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An employer is legally obliged to arrange orientation for their employees concerning new tasks, working condi-

tions, equipment and safe working practices. A proper and thorough orientation can be considered as the best 
predictive safety action. The responsibilities and obligations of a student differ from those of an actual employee, 

but the matters related to work and patient safety are common to all. Therefore, the same orientation principles 
are applied for to both students and employees. 

 

Nuclear imaging is an imaging technique that uses a radioactive substance which is called an isotope. Depending 
on the purpose of the examination, a tracer is selected into which the radioactive substance is incorporated. The 

tracer is administered to a patient's vein, and within the metabolism system it enters into the desired target site. 
The radiation emitted from the site is collected by either a SPET gamma camera or a PET scanner. Patients acting 

as radiation sources, as well as the varying types of radiation from different isotopes, bring a new perspective to 
radiation protection, compared to the operation of the radiological imaging unit. 

 

The purpose of the thesis was to provide an orientation guide for radiographer students to a professional training 
period in the department of nuclear medicine at the Kuopio University Hospital. The aim of the orientation guide 

was to develop the orientation of radiographer students and make it more goal-oriented. In addition, the orienta-
tion guide can also be used by radiographers guiding the students. 

 

By request of the nuclear medicine unit of the Kuopio University Hospital, a written orientation guide was created 
as an output of the thesis. The thesis utilized literature based on expert knowledge and material from well-known 

databases. The orientation guide contains general information about the practice at the department of clinical 
physiology and nuclear medicine unit of the Kuopio University Hospital. It also contains theory of nuclear medi-

cine research, information about the SPET and PET devices and the examinations made with them. A section of 

patient guidance and radiation protection is also included. The orientation guide is aimed at radiographer stu-
dents who undergo the basic nuclear medicine training period at Kuopio University Hospital. 

 
As a further development idea, the orientation guide could be translated into English for exchange students. 

Since the orientation guide is intended for students starting basic training in nuclear medicine, it might be useful 
to make another orientation guide for students who start an optional training. 
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1 JOHDANTO 

 

Monen työtapaturman ja läheltä piti -tilanteen takaa löytyy usein puutteellista työnopastusta ja pe-

rehdyttämistä. Työhön, työoloihin, työvälineisiin sekä turvallisiin työtapoihin ohjeistaminen on työn-

antajan lakisääteinen velvollisuus. Asianmukaisen ja perusteellisen perehdytyksen voidaan katsoa 

olevan parasta mahdollista ennakoivaa turvallisuustoimintaa. (Työturvallisuuskeskus s.a.) Opiskelijan 

perehdyttämiseen soveltuvat samat periaatteet, vaikka vastuut ja velvollisuudet poikkeavatkin varsi-

naisen työntekijän vastaavista. Työ- ja potilasturvallisuusasiat ovat kuitenkin kaikille yhteisiä ja kliini-

sen radiologian erityispiirteenä myös säteilyturvallisuusasiat. 

 

Isotooppikuvantaminen on kuvantamistekniikka, jossa käytetään radioaktiivista ainetta eli isotoop-

pia. Isotooppi rakentuu radionuklidista sekä kemiallisesta lääkeaineesta, jota kutsutaan myös merk-

kiaineeksi. Sen avulla radioaktiivinen aine kulkeutuu haluttuun kohteeseen ja tämä mahdollistaa esi-

merkiksi syövän tai tulehduksen paikantamisen. Isotooppitutkimuksissa radiolääke voidaan ruiskut-

taa verenkiertoon tai se voidaan niellä. Kun merkkiaine on saatu kehoon, se etenee verenkierron 

kautta kohde-elimeen esimerkiksi kilpirauhaseen, sydämeen tai luihin. (Harvard health publishing 

2014.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa röntgenhoitajaopiskelijoille perehdytysopas ammatti-

taitoa edistävän harjoittelun jaksolle Kuopion yliopistollisen sairaalan isotooppilääketieteen yksik-

köön. Perehdytysoppaan tavoitteena on kehittää röntgenhoitajaopiskelijoiden perehdytystä ja tehdä 

siitä tavoitteellisempaa. Lisäksi perehdytysoppaan toivotaan auttavan röntgenhoitajaopiskelijoita tu-

tustumaan isotooppilääketieteen yksikköön ja sen käytänteisiin. Perehdytysopasta voivat hyödyntää 

röntgenhoitajaopiskelijoiden lisäksi myös heitä ohjaavat röntgenhoitajat. 

 

Isotooppitutkimusten harjoittelu poikkeaa paljon muista modaliteeteista ja jo valmiiden hoitajienkin 

perehdytys isotooppiyksikön toimintaan on paljon muita modaliteetteja pidempi. Juuri tämä moni-

puolisuus sai meidät kiinnostumaan kyseisestä aiheesta ja samasta syystä Kuopion yliopistollisen 

sairaalan toivomuskin oli saada perehdytysoppaaseen opiskelijoiden näkökulmasta perehdytettäviä 

asioita.  
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

 

2.1 Yleistä perehdyttämisestä 

 

Perehdyttämisellä työelämässä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla perehdytettävä oppii 

tuntemaan työyhteisönsä, sen ihmiset, toimintakulttuurin sekä itse työhön liittyvät odotukset. Pereh-

dyttämisen käsitteen alla on työnopastus, joka pureutuu itse työn suorittamisen vaiheisiin, työtapoi-

hin sekä sen vaatimuksiin. Riittävä perehdyttäminen on edellytys työtehtävien turvalliselle suoritta-

miselle ja näin ollen parasta mahdollista ennakoivaa työturvallisuustoimintaa. (Työturvallisuuskeskus 

s.a.) Asianmukainen perehdytys on avainasemassa sekä työ- että potilasturvallisuuden toteutumi-

sessa ja perehdytysprosessia ohjataankin myös työturvallisuuslaissa (23.8.2002/738, 14 §). Laki vel-

voittaa työnantajan huolehtimaan siitä, että työntekijä on ammatilliseen osaamiseensa ja työkoke-

mukseensa suhteutettuna riittävästi perehdytetty työhön, työolosuhteisiin, työvälineisiin sekä turval-

lisiin työtapoihin. 

 

Surakan (2009, 73) mukaan työnantajan tulee laatia jokaisen perehdytettävän kohdalla yksilöllinen, 

kirjallinen perehdytyssuunnitelma, jossa on huomioitu lähtötaso ja aiempi työkokemus. Perehdyttä-

misprosessin aikana on tarkoitus varustaa tulokas riittävillä tiedoilla ja taidoilla työtehtävistä suoriu-

tumiseen, luoda perusta ammatilliselle kehittymiselle sekä antaa kattava kokonaiskuva työstä, työyh-

teisöstä ja organisaatiosta. (Peltokoski 2004, 13.) Hyvällä perehdytyksellä edesautetaan myös uuden 

työntekijän työssä viihtymistä ja työtehtävistä suoriutumista. Samalla ehkäistään työssä mahdolli-

sesti syntyviä virheitä ja kasvatetaan paineensietokykyä. Asianmukaisesti perehdytetty työntekijä 

myös kehittyy motivoituneeksi työyhteisön jäseneksi ja osaltaan vaikuttaa myönteisesti työpaikan 

ilmapiiriin. (Surakka 2009, 77.)  

 

Oleellista on, että organisaatiossa tiedostetaan perehdytysprosessin jatkuva kehittämisen tarve ja 

ollaan halukkaita vahvistamaan henkilöstön osaamista heti työsuhteen alusta asti. Perehdytysproses-

sin vastuun ollessa vahvasti perehdyttäjän harteilla on syytä muistaa myös perehdytettävän vastuu 

omasta roolistaan tiedon aktiivisena vastaanottajana sekä kriittisenä tarkkailijana ja prosessien ke-

hittäjänä (Aaltonen 2018, 47.) Myös Ketola (2010, 53) korostaa kaikkien tilanteiden olevan mahdolli-

sia oppimistilanteita, joissa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus oppia toisiltaan. Esimiehet opettavat 

alaisiaan, mutta oppimista tapahtuu myös toiseen suuntaan. Uudet työntekijät oppivat kollegoiltaan, 

perehtyjät perehdyttäjiltään, mutta myös organisaatio oppii uusilta tulijoilta.    

 

Aaltosen (2018, 2) mukaan erään organisaation HR-yksikön sisällä tehdyn kyselytutkimuksen aineis-

tosta nousi selkeästi esille joitakin työntekijöiden kokemia perehdytysprosessiin liittyviä kehittämis-

tarpeita. Perehdytyksen koettiin kärsivän suunnitelmallisuuden puutteesta ja useat vastaajista olisi-

vatkin toivoneet lisää selkeyttä perehdytyksen vaiheisiin ja koko prosessin etenemiseen. Osalta oli 

puuttunut myös tehtävään nimetty ja käytännön toteutuksesta vastaava perehdyttäjä. Samoin pe-

räänkuulutettiin lisää yksilöllisten tarpeiden ja työntekijän näkökulman huomioon ottamista, sekä 

riittäviä aikaresursseja opeteltavien asiakokonaisuuksien sisäistämiseen. 
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Perehdytysprosessia on mahdollista rytmittää niin sanotun viiden askeleen menetelmän avulla. En-

simmäisellä portaalla keskitytään valmistautumiseen, tehtävä kuvaillaan ja arvioidaan perehtyjän 

tieto- ja taitotasoja, asetetaan tavoitteita ja motivoidutaan. Seuraavalla portaalla siirrytään itse työ-

tehtävän opetukseen ja perehtyjää pyydetään havainnoimaan. Tehtävää havainnollistaessa on tar-

peen selostaa työvaiheet ja perustella ratkaisuja. Kolmannella portaalla perehtyjää pyydetään mieli-

kuvaharjoittelun avulla selostamaan työn kulku, jossa häntä ohjataan palautteella ja pelkistetyillä 

säännöillä. Neljännellä askelmalla perehtyjän annetaan itse kokeilla työn suorittamista, häntä on täs-

säkin vaiheessa tarpeen ohjata palautteen avulla ja antaa mahdollisuuksia kokeilla uudestaan ja har-

joitella. Viidennellä ja viimeisellä portaalla varmistutaan opituista asioista, taitotasosta ja tiedoista. 

Perehtyjää rohkaistaan esittämään kysymyksiä, annetaan mahdollisuus suoriutua itsenäisesti työteh-

tävästä, ohjataan edelleen palautteen avulla ja sovitaan seurannasta. (Työturvallisuuskeskus s.a.) 

 

Toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia, että säteilytoimintaan osallistuvilla työntekijöillä tai 

joiden tehtävät muutoin edellyttävät erityisosaamista säteilysuojelussa, on toiminnan ja tehtävien 

edellyttämä kelpoisuus, perehdytys ja säteilysuojelukoulutus tehtäviinsä. Toiminnanharjoittajan tulee 

pitää kirjaa vastuullaan olevasta säteilysuojelukoulutuksesta ja perehdytyksestä työntekijäkohtai-

sesti. (Säteilylaki 2018/859, § 33.) 

 

2.2 Röntgenhoitajaopiskelijan perehdyttäminen harjoittelujaksolla isotooppilääketieteen yksikössä 

 

Surakan (2009, 55-56) mukaan terveydenhoitoala on työvoiman rekrytoinnin kannalta erityisessä 

asemassa siitä syystä, että opintoihin liittyvät harjoittelujaksot suoritetaan opiskelijoiden tulevilla 

työpaikoilla terveydenhoidon eri sektoreilla. Tällöin jokaisella alan työntekijällä on alansa ammattilai-

sena mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoihin ja heidän asiantuntijuudensa kehittymiseen.  

 

Muista hoitoalan ammateista poiketen röntgenhoitajan ammattiin liittyy potilaan hoitamisen ja tutki-

misen lisäksi kiinteästi myös tekninen näkökulma ja ionisoivan säteilynkäytön kautta myös säteilytur-

vallisuusnäkökulma. Röntgenhoitajan työssä vaaditaan sekä huipputeknologian, että ihmisläheisen 

hoitotyön osaamista. (Kurtti 2012, 31.). Sorppasen (2006, 125) mukaan röntgenhoitajan työn ydin 

rakentuu säteilyn käytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun saumattomasta yhdistel-

mästä. Ammatillinen asiantuntijuus taas muodostuu teoriatiedon ja käytännön teknisestä hallinnasta. 

Itse työtehtävien pohjana on aina turvallisuusvastuu ja optimoiva päätöksenteko. 

 

Kurtin (2012, 128-130) röntgenhoitajien työyhteisössä tekemän hiljaisen tiedon hyödyntämistä käsit-

televän tutkimuksen mukaan yksi keskeinen dokumentoiduista tiedon jakamisen tavoista röntgenhoi-

tajien ammattikunnan sisällä on perehdytysprotokolla. Protokollan mukaisesti perehdytettävää aje-

taan sisään uusiin työtehtäviin vanhemman työntekijän ohjauksessa suunnitelmallisesti perehdytys-

lomakkeen osaamiskuvausten pohjalta. Perehdytykseen on varattu tietty aika, mutta käytännössä 

perehdytys jatkuu vielä tuon ajan umpeutumisen jälkeenkin. Vuorovaikutustaidoilla on keskeinen 

merkitys asioiden omaksumisessa samoin kuin perehdyttäjän demonstrointitavoilla ja perehtyjän ha-

vainnointikyvyllä. Ketolan (2010, 53) mukaan hyvä työympäristö tukee jatkuvaa ja monisuuntaista 
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oppimista. Asiantuntijoiden perehdytysprosessissa perehdytettävät oppivat perehdyttäjiltään, mutta 

oppimista tapahtuu myös toiseen suuntaan, jolloin myös organisaatio oppii uusilta tulijoilta. 

