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Magneettitutkimus on yleistynyt kuvantamismenetelmänä, koska siinä ei ole säteilyriskiä. Mag-
neettitutkimuksissa voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita, koska magneettilaitteessa on voimakas 
magneettikenttä koko ajan päällä. Magneettikenttä vetää puoleensa ferromagneettisia esineitä, 
jotka voivat saada suuren nopeuden ja näin ollen aiheuttaa vaara- tai läheltä piti –tilanteita.  
 
Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kuvantamisen toimialueen 
kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Oulun yliopistollisen sairaalan magneettiosastoil-
la työskentelevien röntgenhoitajien havaitsemia ferromagneettisten esineiden ja projektiili-ilmiön 
aiheuttamia vaara- ja läheltä piti -tilanteita sekä kuvailla minkälaisissa tilanteissa turvallinen työs-
kentely magneettiosastolla vaarantuu. Työn aihe saatiin Oulun yliopistollisen sairaalan magnee-
teissa työskenteleviltä röntgenhoitajilta. Tavoitteena oli kehittää magneettiympäristön turvallisuut-
ta. 
 
Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin käyttäen palvelumuotoilun service blueprint -
menetelmää. Sen avulla havainnollistettiin magneettitutkimuksen kaikki vaiheet. Vaiheet sisälsivät 
sekä asiakkaan toiminnot että henkilökunnan työvaiheet. Röntgenhoitajat lisäsivät magneettitut-
kimuksen vaiheet –tauluihin havaintoja ja kokemuksia vaara- ja läheltä piti -tilanteista. Aineisto 
käsiteltiin sisällönanalyysilla, jonka jälkeen siitä keskusteltiin ja sitä täydennettiin asiantuntijapala-
verissa. Asiantuntijapalaverin aineisto käsiteltiin teorialähtöisellä analyysilla. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että vaaratilanne aiheutuu esineistä, jotka kulkeutuvat henkilökunnan 
tai asiakkaan mukana vahingossa kuvaushuoneeseen tai tarkoituksella, mutta turvaetäisyys 
unohtuu. Läheltä piti – ja vaaratilanteita tapahtuu, koska osa asiakkaista ja muusta henkilökun-
nasta ei ymmärrä magneettiympäristön turvallisuuden merkitystä, välitä siitä tai vastustaa turvalli-
suusohjeita. Röntgenhoitajan ammattimainen toiminta ehkäisee vaaratilanteen, kun muu henkilö-
kunta unohtaa työskentelevänsä magneettiympäristössä tai ei tunne magneettiympäristöä.  
 
Kehittämisehdotuksilla voidaan parantaa magneettiympäristön turvallisuutta. Kehittämisehdotuk-
set jaettiin röntgenhoitajan työtavan muutoksiin, muun henkilökunnan perehdytykseen ja sairaa-
lan henkilökunnan tiedotukseen. Jatkotutkimuksena voitaisiin selvittää, onko röntgenhoitajan rooli 
magneettiympäristön turvallisuuden vartijana selkeä kaikille siellä työskenteleville. Toinen jatko-
kehittämisidea olisi tehdä henkilökunnan perehdyttämiseksi havainnollistava video projektiili-
ilmiöstä. 
 

Asiasanat: Magneettitutkimus, ferromagneettinen esine, projektiili-ilmiö, röntgenhoitaja, kokemus, 
havainto, turvallisuus   
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Magnetic resonance imaging is a popular imaging method. Mostly because it has no risk of 
radiation. Even though radiation is not used; the magnetic resonance machine has an extremely 
powerful magnet that pulls ferromagnetic objects towards it. This can cause accidents in the 
magnetic resonance suite. 
 
This thesis was made in co-operation with Oulu University Hospital with the diagnostic 
department. The aim of this thesis was to advance the safety of magnetic resonance imaging. 
The purpose of this thesis was to map out projectile phenomena or close accidents that have 
happened in the magnetic resonance suite. This thesis was done by using service design to map 
out the client’s path before, during and after the magnetic resonance imaging examination. This 
path was then visualized by using a service blueprint model.  
 
We discovered that dangerous situations arise when the hospital staff or the client accidentally or 
on purpose bring ferromagnetic items in to the magnetic resonance suite but forget the safety 
distance. Some of the projectile phenomena or possible accidents happen because the clients or 
the hospital staff do not understand, do not care or resist the safety guidelines in the magnetic 
resonance suite. Radiographer´s professional knowledge prevents projectile phenomena when 
the hospital staff forgets that they are working in the magnetic resonance suite.  
 
To ensure safety the developments were divided in to three categories: a) things that the 
radiographer can do, b) introducing the safety of magnetic resonance imaging guidelines to the 
other staff members of the hospital, c) the hospital staff could be reminded of the importance of 
the risk category in the medical report . 
 
One of the main development proposals is a video of the projectile phenomena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Magnetic resonance imaging, ferromagnetic objects, projectile phenomena, 
radiographer, observation, safety  
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1 JOHDANTO 

Magneettikuvaus on kehittynyt viime vuosikymmeninä nopeasti. Sen käyttö kuvantamismenetel-

mänä on lisääntynyt, koska sillä saadaan laadukasta kolmiulotteista kuvaa ilman säteilyriskiä. 

(Coskun 2010, 307). Vuonna 2015 säteilyturvakeskuksen mukaan Suomessa tehtiin noin 386 000 

magneettitutkimusta (Suutari 2016, 10). Magneettikuvauksessa ei käytetä ionisoivaa säteilyä ja 

sen käyttöä pidettiin täysin turvallisena, kun se otettiin käyttöön 1980-luvulla (De Wilde, Grainger, 

Price & Renaud 2007, 45–46). Magneettikuvauslaitteiden ominaisuuksista johtuen on sen käytös-

sä huomattu olevan riskejä. Palovammat ja vierasesineisiin liittyvät projektiili-ilmiöt ovat yleisimpiä 

vaaratilanteita. (De Wilde ym. 2007, 45–46.) Projektiili-ilmiössä magneettikenttä vetää ferromag-

neettisen esineen suurella nopeudella puoleensa (Huurto, Jokela, & Servomaa 1993, 36; The 

Joint commission 2008, viitattu 10.11.2018). Ferromagneettiseksi esineeksi sanotaan esinettä, 

jonka materiaaliin magneettikentän vetovoima vaikuttaa (The Joint commission 2008, viitattu 

10.11.2018; Alanko, Tiikkaja, Toppila, Hietanen, Lindholm, Airo, Jussila, Kännälä & Toivo 2015, 

4.). 

 

Henkilökunta, asiakkaat ja saattajat tarkistetaan vierasesineiden varalta ennen magneettitutki-

mushuoneeseen menoa ohjeiden mukaan. Hätätilanteissa toimimiseen on oltava kuvausyksikös-

sä laadittu suunnitelma turvallisesta toiminnasta. (Alanko ym. 2015, 12.) Onnettomuuksia ja lähel-

tä piti -tilanteita tapahtuu kuitenkin vuosittain. Onnettomuudet voivat johtaa joko henkilökunnan tai 

asiakkaan loukkaantumiseen tai laitteen vaurioitumiseen. (Lammentausta 2017, 451.) De Wilde 

ym. (2007, 47) tutkimuksen johtopäätöksenä korostettiin sitä, että onnettomuustapaukset liittyvät 

työskentelytapaan, joten henkilökunnan säännöllisillä koulutusjaksoilla voitaisiin vähentää onnet-

tomuuksia ja vaaratilanteita.  

 

Magneettitutkimuksissa työskentelevillä röntgenhoitajilla tulee olla riittävä ymmärrys magneettitut-

kimuksen turvallisuustekijöistä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 35/2013 2:6 artikla; 

Alanko ym. 2015, 14). Sairaalan muulla henkilökunnalla, esimerkiksi anestesiahenkilökunnalla, ei 

ole välttämättä koulutusta, jossa heille annettaisiin ajankohtaista tietoa turvallisesta työskentelys-

tä magneettitutkimuksissa. He voivat huomaamattaan tuoda asiakkaan mukana tai omissa tas-

kuissaan tutkimushuoneeseen ferromagneettisia esineitä, jotka aiheuttavat voimakkaassa mag-

neettikentässä vaaratilanteen. (Ponder 2015, 110.) Laitteiden magneettikenttien voimistuessa 1,5 

T laitteista 3 T ja sitä voimakkaampiin laitteisiin, on entistä tärkeämpää huolehtia turvallisuudesta 
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ja ettei magneettikuvaushuoneeseen päädy ferromagneettisia vierasesineitä (Ponder 2015, 109; 

Weidman, Dean, Rivera, Loftus, Stokes & Min 2015, 935).  

 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa Oulun yliopistollisen sairaalan magneettiyksiköissä työskentele-

vien röntgenhoitajien havaitsemia uhkia ja vaaratilanteita ferromagneettisiin vierasesineisiin ja 

projektiili-ilmiöön liittyen sekä kuvailla, minkälaisissa tilanteissa turvallinen työskentely magneetti-

osastoilla vaarantuu. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää magneettitutkimusten turvallisuutta 

asiakkaille ja henkilökunnalle. Tutkimus tehtiin opinnäytetyönä Oulun ammattikorkeakoulussa 

yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa. Oulun yliopistollisen sai-

raalan röntgenhoitajat ehdottivat aihetta. He toivoivat, että magneetissa työskentelevien röntgen-

hoitajien havaitsemia ja kokemia vaara- ja läheltä piti –tilanteita kartoitettaisiin. 

 

Opinnäytetyön toteuttamisessa käytettiin palvelumuotoilun service blueprint –menetelmää. Palve-

lumuotoilulla havainnollistetaan asiakkaan näkyvät ja näkymättömät kontaktipisteet palvelun eri 

vaiheissa (Tuulaniemi 2011, 2). Service blueprint -mallia käytettiin magneettitutkimuksen vaiheet 

–taulun pohjana. Maurer, Hamm & Teichgräber ovat testanneet service blueprint –mallin käyttöä 

radiologisten tutkimusten kuvaamisessa (2010, 334). 

 

Tutustuimme aiheen myötä syvemmin magneettitutkimuksen fysiikkaan ja turvallisuuteen vaikut-

taviin tekijöihin, samalla tutustuimme terveydenhuoltolakiin. Tutkimuksen aineiston keräys toteu-

tettiin useilla Oulun yliopistollisen sairaalan röntgenosastoilla, joilla pääsimme verkostoitumaan 

röntgenin henkilökuntaan.  
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2 MAGNEETTITUTKIMUS JA TURVALLISUUS MAGNEETTIYMPÄRISTÖSSÄ 

2.1 Magneettilaitteen toimintaperiaate 

Magneettitutkimus on kuvantamisen menetelmä, jossa käytetään erilaisia sähkömagneettisia 

kenttiä: staattista magneettikenttää, gradientti- ja radiotaajuuskenttiä. Siinä muodostetaan kuvat-

tavasta kohteesta kolmiulotteisia kuvia. (Hodgson 2011, 119–122; Säteilyturvakeskus 2016, viitat-

tu 10.11.2018.) Magneettikentän voimakkuuden yksikkö on Tesla (T). Maan vetovoima on 

0,00005 T. (Jones 2008, 101.) Sairaaloiden magneettilaitteet ovat Suomessa tyypillisesti 1,5 T ja 

3 T laitteita (Säteilyturvakeskus 2016, viitattu 10.11.2018). Yhdysvaltain lääkeviranomainen on 

hyväksynyt 7 T magneettikuvauslaitteen käytön aivojen ja raajojen sairauksien diagnosoinnissa 

(Kauppinen 2018, 603). Niitä on maailmalla noin 50. Maailmalta löytyy myös 9,4 T ja 11,7 T lait-

teita. Kehittelyssä on vielä voimakkaampiakin laitteita. (Budinger & Bird 2017, 509; Kauppinen 

2018, 603.) 

 

Magneettitutkimus perustuu ydinmagneettiseen resonanssiin. Ihmisen kehossa on paljon vetyä, 

jonka ydin koostuu protonista. Protonilla on positiivinen varaus ja se pyörii oman akselinsa ympä-

ri. (Hamberg & Aronen 1992, 713; Hodgson 2011, 119–122; Westbrook, Kaut Roth, & Talbot 

2011, 14–18.) Ilman ulkoista magneettikenttää vetyatomien ytimet ovat suuntautuneet satunnai-

sesti eri suuntiin. Voimakas staattinen magneettikenttä aiheuttaa sen, että ihmisessä olevat vety-

ytimet suuntautuvat joko magneettikentän suuntaisesti tai vastakkaiseen suuntaan. Useimmiten 

vety-ytimet suuntautuvat magneettikentän suuntaan. Staattinen magneettikenttä suuntautuu z-

akselin suuntaisesti. (Hodgson 2011, 119-122; Westbrook ym. 2011,14–18.) 

