-tutkimuksiin liittyviä roolien laajen-

nuksia. Näiden tehokkuutta testattiin kliinisellä tasolla, ja röntgenhoitajien tarkkuutta verrattiin radio-

logien taitoihin. Maassa on myös keskusteltu britannialaisen College of Radiographersin edustajan 

kanssa Iso-Britannian kokemuksia laajemmasta työnkuvasta ja siitä, mitä voitaisiin parantaa, mitä 

tarpeita koulutukseen vaadittaisiin ja miten terveydenhuollon laki otettaisiin huomioon. Maan lääke-

tieteellisen säteilyteknologian instituutio on hyväksynyt suosituksen, jossa ammatinkuvaan kuuluu 

kolme tasoa: avustava ammatinharjoittaja, Assistant Practitioner, ammatinharjoittaja, Practitioner ja 

kehittynyt ammatinharjoittaja Advanced Practitioner. Konsultoivan röntgenhoitajan rooli on jätetty 

vielä auki. Tämä kolmitasoinen menetelmä on otettu käyttöön vuoden 2008 loppupuolella. (Smith, 

Yielder, Ajibulu ja Caruana 2008.) 

 

Läntisen Tyynenmeren saarivaltioissa on ongelmana se, ettei osassa ole radiologeja lainkaan. Monet 

yhteisöt ovat pitkien matkojen päässä toisistaan, ja kaikki perusterveydenhuollon vaatimukset eivät 

täyty. Tämän takia maissa röntgenhoitajien roolien laajentaminen on ollut suurin prioriteetti. Esimer-

kiksi Fidzissä on olemassa röntgenhoitajia kouluttava opisto, josta valmistuu vuosittain noin 8-15 rönt-

genhoitajaa. Maissa on ongelmana se, ettei röntgenhoitajilla ole kollegoita tai muita työkumppaneita 
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työyksiköissä, vaan he toimivat itsenäisesti ammatinharjoittajina. (Smith ym. 2008.) Kuten esimerkiksi 

Suomen pienissä terveyskeskuksissa, itsenäisesti työtä tehdessä saattaa röntgenhoitaja kohdata tilan-

teita, joissa häneltä saatetaan kysyä mielipiteitä kuvista, ja mitä he mahdollisesti siinä näkevät. Näissä 

valtioissa tai esimerkiksi Suomessa röntgenhoitajia ei kouluteta radiologisten kuvien tulkintaan. 

 

Vuosien 2004-2006 välisenä aikana röntgenhoitajille järjestettiin Eteläisen Tyynenmeren valtioissa ra-

diologista koulutusta röntgenhoitajille. Koulutuksessa keskityttiin radiologisten kuvien poikkeavuuksia 

tunnistamiseen ja niiden tarkkaan selittämiseen. Röntgenhoitajien rooli olisi se, että he toisivat kuvista 

esille poikkeavuudet lääkäreille tehden samalla röntgentutkimuksia. Useilla lääkäreillä ei ole syvempää 

koulutusta radiologisten kuvien tulkintaan. Tämä nähtiin ratkaisuna yleiseen ongelmaan, jossa radio-

logista toimintaa on, mutta radiologeja ei. Tätä voisi artikkelin kirjoittajien mukaan soveltaa myös 

kehittyneemmissä maissa, joissa esimerkiksi pienemmissä yksiköissä radiologeja ei ole saatavilla. 

(Smith ym. 2008.) 

 

6.3.5 Yhdysvallat 

 

Yhdysvalloissa hyväksyttiin vuonna 2003 radiologin avustajan työnkuva röntgenhoitajalle (RA ja RPA). 

Tämän ammattinimikkeen omaavaa pidetään ylemmän tason röntgenhoitajana, joka toimii radiologin 

tarkkailun alaisena parantaen potilaiden hoidon laatua. Hän auttaa radiologia myös kuvantamisessa, 

mutta ei itse tee diagnoosia tai tulkintaa radiologisista kuvista. Hän voi ainoastaan antaa omia havain-

tojaan hänen johtavalleen radiologille. Yhdysvalloissa sairaanhoitajilla oli mahdollisuus opiskella jatko-

opintojen kautta itselleen samantyylisen ammattiroolin lääkärien avustajaksi jo yli 30 vuoden ajan. 

Samoja jatko-opintoja harkittiin röntgenhoitajille jo 1960-luvulla, mutta tuloksetta. Tutkintomahdolli-

suus on kuitenkin nykyään käytössä maanlaajuisesti. (Ellenbogen 2008.) 

Yhdysvaltojen tilanteeseen liittyen tuoreempia artikkeleita ei ole saatavilla. Tästä syystä valtion nykyi-

sestä tilanteesta emme saaneet paljoa tietoa. 