 

Isotooppikuvausten suorittaminen vaatii ammattikorkeakoulutason röntgenhoitajatutkinnon ja lisäksi 

pitkän perehdytyksen valmistuneena röntgenhoitajana. Koulutus sisältää laajan teoriapohjan sätei-

lystä yleisesti sekä kohdennetusti isotooppiyksikössä toimimista ajatellen. Tämän lisäksi koulutuk-

seen kuuluu ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja mahdollisesti useita kuukausia syventävien harjoit-

teluiden lukumäärästä riippuen. (Savonia 2018a.) 

 

Röntgenhoitajan opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä ja ne koostuvat mm. lähiopetustun-

neista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Opetussuunnitelman 

mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. 

Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Harjoittelussa opiskelija hankkii 

valmiuksia erilaisten toimintapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen sekä pe-

rehtyy käytännön työtoimintaan. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämäläh-

töisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu auttaa työllistymään koulutusalaa ja suun-

tautumista vastaaviin tehtäviin sekä valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista sy-

ventämällä. (Savonia 2018b.) 

 

Isotooppitutkimusten perusharjoittelun tavoitteina on, että harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa 

selittää isotooppitutkimuksissa käytettävien kuvantamislaitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, 

antaa esimerkkejä käytettävistä potilastietojärjestelmistä ja kuvankäsittelyohjelmista, suunnittelee ja 

kuvaa tyypillisimpien potilaan isotooppitutkimusten toteutuksen ja arvioinnin prosessiajattelun mu-

kaisesti käyttäen kyseessä olevaa sairautta, isotooppitutkimusta, varjoainetta, radiolääkettä, säteily-

suojelun periaatteita sekä työ- ja potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Harjoittelun tavoitteina on 

lisäksi, että opiskelija osaa käyttää topografisen anatomian tietoa isotooppikuvien tarkastelussa, 

käyttää isotooppikuvauksen menetelmällä diagnosoitavista potilaan sairauksista/vammoista saa-

maansa tietoa sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan ja hakea tukea tarvit-

taessa. (Savonia 2018c.) 

 
2.3 Röntgenhoitajaopiskelijoiden perehdyttäminen Kuopion yliopistollisen sairaalan isotooppilääketieteen yksi-

kössä 

 

Työmme tilaajana toimi Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 

yksikkö. Kliininen fysiologia tutkii ja mittaa elimistön toimintoja ja niiden häiriöitä erilaisten mittaus-

ten avulla. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi hengityselimistö, maha-suolikanava sekä sydän ja ve-

renkiertoelimistö. Isotooppilääketiede tutkii muun muassa hermovälittäjätoimintaa, luustoa sekä ai-

vojen ja sydämen verenkiertoa. Työn tekemisen aikana yksikön henkilökuntaan kuului osastonhoi-

taja, apulaisosastonhoitaja, laboratoriohoitaja, yhdeksän röntgenhoitajaa, kolme sairaalafyysikkoa 

sekä kahdeksan lääkäriä. Yksikössä tehdään vuosittain noin 5000 tutkimusta. Isotooppiyksikkö toimii 

samoissa tiloissa fysiologian sekä neurofysiologian kanssa. Kuopion yliopistollisen sairaalan isotoop-

piyksikön tutkimuslaitteisiin/tiloihin kuuluu kaksi SPET (single photon emission tomography=yksifo-
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toni emissio tomografia) laitetta, kaksi PET (positron emission tomography=positroni emissio tomo-

grafia) laitetta, yksi luustontiheysmittauslaite sekä radiolääkkeen annostelutilat. Lisäksi PET-radio-

lääkkeitä tuotetaan radiofarmasialla syklotronilla, jossa on oma henkilökunta, mutta tiivis yhteistyö 

isotooppiyksikön henkilökunnan kanssa.  

 

Tällä hetkellä isotooppitutkimusten harjoittelun aloittavien röntgenhoitajaopiskelijoiden perehdytys 

alkaa, kun opiskelija katsoo Jobiilista harjoittelupaikan yhteystiedot ja lähettää oman blogiosoit-

teensa harjoitteluyksikköön. Jobiili on valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveys-

alan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä. Opiskelijavastaava perehtyy blogiin sekä opiskelijan lähtöta-

soon ja antaa palautteen ennen harjoittelua. Harjoittelun alkaessa opiskelijat, jotka ovat aikaisem-

min olleet harjoittelussa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa menevät suoraan harjoitteluyksikköön. 

Ensimmäistä kertaa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tulevat opiskelijat käyvät klinikkaopettajan 

infotilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelijavastaava tai röntgenhoitaja kierrättää opiskelijaa harjoit-

teluosastolla ja kertoo samaan aikaan yksikön toiminnasta ja käytännön asioista. Opiskelijat saavat 

itselleen tervetulokirjeen, harjoittelulukujärjestyksen sekä niin sanotun checklistan, joka sisältää tur-

vallisuuteen ja käytäntöön liittyviä asioita. Tämän jälkeen opiskelijoiden rokotustodistus tarkistetaan, 

josta he siirtyvät työpisteisiin. Työpisteissa opiskelijat ovat viikon verran kerrallaan, joissa ohjaajat 

perehdyttävät heitä turvallisuusasioihin, isotooppityöskentelyyn sekä yksikön käytänteisiin. 

 

2.4  Perehdytysmateriaali perehdyttämisen tukena 

 

Perehdytettävän henkilön oppimisprosessin tukena on mahdollista käyttää erilaisia yrityksen tai or-

ganisaation toimintamalleihin ja arvopohjaan istuvia menetelmiä. Hyvin yleisesti itseopiskelun ja 

opetuksen pohjana käytetään jonkinlaista perehdytysmateriaalia. Usein perehdytysmateriaalina käy-

tetään kirjallista tietopakettia, mutta tämän lisäksi materiaaliin saattaa kuulua myös videoita, artik-

keleita tai muunlaista sähköistä materiaalia. Perehdytettävän kannalta on helpointa sisäistää yksin-

kertaisesti esitettyä ja vain olennaisen informaation tiivistävää helppokäyttöistä materiaalia. Pereh-

dytysmateriaalin määräkin tulisi omaksumisen edesauttamiseksi pitää mahdollisimman pienenä. Ma-

teriaalin olisi syytä olla hyvin helposti muokattavassa ja päivitettävässä muodossa. (Kjelin ja Kuu-

sisto 2003, 206-212.) 

 

Kjelinin ja Kuusiston (2003, 211-212) mukaan perehdytyksessä käytettävän materiaalin suunnitte-

lussa on otettava huomioon, millaisia mielikuvia sen avulla halutaan välittää. Perehdytettävän luetta-

vaksi annettu aineisto on usein ensimmäinen konkreettinen tietopaketti yrityksestä tai organisaa-

tiosta ja sen avulla luodaan vahvasti mielikuvaa arvoista ja toimintakulttuurista. Merkityksellistä on-

kin se, että päädytäänkö jo tässä vaiheessa voimistamaan positiivisia mielikuvia esimerkiksi arvoja ja 

yhteistyötä korostamalla vai käyttämään kieltoja ja sääntöjä vahvistamaan negatiivista vaikutelmaa.  

Organisaation tavoitteleman ilmapiirin on tultava esiin myös perehdytysmateriaalin visuaalisen il-

meen ja ulkoasun välityksellä. Huovilan (2006, 55) mukaan visualisoinnin keinoin lähettäjä tukee ja 

varmistaa viestinsä välittymistä vastaanottajalle nimenomaan sen sisältöisenä kuin lähettäjä on vies-

tinsä tarkoittanut. Onnistunut visualisointi toimii viestin perillemenon varmistajana, mutta sitä vas-

toin epäonnistunut visualisointi toimii viestinnän häiriötekijänä.  
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Viestin ulkoasun suunnittelussa on noudatettava hyvää tyyliä.  Tämän voidaan katsoa toteutuvan 

silloin, kun ulkoasu vastaa sekä viestin sisältöön, että tilanteeseen, jossa sitä käytetään. Visuaalisen 

suunnittelun täytyy perustua informaation välittymiseen pohjautuviin ratkaisuihin, jolloin visuaalisin 

keinoin tuetaan viestin tietoista ja tiedostamatonta vastaanottoa. (Huovila 2006, 29.) 

 

Visuaalisen suunnittelun tehtävänä ja päämääränä on ensisijaisesti antaa tukea lähetettävän viestin 

sisällölle ja arvolle. Sen toisena tehtävänä on antaa lähettävälle taholle julkaisun alusta loppuun kul-

keva yhtenäinen identiteetti ja kertoa visuaalisten linjauksien avulla olennaisia asioita viestin lähettä-

jän toimintatavoista ja päämääristä. Kolmantena asiana visuaalisen suunnittelun välityksellä anne-

taan esitetylle informaatiolle järjestys, jossa vastaanottajan halutaan käyvän viestin eri elementit 

lävitse. Näin viestin vastaanottamisesta tehdään mahdollisimman sujuvaa ja samalla pyritään var-

mistamaan, ettei vastaanottajalta jää yksikään elementti huomaamatta. Visuaalisen suunnittelun 

neljäntenä tehtävänä on herättää vastaanottajan mielenkiinto ja myös pitää sitä yllä koko viestin 

välittämisen ajan. Käytännössä siis julkaisun visuaalisen ilmeen on syytä saada lukijan huomio jo 

etusivulla ja tarjota riittävästi ärsykkeitä myös sisäsivuilla, jotta lukija saadaan käymään koko jul-

kaisu sivu sivulta läpi. (Huovila 2006, 12-14.) 
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3 ISOTOOPPIKUVANTAMINEN 

 

3.1 Yleistä isotooppikuvantamisesta 

 

Isotooppikuvantaminen on kuvantamistekniikka, jossa käytetään radioaktiivista ainetta eli isotoop-

pia. Isotooppi rakentuu radionuklidista sekä kemiallisesta lääkeaineesta, jota kutsutaan myös merk-

kiaineeksi. Sen avulla radioaktiivinen aine kulkeutuu haluttuun kohteeseen ja tämä mahdollistaa esi-

merkiksi syövän tai tulehduksen paikantamisen. Isotooppitutkimuksissa radiolääke voidaan ruiskut-

taa verenkiertoon tai se voidaan niellä. Kun merkkiaine on saatu kehoon, se etenee verenkierron 

kautta kohde elimeen esimerkiksi kilpirauhaseen, sydämeen tai luihin. (Harvard health publishing 

2014.) 

 

Isotooppikuvantamisen menetelminä käytetään SPET (=Single Photon Emission Tomography) ja PET 

(Positron Emission Tomography) kuvantamista. Kyseisiä menetelmiä käytetään monesti yhdessä TT-

tutkimuksien, eli tietokonetomografiatutkimusten kanssa, jolloin saadaan yhdistettyä toiminnallinen 

sekä rakenteellinen tieto, mikä helpottaa diagnosointia. Tällaisia SPET-TT ja PET-TT kuvauksia kut-

sutaan hybridikuvantamiseksi.  Isotooppikuvauksessa potilaan elimistöön saatetaan radioaktiivista 

isotooppia sisältävä merkkiaine, joka on sidottu esimerkiksi glukoosiin, jota syöpäkasvaimen tapauk-

sessa nopeasti kasvavat ja lisääntyvät syöpäsolut tarvitsevat runsaasti. Laskimoon annosteltu merk-

kiaine kulkeutuu verenkierron mukana kaikkialle elimistöön, mutta syöpäkasvaimeen sitä absorboi-

tuu huomattavasti enemmän. Radioaktiivinen isotooppi hajoaa, jonka seurauksena syntyy kor-

keaenergistä gammasäteilyä, joka on gammakameralla rekisteröitävissä. Näin saadaan tieto koh-

teesta tai kohteista, joihin merkkiaine on kerääntynyt ja joista säteilyä voidaan havaita tulevan. Lop-

putuloksena tuotetaan tietokonelaskennalla kuva, jossa kasvaimen sijainti ja koko on nähtävissä. 

(Dimmock 2013.) 

 

Yleisimmistä isotooppitutkimuksista Suomessa on laajat Säteilyturvakeskuksen tekemät selvitykset. 

STUK on lähettänyt vuonna 2012 kyselylomakkeet kaikille turvaluvan haltijoille Suomessa, joilla oli 

oikeudet suorittaa isotooppitutkimuksia. Kaikki kyselyn saaneet vastasivat kysymyksiin ja tulosten 

mukaan yleisimmät isotooppitutkimusta Suomessa olivat luusto ja pehmytosat, kasvaimet, veren-

kiertoelimistö, hengityselimistö, virtsa- ja sukupuolielimet sekä aivot ja hermosto. (STUK 2014, 9-

10.)  