 

Gradienttikentät ovat nopeasti muuttuvia magneettikenttiä. Gradienttikentillä aiheutetaan vety-

ytimien pyörimistaajuuden muutokset eri kohdissa staattista magneettikenttää. Tästä johtuen 

vety-ytimet pyörivät toisessa päässä magneettikenttää eri taajuudella kuin toisessa päässä. Tämä 

aiheuttaa sen, että vety-ytimistä tuleva signaali pienenee. Useimmiten gradienttikenttä kumotaan 

aiheuttaen sen, että hitaammin prekessoivat vety-ytimet nopeuttavat tahtiaan ja saavuttavat ai-

kaisemmin eri tahdissa olevat vety-ytimet. (Hodgson 2011, 119-122; Westbrook ym. 2011,14–

18.) Gradienttikentän virityksellä pystytään valitsemaan kuvauskohteesta haluttuja leikkeitä x-, y- 

ja z-suunnissa. Gradienttikenttien muutoksia tehdään toistuvasti, jotta saadaan kuvaan tarvittava 

bookmark://_Toc514683812/
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paikkaerotuskyky eli hahmotetaan signaalin sijainti. (Hodgson 2011, 119–129; Westbrook ym. 

2011, 14–37; Lammentausta 2017, 450–452.) 

 

RF-kenttiä (käytetään lyhennettä RF, radiofrequency, radiotaajuus) käytetään lähettämään ja 

vastaanottamaan RF-pulsseja. RF-pulsseilla pystytään virittämään vety-ytimet, jolloin ne absor-

boivat energiaa, jonka taajuus vastaa niiden pyörimisliikkeen taajuutta. Virityksessä vety-ytimet 

kääntyvät tietyssä halutussa kulmassa magneettikenttää vastaan. Jotta tämä kääntyminen voisi 

tapahtua, tulee RF-pulssin taajuuden olla sama kuin vety-ytimien pyörimistaajuus. (Collins & 

Wang 2011, 1470; Hodgson 2011, 119–122; Westbrook ym. 2011, 14–22.)  

 

Staattisen magneettikentän, RF-pulssien ja gradienttikenttien avulla saadaan kuvauskohteesta 

signaaleja, jotka laskennallisesti muutetaan kuvatiedoksi. Havaittujen signaalien intensiteetti vaih-

telee kuvauskohteen kudoksen ominaisuuksien mukaan. (Hodgson 2011, 119–129; Westbrook 

ym. 2011, 14–37; Lammentausta 2017, 450–452.) 

 

2.2 Sähköisten magneettikenttien vaikutukset ihmiseen 

Sähköisistä magneettikentistä voi aiheutua suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmiselle. Suoria vai-

kutuksia ovat kudosten lämpeneminen tai hermojen, lihasten tai aistielinten stimulaatiot. Suoriin 

vaikutuksiin kuuluvat myös ihmisessä mahdollisesti indusoituvat virrat. Epäsuoria vaikutuksia ovat 

magneettikentässä ferromagneettisten esineiden projektiili-ilmiöt ja niihin kohdistuvat vääntövoi-

mat sekä lääketieteellisten laitteiden, esimerkiksi EKG-monitori tai insuliinipumppu, toiminnan 

häiriintyminen. (Coskun 2010, 308–309; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 35/2013 1:2 

artikla; Hartwig 2015, 682; Orchard 2015, 248.) 

 

Epäsuorat vaikutukset  

 

Projektiili-ilmiöön liittyvät onnettomuudet voivat olla hengenvaarallisia, koska staattisen magneet-

tikentän vetovoima on niin voimakas. Magneettikuvaushuoneeseen saatetaan viedä ferromag-

neettisia esineitä, joita sinne ei saisi viedä. Esine voi olla joko ihmisen sisällä, esimerkiksi sydä-

mentahdistin, tai huoneeseen tuotu lääketieteellinen laite tai muu esine. Staattisen magneettiken-

tän vetovoima vetää ferromagneettisia esineitä suurella nopeudella kohti magneettilaitetta. 
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(Coskun 2010, 308-309.) Esimerkiksi happipullon projektiili-ilmiöstä on raportoitu useita hengen-

vaarallisia ja kuolemaankin johtaneita onnettomuuksia (Chaljub, Kramer, Johnson, Johnson, 

Singh & Crow 2001, 27). Staattisessa magneettikentässä ferromagneettiset esineet pyrkivät 

kääntymään magneettikentän suuntaisiksi. Kyseistä tapahtumaa kutsutaan vääntövoimaksi. Ihmi-

sen sisällä olevat vierasesineet tai elektroniset laitteet voivat liikkua tutkimuksen aikana aiheutta-

en vahinkoa vääntövoiman vuoksi (Coskun 2010, 308; Lammentausta 2017, 450–452; Sauna-

vaara & Saunavaara 2018, 635–637), esimerkiksi metallinsiru metallityöntekijän silmässä (West-

brook ym. 2011, 199). Iso-Britanniassa toteutetussa tutkimuksessa käsiteltiin terveysviranomai-

selle ilmoitettuja magneettitutkimukseen liittyviä onnettomuuksia ja turvallisuushavaintoja. Vuo-

sien 1990–2006 aikana raportoitiin 221 havaintoa. Eniten raportoitiin palovammoja ja toiseksi 

eniten projektiili-ilmiöön liittyviä onnettomuuksia. Epäillään kuitenkin, että suurin osa projektiili-

ilmiöön liittyvistä tapauksista jää raportoimatta. (De Wilde ym. 2007, 44–46.) 

 

Suorat vaikutukset  

 

Magneettikuvauksessa käytettävät RF- ja gradienttikentät voivat aiheuttaa virtasilmukoita. Ihmi-

sen kehossa virta voi lähteä kiertämään, esimerkiksi raajojen ollessa ristittynä yhteen, eli muo-

dostuu iho-iho-kosketus. Virtasilmukat voivat aiheuttaa kudosten lämpenemistä. Lämpeneminen 

voi olla niin voimakasta, että se aiheuttaa palovammoja. (Hardy & Weil 2010, 607; Hand, Bos-

mans, Caruana, Keevil, Norris, Padovani & Speck 2013,123.) Metallisissa implanteissa tai lääkin-

nällisissä laitteissa virran kiertäminen voi aiheuttaa niiden kuumenemista. (Hardy & Weil 2010, 

607; Hand ym. 2013, 123; Lammentausta 2017, 450–452; Saunavaara & Saunavaara 2018, 635–

637.) Sähkömagneettisten kenttien nopeat vaihtelut aiheuttavat voimakasta ääntä sekä hermojen 

ja aistielinten stimulaatioita. On yksilöllistä aiheuttavatko ne huimausta tai pahoinvointia. Mag-

neettitutkimushuoneessa kuulon suojaaminen on tarpeellista. (Coskun 2010, 308–309; Alanko 

ym. 2015, 10–11.) Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tutkittiin terveysviranomaiselle tehtyjä vaa-

ratilanneilmoituksia magneettitutkimuksista erityisesti palovammojen osalta. Ilmoituksia tarkastel-

tiin vuosilta 1997–2009, joiden aikana oli ilmoitettu 419 palovammaa. Neljä yleisintä syytä palo-

vamman syntyyn olivat ilmoituksissa asiakkaan vartalon kosketus magneettilaitteen seinämään, 

kontakti kelaan tai vierasesineeseen, tai iho-iho-kosketus. (Hardy & Weil 2010, 606–608.) 

 



  

12 

2.3 Magneettitutkimuksen vaiheet 

Castillo, Caruana, Morgan & Westbrookin (2015, 32.) tutkimuksessa kuvataan magneettitutki-

muksen kulkua hoitopolkuna. Asiakkaan hoito alkaa magneettiosastolla lähetteen saapumisesta. 

Lähetteessä tulee mainita erityistä huomiota vaativat asiat, esimerkiksi vierasesine kehon sisällä 

tai mahdollinen ahtaanpaikankammo. Vierasesineen malli ja valmistusvuosi tulee myös kertoa 

lähetteessä (Aronen 2018, 597). Radiologi käy läpi lähetteen, ilmoittaa mitä ja miten kuvataan. 

Hänen tehtävänsä on myös tarkistaa lähetteen oikeutus. Ennen asiakkaan saapumista magneet-

tiosastolle, hän saa kotiin kirjeen, jossa on aika tutkimukselle ja esitietolomake. Asiakkaan saa-

puessa osastolle röntgenhoitaja tarkastaa hänen soveltuvuutensa magneettitutkimukseen ja suo-

rittaa tutkimuksen. Tämän jälkeen radiologi tulkitsee kuvat ja antaa niistä lausunnon. (Castillo ym. 

2015, 32.) 

 

Turvallisuuden kannalta erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaan haastattelu- ja esivalmistelu-

vaiheeseen. On mahdollista, että asiakas ei ymmärrä haastattelussa esitettyjä kysymyksiä oikein 

tai haastattelija ymmärtää vastauksen väärin. Ongelmia voi aiheutua esimerkiksi kieli- tai kulttuu-

rieroista. (James, Karacozoff & Shellock 2013, 632.) Magneettitutkimuksen mahdolliset kont-

raindikaatiot, eli esteet tutkimukselle, käydään läpi kahteen kertaan. Asiakas saa esitietolomak-

keen kotiin ja röntgenhoitaja haastattelee hänet osastolla ennen tutkimusta. (Castillo ym. 2015, 

32; Weidman ym. 2015, 935.) 

 

2.4 Asiakkaan ja henkilökunnan turvallisuus magneettiympäristössä 

Sairaalassa käytettäviä esineitä, esimerkiksi sakset ja infuusiotelineet, sekä ihmisen sisällä olevia 

vierasesineitä ja elektronisia laitteita, jaotellaan magneettiturvallisuudessa kolmeen luokkaan. 

Suomessakin käytetään englanninkielisiä nimityksiä MR safe, MR unsafe ja MR conditional. 

(Shellock, Woods & Crues 2009, 27; Alanko ym. 2015, 11–12; Saunavaara & Saunavaara 2018, 

636.) MR safe eli magneettiturvallisella tarkoitetaan esineitä tai implantteja, jotka on valmistettu 

materiaaleista, joilla ei ole magneettisia ominaisuuksia. Nämä esineet eivät aiheuta asiakkaalle 

eikä henkilökunnalle vaaraa kuvauksen aikana. MR unsafe -luokkaan kuuluvat esineet, joita ei 

saa viedä magneettihuoneen sisälle. Asiakkaiden sisällä olevista esineistä tämä tarkoittaa esi-

merkiksi joitain sydämentahdistimia. MR conditional -luokalla tarkoitetaan esineitä, jotka eivät 
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aiheuta vaaraa magneetissa tietyin ehdoin. Tulee kuitenkin muistaa, että luokat eivät ole yksiselit-

teisiä ja esineiden turvallisuus tulee aina tarkistaa ennen kuvaushuoneeseen viemistä. (Shellock 

ym. 2009, 27; Saunavaara & Saunavaara 2018, 636–638.)  

 

Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltu, että magneettiosasto jaetaan neljään eri alueeseen. 

Alue 1 on odotustila ja vastaanottotila, jonne pääsyä ei ole rajoitettu lainkaan. Alueelle 2 asiak-

kaat pääsevät henkilökunnan seurassa. Alueella 2 asiakkaita haastatellaan ja heille on pukuhuo-

neet. Alueelle 3 pääsevät vain henkilökunta ja haastatellut asiakkaat. Tällä alueella sijaitsee rönt-

genhoitajien työpiste. Magneettilaite sijaitsee alueella 4, jota kutsutaan magneettihuoneeksi. 

Magneettihuoneeseen pääsevät henkilökunta ja haastatellut asiakkaat. (Kanal ym. 2006, 1448–

1450; Joint Commission 2008, viitattu 19.1.2019; Hemingway & Kilfoyle 2013, 510; Weidman ym. 