 

Eri valtioissa on lisäksi pyritty edistämään röntgenhoitajan ammatin kehitystä vastaamaan Iso-Britan-

nian mallia, jossa röntgenhoitaja voi lausua tutkimuksia. Näihin maihin kuuluvat Australia, Kanada, 

Tanska ja Norja. (Woznitza 2014.) Näistä maista Australiassa ja Kanadassa toimintaa on puolestaan 

jo aloitettu (Canadian Association of Medical Radiation Technologists s.a.; Australian Society of Medi-

cal Imaging and Radiation Technology 2017).  

 

 

 



         

         30 (46) 

7 POHDINTA 

 

Saimme tutkimuskysymyksiin vastauksia tarkastelemiemme artikkeleiden kautta. Tulosten tarkastelu-

jen osiossa saimme vahvistettua teoriaosiossa kirjoitettua tietoa liittyen röntgenhoitajien ennakoivan 

kliinisen arviointiin. Kirjallisuuskatsausmenetelmän avulla saimme myös vastattua tutkimuskysymyk-

siin. 

 

7.1 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

 

Suurin osa artikkeleista kuvailee tilannetta Iso-Britanniassa, koska siellä röntgenhoitajien lisäkoulutus 

ja työnkuvan kehitys on edennyt muita maita huomattavasti pidemmälle. Röntgenhoitajien rooli ja 

ammatinkuva on kehittynyt huomattavasti 1970-luvulta lähtien. Alun perin Iso-Britanniassa röntgen-

hoitajilla oli mahdollisuus laittaa röntgenkuviin punainen piste, jolla annettiin lääkärille merkki esimer-

kiksi murtuma- tai luksaatioepäilystä. Nykyään röntgenhoitajilla on jo mahdollisuus antaa lausunto 

keuhkojen natiiviröntgenkuviin heti sen ottamisen jälkeen. Röntgenhoitaja voi myös lausua tiettyjä 

CT- ja MRI-tutkimuksia esimerkiksi pään CT-tutkimuksia ja MRI-tutkimuksissa lannerangan, polven, 

keuhkojen ja rintojen alueen tutkimuksia (Piper, Pittock ja Woznitza 2018). Nämä kaikki kuitenkin 

vaativat sen, että röntgenhoitaja on käynyt tarvittavan lisäkoulutuksen (Canterbury Christ University 

s.a). Muissa englanninkielisissä maissa on niin ikään laajennettu röntgenhoitajien työnkuvaa, kuten 

Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Oseanian saarivaltioissa ja Etelä-Afrikassa. Tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, että kaikki näistä maista ovat entisiä Britannian Imperiumin siirtomaita. 

Englanninkielisten maiden röntgenhoitajat pystyvät myös käymään samoja jatko-opintoja, kuin heidän 

Britannian kollegansa (Tay ja Wright 2018). Nämä jatkokoulutuksen kurssit ja opetukset ovat englan-

ninkielisiä, kuten myös edellä mainittujen valtioiden asukkaat. Se helpottaa kouluttautumista heillä 

verrattuna muihin maihin, joissa ei puhuta englantia.  

 

Opinnäytetyötä varten saimme heikosti tietoa Yhdysvalloissa toteutettavista menetelmistä. Tämä joh-

tui siitä, että melkein mikään Yhdysvalloissa julkaistu tutkimus tai artikkeli ei ollut saatavissa. Näitä 

lähteitä olisi tosin mahdollista käyttää, mutta niiden avaamiseen tarvittaisiin maksu. Koimme täten 

työn tekemisen kannalta paremmaksi, että kerromme vain lyhyesti maassa olevista menetelmistä, ja 

millaisia oikeuksia röntgenhoitajilla on kliiniseen raportointiin ja ennakoivaan kliiniseen arviointiin liit-

tyen. 

  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että röntgenhoitajan rooli ennakoivassa kliinisessä arvioinnissa 

vaihtelee melko paljon maailmalla. Euroopan sisällä on valtioittain myös vaihtelua: Tanskassa on tut-

kittu röntgenhoitajien kuvantulkintataitoja, ja Norjassa puolestaan heille on annettu mahdollisuus an-

taa lausuntoja ultraäänitutkimuksista, jotka ovat olleet radiologien antamien lausuntojen tasoisia (Bus-

kov ym. 2013; Høfmann ja Gerhardsen Vikestad 2013). Näyttöön perustuvan tiedon määrän kasvu 

aihepiirissä puoltaa kuitenkin röntgenhoitajan tekemän kuvanluennan kehittämistä. Esimerkiksi Brea-

leyn, Scallyn, Hahnin, Thomasin, Godfreyn ja Coomarasamyn (2005) tutkimus osoittaa, että niiden 