 

Luuston gammakuvaus on yksi yleisimmistä isotooppitutkimuksista, joka suoritetaan gammakame-

ralla. Sen avulla pystytään diagnosoimaan monia luuston sairauksia kuten murtumia, joita röntgen-

kuvauksella on vaikea nähdä, tulehduksien aiheuttamia muutoksia sekä luuston levinneitä syövän 

metastaaseja. (Radiological Society of North America 2016.)  
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3.2 Radioaktiivinen hajoaminen 

 

Nuklideilla eli saman alkuaineen ytimillä on joukko massaluvultaan eroavia muotoja, joita kutsutaan 

isotoopeiksi. Isotoopeilla neutronien lukumäärä on vaihteleva. Luonnossa olevilla noin sadalla eri 

alkuaineella on olemassa noin 1200 isotooppia, joista kuitenkin pysyviä on vain noin 300. Jäljelle 

jäävät 900 voivat hajota toisiksi nuklideiksi ja ovat rakentuneet epästabiililla tavalla. Ne ovat ra-

dionuklideja eli ne ovat myös radioaktiivisia. Kirjoitettuun tekstiin massaluku merkitään yleensä 

nuklidin kemiallisen merkin yhteyteen vasemmalle yläindeksiin siten, että esimerkiksi 99Mo tarkoittaa 

molybdeenin sitä isotooppia, jossa protonien ja neutronien määrä on 99. Vain harvoja radioaktiivisia 

isotooppeja esiintyy luonnossa, joten lääketieteessä käytettävät radioaktiiviset isotoopit on tuotet-

tava hiukkaskiihdyttimissä tai ydinreaktoreissa keinotekoisesti. (Koskinen, Savolainen 2003, 24.) 

 

Yleensä hajoamisessa ydin emittoi ympäristöönsä hiukkasia sekä gamma- ja röntgensäteitä eli sätei-

lyn massattomia kvantteja. Hajoamismuodoista yleisimpiä ovat alfa, beeta plus (β+) sekä beeta mii-

nus (β-) hajoaminen. Ydin emittoi näissä alfahiukkasen, positronin tai elektronin. Ydin pystyy myös 

muuttumaan toiseksi elektronikaappauksen avulla sulauttamalla itseensä elektronin atomin sisäkuo-

relta. On myös tärkeää huomata, että radioaktiivisessa hajoamisessa tavallisimmat vapautuvat hiuk-

kaset ovat sähköisesti varautuneita. Radioaktiivisessa hajoamisessa syntyy siis uusi ydin, joka voi 

olla radioaktiivinen sekä eri alkuainetta kuin lähtöydin. Melkein aina syntyneeseen ytimeen on sitou-

tunut suuri ylimäärä energiaa eli se on syntynyt virittyneeseen tilaan. Yleensä viritystila purkautuu 

saman tien joukkona gammakvantteja kyseisen ytimen rakenteeseen liittyvillä tietyillä energioilla. 

Mikäli ydin on metastabiili eli viritystilan laukeaminen on viivästynyt, kutsutaan ydintä isomeeriksi, ja 

aikanaan seuraavaa viritystilan purkautumista isomeeriseksi siirtymäksi. Tällaisen ytimen lyhentee-

seen merkitään massaluvun perään pieni m-kirjain, esimerkiksi 99mTc. (Koskinen, Savolainen 2003, 

24-25.) 

 

Ainemäärässä tapahtuvien hajoamisten lukumäärää aikayksikössä kutsutaan aktiivisuudeksi ja sen 

yksikkö on Becquerel (Bq). Todennäköisyys, että joku tietty ydin hajoaa jollain aikavälillä, on nukli-

dille ominainen hajoamisvakio. Siitä seuraa, että lähtöaktiivisuuden määrä vähenee ajan funktiona 

eksponenttifunktion tavoin. Puoliintumisaika on hajoamisnopeutta kuvaava suure ja se kertoo, 

kuinka pitkässä ajassa lähtöaktiivisuuden määrä on puoliintunut alkuperäisestä. Puoliintumisajan 

kaksinkertaistuessa lähtöaktiivisuudesta on jäljellä enää neljännesosa jne. (Koskinen, Savolainen 

2003, 24-25.) 
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3.3 Isotooppikuvantamisessa käytettävät merkkiaineet 

 

Isotooppitutkimuksissa saatava signaali määräytyy merkkiaineen ominaisuuksien mukaan. SPET- ja 

gammatutkimuksissa yleisin käytetty radioaktiivinen isotooppi on teknetium (99mTc). Teknetiumin 

puoliintumisaika (t½) on n. 6 tuntia ja se tuotetaan generaattorilla, joka uusitaan yleensä viikottain. 

Muita yleisesti tutkimuksissa käytettäviä isotooppeja ovat 111indium (t½ 2,8 vrk) sekä 123jodi (t½ 

13t). PET-tutkimuksissa yleisimmin käytetyt isotoopit ovat 68gallium (t½ 1t), 15happi (t½ 2min), 

11hiili (t½ 20min) ja 18fluori (t½ 2t). PET-tutkimuksessa käytettäviä isotooppeja tuotetaan lähistöllä 

olevalla hiukkaskiihdyttimellä, pois lukien 68gallium, joka tuotetaan generaattorilla. PET-isotooppien 

puoliintumisaika on lyhyempi, kuin gammasäteilijöiden, jolloin potilaan PET:ssä saama sädeannos on 

pienempi, kuin gammatutkimuksessa saatu annos. (Knuuti ja Kajander 2017, 404.) 

 

 

3.4 Gammakuvaus ja yksifotoniemissiotomografia 

 

Tutkimuksen tekemistä varten potilaalle annetaan tavallisesti suonensisäistä radiolääkettä, jonka 

jälkeen sen jakautumista sekä kertymää tutkittavassa kohteessa seurataan gammakameran avulla. 

Tutkimuksessa otetaan tarvittava määrä kuvia eri suunnista eri aikaan ja tällaista tutkimusta kutsu-

taan staattiseksi kuvaukseksi. Radiolääkkeen saapumista sekä poistumista tutkittavasta kohteesta 

voidaan seurata gammakameran avulla, jolloin kyseessä on dynaaminen kuvaus. Gammakameran 

kuvan muodostukseen tarvittaviin osiin kuuluu kollimaattori, ilmaisinkide, valojohdin, valomonisti-

met, paikannuselektroniikka, korjauselektroniikka sekä tulostus- ja näyttölaitteet. Tutkittavasta koh-

teesta lähtee gammasäteilyä joka suuntaan, mutta kollimaattorilla saadaan rajattua pois ilmaisinta 

vinosti kohti tuleva säteily. Ilmaisimena on laaja-alainen NaI-kide, jonka avulla gammasäteily muute-

taan valoksi. Ilmaisimessa syntyvät valontuikahdukset muutetaan sähköisiksi pulsseiksi valomonistin-

putkissa. Sähköisten pulssien avulla saadaan muodostettua kuvaruudulle kuva, joka osoittaa radio-

aktiivisen aineen jakaumaa tutkittavassa kohteessa. Itse kuva koostuu muutamasta sadastatuhan-

nesta valontuikahduksesta. Linssin avulla kuva saadaan tallennettua kuvaputkelta digitaalisena tieto-

koneen muistiin tai filmille. (Korpela s.a., 236.) 

 

Perinteisesti isotooppitutkimuksissa on kuvattu koko keho tai valittu elimistön kohde tasokuvauk-

sena. Tyypillisiä esimerkkejä ovat luuston gammakuvaus, jossa kuvataan koko keho etu- ja taka-

suunnasta sekä munuaisten toiminnan gammakuvaus, jossa munuaiset ja virtsatiet kuvataan selän 

puolelta (Knuuti ja Kajander 2017, 402). Luuston gammakuvausta voidaan käyttää monenlaisten 

luustomuutosten tutkimiseen, kuten esimerkiksi luutulehdukset, niveltulehdukset, luustometas-

taasien osoittaminen ja seuranta, irronnut tai infektoitunut nivelproteesi, luukasvaimet, kulumamuu-

tokset, selkäkivut ja luustosairaudet. Luun paikallisen verenkierron ja aineenvaihdunnan lisääntymi-

nen liittyy yleensä luuston patologisiin tiloihin. Munuaistoiminnan gammakuvausta käytetään munu-

aistoiminnan arviointiin eri sairauksissa ja siinä kuvataan laskimoon injektoidun merkkiaineen kulkua 

munuaisiin ja erittymistä virtsarakkoon. (Korpela s.a., 237-238.) 

 



         

         15 (65) 

 

   
 

Yksifotoniemissiotomografia eli SPET on kerroskuvausta, jossa gammakamera kiertää potilasta ja 

kerää informaatiota eri suunnista. Tietokone laskee niiden projektiokuvien pohjalta oletetun aktiivi-

suusjakauman kohteen eri osista ja tekee niiden avulla kolmiulotteisia ja erisuuntaisia tasokuvia. 

SPET:stä on paljon hyötyä, jos aktiivisuusjakauman kolmiulotteisella muodolla on erityistä merki-

tystä. Tällaisia kuvauskohteita ovat erityisesti ontelomaiset kohteet, kuten aivokuori ja sydän. Perin-

teiseen tasokuvaukseen verrattaessa SPET:llä saadaan parempi tarkkuus, mutta myös kuvausaika 

pitenee. (Knuuti ja Kajander 2017, 402.)  

 

3.5 Positroniemissiotomografia 

 

PET-laitteessa useat laitteen detektorit muodostavat kehän tutkittavan kohteen ympärille, jolloin 

saadaan havainnoitua fotonit samanaikaisesti kehän kaikista suunnista. Positronihajoamisen tulok-

sena syntyy kaksi toisiaan vasten liikkuvaa fotonia, joita havaitsemalla voidaan luoda kolmiulotteinen 

tomografiakuva. (Knuuti ja Kajander 2017, 402.) PET-tutkimukset mahdollistavat fysiologisten toi-

mintojen kvantitatiivisen mittaamisen paremmalla herkkyydellä sekä resoluutiolla. Tutkimuksissa 

käytettävien merkkiaineiden ominaisuuksien ansioista niillä saadaan kuvattua kudosten verenkiertoa 

ja aineenvaihduntaa, lääkeaineiden jakautumista kudoksissa sekä välittäjäaineita ja reseptoreita. 

PET-tutkimuksien ansioista voidaan selvittää aivojen hapenkulutuksen, verenkierron, energia-aineen-

vaihdunnan ja välittäjäaine-reseptorisysteemien toimintaa. Muutoksia voidaan havaita jo esimerkiksi 

aivojen toiminnassa sairauden alkuvaiheissa, jopa ennen kliinisiä oireita. (Korpela s.a., 239.) 

 

3.6 PET ja SPET 

 

PET tutkimusten määrä on kasvanut huimasti viime vuosina ja pitkään näyttikin siltä, että on vain 

ajan kysymys, milloin PET tutkimukset korvaavat perinteiset SPET tutkimukset kokonaan. SPET on 

kuitenkin pitänyt pintansa ja se omaa edelleen omat vahvuutensa PET tutkimuksiin nähden. Meneil-

lään onkin kilpajuoksu näiden kahden kuvantamistekniikan välillä, jossa lopputuloksesta huolimatta 

suurin voittaja tulee olemaan isotooppilääketiede. 

 

PET:n suurin valtti on ollut alusta asti herkkyys. Toisin kuin SPET laitteessa, PET laite ei tarvitse sel-

keän kuvan muodostukseen lainkaan kollimaattoreita. Tämä tarkoittaa sitä, että PET laite pystyy 

hyödyntämään paljon suuremman määrän radiolääkkeen emittoivia gammakvantteja kuin SPET, 

jossa ainoastaan juuri oikeassa kulmassa kuvailmaisimelle saapuvat gammakvantit pääsevät kolli-

maattorin läpi. Tästä syystä SPET pystyy hyödyntämään vain n. 0.01% saaduista gammakvanteista, 

kun taas PET pystyy hyödyntämään n. 1%. Tämän ansiosta PET mahdollistaa tarkemman kuvan-

muodostuksen ja huomattavasti lyhyemmän kuvausajan. Suurempi herkkyys mahdollistaa tarkem-

pien staattisten kuvien lisäksi myös yksityiskohtaisempaa biologisten prosessien seuraamista dynaa-

misissa kuvauksissa. (Rahmim Zaidi 2008, 194-195.) 

 

SPET on siis herkkyydessään auttamatta PET:a jäljessä, mutta sen minkä SPET häviää nopeudessa, 

se korvaa kestävyydellä. SPET:ssa käytettävät isotoopit omaavat huomattavasti suuremman puoliin-

tumisajan kuin PET:ssa käytettävät. Tämä mahdollistaa biologisten prosessien tarkkailun tunteja tai 
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jopa päiviä merkkiaineen annon jälkeen. PET:ssa käytettävien isotooppien lyhyet puoliintumisajat 

vaativat myös aina laitteen sijoittamista lähelle syklotronia, sillä esimerkiksi hapen O-15 puoliintu-

misaika on vain 123 sekuntia, mikä käytännössä vaatii suoran yhteyden syklotronin ja kuvaushuo-

neen välille. Lisäksi, vaikka SPET tutkimuksissa käytettävät kollimaattorit pienentävät herkkyyttä, ne 

mahdollistavat suuremman resoluution. Tästä esimerkkinä on pinhole –kollimaattori, joka kartiomai-

sen muotonsa ansiosta kerää gammakvantteja todella pienistä kohteista, muodostaen kuitenkin suu-

ren kuvan. Kollimaattorien kehittämismahdollisuudet ovatkin yksi tulevaisuuden valtti kilpailussa 

PET:n kanssa. (Rahmim Zaidi 2008, 194-195.) 