2015, 935.) Taulukossa 1 kuvataan alueet ja niille pääsevät henkilöt. 

 

 

TAULUKKO 1. Magneettiosaston alueet (Joint Commission 2008, viitattu 19.1.2019) 

 

Alueen numero Alueen käyttötarkoitus Henkilöt, jotka pääsevät alueelle 

Alue 1 Odotustila Vapaa pääsy kaikille 

Alue 2 Pukuhuoneet ja haastattelutila Asiakkaat vain henkilökunnan seurassa 

Alue 3 Röntgenhoitajien työpiste Henkilökunta ja haastatellut asiakkaat 

Alue 4 Magneettihuone Henkilökunta ja haastatellut asiakkaat 

 

Magneettihuonetta ympäröivät rakenteet ovat alumiinia tai kuparia. Niiden avulla on muodostettu 

magneettihuoneen ympärille Faradayn häkki, joka suojaa magneettihuonetta ulkoapäin tulevilta 

magneettikentiltä. Se ei kuitenkaan rajoita magneettilaitteen magneettikenttää ainoastaan huo-

neen sisälle. (Price 2010, 1499.) Magneettihuoneen lattiaan on usein merkitty 20 mT raja, jonka 

ulkopuolelle on hyvä jättää magneettiturvallisetkin laitteet. Tämän rajan sisäpuolella magneetti-

kenttä voimistuu nopeasti. (Saunavaara & Saunavaara 2018, 635–636.)  

 

Kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö määrittelee työntekijöiden ja potilaiden turvallisuutta. 

Potilaan turvallisuudesta säädetään Suomen terveydenhuoltolaissa ja sosiaali- ja terveysministe-

riön asetuksessa, joissa määritellään potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma. Poti-

laan näkökulmasta toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010 1:8§.)  
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Työntekijän turvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa, jossa määritellään työnantajan ylei-

nen huolehtimisvelvoite, jonka perusteella työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä ja työtapojen 

turvallisuutta jatkuvasti. Lain määrittelemää huolehtimisvelvoitetta rajaavina tekijöinä otetaan 

huomioon normaalista poikkeavat olosuhteet ja poikkeukselliset tapahtumat, joihin työnantaja ei 

voi vaikuttaa, eikä niitä olisi voinut estää kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta. (Työturval-

lisuuslaki 738/2002 2:8 §.) Vuonna 2013 Euroopan parlamentti ja neuvosto laativat direktiivin 

terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altis-

tumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Direktiivissä määriteltiin myös altis-

tumisen raja-arvot ja toimenpidetasot, joiden mukaan jäsenvaltioiden on vaadittava työnantajia 

varmistamaan työntekijöiden turvallisuus ja koulutus (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

vi 35/2013 1:2 artikla; 1:3 artikla; 2:6 artikla.) 

2.5 Vaaratilanteiden raportointi  

Suomessa yli 200:ssa terveydenhuollon yksikössä on käytössä potilas- ja työturvallisuuteen liitty-

en vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro, haittatapahtumien raportointiprosessi. Sen on 

alun perin kehittänyt VTT yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden, sosiaali- ja terveysministeri-

ön ja lääkelaitoksen kanssa. Tällä hetkellä työkalun ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Awanic Oy. 

(Awanic Oy 2016, viitattu 11.11.2018.) HaiPro -järjestelmän tavoitteena on potilas- ja työturvalli-

suuden parantaminen. HaiPro-järjestelmä on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käy-

tössä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2018, viitattu 11.11.2018). 

 

HaiPro-ilmoitukseen kuvataan tapahtuma mahdollisimman tarkasti, kirjataan esimerkiksi tapah-

tuman yksikkö, ilmoittajan ammattiryhmä, tapahtuman aika ja olosuhteet. HaiPro-ilmoituksessa 

tulisi kuvata myös tapahtuman syntyyn vaikuttaneet tekijät. (Potilasturvallisuusilmoituksen täyttö-

ohje 2015, viitattu 19.1.2019.) Läheltä piti - tai onnettomuustilanteiden syntyyn liittyvät tekijät voi-

vat vaikuttaa joko suoraan tai myötävaikuttaen. Suoraan vaikuttavia tekijöitä poistamalla voidaan 

ehkäistä tai vähentää vaaratilanteita. Myötävaikuttavien tekijöiden poistaminen ei suoraan estä 

vaaratilanteita, mutta ne vaikuttavat suoraan vaikuttaviin tekijöihin ja siten välillisesti ehkäisevät 

vaaratilanteita. (Knuuttila, Ruuhilehto & Wallenius 2007, 58.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään enenevissä määrin magneettitutkimuksia kolmella eri 

osastolla. Tutkimusmäärien lisääntyessä ja laitteiden magneettikentän voimakkuuden kasvaessa, 

on turvallisuuteen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Ferromagneettiset esineet ja projektii-

li-ilmiö ovat aiheuttaneet magneettitutkimuksissa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ulkomail-

la (Chaljub ym. 2001, 27; Gilk, Arch & Latino 2011, viitattu 10.11.2018). 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Oulun yliopistollisen sairaalan magneettiosastoilla työs-

kentelevien röntgenhoitajien havaitsemia ferromagneettisten esineiden ja projektiili-ilmiön aiheut-

tamia vaara- ja läheltä piti -tilanteita sekä kuvailla, minkälaisissa tilanteissa turvallinen työskentely 

magneettiosastoilla vaarantuu.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehittäessä turvallisuutta mag-

neettiosastolla. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi työskentelytapojen muutosta, uusia toimintaoh-

jeita omalle tai muille osastoille, tai henkilökunnan lisäkoulutusta magneettiosastolla tai muilla 

yhteistyöosastoilla.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä tekijät ovat röntgenhoitajien mielestä aiheuttaneet projektiili-ilmiöstä tai ferromagneetti-

sesta esineestä aiheutuneen vaaratilanteen?  

2. Minkälaiset tilanteet ovat johtaneet siihen, että vierasesine on päätynyt magneettikuvaushuo-

neeseen?  

3. Millaisia ferromagneettisia esineitä on joutunut magneettikuvaushuoneeseen?   

4. Miten ferromagneettisista esineistä tai projektiili-ilmiöstä aiheutuvia vaaratilanteita voidaan 

ennaltaehkäistä? 
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tutkimusaihe oli Oulun yliopistollisen sairaalaan henkilökunnan ehdottama ja aloituskeskustelus-

sa nousi esiin tarve saada selville nimenomaan röntgenhoitajien näkökulmia ja havaintoja mag-

neettikuvausympäristön turvallisuudesta ja mahdollisista vaaratilanteista. Tutkimuskysymys tar-

kennettiin koskemaan ferromagneettisia esineitä ja projektiili-ilmiötä.  

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat aineiston kokoaminen luonnollisissa tilanteis-

sa, jossa suositaan ihmistä tiedonkeruun välineenä. Kohdejoukko on tarkkaan harkittu satunnai-

sen otoksen sijaan, ja tutkimuksen pyrkimyksenä on paljastaa uusia näkökulmia tai asioita tutkit-

tavaan aiheeseen liittyen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa on tarkoitus selittää jotain ilmiötä, jolloin tiedonkeruu tulee tehdä sellaisilta ihmisiltä, jotka 

tietävät tästä ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tutkimus oli tämän perusteella selkeästi kva-

litatiivinen tutkimus.  

 

Aineiston keruu toteutettiin käyttäen hyväksi palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu on visuaalinen 

prosessi. Siinä tuodaan esille ideoita ja ajatuksia, joita hyödynnetään palvelun parantamiseen. 

(Mager 2009, 38.) Palvelumuotoilun tarkoitus on kehittää palvelua niin, että se tuottaa tyytyväi-

syyttä asiakkaissa sekä taloudellista ja kilpailullista etua yrityksille. Sen avulla voidaan parantaa 

jo olemassa olevaa palvelua tekemällä siitä asiakaslähtöisempi. (Mager 2009, 34; Miettinen 2011, 

31; Tuulaniemi 2011, 1.)  

 

Palvelumuotoilussa käytetään palvelupolkuja. Palvelupolulla tarkoitetaan palvelun eri vaiheita, 

jotka vaikuttavat asiakkaan kokemukseen palvelusta. Palvelun vaiheisiin kuuluu välittömiä ja välil-

lisiä tapahtumia. Tapahtumia voidaan jakaa pienempiin osiin eli palvelutuokioihin, jotka ovat asi-

akkaan kontaktipisteitä palveluntarjoajaan. (Koivisto 2011, 49; Tuulaniemi 2011, 2.) Service blue-

printtiä hyödynnetään palvelupolun havainnollistamisessa. Sillä voidaan visualisoida asiakkaan 

kontaktipisteet palvelussa (Shostack 1984, 134; Maurer ym. 2010, 334.)  

 

Service blueprinttiä voidaan hyödyntää asiakkaan hoitopolun kuvaamisessa radiologisissa tutki-

muksissa. Sen avulla pystytään kuvaamaan kaikki radiologisen tutkimuksen vaiheet. Vaiheet 

sisältävät sekä asiakkaan toiminnot, että henkilökunnan työvaiheet. (Maurer ym. 2010, 333–334.) 

Maurer ym. (2010, 333–336) ovat testanneet service blueprinttiä tietokonetomografiatutkimuksen 
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vaiheiden kuvaamisessa, ks. Kuvio 1. He toteavat sen soveltuvan radiologisten tutkimusten vai-

heiden kuvaamiseen.   

 

 

 

 

KUVIO 1. Esimerkki service blueprintin käytöstä TT-tutkimuksissa (Maurer ym. 2010, 335) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kuvantamisen toimialueen kans-

sa kolmessa magneettitutkimusyksikössä, joissa on yhteensä käytössä kolme 1,5 T ja kaksi 3 T 

laitetta. Aineiston keräyksen pohjana oli service blueprintin avulla luotu magneettitutkimuksen 

vaiheet -taulu (liite 1). Service blueprintin avulla havainnollistetaan tutkimuksen vaiheita (Maurer 

ym. 2010, 334; Tuulaniemi 2011, 2). Sen pohjana käytettiin Castillo ym. (2015) laatimaa hoitopol-

kua, johon lisättiin vaiheita omien havaintojemme pohjalta. Havaintomme perustuivat neljän viikon 

harjoittelujaksoihin magneettitutkimusosastoilla. Taulussa on kaikki magneettitutkimuksen vaiheet 

eriteltyinä asiakkaan ja henkilökunnan osalta.  

 

Tutkimukselle haettiin tutkimuslupa PPSHP:stä kuvantamisen toimialueen ylihoitajalta tutkimus-

paikkana Oulun yliopistollisen sairaalan sairaanhoidolliset palvelut. Tämän jälkeen solmittiin yh-

teistyösopimus, jossa PPSHP:lle myönnettiin rinnakkaiset käyttöoikeudet, tekijöiden lisäksi, tutki-

muksen tuloksiin ja aineistoon. 

 

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen saatiin tutkimuksen käyttöön myös yhteenveto PPSHP:n 

HaiPro-ilmoituksista, jotka liittyivät magneettiympäristössä tapahtuneisiin läheltä piti- tai vaarati-

lanteisiin. HaiPro-ilmoitukset oli kerätty kolmen vuoden ajalta. Ilmoituksia oli yhteensä 22 kpl ja 

niistä 14 kpl liittyi ferromagneettisiin esineisiin ja projektiili-ilmiöön. HaiPro-ilmoituksista sai kuvan, 

millaiset läheltä piti- tai vaaratilanteet ovat viime aikoina johtaneet raportointiin asti PPSHP:ssä. 

5.1 Aineiston keruu 

Aineiston keruu aloitettiin keräämällä havaintoja kolmella röntgenosastolla magneettitutkimuksen 

vaiheet -taulujen avulla. Osastoilla pidettiin infotilaisuudet ennen havaintojen keruun aloittamista. 

Havaintojen keruun jälkeen analysoitu aineisto esitettiin asiantuntijapalaverissa, jossa sitä täy-

dennettiin ja pohdittiin kehittämisehdotuksia. 
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5.1.1 Infotilaisuudet 

Osastonhoitajien kanssa sovittiin infotilaisuuksien ajankohdat viikolle 36. Infotilaisuudet pidettiin 

osastokokousten yhteydessä jokaisella tutkimukseen osallistuvalla röntgenosastolla, avohoitota-

lon röntgen, lasten röntgen ja päivystysröntgen, erikseen. Samalla sovittiin asiantuntijapalaverin 

ajankohta valmiiksi hyvissä ajoin viikolle 42.  