röntgenhoitajien tarkkuus kuvanarvioinnissa raajojen traumakuvantamisessa on hyvällä tasolla, jotka 
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toteuttavat kuvien raportointia. Monissa maissa röntgenhoitajat osallistuvat päätöksentekoon ja kliini-

seen kuvan arviointiin enemmän kuin Suomessa. On olemassa edelleen pieniä röntgenyksiköitä esi-

merkiksi pienien kuntien terveyskeskuksissa, joissa röntgenhoitajilla ei ole aina mahdollisuutta kon-

sultoida radiologia röntgenkuvan suhteen. Tällöin röntgenhoitajalla olisi hyvä olla jonkinlaista osaa-

mista ennakoivan kliinisen arvioinnin suhteen. Oseanian saarivaltioissa tämä on ollut myös ongelma, 

kuten Smith, Yielder, Ajibulu ja Caruana (2008) toteavat tutkimuksessaan. Näissä pienissä valtioissa 

ei ole edes omaa radiologia.  

 

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että lisäkoulutus vaikuttaa röntgenhoitajan tekemään kuvanar-

vioinnin tarkkuuteen merkittävästi. Tuloksiin nojaten voidaan myös todeta, että tiettyjen tutkimusten 

kohdalla röntgenhoitajien kuvanlausunnan tarkkuus on samaa luokkaa kuin radiologien kuten Busko-

vin, ym. (2013) ja Woznitzan, ym. (2013) tutkimuksista ilmenee. Näihin tuloksiin on päästy vain, kun 

röntgenhoitaja on käynyt riittävän jatkokoulutuksen ja osallistunut työelämässä kuvanlausuntaan yh-

teistyössä kokeneen radiologin kanssa. Röntgenhoitajat ovat aina ensimmäisiä, jotka näkevät poti-

laasta otetun röntgenkuvan. He näkevät myös potilaan fyysisen voinnin, joka voi auttaa kuvien tulkin-

nassa. Samalla he voivat tutkimuksen aikana palpoiden koettaa potilaalta, mikä alue heillä on kuvaus-

kohteesta kaikkein kivuliain. Tämä voi olla hyödyllistä etenkin silloin, kun kuvasta annetaan välitön 

”kuuma” raportti. ”Kuumaa” raportointia sovelletaan Iso-Britanniassa, ja nykyään röntgenhoitajat voi-

vat antaa kuuman raportin keuhkokuvistakin (Woznitza ym. 2018; Piper ym. 2013).  

 

Röntgenkuvan lausuminen sisältää aina sen, että se on lausunnon antajan vastuulla. Kuvista annettu-

jen lausuntojen perusteella on nimittäin vaikutus jatkohoitoihin, potilaan kotiuttamiseen ja muuhun 

hoitopolkuun. Etenkin nuoremmilla röntgenhoitajilla saattaa liittyä epävarmuutta lausuntojen antami-

seen, sillä heillä ei ole paljoa kokemusta lausumisesta kliinisessä työssä. Myös Lancasterin ja Hardyn 

(2011) tutkimuksessa osa röntgenhoitajista oli epäileväisiä omista kyvyistään lausua kuvia ja osa pel-

käsi jopa oikeudenkäyntiä väärin annetuista lausunnoista. Etenkin keuhkojen natiivikuvien tulkinnassa 

voisi epävarmuus olla todella ongelmallista, sillä Donald ja Barnard (2012) totesivat artikkelissaan 

keuhkokuvien olevan vaikeimpia tulkittavia anatomisia rakenteita. Röntgenhoitajien oikeus lausua ku-

via on saanut myös vastustusta eri ammattiryhmissä, ja osa röntgenhoitajista on myös ollut sen pa-

kollisuutta vastaan. (Lancaster ja Hardy 2012; Brealey, King ja Warnock 2002.) Tämä saattaa johtua 

siitä, että kaikki röntgenhoitajat eivät koe olevansa valmiita lausumisen sisältämään vastuuseen. Mui-

den ammattiryhmien negatiivinen mielipide saattaa puolestaan johtua siitä, että röntgenhoitajien lau-

sumat kuvat ovat pois heidän palkastaan ja ammattitaidosta. 

 

7.2 Opinnäytetyön prosessi 

 

Opinnäytetyön prosessi alkoi vuoden 2017 keväällä aihevalinnalla. Kävimme tutkinnon opettajan 

kanssa läpi eri aiheita, ja niistä kiinnostavimmaksi nousi natiiviröntgentutkimukset ja niissä tapahtuva 

kuvien lausuminen röntgenhoitajien toimesta. Molemmilla työn tekijöistä oli paljon kiinnostusta natii-

viröntgenkuviin ja niiden arviointiin harjoittelujaksojen aikana. Röntgenhoitajan tulisi aina jokaisen 

natiivitutkimuksen päätteeksi arvioida ottamistaan kuvista eri kuvausprojektioille annetut hyvän kuvan 

kriteerit. Näiden avulla voidaan tarkistaa, onko kuvassa näkyvissä tarpeelliset anatomiset kohteet ja 
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ovatko ne oikeassa asennossa. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että opinnäytetyö koskisi lisäksi CT- ja 

MRI-tutkimuksia. Päätimme kuitenkin, että tällöin aihepiiri olisi tullut liian laajaksi. 