 

SPET ja PET omaavat siis omat vahvuutensa, mutta heikkoudetkin nähdään enemmin mahdollisuuk-

sina, kuin rajoitteina. PET:ssa käytettävät isotoopit omaavat lyhyemmän puoliintumisajan, mutta 

tätä voidaan hyödyntää antamalla potilaille suurempia annoksia, mikä edelleen parantaa herkkyyttä, 

mutta lyhyemmästä puoliintumisajasta johtuen ei kasvata potilaan saamaa säteilyannosta. SPET –

tutkimuksissa käytettävä kollimaattoritekniikka hidastaa tutkimusta, mutta se mahdollistaa useam-

pien eri energisten merkkiaineiden käyttämisen samanaikaisesti. Tämä lyhentää tutkimuksen koko-

naisaikaa ja se ei PET:ssa ole mahdollista, koska se vaatii toimiakseen vain tasan 511keV:n gam-

makvantteja. Molemmat kuvaustekniikat ja käyttötarkoitukset omaavat valtavat kehittämismahdolli-

suudet ja tulevatkin olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi osa lääketieteellisissä tutkimuksissa. 

(Rahmim Zaidi 2008, 194-195.)  
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4 YLEISIMMÄT ISOTOOPPITUTKIMUKSET 

 

4.1    Luuston gammakuvaus 

  

Säteilyturvakeskuksen (STUK 2014, 9-10.) tekemän tutkimuksen mukaan luuston gammakuvaus oli 

vuonna 2012 kaikista yleisin isotooppitutkimus Suomessa ja niiden osuus oli 32,6 % kaikista isotoop-

pitutkimuksista. Tutkimus suoritetaan gammakameralla eli SPECT tai tarpeen mukaan SPECT-CT 

hybridilaitteella. Luuston gammakuvauksen indikaatioita eli käyttöaiheita on useita, mutta ne voi-

daan jakaa karkeasti kolmeen päähaaraan: tietyn luustosairaus epäilyn varmistaminen tai pois sulke-

minen, epämääräisten luusto-oireiden syyn selvittäminen sekä luuston metabolisen tilanteen arvioi-

minen ennen uuden radionuklidihoidon aloittamista. Yleisimpiä luustosairausepäilyjä ovat mm. rinta- 

sekä eturauhassyövän usein luuston lähettämät etäpesäkkeet, reumaattiset- tai muut luustoon koh-

distuvat niveltulehdukset sekä ortopediset tai trauman seurauksena syntyneet tulehdukset ja murtu-

mat. Epämääräisiä luusto-oireita voidaan selvittää isotooppitutkimuksella, mikäli kyseessä on 

subakuutti tai krooninen kiputila luustossa, johon ei löydy selittävää tekijää kliinisissä tai radiologi-

sissa tutkimuksissa. Ennen uutta alkavaa radionuklidihoitoa tehtävää kontrollikuvausta voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi kivuliaiden luustometastaasien palliatiivista hoitoa aloitettaessa.  (NucMed 2018, 

Bone Imaging.) 

  

Luuston gammakuvauksessa käytettävä radiolääke on fosfaattiin tai difosfaattiin sidottua 

teknetiumia eli 99mTc. Tällainen fosfaattiyhdiste sitoutuu tehokkaasti luustoon, mutta huonosti peh-

mytkudokseen, minkä ansiosta 4 tuntia radiolääkeinjektion jälkeen noin 60% yhdisteestä on kerty-

nyt luustoon, 34% on poistunut virtsan mukana pois ja vain 6% on jäljellä verenkierrossa. Luustoon 

kertyvän radiolääkkeen maksimimäärä saavutetaan jo tunnissa, mutta ympäröivän pehmytkudoksen 

aktiivisuuden poistumisen optimimäärä saavutetaan 2-3 tunnin jälkeen pistoksesta. Tästä syystä var-

sinainen tutkimus ajoitetaan n. 3 tunnin päähän radiolääkeinjektiosta. Luustossa radiolääke jakaan-

tuu verisuonituksen ja luuston uudelleenmuodostuksen mukaan. Useimmissa patologisissa luustoti-

loissa kuten tulehduksissa, traumoissa tai syövissä yhteinen tekijä on sairaan luun verisuonituksen ja 

luun uudelleenmuodostuksen lisääntyminen, johon merkkiainetta kertyy eri tavalla kuin terveeseen 

luuhun. Tämän avulla patologisen muutoksen sijainti pystytään kohdentamaan. (NucMed 2018, 

Bone Imaging.) 

  

4.2   Sydämen isotooppitutkimukset 

  

Sydämen isotooppikuvauksista yleisimpiä tutkimuksia ovat sydänlihaksen perfuusion, sydämen oiko-

virtauksen sekä sydämen ejektiofraktion tutkimukset. Ejektiofraktion mittauksessa tutkitaan sydä-

men iskutilavuutta, eli kuinka suuren osan kammioon täyttyvästä verestä sydän pumppaa eteenpäin 

yhdellä supistuksella. Sydämen oikovirtaustutkimuksessa seurataan veren mahdollista takaisinvir-

tausta sydämen seinämien läpi vasemmalta puolelta oikealle, eli valtimopuolelta laskimopuolelle. 

Sydäntutkimuksista yleisin on kuitenkin sydänlihaksen perfuusiotutkimus, jossa tutkitaan sydänlihak-

sen verenkierron riittävyyttä. Perfuusiotutkimus voidaan suorittaa itsenäisenä tutkimuksena tai yh-

dessä kliinisen rasituskokeen kanssa rintakipupotilaiden mahdollisen sepelvaltimotaudin selvittä-

miseksi. (NucMed 2018, Cardiovascular.) 
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Verenkiertoelimistön tutkimuksissa käytetään yleisesti ottaen kahta eri isotooppia: talliumia, jota voi-

daan käyttää sydänlihasperfuusiossa, sekä teknetiumia, joka tutkimuksesta riippuen eri kantaja-ai-

neeseen leimattuna soveltuu niin sydänlihasperfuusion, sydämen oikovirtauksen kuin ejektiofraktion-

kin tutkimiseen. Kaikissa tutkimuksissa radiolääke annostellaan laskimoon injektiona ja aktiivisuus 

mitataan gammakameralla. Sydämen oikovirtauksen ja ejektiofraktion tutkimuksissa radiolääke an-

netaan potilaalle tutkimuspöydällä ja kuvaus suoritetaan välittömästi radiolääkkeen annon jälkeen. 

Sydänlihasperfuusiotutkimuksessa potilaalle annetaan radiolääkettä tarpeen mukaan kahdesti. En-

simmäinen annos annetaan kliinisen rasituskokeen loppuvaiheessa ja potilas siirtyy kuvaukseen rasi-

tuskokeen päätyttyä. Mikäli rasituskokeen jälkeisessä kuvauksessa ilmenee normaalista poikkeavia 

löydöksiä, uusitaan kuvaus ilman rasitusta n. 3h kuluttua ensimmäisestä kuvauksesta, jolloin potilas 

saa uuden annoksen radiolääkettä. Mikäli rasituskokeen jälkeinen kuvaus ei paljasta normaalista 

poikkeavia löydöksiä, ei toista kuvausta tarvita. (NucMed 2018, Cardiovascular.) 

  

4.3  Kasvainten isotooppitutkimukset 

  

Isotooppikuvantaminen soveltuu erinomaisesti kasvainten tai niiden lähettämien etäpesäkkeiden pai-

kantamiseen. Pahanlaatuisille syöpäkasvaimille on ominaista korostunut sokeriaineenvaihdunta ja 

tätä voidaan hyödyntää monin tavoin kasvaimia tutkiessa. Injektoimalla potilaan laskimoon glukoo-

sia sisältävää radioaktiivisella aineella leimattua merkkiainetta, saadaan aikaan pahanlaatuisiin syö-

päkasvaimiin hakeutuva radiolääke, joka pystytään paikantamaan PET -laitteella. Merkkiaineena käy-

tetään usein fluorin isotoopilla leimattua fluorodeoksiglukoosia. Kyseistä menetelmään voidaan käyt-

tää mm. syövän levinneisyyden arvioimiseen, beningin ja malignin kasvaimen erottamiseen, primää-

rikasvaimen paikantamiseen etäpesäkelöydöksen jälkeen ja syöpähoitojen vaikutuksen seuraami-

seen. Parhaimman tuloksen saamiseksi potilas ei saa syödä tai juoda muuta kuin vettä 4 tuntia en-

nen tutkimusta, eikä harrastaa raskasta liikuntaa vähintään 6 tuntia ennen tutkimusta. (NucMed 

2018, Oncology.) 

  

4.4  Aivojen dopamiinireseptoreiden gammakuvaus 

  

Aivojen isotooppitutkimuksista kaikista yleisin on dopamiinireseptoreiden gammakuvaus. Kyseistä 

tutkimusta käytetään Parkinsonin taudin varhaisessa diagnosoinnissa tai sen erottamisessa muista 

vapinaa aiheuttavista sairauksista. Tutkimus suoritetaan useimmin käyttämällä välittäjäaineeseen 

sidottua radioaktiivista jodia, joka annostellaan injektiona laskimoon. Parkinsonin tauti vähentää do-

pamiinisoluja, joka puolestaan johtaa dopamiinin kuljetusproteiinien vähenemiseen. Nämä proteiinit 

vastaavat dopamiinin takaisinotosta presynaptiseen soluun ja näihin radiolääke sitoutuu. Tämän an-

siosta kuljettajaproteiinien määrää voidaan tutkia ja huomata mikäli ne ovat vähentyneet. Kuvaus 

suoritetaan 3-6 tunnin päästä radiolääkeinjektiosta ja ennen radiolääkkeen antoa potilaalle annetaan 

kilpirauhasia suojaava lääke estämään jodin sitoutuminen kilpirauhaseen. (NucMed 2018, Presynap-

tic Dopaminergic transporters.) 
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4.5  Munuaisten gammakuvaus 

  

Munuaisten gammakuvausta käytetään yleisen munuaistoiminnan ja sitä haittaavien tekijöiden, ku-

ten tukosten tai renovaskulaarisen hypertension selvittämiseen. Tutkimuksessa käytetään radioaktii-

visena aineena teknetiumia, joka sidotaan nopeasti virtsan mukana poistuvaan välittäjäaineeseen. 

(NucMed 2018, Nephro-Urinary.) Tutkimus toteutetaan antamalla potilaalle radiolääkeinjektio laski-

moon, jonka jälkeen virtsan eritystä seurataan gammakameralla 20-30 minuutin ajan. Tarpeen mu-

kaan virtsan eritystä voidaan tehostaa laskimoon annettavalla diureetilla. Tutkimuksen avulla saa-

daan tietoa munuaisten koosta, sijainnista, toiminnasta sekä tyhjenemisestä. (HUS 2018.) 

  

4.6  Keuhkojen gammakuvaus 

  

Yleisimmät hengityselimistön isotooppitutkimukset ovat keuhkojen ventilaatio- sekä perfuusiotutki-

mus. Tutkimuksien tarkoituksena on selvittää keuhkojen verenkiertoon liittyvien ongelmien syytä ja 

sen laajuutta. Yleisin indikaatio kyseiselle tutkimukselle on mahdollisen keuhkoveritulpan diagno-

sointi ja sen seuranta. Ventilaatiotutkimuksessa tarkastellaan keuhkojen ilmanvaihtoa ja per-

fuusiotutkimuksessa keuhkojen verenkiertoa. Molemmissa tutkimuksessa radioaktiivinen aine on 

teknetium, mutta antotapa on erillainen. Keuhkojen ilmanvaihtoa tutkittaessa potilaan tulee hengit-

tää kaasumaista tutkimusainetta, kun taas verenkiertoa tarkkailtaessa radiolääkettä annetaan injek-

tiona suoraan laskimoon. Kyseiset tutkimukset tehdään lähes poikkeuksetta yhdessä, sillä ne täyden-

tävät toisiaan ja niitä vertailemalla saadaan paras tutkimustulos. Kuvaukset suoritetaan aina välittö-

mästi radiolääkkeen annon jälkeen. (NucMed 2018, Respiratory.) 

 

4.7 Vartijaimusolmukkeen gammakuvaus 

 

Vartijaimusolmukeella tarkoitetaan ensimmäistä imusolmuketta matkalla kasvaimesta imunesteen 

kertymäalueelle, joka on rintasyöpäpotilailla tavallisimmin kainalossa (Mustonen ja Vanninen 2001). 