 

Infotilaisuuksissa käytiin läpi tutkimuksen aineiston keräyksen kirjallinen informaatiolomake (liite 

2), jossa on esitetty tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja toteutus. Hyvin annettu informaatio on 

perusta eettiselle ja laadukkaalle tutkimukselle (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2018, Tutkitta-

vien informointi, viitattu 10.11.2018). Infotilaisuuksissa oli paikalla yhteensä 52 työntekijää. Info-

tilaisuuksiin valmisteltiin esitysrunko, jotta kaikki oleelliset asiat muistetaan kertoa. Röntgenhoita-

jien motivointi aineiston tuottamiseen oli yksi tärkeimmistä tavoitteista. Hoitajia motivoitiin kerto-

malla heille, miten tutkimustuloksia voidaan hyödyntää magneettiympäristön turvallisuuden kehit-

tämisessä (ks. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2018, Tutkittavien informointi, viitattu 

10.11.2018). Röntgenhoitajia pyydettiin käymään läpi magneettitutkimuksen vaiheita ja niitä asioi-

ta, tilanteita ja tekijöitä, joissa turvallisuus on tai olisi voinut vaarantua. Sitä painotettiin, että ha-

vaintoja saa laittaa mihin kohtaan taulua tahansa ja havainnot saavat olla miltä ajalta tahansa, 

jotta kynnys vastaamiseen olisi mahdollisimman matala. Infotilaisuuksissa painotettiin myös tut-

kimukseen osallistumisen anonymiteettia ja sitä, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Mag-

neettitutkimuksen vaiheet –taulut esiteltiin liitteen 1 avulla. 

5.1.2 Magneettitutkimuksen vaiheet -taulut 

Magneettitutkimuksen vaiheet –taulut vietiin jokaisen infotilaisuuden jälkeen osaston seinälle ja 

havaintojen keräys osastolla alkoi siitä hetkestä. Kuviossa 2 on kuva taulusta. Kirjallinen infor-

maatiolomake oli taulujen yhteydessä ja siinä oli selkeät ohjeet havaintojen lisäämiseksi tauluun. 

Taulujen lähellä oli muistilappuja ja kyniä, jotta havaintojen kirjaaminen tauluun olisi mahdolli-

simman helppoa ja nopeaa. Viikon kuluttua käytiin osastoilla tarkistamassa taulut ja samalla tau-

lujen läheisyyteen vietiin karkkeja houkuttimeksi. Tauluista otettiin samalla kuvat luotettavuuden 

lisäämiseksi, jos muistilaput eivät olisi pysyneet tauluissa kahta viikkoa. Keräysaika oli kaksi viik-

koa, jonka jälkeen taulut kuvattiin uudelleen ja otettiin pois seiniltä. Aineiston keräyksen ensim-

mäinen vaihe päättyi. Taulujen havainnot kirjattiin sähköiseen muotoon. 
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KUVIO 2. Magneettitutkimuksen vaiheet –taulu 

5.1.3 Asiantuntijapalaveri 

Asiantuntijapalaveriin kutsuttiin kaikkien kolmen osaston osastonhoitajat ja magneettitutkimuksen 

vastuuhoitajia 2–3, kuvantamisen toimialueen kliininen asiantuntija sekä Oulun ammattikorkea-

koulusta opinnäytetyön ohjaajat. Pelkistetyt havainnot ja tehty luokittelu lähetettiin asiantuntijapa-

laverin osallistujille etukäteen sähköpostitse osastonhoitajien välityksellä. Samalla viestillä osallis-

tujia pyydettiin miettimään syitä läheltä piti- tai vaaratilanteille sekä kehittämisehdotuksia niiden 

ehkäisemiseen. Asiantuntijapalaverin tavoite oli lisätä tutkimuksen laatua, koska ryhmässä kes-

kustelu tuo esiin parhaiten asioiden eri puolia (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 273; Tuomi & Sarajärvi 

2018, 95, 165). Osallistujilta pyydettiin suostumus palaverin nauhoitusta varten. Asiantuntijapala-

verissa oli paikalla seitsemän röntgenhoitajaa, kolme osastonhoitajaa, kliininen asiantuntija ja 

opinnäytetyön ohjaava opettaja. 
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Asiantuntijapalaverissa esiteltiin magneettitutkimusten vaiheet –taulun havaintojen sisältöä ja 

tehtyä sisällönanalyysia. Osallistujilla oli mahdollisuus kertoa havaintoja, joita aineistosta heidän 

mielestään puuttui, minkälaisia syitä tilanteille heidän mielestään oli ja millaisia kehitysehdotuksia 

tilanteiden ehkäisemiksi olisi. Tilaisuus oli luonteeltaan keskusteleva, jossa täydennettiin kerättyä 

aineistoa, pohdittiin kehittämisehdotuksia sekä jaettiin tietoa eri röntgenosastojen välillä.  

 

5.2 Aineistojen käsittely ja analysointi 

Aineistojen käsittely aloitettiin, kun magneettitutkimusten vaiheet –taulujen havaintojen keräysai-

ka päättyi. Käsitelty aineisto lähetettiin asiantuntijapalaveriin osallistuville etukäteen, jossa aineis-

toa käytiin läpi, täydennettiin ja pohdittiin magneettiympäristön turvallisuuden kehittämistä aineis-

ton näkökulmasta. 

5.2.1 Magneettitutkimuksen vaiheet –taulujen aineiston käsittely ja analysointi 

Aineisto muodostui kolmen eri osaston röntgenhoitajien havainnoista. Yhdellä osastolla on käy-

tössä 1,5 T ja 3 T laitteet, ja kahdella on 1,5 T laitteet. Aineiston käsittely aloitettiin silmäilemällä 

ja vertaamalla tauluja. Havainnot kirjattiin sähköiseen muotoon, jokainen taulu vielä tässä vai-

heessa omanaan. Kaikkien taulujen havainnot yhdistettiin, koska havainnot olivat samankaltaisia 

osastojen välillä. Näin yhdistämällä saatiin parempi kokonaiskuva röntgenhoitajien kirjoittamista 

havainnoista. 

 

Service blueprint -taulujen avulla kerätyn aineiston analysoinnin menetelmänä käytettiin aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia, koska meillä oli selkeä rajattu kysymys ja tilanne, josta olimme kiin-

nostuneita. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä voidaan todeta kaksi vaihetta analyysivaihe ja 

tulkintavaihe. Analyysivaiheessa aineisto jaetaan osiin ja tulkinnassa kasataan näistä osista uusi 

päätelmä. (Kylmä & Juvakka 2007, 113.) Analyysivaihe aloitettiin ryhmittelemällä asianomaiset 

havainnoissa muuhun henkilökuntaan, röntgenin henkilökuntaan, anestesiahenkilökuntaan, asi-

akkaaseen/omaiseen ja siivoojiin. Taulukossa 2 on esitetty havaintojen lukumäärät tekijöittäin. 

Kaikki havainnot luokiteltiin joko vaara- tai läheltä piti -tilanteisiin. Vaaratilanteeksi ajateltiin tilan-

teet, jossa projektiili-ilmiö oli tapahtunut, vaikka siitä ei olisi aiheutunut henkilövahinkoa. Läheltä 
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piti –tilanteet ajateltiin tilanteiksi, joissa magneettikuvaushuoneeseen oli viety ferromagneettinen 

esine. Läheltä piti -tilanteita oli 49 kpl ja vaaratilanteita 23 kpl. 

 

 

TAULUKKO 2. Havaintojen lukumäärät tekijän tai asianomaisen mukaan 

 

Asianomainen/ 

tekijä 

Röntgenin 

henkilökunta 

Asiakas/ 

omainen 

Anestesia-

henkilökunta 

Siivoojat Muu henki-

lökunta 

Havaintojen 

lukumäärät 

10 26 7 4 17 

 

 

Ryhmittelyn jälkeen kaikki havainnot koottiin yhteen ja niiden pelkistäminen aloitettiin. Pelkistämi-

sessä tiivistetään alkuperäiset ilmaukset niin, että niissä säilyy kaikki olennainen tieto. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 117). Pelkistetyt havainnot löytyvät liitteestä 4. Tässä vaiheessa poistettiin kaksi 

epäolennaista havaintoa, jotka eivät liittyneet tutkimukseen. Pelkistämisen aikana tiivistettiin ja 

pilkottiin aineistoa osiin. (ks. Elo & Kyngäs 2008, 113; Tuomi & Sarajärvi 2018, 123). Taulukossa 

3 on kaksi esimerkkiä havaintojen pelkistämisestä. Tässä vaiheessa hyödynnettiin visuaalisen 

hahmottamisen tukena pelkistetyistä havainnoista paperiversioita, joita kiinnitettiin seinälle ja 

ryhmiteltiin yhdistävien tekijöiden mukaan. 

 

 

TAULUKKO 3. Alkuperäinen havainto ja pelkistetty havainto 

 

Alkuperäinen havainto Pelkistetty havainto 

ruiskupumppu lensi putkeen koska se oli 

laitettu liian lähelle putken suuta (tiedehom-

mat) 

Ruiskupumppu viety liian lähelle putkea, lensi 

putkeen 

leikkuuveitsi lensi tukityynyyn unohtui pitää 

veitsestä kiinni, tiedettiin ettei ole mri yhteen-

sopiva 

Leikkuuveitsi (ei MRI-yhteensopiva) lensi tuki-

tyynyyn, unohdettu pitää kiinni 
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Pelkistetyistä havainnoista aloitettiin etsimään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samanlai-

sia havaintoja ryhmiteltiin ja ryhmitetyille havainnoille annettiin kuvailevia nimiä, joista muodostui 

alaluokkia. Tästä lähdettiin muodostamaan yläluokkia, joiden perusteella voitiin muodostaa ai-

neiston pääluokat. (ks. Elo & Kyngäs 2008, 110-112; Tuomi & Sarajärvi 2018, 123, 141–142.) 

Taulukossa 4 on esimerkki alaluokasta ja yläluokasta. Sisällönanalyysillä oli tarkoitus kuvailla ja 

analysoida aineiston sisältöä ja rakennetta. Sisällönanalyysin luokittelun perustana ovat tutkimuk-

sen ongelma ja teoreettinen viitekehys (Seitamaa-Hakkarainen 2014, viitattu 10.11.18).  

 

 

TAULUKKO 4. Pelkistetty havainto, alaluokka ja yläluokka 

  

Pelkistetty havainto    Alaluokka   Yläluokka 

Potilas ei tiedä/kerro,  

että vierasesine kehossa 

  

 

Asiakas ei ymmärrä haastatte-

lussa kysyttyjen kysymysten 

merkitystä, jäänyt vierasesine 

 

 

 

Asiakkaan ymmärtämättö-

myys ja tietämättömyys 

Potilaan haastattelussa: ei  

estettä tutkimukselle, kello ran-

teessa kuvaushuoneessa  

 

Potilaan haastattelussa: ei  

estettä tutkimukselle, kuvauk-

sessa huomattu puhelin sukassa 

 

 

 

5.2.2 Asiantuntijapalaverin aineiston käsittely ja analysointi 

Asiantuntijapalaverissa käyty keskustelu täydensi tutkimuksen aineistoa. Keskustelu nauhoitettiin 

ja litteroitiin tarpeellisin osin. Asiantuntijapalaverin aineiston käsittelyssä hyödynsimme teorialäh-

töistä analyysiä. Teorialähtöisessä analyysissä käytetään perustana jo tunnettua mallia. Siinä jo 

olemassa oleva tieto määrittää sen, miten uutta tietoa käsitellään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110–

111.) Magneettitutkimuksen vaiheet –taulujen aineistosta tehty analyysi oli siis perustana asian-

tuntijapalaverin aineiston analyysiin. Tämän vuoksi analyysirunko oli strukturoitu ja keräsimme 

litteroidusta aineistosta havaintoja, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiin (ks. Tuomi & Sarajärvi 

2018, 127–128). Litteroitu aineisto pelkistettiin havainnoiksi ja luokiteltiin aiempaa luokittelua hyö-
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dyntäen. Uusilla havainnoilla päivitettiin ensimmäisen vaiheen luokittelua ja pääluokkia. Esimerk-

kinä taulukossa 5 on lisätty uusi havainto taulukon 4 verrattuna ja päivitetty pääluokka. 