 

Kun olimme saaneet opinnäytetyön aihepiirikuvauksen hyväksyttyä elokuussa 2017, pystyimme aloit-

tamaan työsuunnitelman tekemisen. Suunnitelmaa tehtäessä aihe alkoi tuntua melko hankalalta, sillä 

Suomessa ei ole tehty aiheesta varsinaisia tutkimuksia juuri ollenkaan. Tämä johtunee siitä, että rönt-

genkuvan lausumista saa toteuttaa ainoastaan lääkäri (Säteilylaki 1991/592, §39). Tästä syystä rönt-

genhoitajien toteuttamaa kuvan arviointia ei ole voitu lainkaan tutkia Suomessa.  Aiheesta oli tehty 

kyselytutkimuksia liittyen radiologien asenteisiin röntgenhoitajien toteuttamasta ennakoivasta kliini-

sestä kuvanarvioinnista.  

 

Työsuunnitelmaa työstäessämme teimme myös SWOT-analyysin (Strenghts, Weaknessess, opportuni-

ties and threats), jonka avulla pystyimme tarkastelemaan omia vahvuuksia, heikkouksia, mahdolli-

suuksia ja uhkia. SWOT:n avulla voidaan suunnitella erilaisia projekteja tai töitä ja tarkistella, mitkä 

asiat ovat tehokkaita kyseisen työn kannalta (Morrison 2011). Merkitsimme suomalaisten tutkimusten 

ja artikkeleiden niukkuuden myös yhdeksi haasteista työsuunnitelman SWOT-analyysiin. Kun aloimme 

vähitellen löytämään oikeita hakusanoja ja termistöä tiedonhakua varten, tuli prosessista huomatta-

vasti helpompaa. Tavoitteena oli alun perin saada työ valmiiksi jo vuoden 2018 keväällä, mutta aika-

taulu kävi liian tiukaksi ja päätimme lopulta työn valmistumisajankohdaksi vuoden 2018 syksyn. Suu-

rimmaksi esteeksi valmistumisajankohdalle tuli toisen työn tekijän ulkomaan vaihto 2017 tammi- maa-

liskuun aikana. Tuolloin työprosessin tekeminen hidastui huomattavasti. Artikkeleiden löytyminen ja 

niiden analysointi sekä avaaminen alkoi työn edetessä tuntumaan sujuvammalta. Molemmat meistä 

kehittyivät englanninkielisen termistön suhteen, ja englannin kielen osaaminen oli myös yksi suurim-

mista vahvuuksistamme. Aiheen rajaus hakusanoilla tuotti todella hyviä hakutuloksia, ja niiden jou-

kosta oli helppo valita, mitä tutkimuksia valitsemme arvioitaviksi. ScienceDirect -tietokannasta teimme 

eniten hakuja, mutta käytimme myös muita tietokantoja. Vuoden 2018 kesän ajan saimme tehtyä 

työtä lisää eteenpäin ja aloimme avata artikkeleiden sisältöä ja koota niitä tulokset -osioon. Jatkotut-

kimusehdotukseksi nousi toteuttaa määrällinen tutkimus röntgenhoitajien mielipiteistä ja asenteista 

siitä, että röntgenhoitajan toimenkuva laajenisi koskettamaan myös kuvantulkintaa. 

 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyö alkaa tutkimusaiheen valinnalla ja vastuu aiheen etsimisestä on työn tekijöillä. Lähtö-

kohtana työlle on aina tutkimusongelma tai -kysymys, johon tulisi etsiä vastausta. Opinnäytetyön ai-

heen valinnan tulisi olla aina perusteltua. Näkökulmia tähän ovat esimerkiksi kirjoittajan henkilökoh-

tainen kiinnostus aiheeseen, tekijän resurssit, lähteiden ja tutkimusaineiston saatavuus ja aiheen mer-

kitys erilaisista näkökulmista, kuten yhteiskunnan, aiheen tieteensisäisyyden ja oman urakehityksen 

kannalta. (Juho ym. 2012, 6-7.) Opettaja ehdotti aihetta, ja olemme puntaroineet sen merkitykselli-

syyttä. Aihe on mielestämme ajankohtainen ja opinnäytetyömme tuottamaa tietoa voi käyttää hyö-

dyksi, joten se on toteuttamisen arvoinen. 