Vartijaimusolmukkeen gammakuvausta käytetään pahanlaatuisten kasvainten paikantamisen yhtey-

dessä ja siinä käytetään (99mTC) teknetiumia. Menetelmä on käytössä etenkin rintasyövässä ja mela-

nooman yhteydessä sekä penis- ja vulvakarsinooman yhteydessä. Melanoomassa injektio annetaan 

kasvaimen viereen. Mikäli kasvain on poistettu, injektio annetaan poistoarven molemmille puolille. 

Jos kyseessä on rintasyöpä tällöin lähettävän lääkärin on tärkeää kirjata lähetteeseen, kumpiko rinta 

on kyseessä ja tarkka injektiopaikka kellotaulun numerona. Injektio annetaan intrakutaanisti. Varti-

jaimusolmukkeet merkitään potilaan iholle tussilla. Melanoomassa ensimmäiset kuvaukset tehdään 

heti injektion jälkeen ja rintasyövässä 1 - 4 tunnin kuluttua injektiosta etu- ja sivusuunnista. Mela-

noomassa SPET-TT tehdään tarvittaessa ja muut lisäkuvat 1 - 2 tuntia injektiosta. Ihomerkintä suo-

ritetaan yhdestä tai useammasta suunnasta otetun kuvan perusteella, vartijaimusolmukkeen sijain-

nista riippuen. (HUS 2018.) 
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4.8  Radiojodihoito 

 

Radiojodihoidon (131I) kohteena ovat follikulaarisen tai papillaarisen karsinooman pesäkkeet kilpirau-

haspedissä, muualla elimistössä, tavallisimmin keuhkoissa ja luustossa tai läheisissä imusolmuk-

keissa. Leikkauksessa jäljelle jäänyt terve kilpirauhaskudos häviää hoidon seurauksena, jolloin poti-

lasta voidaan seurata seerumin tyreoglobuliinimääritysten avulla. Tyreoglobuliini on valkuaisaine, 

joka on pelkästään kilpirauhaskudoksesta lähtöisin oleva. Hoidon kohdentumista voidaan seurata 

radiojodihoidon jälkeen otettavasta gammakuvasta, jonka avulla pesäkkeiden sijainnista saadaan 

tarkka kolmiulotteinen käsitys. Kilpirauhassyövän radiojodihoidossa käytettäviä aktiivisuuksia ovat 

1,1 GBq (30 mCi) ja 3,7 GBq (100 mCi). (Mäenpää 2014, 573-574.)  

 

Hoidon aikana potilas on sairaalassa eristyshuoneessa, josta ei saa poistua, eivätkä vierailut ole sal-

littuja. Eristysaika on yhdestä viiteen päivää ja se riippuu potilaan saamasta hoitoannoksesta. Ennen 

131I -kapselin antoa potilaalle kerrotaan toimintaohjeet hoitojakson ajalle henkilökunnan säteilyan-

noksen minimoimiseksi. Potilaan ohjeistuksen jälkeen annetaan 131I -kapseli potilaalle suun kautta. 

Hoitoannoksen antamisen jälkeen potilaan ja henkilökunnan välinen kommunikointi tapahtuu puheli-

men välityksellä. Tarvikkeet, ruoka ja lääkkeet annetaan huoneessa olevan läpiantokaapin kautta. 

(Salonen, Helle ja Suomalainen 2014, 1–2.) Kun potilaassa jäljellä oleva 131I:n aktiivisuus ei ylitä ar-

voa 800 MBq hoidon jälkeen, voidaan potilas kotiuttaa hänen saatuaan toimintaohjeet. (STUK 2014, 

6). 
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5 SÄTEILYSUOJELU 

 

Säteilytyö on työtä, jossa työntekijän säteilyaltistus voi ylittää jonkin väestölle säädetyistä annosra-

joista. Väestön efektiivinen annosraja yhden vuoden aikana on 1 mSv. Ekvivalenttiannosraja silmän 

mykiölle on 15 mSv/vuosi ja iholle 50 mSv/vuosi. (Stuklex 2014.) Ennen työn aloittamista säteily-

työtä tekevät työntekijät on luokiteltava joko säteilytyöluokkaan A tai B. Työntekijät, joille työstä ai-

heutuva efektiivinen annos voi olla tai on suurempi kuin 6 mSv vuodessa tai silmän mykiön ekviva-

lenttiannos suurempi kuin 45 mSv vuodessa ja ihon, käsien ja jalkojen ekvivalenttiannos suurempi 

kuin 150 mSv vuodessa kuuluvat säteilytyöluokkaan A. Työhön liittyvä potentiaalinen altistus on 

otettava huomioon luokitusta tehtäessä. Säteilytyöluokkaan A kuuluu myös valvontaalueella pitkiä 

aikoja tai toistuvasti työskentelevä henkilö. Työntekijät, jotka eivät kuulu säteilytyöluokkaan A, kuu-

luvat säteilytyöluokkaan B. Täysi-ikäisten opiskelijoiden sekä harjoittelijoiden työolot ja suojelutoi-

menpiteet on järjestettävä samalla tavoin kuin säteilytyöluokan A ja B työntekijöiden ja heille myös 

sovelletaan säteilytyötä tekevien työntekijöiden annosrajoja. (Stuklex 2009.) 

 

Toiminnan harjoittajan tulee huolehtia säteilysuojelun yleisiä perusteita käsittelevän koulutuksen an-

tamisesta säteilytyötä tekeville työntekijöille, harjoittelijoille sekä opiskelijoille ja heidät on opastet-

tava turvalliseen työskentelyyn. Heille on myös annettava toimintaohjeet poikkeavien tapahtumien 

varalta. Säteilytyötä tekeville työntekijöille on säteilytyöluokan määrityksen lisäksi järjestettävä an-

nostarkkailu, esimerkiksi käyttämällä henkilökohtaista annosmittaria. Työntekijälle säteilytyöstä ai-

heutuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa viiden vuoden 

aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 mSv. Ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa silmän my-

kiössä 150 mSv vuodessa eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 

mSv vuodessa. (Stuklex 2009; 2014.) 

 

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaa aina toiminnanharjoittaja. Säteilyn käytön on täytettävä oi-

keutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet. Toiminta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 

työntekijöiden ja väestön säteilyaltistus pidetään optimointiperiaatteen mukaisesti niin pienenä kuin 

käytännöllisin toimenpitein on mahdollista eikä aiemmin mainittuja annosrajoituksia ylitetä. Optimoi-

taessa suojelua tietyn lähteen aiheuttamalta säteilyltä, käytetään annosrajoituksia ylärajana. Annos-

rajoituksilla varmistetaan myös, etteivät kaikista toiminnoista yhteensä aiheutuvat säteilyannokset 

ylitä säteilyasetuksessa säädettyjä annosrajoja. (Stuklex 2009; 2016.) 

 

Oikeutusperiaate tarkoittaa, että säteilyn käytön on oltava aina oikeutettua, niin että säteilylle altis-

tavasta tutkimuksesta odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä haitta. 

Yksilönsuojaperiaatteella tarkoitetaan, että yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää vahvistettuja enim-

mäisarvoja, annosrajoja. Tämä koskee muuanmuassa säteilytyöntekijää, kiinnipitäjää ja sikiötä, ei 

itse potilasta (Oikarinen ym. 2015, 5; STUK). 

 

Säteilysuojelun optimoimiseksi työperäinen altistus ja väestön altistus ionisoivalle säteilylle on pidet-

tävä niin vähäisenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista sekä lääketieteellinen altistus 
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on rajoitettava välttämättömään tarkoitetun tutkimus- tai hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimen-

piteen suorittamiseksi (Säteilylaki 2018/859, § 6). 

 

Isotooppitutkimuksissa potilas saa radioaktiivisella isotoopilla leimattua radiolääkettä, joko suun 

kautta annosteltuna, hengitettynä tai ruiskutettuna verenkiertoon. Yhdestä isotooppitutkimuksesta 

keskimääräinen potilaan saama sädeannos on 4,2 mSv. Säteilystä (röntgentutkimukset, sisäilman 

radon, jne.) aiheutuva keskimääräinen annos vuodessa suomalaiselle on 3,2 mSv (STUK 2016). Ra-

diolääke jakautuu aineenvaihdunnan avulla kehoon, hakeutuu tutkittavaan kohteeseen ja aiheuttaa 

sisäisenä säteilynä säteilyannoksen eri elimiin. Säteilyrasitus kohdistuu koko kehoon, jolloin kriittinen 

elin ei aina ole tutkittava elin. Kriittisellä elimellä tarkoitetaan elintä, joka saa suurimman säteilyan-

noksen tutkimuksessa. Isotooppitutkimuksissa koko keho on säteilyn alaisena, kunnes radioaktiivi-

nen aine poistuu kokonaan elimistöstä. Potilaan saamaan sädeannokseen vaikuttavat käytetty radio-

aktiivinen isotooppi, isotoopin puoliintumisaika, säteilyn laatu sekä käytetyn annoksen suuruus. Myös 

radiolääkkeen kemiallinen muoto, biologinen käyttäytyminen, kertyminen eri elimiin, erittyminen 

sekä mahdollisesti käytetty farmakologinen suojaus vaikuttavat säteilyannokseen. Potilaan käyttäyty-

minen voi vaikuttaa myös sädeannokseen. Tutkittavan runsas nesteytys ja rakon tyhjennys joudutta-

vat radiolääkkeen poistumista kehosta. Potilaan geometria sekä koko vaikuttavat myös olennaisesti 

radiolääkkeen jakautumiseen elimistössä. (Suomen röntgenhoitajaliitto ry 2006, 30.) 

 

Isotooppityössä säteilyltä suojautuminen vaatii ymmärryksen siitä, että toisin kuin radiologisessa 

kuvantamisessa, isotooppitutkimuksissa esiintyvä säteily jakautuu useisiin eri säteilylajeihin. Siinä 

missä radiologinen kuvantaminen perustuu vain röntgensäteilyn käyttöön, isotooppitutkimuksissa 

esiintyvä säteily voi olla joko alfa-, beeta- tai gammasäteilyä. (STUK 2015.) 

 

Radioaktiivisen ytimen purkautuessa ydin lähettää sekä gammasäteilyä, että hiukkassäteilyä. Hiuk-

kassäteily jakautuu Alfa- ja beetasäteilyyn. Alfahiukkanen muodostuu aina kahdesta protonista ja 

kahdesta neutronista, kun taas beetahiukkaset voivat olla joko elektroneja tai positroneja. Hiukkaset 

ovat huomattavasti gammasäteilyä raskaampia ja täten ionisoivempia, mutta niiden kantama on 

huommattavasti lyhyempi. Alfahiukkaset ovat beetahiukkasia raskaampia ja ne eivät kykene läpäise-

mään ihoa tai edes paperin palasta, mutta elimistöön päästyään, esimerkiksi hengitettynä, ovat ää-

rimmäisen vaarallisia. Beetahiukkasen kantama on niin ikään gammasäteilyyn verrattuna lyhyt, 

mutta kuitenkin selkeästi alfahiukkasta pidempi. Beetasäteily pystyy tunkeutumaan ihon läpi ja on 

täten elimistöön pääsyn lisäksi vaarallista myös ihokontaktissa. Gammasäteily ei ole hiukkassäteilyä, 

vaan korkeaenergistä sähkömagneettista säteilyä ja se on erittäin läpitunkevaa. Gammasäteily ei ole 

yhtä ionisoivaa kuin hiukkassäteily, mutta sen pysäyttämiseksi tarvitaan paksu kerros betonia, te-

rästä tai lyijyä. (STUK 2015.) 
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5.1 Työntekijän säteilysuojelu 

 

Kuten kaikissa radiologissa tutkimuksissa, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, myös isotooppitutki-

muksissa työskentelevän henkilön tulee noudattaa säteilyturvallisuuden käytäntöjä oman säteilyan-

noksen pienentämiseksi, joihin kuuluvat optimaalinen ajan käyttö potilaan lähellä, etäisyys sekä sä-

teilysuojainten käyttö. Säteilylähteen tai säteilevän potilaan lähellä tulisi olla mahdollisimman lyhyen 

aikaa. Kaksinkertaistamalla etäisyyden säteilynlähteeseen, esimerkiksi metristä kahteen metriin sä-

teilyn määrä vaimenee neljännekseen alkuperäiseltä metrin etäisyydeltä. Radioaktiivisen merkkiai-

neen suojaaminen lyijysuojilla on myös hyvin tärkeää tutkimuksen valmistelussa sekä annettaessa 

potilalle. Potilaan virtsa, veri sekä muut eritteet voivat olla radioaktiivisia tunteja ja jopa päiviä tutki-

muksen tekemisen jälkeen. Kuitenkin normaaleilla varotoimilla infektioilta suojautumiseen työntekijä 

voi suojata itseään näiltä. (Fahey, Goodkind, Treves ja Grant 2016, 9-10.)  