 

 

TAULUKKO 5. Pelkistetty havainto, alaluokka ja yläluokka 

   

Pelkistetty havainto     Alaluokka   Yläluokka 

Potilas ei tiedä/kerro, että  

vierasesine kehossa 

  

 

Asiakas ei ymmärrä haas-

tattelussa kysyttyjen  

kysymysten merkitystä, 

jäänyt vierasesine 

  

 

 

 

Asiakkaan ymmärtämättö-

myys tai muistamattomuus 

Potilaan haastattelussa: ei estettä 

tutkimukselle, kello ranteessa  

kuvaushuoneessa  

  

Potilaan haastattelussa: ei estettä 

tutkimukselle, kuvauksessa  

huomattu puhelin sukassa  

  

Asiakas jännittää tutkimusta  

ja annetut ohjeet unohtuvat 

 Tutkimuksen jännittämisen 

vuoksi turvallisuusohjeet 

unohtuvat 

 

 

 

Tämän lisäksi asiantuntijapalaverin aineistosta pystyttiin keräämään kehittämisehdotuksia, joista 

muodostettiin yhteenveto. Aineistoa mahdollisimman hyvin kuvaavan pääluokan merkitys on tär-

keä, koska se mahdollistaa tutkimuksen tiedon hyödyntämisen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127–

132). 
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6 TULOKSET 

Tulokset muodostuivat kahdessa eri vaiheessa. Ensin käsiteltiin havainnot, joita oli lisätty mag-

neettitutkimuksen vaiheet –tauluihin ja niiden sisällönanalyysista tehtiin yhteenveto. Tästä yh-

teenvedosta keskusteltiin asiantuntijapalaverissa. Asiantuntijapalaverissa saatiin lisää havaintoja 

tutkimuskysymyksiimme liittyen ja kehittämisehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. 

 

Havaintoja oli magneettitutkimusten vaiheet -tauluissa yhteensä 74 kpl. Havainnoista 72 kpl liittyi 

tutkimuskysymyksiin ja ne otettiin mukaan aineiston käsittelyyn. Havainnot kuvasivat hyvin, min-

kälaisia läheltä piti- tai vaaratilanteita oli aiheutunut ja mitä ferromagneettisia esineitä oli viety 

magneettikuvaushuoneeseen. Osa havainnoista oli kuvattu tarkasti niin, että myös syy tai tilanne, 

joka oli johtanut vaaratilanteeseen, selvisi siitä. Näin ei kuitenkaan ollut kaikissa havainnossa ja 

tästä syystä asiantuntijapalaverissa keskityttiin vaaratilanteiden syiden ja edeltävien tilanteiden 

läpikäyntiin.  

6.1 Läheltä piti- tai vaaratilanteita aiheuttaneet tekijät 

Projektiili-ilmiöstä tai ferromagneettisesta esineestä aiheutuneen vaaratilanteen aiheuttajia olivat 

esimerkiksi esineet, joita käytetään jokapäiväisessä työelämässä kuten avaimet ja sakset tai esi-

neitä, jotka jäävät huomaamatta taskuun kuten kynät, kolikot tai klemmarit. Vaaratilanteita voi 

aiheutua myös sellaisista asioista, joita ei voi havaita turvallisuusohjeita noudattamalla. Potilaan 

kehossa voi olla vierasesineitä, joita ei ole merkitty potilasasiakirjoihin ja potilas ei itse tiedä niistä. 

Esimerkiksi pään kuvauksen aikana havaitaan metalliesineestä aiheutuvaa artefaktaa, vaikka 

potilas on haastateltu vierasesineiden varalta ja kaikki vierasesineet kehon ulkopuolelta on riisut-

tu. Kuviossa 3 on esitetty alaluokista lähtien luokkien muodostamista, joka vastaa ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseemme. Luokkia yhdistettiin yläluokiksi, joista muodostettiin pääluokka: ”Vaara-

tilanne aiheutuu esineistä, jotka kulkeutuvat magneettikuvaushuoneeseen vahingossa tai tarkoi-

tuksella”.  
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KUVIO 3. Vaaratilanteita aiheuttaneet tekijät 

 

Magneettikuvaushuoneeseen oli kulkeutunut henkilökunnan tai asiakkaan mukana erilaisia fer-

romagneettisia esineitä, esimerkiksi sakset, peangit, tippateline, ruiskupumppu, valvontamonitori, 

kynä ja kolikoita. Niitä ryhmiteltiin aihepiirien mukaan ja muodostettiin kuviossa 3 näkyvät alaluo-

kat. Jokapäiväisessä työelämässä käytettäviä esineitä olivat esimerkiksi avaimet ja sakset. Esi-

neet, joista pitäisi tietää niiden olevan ferromagneettisia, olivat esimerkiksi tippateline ja peangit. 

Taskuun huomaamatta jääviä esineitä olivat esimerkiksi kynät, kolikot ja klemmarit. Esineet, joi-

den käyttämisessä tulee noudattaa turvarajoja tai -tapoja, olivat esimerkiksi valvontamonitori ja 

leikkuuveitsi. Näitä kuvataan ”Vaaratilanteita aiheuttaneita esineitä ” -yläluokalla. 

 

Alaluokka: ”Turvallisuusohjeita noudatettu, jää silti huomaamatta mahdollinen vaaratekijä, koska 

se on huomaamaton” sisälsi tilanteita, jossa potilas on haastateltu ja riisutettu magneettikuvausta 
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varten, hänen kontraindikaationsa magneettitutkimukselle on tarkastettu potilastietojen perusteel-

la, ja silti kuvauksen aikana huomataan kehossa mahdollinen vierasesine tai metallinen esine. 

Näitä tilanteita kuvataan yläluokalla: ”Potentiaalinen vaaratilanne huomaamattomien tekijöiden 

vuoksi, vaikka turvallisuusohjeita on noudatettu”. Yläluokat yhdistettiin yhteen pääluokkaan, jolla 

kuvataan yleisellä tasolla mistä projektiili-ilmiöstä ja ferromagneettisista esineistä aiheutuu vaara-

tilanteita.  

6.2 Tilanteita, joissa vierasesine on päätynyt magneettikuvaushuoneeseen 

Vierasesine on päätynyt magneettikuvaushuoneeseen asiakkaan toimesta silloin, kun hän ei ole 

ymmärtänyt haastattelussa esitettyjä kysymyksiä tai ei ole muistanut mahdollisia vierasesineitä 

kehossa. Magneettikuvaushuoneeseen on viety vierasesineitä asiakkaan omaisen toimesta, kun 

hän ei ole välittänyt tai muistanut turvallisuusohjeita. Osa sairaalan muusta henkilökunnasta on 

tuonut kuvaushuoneeseen vierasesineitä, koska he eivät ole muistaneet kantavansa vierasesinei-

tä tai he eivät ole välittäneet annetuista turvallisuusohjeista.  

 

Kuviossa 4 on luokiteltu havaintoja tilanteista, jotka ovat johtaneet vierasesineen päätymiseen 

magneettikuvaushuoneeseen. Tilanteita ovat esimerkiksi se, että asiakas ei muista kehossa ole-

via vierasesineitä tai muu henkilökunta vastustaa röntgenhoitajan ohjeita. Tilanteita ryhmiteltiin ja 

luokiteltiin, pääluokka on ”Magneettiympäristön turvallisuuden merkitystä ei ymmärretä tai siitä ei 

välitetä”.  
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KUVIO 4. Tilanteita, joissa vierasesine on päätynyt magneettihuoneeseen 

 

 

Vierasesineitä oli päätynyt magneettihuoneeseen erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi asiakas ei 

ollut ymmärtänyt haastattelussa esitettyjä kysymyksiä ja hänellä oli jalkaproteesi, joka veti kohti 

magneettilaitetta. Asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä, miksi magneettihuoneeseen ei saa viedä 

ferromagneettisia esineitä, koska he eivät tiedä tarpeeksi magneettiympäristön turvallisuudesta. 

Esimerkiksi asiakas ei muistanut kehossaan olevaa vierasesinettä tai koska asiakas ei välttämät-

tä tiedä leikkauksessa käytettyjen vierasesineiden materiaalia, kuten stentit. Tällaisia tilanteita 

kuvattiin yläluokalla ”Asiakkaan ymmärtämättömyys ja muistamattomuus”. 
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Yläluokkaan ”Välinpitämättömyys turvallisuusohjeista” kuului myös erilaisia tilanteita. Useammas-

sa tilanteessa omaiselle tai työntekijälle oli annettu selkeät ohjeet, että magneettikuvaushuonee-

seen ei saa viedä ferromagneettisia esineitä. Näitä ohjeita ei oltu kuitenkaan noudatettu ja siitä oli 

aiheutunut vaara- tai läheltä piti -tilanne. Esimerkiksi työntekijää oli pyydetty tyhjentämään taskut 

ja jättämään kaikki vierasesineet huoneen ulkopuolelle, mutta hän oli mennyt huoneeseen steto-

skooppi ja puhelin taskussa, ja vastustanut huoneesta poistamista. 

 

Joissain havainnoissa henkilökunta oli unohtanut työskentelevänsä magneettiympäristössä, jonka 

vuoksi oli tapahtunut läheltä piti -tilanne. Tällaisissa tilanteissa työntekijä oli ollut viemässä ferro-

magneettisia esineitä, esimerkiksi sänkyä, jossa happipullo, tuoli ja lattianpesukone, magneetti-

kuvaushuoneeseen. Henkilökunta ei ollut aina tietoinen siitä, että magneettikenttä on koko ajan 

päällä. Näitä havaintoja kuvattiin yläluokalla ”Huolimattomuus/Välinpitämättömyys”. 

 

6.3 Magneettikuvaushuoneeseen vietyjä ferromagneettisia esineitä 

Ferromagneettinen esine, joka oli joutunut magneettikuvaushuoneeseen, mainittiin 46 havainnos-

sa. Ne voitiin luokitella lääkinnällisiin laitteisiin, toimenpidevälineisiin, teräviin esineisiin, asustei-

siin, henkilökohtaisiin esineisiin ja taskussa säilytettäviin pikkutavaroihin. Kuviossa 5 on listattu 

magneettikuvaushuoneeseen viedyt ferromagneettiset esineet.  
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KUVIO 5. Ferromagneettiset esineet, jotka on viety magneettikuvaushuoneeseen 
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6.4 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen 

Havainnoissa tuli esiin tilanteita, joissa henkilökunta oli hetkellisesti unohtanut työskentelevänsä 

magneettiympäristössä ja miten röntgenhoitajan toiminta oli ehkäissyt vaaratilanteen. Esimerkiksi 

sairaalan henkilökuntaan kuuluva oli yrittänyt mennä kuvaushuoneeseen ferromagneettisen esi-

neen kanssa, mutta röntgenhoitaja oli estänyt heitä. Joissain havainnoissa röntgenhoitaja oli 

varmistanut jonkin asiakkaan sisällä olevan esineen magneettiyhteensopivuuden. Näissä tapauk-

sissa röntgenhoitajan huolellisuus oli estänyt mahdollisen vaaratilanteen. Kuviossa 6 on pääluok-

kaan ”Työskentely-ympäristö unohtuu hetkellisesti, röntgenhoitaja ehkäisee vaaratilanteen” johta-

vat alaluokat. 

 

Havainnoissa ei tullut esiin muita vaaratilanteita ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Tämän vuoksi asian-

tuntijapalaverissa keskityttiin miettimään tilanteita, jotka ovat johtaneet vaara- tai läheltä piti -

tilanteisiin ja miten niitä olisi voinut ennaltaehkäistä. 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen 
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6.5 Asiantuntijapalaverin havainnot ja kehittämisehdotukset 

Asiantuntijapalaverin keskustelussa tuli esiin uusia havaintoja läheltä piti- ja vaaratilanteista. 