Tieteelliselle tutkimukselle on asetettu muun muassa seuraavanlaisia eettisiä vaatimuksia; tiedonhan-

kinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti 
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ja eettisesti, muiden tutkijoiden työt ja saavutukset tulee huomioida asianmukaisesti ja kunnioittavasti, 

tutkimus tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti, tutkimusryhmän jäsenten 

vastuut ja velvollisuudet tulee määritellä ennen tutkimuksen aloittamista. (Hirsjärvi, Remes ja Saja-

vaara 2009, 23-24.)  

      

Aineiston hankinnan kohdalla jouduimme tarkastelemaan artikkelien ja muiden lähteiden luotetta-

vuutta ja jättämään osan kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle. Tämä herättää eettisyyden näkökul-

masta kysymyksen; onko aineisto tarpeeksi laajasti edustettuna? Lähteen alkuperä ja ikä vaikuttavat 

lähteen luotettavuuteen. Tuoreiden lähteiden käyttäminen on yleensä suotavaa, koska tieto on voinut 

muuttua vuosien kuluessa. Yleensä alkuperäisen lähteen käyttöä tulisi suosia, koska tieto on voinut 

muuttua lainaus- ja tulkintaketjuissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 113.) Pyrimme antamaan työssämme pai-

noarvon tuoreille lähteille ja etsimään alkuperäisen lähdetiedon. Otamme työssämme huomioon van-

hempia lähteitä, jotta saamme tuotua esille aiheen historiallista näkökulmaa.  

 

Käsittelimme suuren määrän aineistoa, jotta pystyimme saamaan otannan riittävän edustavaksi. Ai-

neiston rajauksessa käytimme hyväksyttävyyden rajauksia ja noudatimme niitä; näin toimimalla väl-

timme lähteitä, jotka eivät palvelleet tutkimustamme tai eivät olleet riittävän luotettavia. 

Mielipiteitä mittaavissa kyselyissä otimme huomioon, että kaikki radiografiatyön prosessiin liittyvät 

ammattiryhmät, kuten radiologit ja kliinikot tulevat edustetuksi. Viitattavien sidonnaisryhmät tulee 

miettiä tarpeeksi hyvin lähdettä käytettäessä. Lähteitä käytettäessä huomiotiin myös, että viitteiden 

käyttö oli asiallista ja alkuperäinen työntekijä mainittiin oikein lähdeluettelossa ja tekstiviitteissä.  

 
7.4 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme pyrimme rajaamaan tutkimuskysymykset ja aiheen mahdollisimman 

tarkasti, jotta tekisimme lähteiden valitsemisen helpommaksi ja saisimme tiivistettyä aineistoamme. 

Työn alkuvaiheissa meillä oli vaikeuksia saada aihe rajattua oikein ja saada työlle oikeanlaista otsikkoa. 

Alun perin olimme suunnitelleet, että aihepiiriin kuuluisivat natiiviröntgentutkimusten lisäksi tietoko-

netomografia- (CT) ja magneettikuvantamistutkimuksia (MRI). Koimme kuitenkin kolmea modaliteet-

tia koskevan katsauksen röntgenhoitajien diagnostisista oikeuksista liian laajaksi, joten rajasimme ai-

heen koskemaan ainoastaan yhtä modaliteettia, josta meillä molemmilla oli parhaiten henkilökohtaista 

tietoa. Harkitsimme myös mammografiaa osaksi aihepiiriä, mutta hylkäsimme tämän suunnitelman.  

 

Laakkosen (2002, 13) mukaan ammatillinen kasvu koskee työyhteisöä, yksittäistä työntekijää ja työ-

yksikössä harjoittelevaa opiskelijaa sekä näiden kaikkien kehittymistä työssä ja matkaa kohti asian-

tuntijuutta. Asiantuntijuus on puolestaan terveysalalla ammattiin ja hoitotieteeseen perustuvaa eri-

tyisosaamista, joka kehittyy opiskelun, koulutuksen ja työkokemuksen myötä. 