 

Radioaktiivisia merkkiaineita käsiteltäessä tulisi lyijysuojia käyttää myös ruiskuissa. Teknetiumia 

(99mTc) käsiteltäessä ruiskun suojaksi riittää yleensä 2mm volframia tai lyijyä. Fluoria (18F) käytettä-

essä volframi- tai lyijysuojien paksuus tulisi olla 5mm tai mielellään jopa 8mm. Yttriumille (90Y) paras 

suoja on 5mm paksuinen volframisuoja. Tutkimusten mukaan volframi on paras suoja korkean ener-

gian beetasäteilijöillä, kuten gallium (68Ga) sekä jodi (124I), koska se pysäyttää positronit sekä vai-

mentaa gamma- sekä jarrutussäteilyä eli bremsstrahlungia. Ruiskun suojus ei kuitenkaan tarjoa suo-

jaa ruiskun pohjan lähellä. (Kemerink, Vanhavere, Barth ja Mottaghy 2011, 531.) 

 

5.2 Potilaan säteilysuojelu 

 

Työntekijän perehdyttäminen työpisteeseen ja sen eri kuvantamislaitteisiin on säteilyaltistuksen opti-

moinnin ensimmäinen vaihe. Myös pitkäaikaistyöntekijöiden tulisi perehtyä uudelleen laitteisiin ja 

ohjeisiin aika ajoin. Suunnitellessaan kuvantamistutkimuksen toteuttamista potilaalle, tutustuu rönt-

genhoitaja lähetteeseen ja mahdollisiin aikaisempiin kuvauksiin. Aikaisemmin mahdollisesti tehtyjä 

kuvausvirheitä voidaan välttää kyseisten asiakirjojen huolellisella tarkastelulla. Lähetteestä röntgen-

hoitaja saa tietoa kuvaustavan ja -välineiden valintaan, joihin saattaa vaikuttaa esimerkiksi normaa-

lia suurempi proteesi. Myös potilaan yleiskunto ja jotkin sairaudet ovat tärkeää tietoa kuvausarvoja 

valittaessa. Säteilyaltistuksen optimoinnissa potilaan identifiointi on tärkeä asia. Mikäli potilas on fer-

tiilissä iässä oleva naishenkilö, raskauden mahdollisuuden kysyminen on osa optimointia ja röntgen-

hoitajan tehtävä. Jos potilas on raskaana, tulee harkita uudelleen tutkimuksen oikeutus ja minimoida 

sikiölle aiheutuva säteilyannos. Kuvaustilanteessa optimoinnin keinoja on useita erilaisia. Huolellisella 

potilaan ohjauksella varmistetaan potilaan ja röntgenhoitajan hyvä yhteistyö tutkimuksen aikana. 

Käyttämällä erilaisia tukia ja fixaatiovälineitä varmistetaan kuvaskohteen liikkumattomuus ja kuvaus-

asennon pysyminen samana. (Aakula 2005, 15.) 

 

Ennen toimenpiteen suorittamista, suorittavan yksikön on varmistettava, että potilas on saanut toi-

menpiteestä asianmukaista tietoa, potilaalla on asianmukainen lähete tutkimukseen ja säteilysuo-

jauksesta ja -turvallisuudesta on varmistuttu. Ennen lääkkeen antamista potilaalle on radioaktiivisen 

lääkkeen aktiivisuus mitattava aktiivisuusmittarilla. Tutkimuksia valittaessa tulee mahdollisuuksien 
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mukaan valita sellainen radioaktiivinen lääke sekä tutkimuslaite, josta potilaalle aiheutuva säteilyan-

nos on pienin mahdollinen. Isotooppitutkimuksessa ja -hoidossa potilaan säteilyaltistuksen pienentä-

miseksi käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi radioaktiivisen aineen erittymisen nopeuttaminen sekä 

merkkiaineen kertymisen estäminen elimeen, joka ei ole tutkimuksen kohteena. Potilaan säteilysuo-

jelun tärkeimpiä asioita on, että oikea potilas saa oikeaa radioaktiivista lääkettä oikean määrän, ja 

nämä tiedot tulee kirjata myös toimintajärjestelmäasiakirjoihin. Virheellisen annostelun sattuessa 

asiakirjoista on löydyttävä kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä potilaan säteilyaltistuksen pie-

nentämiseksi. (STUK 2013, 4-5.) 

 

Isotooppitutkimus on optimoitava siten, että tutkittavalle aiheutuva säteilyaltistus on mahdollisim-

man pieni ja tutkimukselle asetettu tavoite täyttyy. Tämä edellyttää, että käytössä olevat laitteet 

soveltuvat tutkimukseen ja ovat hyvässä kunnossa, säteilyn käyttöön osallistuva henkilöstö on kou-

lutettu ja henkilöstölle asetetut pätevyysvaatimukset täyttyvät, kuvanlaatu on riittävä luotettavan 

diagnoosin tekemiseen ja tutkimusmenetelmät on optimoitu. Isotooppihoidoissa säteilyannos on 

suunniteltava potilaskohtaisesti siten, että annos hoidettavassa elimessä tai kudoksessa on riittävä 

toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Samalla kohdealueen ulkopuolisiin kudoksiin kohdistuvan 

säteilyaltistuksen on oltava mahdollisimman pieni. Isotooppihoitoa saaneet potilaat tulee sijoittaa 

sairaalassa siten, että vierailijoille, muille potilaille ja työntekijöille aiheutuvat säteilyannokset pysyisi-

vät mahdollisimman matalina. Eristetyn potilashuoneen ovella on oltava säteilyvaaraa osoittava 

merkki. Potilaan siirtyessä toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan tulee toimintaohjeet säteilyaltistuk-

sen rajoittamiseksi antaa potilaan kanssa tekemisissä oleville henkilöille. (STUK 2013, 4-7.) 

 

5.3 Potilaan omaisten sekä muiden ihmisten säteilysuojelu 

 

Radioaktiivista ainetta saanut potilas, voidaan hoitaa avohoidossa, kun perheenjäsenille ja muille 

ihmisille aiheutuva säteilyaltistus jää vähäiseksi potilaassa jäljellä olevasta aktiivisuudesta. Mikäli po-

tilaan perheenjäsenten, läheisten ja muiden ihmisten annosrajoitusten ylittyminen on mahdollista, 

potilaan on jäätävä sairaalaan, kunnes potilaassa jäljellä oleva aktiivisuus on vähentynyt riittävästi. 

Esimerkiksi pitkän matka-ajan vuoksi, tai jos kotona on pieniä lapsia. Isotooppihoitoa saaneelle poti-

laalle tai hänestä huolta pitävälle henkilölle on annettava toimintaohjeet ennen potilaan kotiutta-

mista potilaan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden säteilyaltistuksen rajoittamiseksi, mikäli on 

syytä epäillä, että taulukossa (Taulukko 1.) esitetyt annosrajoitukset voivat ylittyä. Potilaan elämän-

tilanne tulee huomioida yksilöllisesti ohjeita annettaessa, kuten esimerkiksi asumis- ja työolosuhteet. 

Ohjeet tulee antaa suullisesti ja kirjallisesti sekä sellaisessa muodossa, että potilas ymmärtää ne. 

Ohjeiden noudattamisen tärkeyttä tulee painottaa ja potilastietoihin tulee merkitä ohjeiden antami-

sesta. (STUK 2013, 5-7.) 

 

Toimintaohjeiden noudattamisaika riippuu potilaassa jäljellä olevasta aktiivisuudesta ja sen aiheutta-

masta annosnopeudesta. Mikäli potilas on menossa ulkomaille välittömästi isotooppihoidon jälkeen, 

tulee hänelle antaa hoidosta todistus (mieluiten englanninkielisenä), koska valtakunnan rajalla voi-

daan tehdä säteilymittauksia. Yleensä isotooppitutkimuksessa potilaalle annettavan radioaktiivisen 

lääkkeen aktiivisuus on niin pieni, että potilaan käyttäytymistä koskevat rajoitukset tai varotoimet 
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eivät ole tarpeellisia. Toimintaohjeet potilaan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden säteilyaltistuk-

sen rajoittamiseksi eivät yleensä myöskään ole tarpeen isotooppitutkimuksen jälkeen. Poikkeuksena 

on kuitenkin isotooppitutkimus, jossa potilaalle annetaan 30 MBq tai enemmän 131I:tä, tai jos on 

syytä epäillä, että taulukossa (Taulukko 1.) esitetyt annosrajoitukset voivat ylittyä. (STUK 2013, 5-

7.) 

 

 

TAULUKKO 1. Potilaan omaisten ja läheisten annosrajoitukset (STUK 2013, 6.) 

  

Lapset (myös syntymättömät lapset) 1 mSv/hoito 

Aikuiset (alle 60-vuotiaat) 3 mSv/hoito 

Aikuiset (60-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 15 mSv/hoito 

Muut ihmiset (väestö) 0,3 mSv/hoito 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

6.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Toteutimme opinnäytetyömme kehittämistyönä KYS:n isotooppilääketieteen yksikölle, jossa oli ha-

vaittu tarve röntgenhoitajaopiskelijoille suunnatusta perehdytysoppaasta isotooppitutkimusten har-

joittelujaksolle. Kettusen (2009, 17-19) mukaan yritysten sisäiset kehitysprojektit ovat yleisesti käy-

tössä, kun tavoitteena on viedä kehitysidea tasolle, jossa sen voidaan katsoa kehittäneen yrityksen 

toimintaa joko sisäisesti tai ulkoisesti. Sisäiset kehitysprojektit voidaan jakaa täysin yrityksen omilla 

henkilöstöresursseilla toteutettaviin, sekä osittain tai lähes täysin ulkopuolisen avun voimin tehtäviin 

projekteihin. Opinnäytetyötä tehdessä toimimme ulkopuolisena apuna ja osallistuimme KYS:n iso-

tooppilääketieteen yksikön toiminnan kehittämiseen.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa röntgenhoitajaopiskelijoille perehdytysopas ammattitaitoa 

edistävän harjoittelun jaksolle Kuopion yliopistollisen sairaalan isotooppilääketieteen yksikköön. Pe-

rehdytysoppaan tavoitteena oli kehittää röntgenhoitajaopiskelijoiden perehdytystä ja tehdä siitä ta-

voitteellisempaa. Lisäksi perehdytysoppaan toivotaan auttavan röntgenhoitajaopiskelijoita tutustu-

maan isotooppilääketieteen yksikköön ja sen käytänteisiin. Perehdytysopasta voivat hyödyntää rönt-

genhoitajaopiskelijoiden lisäksi myös heitä ohjaavat röntgenhoitajat. Ohjaavana taustakysymyksenä 

opinnäytetyössämme oli: Mitkä ovat avainasiat isotooppiyksikön toiminnassa, joita tulisi perehdytyk-

sessä korostaa onnistuneen harjoittelujakson toteutumiseksi? 

 

6.2 Kehittämistyön eteneminen 

 

Projekti etenee vaiheittain, jotka seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. Usein joudutaan 

myös palaamaan hetkeksi edelliseen vaiheeseen. Projektin perusvaiheet ovat tarpeen tunnistaminen, 

määrittely, suunnittelu, toteutus ja projektin päättäminen. Koko prosessi alkaa ideasta tai havaitusta 

tarpeesta. Määrittelyvaiheessa arvioidaan projektin toteutuskelpoisuus, eli onko idea riittävän hyvä 

ja kannattava toteutettavaksi. (Kettunen 2009, 43.) 

 

Jos määrittelyvaiheen tulokset ovat kannustavia, voidaan siirtyä suunnitteluvaiheeseen, jossa edelli-

sen vaiheen tuloksia edelleen tarkennetaan ja tavoitteista aletaan muodostaa konkreettisia suunni-

telmia. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka olisi hyvä sisältää projektin 

aikataulu, projektiorganisaatio, riski- ja resurssianalyysit, työsuunnitelman sekä viestintä- ja doku-

mentointisuunnitelmat. Kettusen (2009, 44) mukaan valmiiden suunnitelmien pohjalta siirrytään to-

teutusvaiheeseen, jonka tulisi edetä projektisuunnitelman mukaisesti.  

 

Osaltamme projektin määrittelyvaihe alkoi 29.3.2018. Tällöin pidetyssä aloituspalaverissa tilaajan 

edustaja kertoi meille asiat, joita heidän näkemyksensä mukaan olisi hyvä opiskelijoiden suunnalta 

tulleiden toiveiden lisäksi korostaa perehdytysoppaassa. Esimerkiksi isotooppiyksikön säteilysuojelu-

asiat, Gamma- ja PET-laitteiden esittelyt sekä laitekohtaisesti yleisimmät tutkimukset olivat tilaajan 

puolelta käsiteltävien asioiden listalla. Tilaajan mukaan oli tarpeen myös käsitellä isotooppiyksikön 
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työpisteitä ja niissä tapahtuvia toimintoja. Materiaalin tuli sisältää isotooppiyksikön tärkeimmät toi-

mintaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat selkeässä ja yksiselitteisessä muodossa opiskelijoiden tar-

peita painottaen. Isotooppiyksikössä oli jo entuudestaan olemassa harjoitteluun tuleville opiskelijoille 

räätälöity kirje, joka sisältää jonkin verran yksikön käytännön asioita ja hyödynsimme tätä myös 

omassa työssämme. Aloituspalaverissa olimme yksimielisiä siitä, että taskuun sopiva A5 kokoinen 

perehdytysopas, jossa olisi myös perehdytettävien kohteiden ”checklist” sekä tyhjiä sivuja omia 

muistiinpanoja varten, toimisi tarkoituksessaan hyvin. 