Magneettitutkimuksen vaiheet -taulujen aineiston luokittelua päivitettiin uusilla havainnoilla ja 

lisättiin uudet alaluokat ”Asiakas jännittää tutkimustilannetta” ja ”Muun henkilökunnan keskittymi-

nen potilaan hoitoon”. Päivitetyn luokittelun jälkeen tarkistettiin pääluokat uudelleen, jotta ne ku-

vaisivat aineistoa parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijapalaverin aineiston käsittelyn jälkeen 

pääluokat ovat: 

• Vaaratilanne aiheutuu esineistä, jotka kulkeutuvat magneettikuvaushuoneeseen vahin-

gossa tai tarkoituksella, 

• Magneettiympäristön turvallisuuden merkitystä ei ymmärretä, siitä ei välitetä tai turvalli-

suusohjeita vastustetaan, 

• Työskentely-ympäristö unohtuu hetkellisesti tai sitä ei tunneta, röntgenhoitaja ehkäisee 

vaaratilanteen. 

 

Palaverissa keskusteltiin mahdollisista syistä vaara- ja läheltä piti -tilanteille ja miten niitä voidaan 

ennaltaehkäistä. Asiantuntijapalaverissa esiin tulleet kehittämisehdotukset koottiin kuvioon 7. 

Kehittämisehdotuksia pystyttiin jaottelemaan erilaisiin ryhmiin. Ryhmät muodostuivat röntgenhoi-

tajan toiminnoista, perehdytyksestä ja koulutuksesta muulle henkilökunnalle, tiedotuksesta yhtei-

sessä kanavassa ja toimista, jotka voidaan magneettiympäristössä ottaa käyttöön.  
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KUVIO 7. Asiantuntijapalaverin kehittämisehdotukset 

 

Seuraavat asiat liittyvät röntgenhoitajan toiminnan kehittämiseen. Asiakkaat, jotka tulevat mag-

neettikuvaukseen saavat ajanvarauskirjeen mukana esitietolomakkeen. Siihen tulee merkitä, jos 

heille on tehty leikkauksia tai jos heillä on kehon ulkopuolella ferromagneettisia esineitä. Kehittä-

misehdotuksena oli, että röntgenhoitajat, etenkin aloittelevat, voisivat hyödyntää esitietolomaketta 

haastatellessaan potilaita. Esitietolomake toimisi check-listan tavoin, koska siinä käydään syste-

maattisesti läpi asiakkaan sisä- ja ulkopuolella olevat ferromagneettiset esineet. 
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Asiakkaan vaatteisiin voi joskus jäädä jotain ferromagneettista materiaalia tai esineitä, joita ei 

huomata. Yhdessä havainnossa oli esimerkiksi jäänyt hakaneula asiakkaan vaatteisiin. Kehittä-

misehdotuksena oli, että kaikille asiakkaille annettaisiin magneettikuvauksen ajaksi sairaalavaat-

teet. Vaatteiden vaihdolla varmistettaisiin, että vaatteissa olevat huomaamattomat ferromagneet-

tiset esineet eivät kulkeudu magneettihuoneeseen. 

 

Kehittämisehdotukset: asiakkaiden haastattelu kahteen kertaan ja rauhallinen haastattelutilanne 

tapahtuisi niin, että yksi hoitaja haastattelee asiakkaan pukuhuoneessa. Tämä haastattelu olisi 

mahdollisimman rauhallinen ja siinä käytäisiin esitietolomake huolellisesti läpi asiakkaan kanssa. 

Toinen haastattelutilanne tapahtuisi magneettihuoneen ovella ennen huoneeseen sisäänmenoa. 

Näin varmistettaisiin kahteen kertaan asiakkaalta, että hän on ymmärtänyt turvallisuusohjeet.  

 

Muun henkilökunnan perehdytykseen ja koulutukseen liittyivät seuraavat kehittämisehdotukset. 

Havainnoista ja kokemuksista kävi ilmi, että muulla henkilökunnalla oli virheellisiä käsityksiä 

magneetin toiminnasta ja joskus muu henkilökunta saattoi unohtaa mitä magneettihuoneeseen 

saa viedä. Muulle henkilökunnalle, joka toimii magneettiympäristössä voisi tehdä videon, jossa 

havainnollistetaan magneetin vetovoimaa. Videolla voisi olla nukke magneettipöydällä ja hoitaja 

veisi huoneeseen esineen, joka lentää putkeen. Tällaisella videolla ja jo käytössä olevalla kolikko 

pullossa -menetelmällä voitaisiin paremmin havainnollistaa magneetin vetovoimaa. Asiantuntija-

palaverissa keskusteltiin myös siitä, että sairaalahuoltajien perehdytyskortin tulisi sisältää mag-

neettiturvallisuus -osio. Toiveena oli myös, että röntgenhoitajan rooli turvallisuus magneettiympä-

ristössä kerrottaisiin selkeästi esimerkiksi anestesiahenkilökunnan koulutuksessa.  

 

Näiden lisäksi kaksi kehittämisehdotusta liittyi tiedottamiseen ja magneettiympäristön hankintoi-

hin. Koko sairaanhoitopiirin henkilökuntaa tulisi tiedottaa potilasasiakirjojen riskitieto-kohdan tär-

keydestä magneettiympäristöön liittyen. Asiakkaan kehon sisälle laitetut lääketieteelliset esineet 

tulee lisätä riskitieto-kohtaan potilasasiakaskirjoissa. Näin helpotetaan kontraindikaatioiden löy-

tymistä, nopeutetaan työvaiheita ja lisätään turvallisuutta. Tiedotus tulisi tapahtua yhteisessä 

tiedotuskanavassa, esimerkiksi PPSHP:n intranet. Havainnoista ja kokemuksista muutama liittyi 

siihen, että henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä oli jäänyt taskuun esimerkiksi puhelin tai avaimet. 

Hyvä keino ennaltaehkäistä tätä olisi hankkia henkilökunnalle omat lokerot, joihin he voivat laittaa 

omat tavarat tulleessaan magneettiosastolle. Nämä lokerot olisivat heidän silmien alla ja käden 

ulottuvilla. Lasten röntgenissä tämä oli jo käytössä ja he kokivat sen hyväksi tavaksi. 

  



  

35 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Magneettitutkimuksen vaiheet -taulujen ja asiantuntijapalaverin aineistosta saatiin kattava aineis-

to, joilla pystyttiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Vaaratilanne aiheutuu esineistä, jotka kul-

keutuvat magneettikuvaushuoneeseen vahingossa tai tarkoituksella. Magneettiympäristön turval-

lisuuden merkitystä ei ymmärretä, siitä ei välitetä tai turvallisuusohjeita vastustetaan. Magneetti-

huoneeseen joutuneita ferromagneettisia esineitä ovat lääkinnälliset laitteet, toimenpidevälineet, 

terävät esineet, asusteet, henkilökohtaiset esineet ja taskussa säilytettävät pikkutavarat. Työs-

kentely-ympäristö unohtuu hetkellisesti tai sitä ei tunneta, röntgenhoitaja ehkäisee vaaratilanteen. 

Asiantuntijapalaverissa annettiin myös kehittämisehdotuksia, miten näitä vaara- ja läheltä piti -

tilanteita voidaan ehkäistä. 

 

Kehittämisehdotukset jaoteltiin erilaisiin ryhmiin. Ryhmät muodostuivat röntgenhoitajan toimin-

noista, perehdytyksestä ja koulutuksesta muulle henkilökunnalle, tiedotuksesta yhteisessä kana-

vassa ja hankinnoista magneettiympäristöön. Röntgenhoitajan toiminnan kehittämiseen ehdotet-

tiin esitietolomakkeen hyödyntämistä haastattelussa check-listan tapaan, rauhallisen haastattelu-

tilanteen järjestämistä ja toista haastattelua magneettihuoneen ovella, ja kaikille asiakkaille sai-

raalavaatteiden vaihdattamista. Muun henkilökunnan perehdytyksen kehittämiseen ehdotettiin 

videota, jolla havainnollistetaan magneettikentän vetovoimaa, sairaalahuoltajien perehdytyskort-

tiin magneettiturvallisuus-osio ja röntgenhoitajan rooli turvallisuuden vartijana esiteltäisiin aneste-

siahenkilökunnan perehdytyksessä. Tiedotukseen liittyi ehdotus riskitieto-kohdan tärkeyden tie-

dottamisesta sairaanhoitopiirin yhteisessä tiedotuskanavassa ja hankintoihin liittyi ehdotus mag-

neettiympäristöön hankittavista lokeroista henkilökunnan omille tavaroille. 
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8 POHDINTA 

Magneettitutkimuksessa käytetään kolmea erilaista magneettikenttää, joilla on erilaiset vaikutuk-

set magneettitutkimuksen turvallisuuteen (Hodgson 2011, 119–122). Opinnäytetyön tavoitteena 

oli kehittää turvallisuutta magneettiosastolla. Opinnäytetyössä kartoitettiin magneettiosastolla 

työskentelevien röntgenhoitajien havaitsemia ferromagneettisten esineiden ja projektiili-ilmiön 

aiheuttamia vaara- ja läheltä piti -tilanteita. Tarkoituksena oli myös kuvailla, minkälaisissa tilan-

teissa turvallinen työskentely magneettiosastolla vaarantuu. Opinnäytetyön aihe muuttui ensim-

mäisestä ajatuksestamme melko paljon, mutta tämä aihe tuli magneettiosaston röntgenhoitajilta 

ja se vaikutti mielenkiintoiselta. Kovin montaa opinnäytetyötä tästä samasta aiheesta ei ole 

aiemmin tehty. Yhden ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön löysimme aiheesta.  

 

Tutkimus toteutettiin service blueprint -menetelmän avulla. Ensimmäisenä suunnitelmana aineis-

ton keruumenetelmäksi oli röntgenhoitajien haastattelu, joka olisi sopinut myös aineiston keruu-

seen. Tutkimussuunnitelman edetessä ja muita vaihtoehtoja vertaillessa, päädyimme palvelu-

muotoilun service blueprint -menetelmään, koska se oli resurssien kannalta tehokkain ja ajatuksia 

herättelevin tapa kerätä aineisto. Asiantuntijapalaverin lisääminen tutkimuksen aineiston täyden-

tämiseen lisäsi tutkimusaineiston laatua, koska siellä pystyttiin keskittymään kysymyksiin, jotka 

jäivät aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa vähäisemmille tuloksille. Asiantuntijapalaveri 

oli hyödyllinen myös siksi, että se lisäsi eri röntgenosastojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Jos jollain osastolla oli huomattu jokin asia hyödylliseksi turvallisuuden edistämiseksi, sitä ei kui-

tenkaan oltu aiemmin huomattu jakaa muiden röntgenosastojen kanssa.  

 

Tutkimuksen lopulliset pääluokat saatiin aineiston analysoinnin ja asiantuntijapalaverin keskuste-

lun analysoinnin jälkeen. Pääluokat vastaavat tutkimuskysymyksiin, joten näin ajateltuna tutkimus 

oli onnistunut. 
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8.1 Tulosten tarkastelu 

Kuinka kehitysehdotuksia viedään käytännössä eteenpäin ja muuttavatko ne magneettiympäris-

tön turvallisuutta, jää yhteistyötahon tehtäväksi. Osa kehittämisehdotuksista vaatii enemmän 

työstämistä, esimerkiksi havainnollistava video magneetin vetovoimasta. Osa kehittämisehdotuk-

sista on selkeitä asioita, joita voisi viedä suoraan käytäntöön, esimerkiksi lokerot henkilökunnan 

tavaroille ja magneettiturvallisuus-osion lisääminen sairaalahuoltajien perehdytyskorttiin. Enem-

män työstettävät asiat voisivat olla jatkotutkimusaiheita esimerkiksi seuraaviksi opinnäytetöiksi. 

 

Aineiston analysointia tehdessä meille tutkijoina muodostui kuva, että magneettihuone ei ole 

muulle henkilökunnalle, asiakkaille ja heidän omaisilleen riittävän selkeästi merkitty. Tämä on-

gelma voisi ratketa sillä, jos käytettäisiin magneettiympäristössä neljän alueen jakoa. Alue 1 on 

odotustila ja vastaanottotila, alueelle 2 asiakkaat pääsevät vain henkilökunnan seurassa, jossa 

heidät haastatellaan, alueelle 3 pääsevät vain henkilökunta ja haastatellut asiakkaat, ja magneet-

tilaite sijaitsee vasta alueella 4 (Kamal ym. 2006, 1448–1450; Joint Commission 2008, viitattu 

11.11.2018; Hemingway & Kilfoyle 2013, 510; Weidman ym. 2015, 935). Tällä hetkellä yksi alue 

puuttuu ja ei-tarkistetut henkilöt, esimerkiksi muu henkilökunta ja omaiset, ovat alueen 4 eli mag-

neettihuoneen ovella. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että usein muu henkilökunta ei ole tietoinen magneettikentän voimak-

kuudesta tai siitä, että se on koko ajan päällä. Ponder (2015, 110) kertoo, että sairaalan muu 

henkilökunta vie magneettihuoneeseen ferromagneettisia esineitä kuten kyniä tai puhelimia ai-

heuttaen vaara- tai läheltä piti-tilanteen. Henkilökunnan koulutus ja perehdytys magneettiympäris-

tössä toimintaan on siis aiheellista ja tärkeää. Kehittämisehdotuksena tähän liittyen oli video, jolla 

havainnollistetaan magneettikentän voimakkuutta.  