 

Huomasimme merkittävää kehitystä oman asiantuntijuutemme kannalta opinnäytetyön prosessin eri 

vaiheissa. Opinnäytetyönprosessin alkuvaiheessa teoreettinen tieto, käytännön taidot ja osaaminen 

liittyen natiiviröntgentutkimukseen olivat tulleet molemmille teoriakursseilta ja natiiviröntgentutkimus-

ten harjoitteluista. Nämä taidot olivat hyödyllisiä siksi, että pystyimme ymmärtämään röntgenhoitajan 
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roolia kyseisessä modaliteetissa ja sitä, mitä oikeuksia meillä on liittyen koko natiiviröntgentutkimus-

prosessiin. Opinnäytetyön edetessä saimme myös eri lähteistä paljon tietoa liittyen röntgenhoitajien 

toteuttamaan ennakoivaan kliiniseen kuvantulkintaan ja siihen, miten röntgenhoitajat soveltavat sitä 

ympäri maailmaa. Teoreettista tietoa lisäsivät myös koulutukseen kuuluvat teoriakurssit, joissa pyri-

tään tarkastelemaan kuvien tulkintaa ja ennakoivaa kliinistä arviointia. Myös ohjaavalta opettajalta 

saadut tiedot aihepiiristä auttoivat tiedonhaussa ja kriteereiden sekä hakusanojen valitsemisessa. 
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LIITE 1. TIEDONHAKUTAULUKKO 
 

Tiedonhaku. 

 

Tietokanta Hakusanat Hakukriiterit Osumat Käytetyt 

ScienceDirect Preliminary clinical 

evaluation 

Liittyy vain natiivitut-

kimuksiin. CT ja MRI 

tulokset hylätty. 

363 929 7 

ScienceDirect Clinical reporting 

radiograph* 

 167 125 1 

ScienceDirect Plain radiograph* AND 

interpretation OR 

clinical reporting 

 38 655 3 

ScienceDirect (Radiographer 

reporting) AND UK 

 2 982 2 

ScienceDirect Radiographer AND 

comment or report 

 1 243 6 

Medic Ennakoiva kliininen ar-

viointi AND röntgen-

hoitaja 

Vain radiologiaan liit-

tyviä tutkimuksia 

1 0 

Medic Röntgenhoitaja  0 0 

ScienceDirect Radiographer AND 

Australia AND red dot 

 25 3 

ScienceDirect Radiographer clinical 

reporting 

 4 615 2 

Google Preliminary clinical 

evaluation in Canada 

Vain Kanadaan liit-

tyvät tutkimukset 

7 310 000 1 

ScienceDirect Interpretation AND 

Radiographer (2010-) 

 787 3 

Google Scholar Radiology Practitioner 

Assistant 

Vuodet 2005-2018 22 900 2 

ScienceDirect Radiographer and Ra-

diology and reporting 

Vuodet 2017-2019, 

vain kuvan raportoin-

tiin liittyviä 

242 1 

ScienceDirect Radiographer chest in-

terpretation 

Vuodet 2017-2019, 

koskee vain keuhko-

jen tutkimuksia 

63 1 

PubMed (radiographer) AND 

preliminary clinical 

evaluation 

Koskee natiivi-

tutkimuksia, vuodet 

2005-2018 

3 1 
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LIITE 2. AINEISTOTAULUKKO TIEDONHAUSTA 
 

TAULUKKO 2. Aineistotaulukko tiedonhausta. 

Tekijät ja julkaisuvuosi Aineiston nimi Sisältö lyhyesti 

BEARDMORE, C. 2013.  Preliminary Clinical Evalua-

tion and Clinical Reporting by 

Radiographers: Policy and 

Practice Guidance. 

Kirja, jossa yleisesti kerro-

taan röntgenhoitajien vas-

tuista ja kuvantulkintaan liit-

tyvästä työstä sekä koulutuk-

sesta Iso-Britanniassa. 

BUSKOV, L., ABILD, A., 

CHRISTENSEN, A., HOLM, 

O., HANSEN, C. ja CHRIS-

TENSEN, H. 2013.  

Radiographers and trainee 

radiologists reporting acci-

dent radiographs: A compara-

tive plain film-reading perfor-

mance study. 

Tanskalainen tutkimus, jossa 

verrattiin röntgenhoitajien ja 

radiologien sensitiivisyyttä ja 

spesifisyyttä traumakuvien 

diagnosoimisessa. 

BREALEY, S., KING, D., 

WARNOCK, N. 2002.  

An assessment of different 

healthcare professionals’ atti-

tudes towards radiographers’ 

reporting A&E films. 

Artikkeli, jossa tarkastellaan 

röntgenhoitajien ja muiden 

terveydenhuollonammattilais-

ten näkemyksiä röntgenhoi-

tajan natiivikuvalausumisen 

laajentamiseen. 

DONALD, J., BARNARD, S. 

2012. 

Common Patterns in 558 di-

agnostic radiology errors. 

Artikkeli, jossa käydään läpi 

yleisimpiä virheitä, joita tulee 

esille radiologisten kuvien 

diagnosoimisessa. 

ELLENBOGEN, P. 2008.  The Radiologist Assistant: 

Best New Thing Since Sliced 

Bread or Trojan Horse? 

Kertoo röntgenhoitajan roo-

lista ja työnkuvasta liittyen 

kuvantulkintaan Yhdysval-

loissa. 