 

Meidän opinnäytetyömme tapauksessa suunnitteluvaiheeseen kuului isotooppilääketieteen teoriaan 

perehtymistä sekä oman työskentelyn aikatauluttamista. Tavoitteenamme oli etsiä materiaalia ylei-

simmistä isotooppitutkimuksista ja niihin liittyvistä radiolääkkeistä sekä selvittää Kuopion yliopistolli-

sen sairaalan isotooppiyksikön yleiset käytänteet. Tietokantoina tiedon etsinnässä käytimme Medic, 

PubMed sekä ScienceDirect -tietokantoja. Käyttämiämme hakusanoja olivat esimerkiksi radio nuclear 

medicine, inservice training, preceptorship, radionuclide imaging sekä nuclear medicine.  

 

Opinnäytetyömme toteutusvaiheessa kirjoitimme aiheeseemme liittyvät teoriaosiot, joiden pohjalta 

ryhdyimme koostamaan itse perehdytysoppaan sisältöjä ja ulkoasua. Toteutusvaiheen tuloksena 

syntyi suunnitelmassa kuvattu tuotos eli tässä tapauksessa harjoitteluun tuleville röntgenhoitajaopis-

kelijoille annettava paperinen perehdytysopas. Perehdytysopas löytyy tämän opinnäytetyöraportin 

lopusta (LIITE 1). Viimeisenä kehittämistyön vaiheena on projektin päättäminen. Tämä vaihe pitää 

sisällään loppuraportoinnin, projektiorganisaation purkamisen sekä projektin aikana syntyneiden jat-

koideoiden esille tuomisen. (Kettunen 2009, 45). Tämän opinnäytetyön tapauksessa projektin päät-

tämisvaiheeseen sisältyi perehdytysoppaan hyväksyttäminen työn tilaajalla, sekä opinnäytetyön esit-

tely Kuopion yliopistollisen sairaalan isotooppilääketieteen yksikössä. 
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Tieteellinen tutkimus voi olla luotettavaa, eettisesti hyväksyttävää ja tuloksiltaan uskottavaa vain, 

mikäli tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvän tieteellisen 

käytännön noudattaminen on ensisijaisesti jokaisen tutkijan ja tutkimusryhmän jäsenen omalla vas-

tuulla. Vastuu kuuluu myös koko tiedeyhteisölle: tutkimusryhmille ja niiden vastuullisille tutkijoille, 

tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johdolle sekä tutkimusyksiköiden johtajille. Tutkimusetiikan 

näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat, että tutkimuksessa noudate-

taan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimuksen 

tulosten arvioinnissa. Tutkimukseen tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja 

eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkijoiden tulee ottaa muiden 

tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon siten, että he kunnioittavat muiden 

tutkijoiden tekemää työtä viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän 

saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan. Tutkimus tulee suun-

nitella ja toteuttaa siten, että siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetet-

tujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu tutkimuksen teke-

mistä varten. (TENK 2012, 6-7.).  

 

Työmme oli kehittämistyö eikä siihen sisältynyt analysoitavan tutkimusaineiston keräämistä, eikä 

esimerkiksi ihmisiltä kerättävän salassapidettävän aineiston käsittelyä. Tästä syystä meidän ei myös-

kään tarvinnut ajatella tutkimusaineiston tietosuojaa eikä myöskään tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden yksityisyydensuojan toteutumista. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta meidän 

tuli kuitenkin huolehtia muun muassa lähdekritiikin keinoin hakeutumalla työtä tehdessämme aino-

astaan sellaisten tutkimustulosten äärelle, jotka on saatu ja esitetty eettisyyden ja luotettavuuden 

periaatteita kunnioittaen. Samoin meidän tuli omassa työssämme huolehtia siitä, että näihin tutki-

mustuloksiin viitatessamme teemme sen oikein ja asianmukaisessa hengessä. Tieto voi myös muut-

tua vuosien kuluessa, joten tuoreiden lähteiden käyttäminen on yleensä suotavaa. Myös alkuperäi-

sen lähteen käyttöä tulee suosia, koska tieto on voinut muuttua lainaus- ja tulkintaketjuissa. (Hirs-

järvi, Remes ja Sajavaara 2009, 113.) Tästä syystä meidänkin tuli omassa työskentelyssämme 

päästä tuoreimman saatavilla olevan tutkimustiedon pariin ja nimenomaan sen alkuperäiselle läh-

teelle.  

 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan epärehellistä ja epäeettistä toimintaa, joka 

vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja joka voi pahimmillaan myös mitätöidä sen tulokset. Hyvän tie-

teellisen käytännön loukkauksina arvioitavat teot voivat olla tahallisia tai huolimattomuudesta teh-

tyjä. Tällaisten rikkomusten määritteleminen yksityiskohtaisesti ja yksiselitteisesti on vaikeaa, mutta 

esimerkkien avulla voidaan kuitenkin luonnehtia, millainen toiminta on eettisesti vastuutonta. (TENK 

2012, 8). Tätä työtä tehdessämme meidän tuli käyttää harkintaa ja myöskin riittävästi aikaa aineis-

ton kokoamiseen, ettemme huolimattomuudesta johtuen olisi rikkoneet hyvän tieteellisen käytännön 

sääntöjä. 
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Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset voidaan jaotella kahteen kategoriaan, jotka ovat vilppi tie-

teellisessä toiminnassa sekä piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Vilppi ja piittaa-

mattomuus voivat ilmetä tutkimustulosten ja johtopäätösten esittämisessä sekä tutkimuksen suun-

nittelussa ja tekemisessä. Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja vilppi tieteellisessä 

toiminnassa ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaisia, voivat ne olla myös lainvastaisia tekoja. 

Vilppi jaotellaan neljään eri alakategoriaan, joita ovat: sepittäminen, havaintojen vääristely, plagi-

ointi ja anastaminen. Sepittämistä on esimerkiksi tekaistujen tulosten esittäminen tutkimusrapor-

tissa. Havaintojen vääristämisellä tarkoitetaan esimerkiksi havaintojen esittämistä niin, että havain-

toihin perustuva tulos vääristyy. Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista jonkun toisen julki-

tuoman tekstin tai sen osan esittämistä omana. Anastamisella tarkoitetaan esimerkiksi toisen henki-

lön tutkimustuloksen esittämistä omanaan. (TENK 2012, 8-9) 

 

Työssämme kiinnitimme paljon huomiota siihen, että työskentelymme oli hyvän tieteellisen käytän-

nön mukaista ja emme loukanneet sitä missään tilanteessa. Vältimme sepittämistä pohjaamalla 

kaikki esittämämme faktat tieteelliseen tietoon ja hyväksyttyihin lähdemateriaaleihin. Pyrimme myös 

välttämään havaintojen vääristämistä työstäessämme perehdytysopasta ja selvittäessämme siihen 

sisältyvän materiaalin tarpeellisuutta. Plagioinnin välttämisessä kiinnitimme erityisesti huomiota läh-

teiden oikeaan merkitsemiseen, jotta mahdollista vahingossa syntyvää plagiointiakaan ei päässyt 

syntymään. 

 

Työssään röntgenhoitaja sitoutuu sitä määrittelevään normistoon ja ammattikuntansa etiikkaan. Hän 

suorittaa tehtävänsä vastuullisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja korkeatasoisella ammattitaidolla. 

Röntgenhoitaja kuuluu huolehtia omalta osaltaan siitä, että säteilylle altistava toimenpide on oikeu-

tettu. Hän varmistaa omalla toiminnallaan, että hänen omansa, potilaan ja muiden henkilöiden 

saama säteilyannos muodostuu mahdollisimman pieneksi (ns. ALARA-periaate). Röntgenhoitaja tu-

lee varmistaa ennen toimenpidettä, että hän hallitsee tarvittavat menetelmät, laitteet ja välineet. 

Työssään hän käyttää tieteelliseen tietoon/kokemukseen perustuvia tarkoituksenmukaisia hoito- ja 

tutkimusmenetelmiä. Alan jatkuva kehittäminen vaatii koko työuran ajan oman osaamisen ja teknii-

kan kehittämistä, joten röntgenhoitajan tulee tarvittaessa informoida työnantajaansa omista koulu-

tustarpeistaan sekä käytössä olevan tekniikan mahdollisista puutteista ja kehittämistarpeista. Seu-

raamalla alan kirjallisuutta, opiskelemalla sekä osallistumalla koulutukseen ja tutkimustoimintaan 

röntgenhoitaja huolehtii omasta ammatillisesta kehittymisestään. Röntgenhoitajan tulee osallistua 

muiden myös röntgenhoitajien ja röntgenhoitajaopiskelijoiden opintojen ohjaukseen. (Suomen Rönt-

genhoitajaliitto ry 2000, 1-3.) 

 

Perehdytysopasta työstäessämme kiinnitimme paljon huomiota siihen, että kaikki säteilyturvalli-

suutta ja röntgenhoitajan työn normistoa sekä etiikkaa käsittelevä tieto oli mahdollisimman ajankoh-

taista ja tieteelliseen tietoon perustettua. Korostimme perehdytysoppaamme ohjeistuksen tekemistä 

siten, että se olisi mahdolisimman vastuullista, turvallista, taloudellista ja opiskelijan ammattitaitota-

soon suhteutettuna niin korkeatasoista kuin se on mahdollista. Pyrimme rakentamaan perehdytysop-

paan käyttämällä ohjenuorana röntgenhoitajan kolmea perusperiaatetta, eli oikeutusta, optimointia 

sekä yksilönsuojaa. 
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8 POHDINTA 

 

8.1 Opinnäytetyöprosessin ja tuotoksen arviointi 

 

Opinnäytetyön aihetta valitessamme tiesimme jo heti alussa, että haluamme tehdä käytännön lähei-

sen opinnäytetyön isotooppitutkimuksiin liittyen. Opettaja ehdotti meille kyseistä opinnäytetyön ai-

hetta ja kiinnostuksemme perehdytysoppaan tekemiseen liittyvästä opinnäytetyöstä heräsi heti. Vil-

kan ja Airaksisen (2003, 72-73) mukaan lähteiksi tulisi valita mahdollisimman tuoreita lähteitä. Läh-

teissä tulisi pyrkiä käyttämään myös ensisijaisia lähteitä, koska toissijaisen lähteen käyttäminen lisää 

tiedon muuttumisen mahdollisuutta. Yleisesti isotooppitutkimuksista löytyi paljon teoriatietoa sekä 

tutkimuksia, joita pystyimme hyödyntämään työssämme. Kuopion yliopistollisen sairaalaan sivuilta 

löytyi myös tutkimuskohtaisia potilasohjeita, joita pystyimme hyödyntämään. Isotooppitutkimuksista 

sekä perehdyttämisestä löytyi paljon tietoa suomenkielellä, joten englanninkielisten lähteiden käyttä-

minen työn tekemisessä jäi vähäisemmälle. Perehdytysoppaassa käytetyt kuvat olemme ottaneet 

itse Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa, tilaajamme suostumuksella. 

 

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa koimme eduksi käytännön työkokemuksen harjoittelujaksojen 

kautta. Teimme isotooppitutkimuksiin liittyviä harjoitteluita myös samaan aikaan opinnäytyötä teh-

dessä, mikä helpotti teoriatiedon kirjoittamista. Aihealueen rajaaminen, teoriatiedon kirjoittaminen, 

sekä oppimateriaalin suunnittelu ja laatiminen oli helpompaa työkokemuksen ansiosta. Koska tavoit-

teenamme oli tehdä perehdytysopas nimenomaan opiskelijoille, oli perehdytysoppaan sisältöä 

helppo miettiä työharjoitteluissa ollessa. Harjoittelujakson aikana pystyimme pohtimaan mitä oli-

simme halunneet tietää ehdottomasti ennen harjoittelun alkua ja mihin voisi perehtyä syvemmin 

vasta harjoittelussa. Näiden pohdintojen kautta lähdimme tuottamaan perehdytysmateriaalin sisäl-

töä. Omien oppimiskokemusten kautta tulimme myös siihen tulokseen, että kuvien kautta on hel-

pompi havainnollistaa asioita.  

 

Yhteistyö tilaajan sekä ohjaavan opettajan kanssa auttoi työn eri vaiheissa kehittämään työtä pa-

remmaksi sekä ratkaisemaan ongelmakohtia. Ongelmallisiksi osoittautuivat ajoittain kehittämistyön 

vaiheiden rajapinnat ja päätösten tekeminen siitä, milloin esimerkiksi riittävä teoriamäärä oli kus-

takin aiheesta käsitelty ja milloin oli aika siirtyä seuraaviin vaiheisiin.  Opinnäytetyötä tehdessämme 

asuimme kaikki suurimman osan ajasta eri paikkakunnilla, joka asetti omat haasteensa työskente-

lyyn. Yhteisen ajan löytäminen työn tekemiseen tuntui välillä todella haastavalta. Työn tekemisen 

osittainen jakaminen jokaiselle tekijälle omaan osioon helpotti työskentelyä eri paikkakunnilla. Jär-

jestimme myös viikoittain palavereita opinnäytetyöhön liittyen videopuheluiden avulla, jossa kä-

vimme läpi työn edistymistä ja aikataulussa pysymistä. Sähköpostin avulla pidimme yhteyttä tekijöi-

den lisäksi myös työn ohjaajaan sekä tilaajaan säännöllisesti. Työn suurimpana voimavarana oli teki-

jöiden keskinäinen yhteistyö, joka toimi erittäin hyvin koko prosessin ajan. Käytännön taidon sekä 

teoreettisen tiedon yhdistyminen näkyy tuotoksena syntyneessä perehdytysoppaassa.  