 

Oli myös tilanteita, joissa asiakkaalla oli muistiongelmia, jonka vuoksi hän ei ollut kykenevä vas-

tamaan esitietolomakkeen kysymyksiin kirjallisesti eikä haastattelutilanteessa suullisesti. Tämän 

vuoksi ehdotettiin, että potilastietojärjestelmissä riskitieto –kohtaan tulisi merkitä kaikki asiakkaan 

sisällä olevat vierasesineet ja korostettava kyseisen kohdan merkitystä koko sairaanhoitopiirin 

henkilökunnalle. Saunavaara ym. (2018, 635, 639) artikkelissa kerrotaan, että lähetteessä tulisi jo 

olla maininta asiakkaan kehossa mahdollisesti olevasta vierasesineestä, joka saattaa vaikuttaa 

magneettitutkimuksen turvallisuuteen. Kyseisessä artikkelissa korostetaan myös sitä, kuinka tär-

keää on merkitä mahdolliset vierasesineet hoitokertomukseen ja riskitietoihin.  
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8.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä, joka on perusta eettisesti hyvälle tutki-

mukselle (Hirsjärvi ym. 2009, 23; Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). Tutkimuksen tärkeä asia eetti-

syyden näkökulmasta oli ihmisarvon kunnioittaminen ja siksi tutkimukseen osallistuminen oli va-

paaehtoista (Hirsjärvi ym. 2009, 25). Infotilaisuuksissa kerrottiin osallistujille tarkasti mitä tutki-

mukseen liittyi ja kuinka kauan se kesti. Infotilaisuuksissa painotettiin sitä, että jos osallistujilla 

tulisi kysyttävää he voisivat olla tutkimuksen tekijöihin yhteydessä. Yhteystiedot olivat magneetti-

tutkimusten vaiheet –taulujen yhteydessä, josta löytyi myös tutkimuksen ohjeet. Infotilaisuuksissa 

kerrottiin myös, että tutkimuksen aineiston keräykseen osallistuttiin nimettömänä. (Yhteiskuntatie-

teellinen tietoarkisto 2018, Tutkittavien informointi, viitattu 10.11.2018.) 

 

Osallistujille kerrottiin täsmällisesti mitä heiltä odotetaan ja miten heidän anonymiteettiansa suo-

jellaan tutkimuksen aikana (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86). Asiantuntijapalaveria varten laadittiin 

tietoisesti annettu suostumus -lomake (liite 3), jotta kaikki osallistujat olivat tietoisia siitä, että pa-

laveri nauhoitettiin, miten nauhoitettua aineistoa käytettiin ja miten se tuhottiin (Hirsjärvi ym. 2009, 

178). Ennen asiantuntijapalaveria tarkistettiin nauhureiden toiminta ja palaverissa käytettiin kahta 

nauhuria laiteongelmien varalta. Asiantuntijapalaverin analyysin jälkeen nauhoitettu aineisto tu-

hottiin. Laadullisessa tutkimuksessa voi tulla esiin myös sellaisia asioita, joita ei osattu odottaa. 

Nämä odottamattomat tiedot tulee kuitenkin käsitellä niin, etteivät ne muutu. Tutkijan tulee käsitel-

lä tieto sellaisena kuin se on hänelle tullut. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.)  

 

Tutkimuksen raportointi tulee tehdä avoimesti ja siinä tulee noudattaa tarkkuutta kaikkien vaihei-

den kerronnassa. Tutkimuksen raportoinnissa tulee samalla myös kunnioittaa siihen osallistuneita 

ihmisiä ja suojella heidän anonymiteettiansa. (Kylmä & Juvakka 2007, 154.) Tämän vuoksi pää-

dyttiin liittämään alkuperäisestä aineistosta vain magneettitutkimuksen vaiheet -taulujen pelkiste-

tyt ilmaukset tutkimuksen raporttiin ja alkuperäisistä havainnoista muutama valikoitu esimerkki, 

joissa ihmiset ja tilanteet eivät ole yksityiskohtaisesti tunnistettavissa. Kylmä & Juvakka (2007, 

155) mainitsee, että raportointi vaiheessa tutkijat joutuvat tasapainoilemaan tarpeellisen ja liian 

informaation välillä. 
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8.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusta tehtäessä työskenneltiin rehellisesti, huolellisesti ja avoimesti sekä käsiteltiin kaikkea 

saatua tietoa luotettavasti. Tutkimuksessa pyrittiin säilyttämään luotettavuus siten, että analysoi-

tava tieto säilyy muuttumattomana ja luottamuksellisena. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2013, 6.) Tutkimuksen aikana kaikki havainnot ja kokemukset käsiteltiin niin, ettei niissä oleva 

tieto muutu ja aineisto käsiteltiin niin, että vain asianomaiset tietävät miltä osastolta tietty havainto 

on voinut tulla. Aineisto käsiteltiin yhtenäisenä kokonaisuutena, jotta tämä tieto pysyy luottamuk-

sellisena. Tutkimus haluttiin pitää luotettavana ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä magneet-

titutkimuksen vaiheet –taulut käytiin viikon jälkeen kuvaamassa, jotta niistä ei häviä tietoa. Tutki-

muksen raportoinnin jälkeen kuvat poistetaan.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereihin kuuluu myös uskottavuus. Uskottavuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkija palaa osallistujien kanssa keskustelemaan tutkimuksen analyysin 

paikkaansa pitävyydestä (Kylmä & Juvakka 2007, 128). Tutkimuksessa oli ensin aineiston ke-

räysvaihe, jonka jälkeen oli sisällönanalyysi. Tämän jälkeen pidettiin asiantuntijapalaveri, jonne 

vietiin aineiston analyysi ja pyydettiin asiantuntijaryhmältä kommentteja ja kehittämisehdotuksia. 

Eli asiantuntijapalaverin avulla tutkimuksen uskottavuutta on lisätty.  

 

Vahvistettavuus on toinen laadullisen tutkimuksen kriteeri. Vahvistettavuudessa tutkijan on täyty-

nyt pitää kirjaa tutkimuksen kulusta niin, että toinen tutkija voi toteuttaa myös tutkimuksen mah-

dollisimman samalla tavalla. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Opinnäytetyön tutkimuksen suunni-

telmaan kirjattiin tarkasti mitä aiomme tehdä ja miten. Analyysiä tehtäessä kirjattiin välivaiheita ja 

kirjoitettiin ylös ajatuksia analyysistä. 

8.4 Oma oppiminen 

Aineiston keräyksen ensimmäisessä vaiheessa saatiin mielestämme kattavasti havaintoja ja ko-

emme siksi onnistuneemme röntgenhoitajien motivoinnissa ja tutkimuksen tavoitteen esittämises-

sä infotilaisuuksissa. Tutkimuskysymykseen 3. Millaisia ferromagneettisia esineitä saatiin hyvin 

vastauksia. Tämä uskoaksemme siksi, että kysymys oli yksiselitteinen ja siihen ei tarvinnut muis-

taa koko tilannetta kovin tarkasti, eikä vastaamiseen kulunut paljon aikaa. Lista esineistä on mei-

dän mielestämme melko tyhjentävä. Tutkimuskysymykset olivat muutenkin mielestämme selkeät 
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ja niihin tutkimuksen tulokset antoivat vastauksia. Oli erittäin hyvä, että aineiston keräyksen jäl-

keen oli sovittu asiantuntijapalaveri, koska se täydensi aineistoamme erittäin hyvin. Saimme en-

simmäisessä vaiheessa paljon vastauksia siitä, mitä oli tapahtunut ja minkälainen tilanne oli ollut, 

kun vierasesine oli päätynyt magneettikuvaushuoneeseen, mutta emme niinkään vastauksia sii-

hen, että mitkä tekijät olisivat vaaratilanteen aiheuttaneet. Näin ollen asiantuntijapalaverissa kes-

kityttiin vaaratilanteen aiheuttaneisiin tekijöihin ja edeltäviin tilanteisiin.  

 

Ajallisesti tutkimuksen suunnittelu vei enemmän aikaa kuin olimme osanneet etukäteen arvioida. 

Hyvin tehdyn suunnitelman avulla oli kuitenkin tutkimusluvan hakeminen nopeaa ja tutkimus oli 

selkeä toteuttaa. Hyvä suunnitelma oli myös hyvä pohja tutkimuksen raportille. 

 

Tutkimuksen tekeminen on opettavainen prosessi ja sen aikana joutuu hakemaan tietoa useista 

erilaisista lähteistä. Samalla oppii arvioimaan erilaisten lähteiden luotettavuutta ja käytettävyyttä. 

Tutustuimme aiheen myötä syvemmin magneettitutkimusten fysiikkaan ja turvallisuuteen vaikut-

taviin tekijöihin. Tietoperustaan haimme tietoa myös lainsäädännöstä ja tutustuimme terveyden-

huoltolakiin, työturvallisuuslakiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin säteilyn käyt-

töön liittyen. Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin useilla Oulun yliopistollisen sairaalan rönt-

genosastoilla, joissa pääsimme verkostoitumaan röntgenin henkilökuntaan. Olemme oppineet 

aikatauluttamaan omaa työskentelyämme ja ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita. 

8.5 Jatkokehittämisideoita 

Tutkimuksessa tuli esiin useita, hyviä kehittämisehdotuksia. Niistä osa soveltuu jatkokehittämis-

ideoiksi, koska niitä täytyy suunnitella ja toteuttaa. Esimerkiksi videon laatiminen henkilökunnan 

perehdytyksen avuksi. Videossa voitaisiin kertoa magneettitutkimuksesta ja siihen liittyvästä fy-

siikasta, sekä siinä voitaisiin havainnollistaa magneetin vetovoimaa simulaatiotilanteessa. Tämä 

olisi hyvä aihe opinnäytetyöksi.  

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa ja keskusteltaessa röntgenhoitajien kanssa heräsi kysymys: Onko 

röntgenhoitajilla riittävä auktoriteetti magneettiympäristössä? Asiantuntijapalaverissa esitimme 

kysymyksen röntgenhoitajille ja he vastasivat, että ei voida olettaa muulta henkilökunnalta, että 

he osaisivat työskennellä turvallisesti magneettiympäristössä, koska he työskentelevät siellä har-

voin ja he keskittyvät esimerkiksi potilaan nukutukseen ja elintoimintojen tarkkailuun. Tämä koros-
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taa röntgenhoitajan asemaa turvallisuudesta vastaavana ja vartijana entisestään. Tästä voidaan 

johtaa uusi opinnäytetyön aihe, onko röntgenhoitajien rooli magneettiympäristön turvallisuuden 

vartijana selkeä kaikille siellä työskenteleville.  

 

Olisi hyvä, jos magneettiosastot jakaisivat keskenään tietoa turvallisuutta parantavista asioista, 

niin talon sisällä kuin muuallakin Suomessa. Magneettiympäristön käytänteistä voitaisiin tehdä 

esitelmä, jossa käsiteltäisiin turvallista työskentelyä. Miten esimerkiksi magneettiympäristöön 

voidaan vaikuttaa niin, että se olisi mahdollisimman turvallinen. Uusien magneettiympäristöjen 

luominen on monessa sairaanhoitopiirissä ajankohtaista, myös Oulussa rakennetaan ja suunnitel-

laan tulevaisuuden sairaalaa. 
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MAGNEETTITUTKIMUKSEN VAIHEET –TAULU        LIITE 1 
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INFORMAATIOLOMAKE                            LIITE 2 

 

 

 

Hyvät osallistujat, 

 

teemme opinnäytetyötä röntgenhoitajien havaitsemista vaara- ja läheltä piti -tilanteista magneetti-

tutkimuksissa. Olemme rajanneet aiheemme koskemaan ferromagneettisia esineitä ja projektiili-

ilmiötä liittyviin tilanteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa röntgenhoitajien havaitsemia 

ferromagneettisten esineiden ja projektiili-ilmiön aiheuttamia vaara- ja läheltä piti -tilanteita. Ta-

voitteena on kehittää turvallisuutta magneettiosastolla. 