HARDY, M. ja CULPAN, G. 

2007.  

Accident and emergency radi-

ography: A comparison of ra-

diographer commenting and 

’red dotting’. 

Vertaillaan röntgenkuvien 

kommentointi ja red dot -me-

netelmää sekä käydään läpi 

niiden hyötyjä ja haittoja. 

HAZELL, L., MOTTO, J. ja 

CHIPEYA, L. 2015.  

The Influence of Image In-

terpretation Training on the 

Accuracy of Abnormality De-

tection and Written Com-

ments on Musculoskeletal 

Etelä-Afrikassa tehty tutki-

mus, jossa tarkasteltiin sitä, 

miten röntgenhoitajien suo-

rittama kuvantulkintakoulutus 

voi vaikuttaa heidän antamiin 
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Radiographs by South African 

Radiographers 

diagnooseihin röntgenkuvia 

tulkittaessa.  

KELLY, B., RAINFORD, L., 

GRAY, J. ja MCENTEE, M. 

2012.  

Collaboration between radio-

logical technologists (radiog-

raphers) and junior doctors 

during image interpretation 

improves the accuracy of di-

agnostic decisions. 

Australialainen tutkimus, 

jossa tarkasteltu röntgenhoi-

tajien ja nuorten lääkäreiden 

kuvientulkintataitoja. Ver-

rattu, miten lausuntojen 

laatu paranee molempien yh-

teistyössä.  

LANCASTER, A. ja 

HARDY, M. 2012. 

An investigation into the op-

portunities and barriers to 

participation in a radiog-

rapher comment scheme, in a 

multi-centre NHS trust. 

Tutkimuskysely röntgenhoita-

jille, jossa tiedusteltiin heidän 

mielipiteitä, haittapuolia jne. 

liittyen kommentointimene-

telmään.  

MCCONNELL, J. ja BAIRD, 

M. 2017.  

Could musculo-skeletal radio-

graph interpretation by radi-

ographers be a source of sup-

port to Australian medical in-

terns: A quantitative evalua-

tion. 

Tutkimus, jossa selvitettiin 

pystyvätkö kokeneet rönt-

genhoitajat auttamaan Aust-

ralian nuoria lääkäreitä rönt-

genkuvien tulkinnassa. 

MCLAUGHLIN, L., WOZ-

NITZA, N., CAIRNS, A., 

MCFADDEN, S.L., BOND, 

R., HUGHES, C., A. 

ELSAYED, A., FINLAY, D. 

ja MCCONNELL, J. 2018 

Digital training platform for 

interpreting radiographic im-

ages of the chest. 

Artikkeli, jossa kerrotaan di-

gitaalialustasta avuksi keuh-

kojen röntgenkuvien tulkin-

taan. 

SMITH, T. ja BAIRD M. 

2007.  

Radiographers’ role in radio-

logical reporting: A model to 

support future demand. 

Käydään läpi syitä, miksi 

röntgenhoitajien vastuita ja 

työnkuvaa Australiassa voitai-

siin laajentaa viittaamalla Bri-

tannian tuloksiin. 

SMITH, T., YIELDER, J., 

AJIBULU, O. ja CARUANA, 

E. 2008  

Progress towards advanced 

practise roles in Australia, 

New Zealand and The West-

ern Pacific. 

Artikkeli, jossa selitetään 

röntgenhoitajien työnkuvan 

kehittymistä Oseanian eri val-

tioissa. 
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SNAITH, B. ja HARDY, M. 

2007.   

Radiographer abnormality 

detection schemes in the 

trauma environment - An as-

sessment of current practice. 

Artikkeli käsittelee vuoden 

2007 tilannetta röntgenhoita-

jan työnkuvassa liittyen trau-

malöydösten havainnointiin 

ja red dot -menetelmään.  

TAY, Y.X. ja WRIGHT, C. 

2018 

Image interpretation: Experi-

ences from a Singapore in-

house 

education program. 

 

Tutkimus, jossa tarkastellaan 

röntgenhoitajien kuvien tul-

kinnan kehittymistä tulkinta-

koulutuksen jälkeen Singapo-

ressa. 

WOZNITZA, N., PIPER, K., 

BURKE, S., ELLIS, S. ja 

BOTHAMLEY, G. 2018.  

Agreement between expert 

thoracic radiologists and the 

chest radiograph reports pro-

vided by consultant radiolo-

gists and reporting radiog-

raphers in clinical practice: 

Review of a single clinical 

site. 

Tutkimus, jossa verrattiin 

röntgenhoitajien ja radiolo-

gien tekemiä lausuntoja 

keuhkojen röntgenkuvista 

keskenään.  

WOZNITZA, N., PIPER, K., 

ROWE, S. ja BHOWMIK, 

A. 2018.  

Immediate reporting of chest 

X-rays referred from general 

practice by reporting radiog-

raphers: a single centre feasi-

bility study. 