 

Tilaajan kanssa päädyimme ratkaisuun tehdä perehdytysoppaasta sähköisen version sekä sähköisen 

version pohjalta painetun perehdytysvihkon. Tarkoituksena on, että yksikkö lähettäisi harjoitteluun 
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tulevalle opiskelijalle sähköisen version hyvissä ajoin ennen harjoittelun aloittamista, jotta tulijalla 

olisi mahdollisuus perehtyä yksikön toimintaan perusteellisesti jo ennakkoon ja saisi näin paremmat 

lähtökohdat ammattitaitoa syventävän harjoittelujakson aloittamiselle. Perehdytysoppaan loppuun 

teimme myös niinsanotun check-listan, jonka avulla opiskelijan on määrä yhdessä harjoittelun ohjaa-

jan kanssa seurata harjoittelujakson etenemistä. Loppuun jätimme lisäksi muutamia tyhjä sivuja 

omia muistiinpanoja varten.  

 

Onnistuneen tuotoksen aikaansaamiseksi meiltä opinnäytetyön tekijöiltä edellytettiin tietyn asteista 

syventymistä saatavilla olevaan perehtymistä käsittelevään teoria- ja tutkimustietoon. Näin toimies-

samme meille selkiytyi tarkempi kuva siitä, kuinka suuri merkitys suunnitelmallisella ja optimaalisesti 

organisoidulla perehdytysprosessilla on työtehtävien oppimisen ohella myös työturvallisuudelle, työn 

tehokkuudelle, työhyvinvoinnille ja näin ollen työyhteisön ja koko organisaation toimintakyvylle.  

 

Edellytyksenä toimivalle perehdytyskäytännölle on, että prosessia myös kehitetään koko ajan vastaa-

maan jatkuvasti kehittyvän alan ja työelämän tarpeisiin. Yhtenä tärkeänä osana onnistuneessa pe-

rehdytyksessä on myös selkeä ja tarkoituksenmukainen perehdytysmateriaali, joka toimii oppimisen 

tukena ja jonka avulla portaittain etenevää prosessia on mahdollista yksilöllisesti seurata. Tämän 

opinnäytetyön tekemisen aikana ilmenneistä omien aikataulujemme sovittamiseen liittyvistä haas-

teista huolimatta meillä oli kuitenkin yhteinen tahtotila saada aikaiseksi tuotos, joka tulisi löytämään 

paikkansa KYS:n isotooppilääketieteen yksikön opiskelijanohjauksessa ja palvelisi tarkoituksessaan 

niin perehdyttäjiä kuin perehdytettäviäkin. 

 

Perehdytyksen rooli on työelämässä yleisesti tärkeä, mutta korostuneen tärkeä se on erityisesti ter-

veysalalla, koska opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyvät harjoittelujaksonsa tulevilla työpaikoil-

laan terveydenhoidon eri organisaatioissa. Tästä syystä sisäänajo työelämään on mahdollista aloittaa 

jo opiskeluvaiheessa. Isotooppilääketieteen työtehtäviin perehdytettävien röntgenhoitajien perehdy-

tysjakso on työelämässäkin tavanomaista pidempi modaliteetin omaleimaisuuden sekä poikkeavan 

säteilyturvallisuuden takia ja opintojen aikana tehty pohjatyö on varmasti kannattava sijoitus tulevai-

suutta ajatellen. Tähän väliin meidän opinnäytetyömmekin asettuu ja työtä tehdessämme koimme 

olleemme tärkeän tehtävän äärellä.  

 

Toteutimme perehdytysopasta yhteistyössä tilaajamme kanssa heidän toiveitaan sekä vaatimuksiaan 

huomioiden. Toimme myös omia näkemyksiämme esille, joten saimme tehtyä oppaasta kaikkia osa-

puolia tyydyttävän kokonaisuuden. Halusimme tehdä oppaasta mahdollisimman informatiivisen, 

mutta samalla mahdollisimman tiiviissä paketissa. Mielestämme onnistuimme perehdytysoppaan te-

kemisessä hyvin. Oppaasta tuli sellainen kuin tilaajamme toivoi, mutta siinä näkyy myös meidän 

oma kädenjälkemme. Halusimme oppaan olevan myös visuaalisesti selkeä, jossa onnistuimme mie-

lestämme hyvin valokuvien sekä ulkoasun kautta. Oppaan A5 koko samoin kuin pelkistetty ja selkeä 

visuaalinen ilme olivat lähtökohtinamme, kun aloimme suunnitella valmiin tekstin ja kuvien kanssa 

lopullisen oppaan taittoa. Taitto-ohjelmien käytöstä ei kenelläkään meistä ollut aiempaa kokemusta 

ja hetken mietimme jopa taiton tekemistä esimerkiksi PowerPoint-ohjelmalla. Näin tekemällä loppu-
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tuloksesta olisi varmastikin saatu kelvollinen, mutta epäilemättä myöskin hieman diaesityksenomai-

nen. Lähipiirissä ollut mainonnan ammattilainen tarjosi kuitenkin apuaan taiton teknisessä toteutuk-

sessa InDesign-ohjelman avulla, joten päätimme tarttua tarjoukseen. Ratkaisu osoittautuikin mieles-

tämme hyväksi, sillä näin meidän ei tarvinnut taistella uuden ja vieraan taitto-ohjelman kanssa, vaan 

pystyimme keskittymään paremmin oppaan rakenteen ja rytmin suunnitteluun kokeneen tekijän tar-

jotessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Kriittisenä näkökulmana työn tekemisessä oli, ettei kukaan tekijöistä ollut harjoittelussa kuopion yli-

opistollisen sairaalan isotooppilääketieteen yksikössä, vaan kaikki tekivät isotooppitutkimusten har-

joittelun muualla. Näin ollen meidän ei opasta suunnitellessamme ollut mahdollista peilata henkilö-

kohtaisia harjoittelukokemuksiamme nimenomaan tämän organisaation tarpeisiin. Tämän vuoksi 

pyysimme Kuopion isotooppiyksikössä harjoittelussa olleita opiskelijoita arvioimaan perehdytysop-

paamme vastaavuutta tarpeisiin, mutta vastaajamäärä jäi hyvin pieneksi. Määrältään vähäinen pa-

laute oli kuitenkin positiivista ja ainoat korjausehdotukset liittyivät järjestykseen, jossa asiat olivat 

oppaassa käsitelty. Hyvänä asiana vastaajat olivat kokeneet oppaan selkeyden, tiedon tarpeellisuu-

den sekä havainnollistavuuden. Omat haasteensa työn tekemiseen asetti myös kaikkien tekijöiden 

sijoittuminen eri puolille maata siinä vaiheessa, kun kirjoitusprosessi oli aktiivisimmillaan.  

 

8.2 Opinnäytetyön merkitys ja jatkokehitysideat 

 

Opinnäytetyömme antaa opiskelijoille paremmat valmiudet aloittaa isotooppitutkimusten harjoittelu, 

kun heillä on jo tietoa yleisistä toimintatavoista sekä tehtävistä tutkimuksista. Tilaajan kannalta opin-

näytetyömme vähentää röntgenhoitajien perehdyttämistyötä, koska opiskelijoilla on jo valmiiksi teo-

riatietopohjaa isotooppifysiikasta, tutkimuksista ja kuinka ne toteutetaan Kuopion yliopistollisessa 

sairaalassa. Opinnäytetyömme auttaa myös yksikön henkilökuntaa painottamaan perehdyttämises-

sään niitä asioita, mitä olemme koonneet opiskelijoiden perehdyttämisoppaaseen. Henkilökunta voi 

perehdytysoppaan pohjalta hyödyntää saamaansa tietoa opiskelija perehdytyksen tukena. 

 

Opinnäytetyömme jatkokehitysideana voisi olla esimerkiksi perehdytysoppaan laajempi testaaminen 

suuremmalla opiskelijamäärällä, joilta saadun palautteen avulla saisimme tietoa siitä onko perehdy-

tysoppaasta ollut hyötyä opiskelijoille harjoitteluun valmistautumisessa sekä onko opasta voineet 

hyödyntää myös työntekijät. Työntekijöiltä voisi kerätä palautetta, onko oppaamme käyttö helpotta-

nut heidän opiskelijoiden ohjausta. Jatkokehitysideana oppaan voisi myös kääntää englanninkielelle 

vaihto-opiskelijoita varten. Tämä opas on tarkoitettu isotooppitutkimusten perusharjoittelun aloitta-

ville opiskelijoille, joten valinnaista harjoittelua aloittaville opiskelijoille voisi tehdä oman perehdy-

tysoppaan.  

 

8.3 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyön tekemisellä osoitetaan kykyä yhdistää käytännön ammatillinen taito sekä teoreettinen 

tieto siten, että siitä olisi alan ihmisille jotakin hyötyä. Ammatilliseen kasvuun kuuluu ajan sekä ko-

konaisuuksien hallinta, yhteistyön ja työelämän kehittäminen sekä ilmaiseminen kirjallisesti sekä 

suullisesti. Arvio omasta ammatillisesta kasvusta sekä suunnitelma siitä mihin ammatillista kasvua 
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tulisi omien kokemusten mukaan kehittää olisi hyvä sisällyttää opinnäytetyöhön. (Vilkka ja Airaksi-

nen 2003, 159-160.)  

 

Ammatillista kasvua koimme saavamme erityisesti hankitun tiedon kriittisessä tarkastelussa ja näyt-

töön perustuvien lähteiden hyödyntämisessä. Tämä mahdollisti luotettavan tiedon käytön työs-

sämme.  Prosessimainen ajattelu kehittyi, niin tiedon keruussa, kuin myös sen hyödyntämisessä ke-

hittämistyön tekemisessä. Tiedonhakuprosessin aikana meille kaikille on myös kehittynyt taitoa py-

syä oleellisen tiedon äärellä kaiken tarjolla olevan tiedon keskellä. Tässä auttoi myös työmme näyt-

täminen muille opiskelijoille ja KYSin henkilökunnalle, jotka arvioivat esitetyn tiedon riittävyyden li-

säksi sen hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta. Tämä toimintamalli kehitti myös joustavia yhteistyötaitoja 

kaikkien prosessissa mukana olleiden osapuolten kanssa. 

 

Tämän projektin aikana jokainen meistä on kehittynyt röntgenhoitajan ammatillisten osaamisvaati-

muksien mukaisesti. Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita tarkastellessamme ko-

emme saaneemme lisää valmiuksia erityisesti elinikäisen oppimisen ylläpitämiseksi, koska tulevai-

suudessa alalla toimiessamme sitoudumme pitämään ammattitaitomme ajan vaatimusten mukaisena 

ja hakemaan tarvittaessa ammattialaan liittyvää ajantasaista tietoa. Opintoihimme liittyvät tiedonha-

kutehtävät ja erityisesti opinnäytetyömme tiedonhakuvaihe ovat antaneet meille työvälineitä näyt-

töön perustuvan tiedon hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. (Savonia 2019.) 

 

Opinnäytetyömme kehitti meidän ryhmätyöskentelytaitojamme sekä syvensi omaa tietämystämme 

KYSin isotooppiosaston kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Olimme suorittaneet omat isotooppiharjoit-

telumme muissa sairaaloissa, ja KYSin isotooppiosasto ei ollut meille ennestään tuttu. Saimme tar-

peellista tietoa siitä, mitkä ovat kyseisessä organisaatiossa opiskelijoiden harjoittelualueita, sekä 

mitä opiskelijat eivät pääse tekemään. Tämä helpotti oppaamme perehdytysalueiden rajausta. Kes-

kustelimme myös osaston yhteyshenkilön kanssa ja tiedustelimme harjoittelujakson kulkua ja sitä, 

kuinka kauan aikaa missäkin isotooppiosaston pisteessä harjoitellaan. Tällaisten keskusteluiden 

avulla pystyimme rajaamaan pois ne osa-alueet, joissa opiskelija käy vain tutustumassa, ja mihin ei 

kirjallista perehdytystä tarvita.  

 

Opinnäytetyön tekeminen vaatii meiltä myös hyvää työn organisointikykyä ja ryhmätyöskentelytai-

toja, jotka ovat tärkeässä asemassa työskennellessä moniammatillisessa työyhteisössä myös tulevai-

suudessa. Koimme myös, että opinnäytetyön tekeminen edellytti tasapuolista joustamista sekä kärsi-

vällisyyttä. Opinnäytetyön tekeminen toi mukanaan myös paljon vastuuta omasta oppimisesta sekä 

työn etenemisestä ajallaan. Hoitotyössä työskentely vaatii myös itsenäistä työskentelyä sekä vas-

tuunottamista ja uskommekin, että opinnäytetyöprosessin aikana nämä taidot kehittyvät. 
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