 

Magneettitutkimuksen vaiheet –taulussa on kuvattu asiakkaan hoitopolku magneettitutkimukses-

sa huomioiden asiakkaan toiminnot ja henkilökunnan työvaiheet. Toivomme, että saamme SINUN 

asiantuntemuksesi: lisää tauluun havaintojasi tai kokemiasi vaara- tai läheltä piti -tilanteita. Mieti 

asioita lisätessäsi: missä vaiheissa niitä on tapahtunut, minkälaiset tilanteet ja tekijät ovat siihen 

johtaneet, mitä on tapahtunut tai olisi voinut tapahtua ja mitä ferromagneettisia esineitä on joutu-

nut magneettikuvaushuoneeseen. 

 

 

 

Kiitos paljon käyttämästäsi ajasta ja arvokkaista kommenteistasi! 
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SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA OPINNÄYTETYÖN ASIANTUNTIJAPALAVERIIN  LIITE 3 

 

Olemme radiografian ja sädehoidon kolmannen vuoden opiskelijoita. Teemme opinnäytetyötä 

yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Opinnäytetyön aiheena on röntgen-

hoitajien havaintoja ja kokemuksia magneettitutkimuksen turvallisuudesta. Aihe on rajattu koske-

maan projektiili-ilmiötä ja ferromagneettisia esineitä. Nauhoitamme keskustelut ja aineiston ana-

lysoinnin jälkeen tuhoamme nauhat.   

 

Asiantuntijapalaverin tarkoituksena on käydä keskustellen läpi analyysimme tuloksia ja siitä esiin 

nousevia ajatuksia.   

 

Tutkimuksen tekijöiden allekirjoitukset:   

 

__________________________________________________________________  

 

Laura Pulska    Teiju Rantala  

 

 

Ymmärrän, että osallistumiseni tehtävän tiedonantajaksi on vapaaehtoista. Olen tietoinen 

siitä, mihin kerättyä tietoa käytetään.  

 

Allekirjoituksellani annan suostumukseni tiedonantajaksi asiantuntijapalaveriin ja suos-

tumukseni nauhoittamiseen.   

 

Pvm ja paikka:         ____________________________________   

 

Tiedonantajan allekirjoitus: ___________________________________  
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MAGNEETTITUTKIMUKSEN VAIHEET –TAULUJEN PELKISTETYT ILMAUKSET          LIITE 4 

 

Valvontamonitori liian lähelle putkea   

Valvontamonitori putkeen kiinni   

Valvontamonitori revittiin putkesta irti, ei vahinkoa  

Potilaalla irtoproteesi jalassa   

Asiakas ei kertonut irtoproteesista  

Osaston potilaalla ei MRI-yhteensopiva kipupumppu  

Osaston mukaan MRI-yhteensopiva kipupumppu ei ollut MRI-yhteensopiva  

Kipupumpun MRI-yhteensopivuus tarkistettiin röntgenosastolla  

Potilaan haastattelussa: ei estettä tutkimukselle, kuvauksessa huomattu puhelin sukassa  

Kuvaushuoneessa puhelin  

Potilaan haastattelussa: ei estettä tutkimukselle, kello ranteessa kuvaushuoneessa  

Kuvaushuoneessa kello ranteessa  

Lapsen haastattelussa selvisi mahdollinen vierasesine  

MRI-tutkimusta ei tehty haastattelun perusteella, korvattu toisella tutkimuksella  

Metallinen puikko potilaan sisällä  

Potilaan hoitajalla esineitä taskussa  

Hoitaja meinannut mennä kuvaushuoneeseen esineitä taskussa  

Lapsi pyrkinyt pyörätuolilla kuvaushuoneeseen  

Osaston hoitaja kuvaushuoneessa esineitä taskussa  

Potilaalla linkkuveitsi taskussa kuvaushuoneessa  

Linkkuveitsi lensi putkeen ja avautui  

Lastensairaanhoitajalla sakset taskussa kuvaushuoneessa  

Taskusta sakset lentänyt putkeen  

Avaimet puseron alla kuvaushuoneessa  

Potilaan haastattelussa ei metallia, avaimet puseron alla   

Omaisella kello kädessä kuvaushuoneessa  

Omaiselle kerrottu, ettei saa mennä kuvaushuoneeseen kello kädessä, mennyt huoneeseen  

Potilaalla naula taskussa kuvaushuoneessa  

Naula lensi taskusta putkeen  

Polin hoitaja kysyi saako sängyn tuoda kuvaushuoneeseen  

Rahaa kuvaushuoneessa  
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Rahaa lentänyt putkeen  

Tehon hengityskone melkein viety kuvaushuoneeseen, vaihdettu mri-yhteensopivaan  

Kontraindikaatiot huonosti tarkistettu  

Potilas kieltäytyi kertomasta sydämentahdistimesta, tunnusti kuvaushuoneen ovella  

Omainen kieltänyt potilasta kertomasta sydämentahdistimesta  

Osaston potilaan mukana ei mri-yhteensopiva tippateline kuvaushuoneeseen  

Tippateline lentänyt putkeen  

Tippateline irrotettiin putkesta, potilaalle ei vahinkoa  

Kynä kuvaushuoneessa  

Kynä lentänyt putkeen, ei vahinkoa, ei potilasta huoneessa  

Hoitajalla avaimet taskussa kuvaushuoneessa  

Taskussa olevat avaimet vetänyt putkeen  

Röntgenhoitajalla avaimet taskussa kuvaushuoneessa  

Taskussa olevat avaimet vetänyt putkeen  

Tehohoitajalla linkkuveitsi kuvaushuoneessa  

Linkkuveitsi lentänyt putkeen  

Tippateline potilaan mukana kuvaushuoneeseen  

Tippateline lentänyt putkeen  

Yritetty viedä tavallinen tuoli kuvaushuoneeseen  

Anestesiahoitaja pyytää saksia kuvaushuoneeseen  

Anestesialääkäri kuvaushuoneeseen stetoskooppi ja puhelin taskussa, vastusti huoneesta 

poistamista  

Lääkäri pyytää kuvaushuoneeseen laryngoskooppia 

Röntgenhoitaja estää laryngoskoopin viemisen kuvaushuoneeseen  

Kuvauksessa potilaalla neula vatsassa  

Kuvauksessa huomattiin neula vatsassa, kuvaus keskeytettiin  

Päivystyksen hoitaja kysyy tuonko paarit huoneeseen, kun röntgenhoitajat tekevät jälkitöitä  

Anestesiahoitaja tuo sänkyä kuvaushuoneeseen (happipullo sängyn päädyssä)  

Sänkyä (happipullo sängyn päädyssä) tuotu huoneeseen  

Kuvaushuoneessa taskuissa esineitä  

Siivooja ei ymmärtänyt, että mri-kenttä aina päällä  

Lattianpesukonetta yritetty viedä kuvaushuoneeseen  

Siivooja menossa kuvaushuoneeseen lattianpesukoneen kanssa, rh estänyt  
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Puhelin kuvaushuoneessa  

Siivooja hakenut soivan puhelimen kuvaushuoneeseen, rh huomannut asian  

Sytkäri löytynyt putkesta  

Muistisairas tulee hoitokodista, ei täytetty esitietokaavaketta  

Potilas ei muistanut, että on laitettu klipsi  

Iäkäs täyttänyt esitietolomakkeen: ei estettä tutkimukselle, oli kuitenkin tahdistin  

Iäkäs potilas kuvaushuoneessa kertonut sydämentahdistimesta  

Omainen oli neuvonut olemaan kertomatta sydämentahdistimesta  

Tekojalka kuvaushuoneessa  

Potilaan tekojalka vetänyt putkea kohti  

Potilas ei tiedä/kerro että on vierasesine kehossa  

Potilas ei kerro vierasesineestä, koska aikaisemmin tehty mri  

Ruiskupumppu viety liian lähelle putkea   

Ruiskupumppu lensi putkeen  

Leikkuuveitsi tietoisesti viety kuvaushuoneeseen (ei MRI-yhteensopiva)  

Leikkuuveitsi lensi tukityynyyn, unohdettu pitää kiinni  

Sakset kuvaushuoneessa  

Anestesiahoitajien vuoronvaihto, sakset lensi putkeen  

Anestesiahoitaja työnsi lapsensänkyä happipullo edellä kuvaushuoneeseen  

Sänkyä, jossa happipullo yritetty viedä kuvaushuoneeseen, Rh esti  

Klemmareita kuvaushuoneessa  

Klemmareita lentänyt putkeen  

Kolikoita kuvaushuoneessa  

Kolikoita lentänyt putkeen  

Kenkä kuvaushuoneessa  

Kuvauksen jälkeen potilaan kenkä lensi putkeen, kun sitä laitettiin jalkaan  

Avaimet taskussa kuvaushuoneessa  

Avaimet lensivät taskusta putkeen  

Hiuspinni kuvaushuoneessa  

Anestesiahoitaja ei suostunut ottamaan hiuspinniä pois  

Hiuspinni lensi putkeen  

Potilaan kontraindikaatiot ovat voineet muuttua annettujen kuvausohjeiden jälkeen  

Kontraindikaatioiden tarkastuksen kirjauksessa epäselvyyttä, RH tekee työn uudelleen  
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Potilaalla lämmönmittausanturi katetrissa, huomataan, poistetaan  

Potilaalle tehty leikkauksia jossain muualla, tulee ilmi haastattelutilanteessa, aletaan selvittä-

mään siinä vaiheessa  

Potilaalle tehty leikkaus, eivätkä tiedä onko laitettu jotain ferromagn. Esim stentti/verkko  

Osaston sairaanhoitaja työntää vauvaa vaunuissa kuvaushuonetta kohti  

Vauvan vaunuja yritetty viedä kuvaushuoneeseen, rh esti  

Rtg-hoitajalla ei mri-yhteensopivat korvakorut kuvaushuoneessa  

Korvakorut vetävät putkeen  

Potilaalla kello kädessä kuvaushuoneessa  

Röntgenhoitajalla työavaimet taskussa kuvaushuoneessa, vetävät putkeen  

Avaimet kuvaushuoneessa  

Röntgenhoitajalla puhelin taskussa kuvaushuoneessa  

Äiti huomannut lapsella ekg-lätkät ennen kuvaushuoneeseen menoa  

Osastolta lapsi kuvauksiin, jolla ekg-lätkät rintakehällä puseron alla  

Röntgenhoitajalla pinnejä päässä, huomannut kun veti putkeen  

Pinnejä kuvaushuoneessa  

Anestesiahoitajalla peangit taskussa kuvaushuoneessa  

Peangit lensi putkeen  

Lapsipotilaan kuvaus, vanhempi tulee kuvaushuoneeseen laukun kanssa, vaikka ohjattu jää-

mään oven ulkopuolelle seuraamaan.  

Tehohoitopotilaan infuusiopumppu viety kuvaushuoneeseen  

Infuusiopumppu lensi putkeen  

Anestes.lapsen kuvauksessa metalli-artefaktaa, pikkuhousujen pesulapussa metallia  

Omaisella kuvaushuoneessa taskussa kolikko  

Kolikko lentää kuvausputkeen  

Potilas haastateltu: ei estettä tutkimukselle, pään kuvissa näkyy selvä metalli  

Kuvaus keskeytetty, koska voi olla silmässä metallia  

Pään kuvauksessa nähty artefaktaa, kuvaus keskeytetty, paidan kauluksessa niitti  

Sairaalahuoltajan insuliinipumppu (ei-MRI yhteensopiva) kuvaushuoneessa  

Insuliinipumppu vetänyt putkeen  

Valvontamonitorin huollossa laitettu ei-MRI yhteensopiva osa  

Valvontamonitori putkeen kiinni  

Puhelin ja kyniä taskussa kuvaushuoneessa  
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Sairaanhoitajaopiskelijalla puhelin ja kyniä taskussa mennyt kuvaushuoneeseen kielloista huo-

limatta  

 