Tutkimus, jossa selvitettiin, 

auttaako röntgenhoitajien te-

kemä keuhkokuvien kuuma 

raportointi potilaan hoitopo-

lun tehokasta etenemistä. 
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LIITE 3. HYLÄTYT TUTKIMUKSET 
 

TAULUKKO 3. Hylätyt tutkimukset. 

Tekijät ja julkaisu-

vuosi 

Aineiston nimi Sisältö/miksi hylätty 

MILNER, R. ja 

SNAITH, B. 2016. 

Are reporting radiog-

raphers fulfilling the role 

of advanced practitioner? 

Tutkimuksessa ei keskitytä kuvantul-

kintaan vaan ylipäätään työn rooliin ja 

esimerkiksi johtotehtäviin ja siihen liit-

tyviin velvollisuuksiin. 

SNAITH, B., MIL-

NER, R. ja HARRIS, 

M. 2016. 

Beyond image interpreta-

tion: Capturing the impact 

of radiographer advanced 

practice through activity 

diaries.  

Tutkimus, jossa selvitetään, mitä muita 

tehtäviä konsultoiva tai kehittynyt 

röntgenhoitaja voi tehdä kuvien lausu-

misen ohella. Ei liity varsinaisesti rönt-

genhoitajien antamaan lausuntoon ku-

vasta. 

HARDY, M., HUT-

TON, J. ja SNAITH, 

B. 2012. 

Is radiographer led imme-

diate reporting service for 

emergency department re-

ferrals a cost effective ini-

tiative? 

Selvitetty röntgenhoitajien kuuman ra-

portoinnin kustannustehokkuutta en-

siapuosastoilla. Ei liity röntgenhoitajien 

kuvien tulkintaan vaan sen antamiin 

etuihin. 

LUMSDEN, L. ja 

COSSON, P. 2014. 

Attitudes of radiographers 

to radiographer-led dis-

charge: A survey. 

Kyselytutkimus, jossa on kerätty rönt-

genhoitajien mielipiteitä heidän toteut-

tamaan potilaan kotiuttamiseen. Ei 

anna tutkittua tietoa työnkuvan kehi-

tyksestä. 

COWLING, C. 

2008. 

A global overview of the 

changing roles of radiog-

raphers. 

Kertoo röntgenhoitajien työnkuvan ke-

hityksestä eri valtioissa, mutta ei anna 

tietoa kuvantulkinnan toteuttamisesta. 

MORAN, S. ja 

WARREN-FOR-

WARD, H. 2015. 

The diagnostic accuracy of 

radiographers assessing 

screening mammograms: 

A systematic review 

Tutkimus vertailee röntgenhoitajien ky-

kyä arvioida mammografiaseulontaku-

via verrattuna radiologeihin. Ei anna 

tietoa natiivikuvantamisesta. 
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MCLAUGHLIN, L., 

MCCONNELL, J., 

MCFADDEN, S., 

BOND, R. ja 

HUGHES, C. 2017.  

Methods employed for 

chest radiograph interpre-

tation education for radi-

ographers: A systematic 

review of the literature 

Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida lau-

suvien röntgenhoitajien nykyisen kou-

lutuksen vahvuuksia ja heikkouksia liit-

tyen keuhkokuvien tulkintaan. Tutki-

mus ei vastaa tutkimuskysymyk-

siimme. 

LUMSDEN, L. ja 

COSSON, P. 2014. 

Attitudes of radiographers 

to radiographer-led dis-

charge: A survey 

Kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli 

tutkia röntgenhoitajien asenteita rönt-

genhoitajien tekemää potilaiden kotiut-

tamista kohtaan. Jätimme mielipiteitä 

koskevat tutkimukset pois. 

MILNER, R.C. ja 

SNAITH, B. 2016. 

Are reporting radiog-

raphers fulfilling the role 

of advanced practitioner? 

Kyselytutkimus, jonka tarkoitus oli sel-

vittää röntgenkuvia lausuvien röntgen-

hoitajien mielipiteitä siitä, ovatko he 

työnkuvaansa laajemmassa roolissa. 

Tutkimus hylättiin siksi, että siinä 

mitattiin mielipiteitä. 

HARDY, M. JA 

SNAITH, B. 2011. 

The impact of radiographer 

immediate reporting on 

patient outcomes and ser-

vice delivery within the 

emergency department: 

Designing a randomised 

controlled trial 

Artikkelissa kuvattiin satunnaistetun 

kontrolloidun tutkimuksen suunnitte-

lua, joten jätimme sen käsittelemättä, 

koska varsinaisia tuloksia artikkeli ei 

kuvannut. 

 


