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1

JOHDANTO
Lääketieteen, teknologian ja hoitokäytäntöjen nopea kehitys tarkoittaa terveydenhuollon henkilöstön
töiden jatkuvaa kehittymistä, mikä on osa työelämän arkipäivää terveydenhuollossa. Uudistuvien
toimintojen edellyttämät uudet osaamisvaatimukset tulee varmistaa jatkuvalla ammatillisella täydennys- ja lisäkoulutuksella. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009.) Sonograaferin koulutus on täydennyskoulutusta, mikä on tarkoitettu terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille. Ammattihenkilö
on laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu hoitaja, joka on oikeutettu toimimaan asianomaisessa
ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä (Metropolia 2017; Flinkman 2018.) Sonograaferi on hoitaja (kätilö, sairaanhoitaja, röntgenhoitaja, bioanalyytikko), joka suorittaa tiettyjä ultraäänitutkimuksia asiakkaille. Sonograaferi on saanut toimipaikkakohtaisen luvan osaston ylilääkäriltä ja koulutuksen suorittamiinsa ultraäänitutkimuksiin, mutta sonograaferi ei ole laillistettu ammattinimike.
Ultraäänitutkimuksia ovat jo vuosia suorittaneet lääkäreiden lisäksi työssä oppineet röntgenhoitajat,
kätilöt, bioanalyytikot ja sairaanhoitajat. Ulkomailla, muun muassa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,
Alankomaissa ja Ruotsissa, on jo jonkin aikaa toiminut virallisina ammatinharjoittajina niin sanottuja
sonografereita (Mäkeläinen 2006, 601). Nykyään Suomessakin puhutaan sonograafereista, jotka itsenäisesti tekevät tiettyjä ultraäänitutkimuksia, kuten vatsan alueen ultraäänitutkimuksia ja alaraajojen- ja kaulan verisuonitutkimuksia.
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa asiakkaan käsityksiä sonograaferin työstä. Kuopion yliopistollisessa sairaalaassa (KYS) ei ole aikaisemmin työskennellyt sonograafereita vaan lääkärit ovat
suorittaneet tarvittavat ultraäänitutkimukset. Lääkäreiden suhtautumista hoitajien suorittamiin ultraäänitutkimuksiin on jonkun verran tutkittu, mutta asiakkaan käsityksiä sonograaferista ei ole tutkittu
Suomessa. Koska terveydenhuollossa on entistä aktiivisempia asiakkaita, tulee myös heidän näkökulmastaan tutkia asioita. Asiakkaat ovat tietoisia omasta hoidostaan ja oikeuksistaan. Terveydenhuollon palveluita ei voida suunnitella vain ammatillisen tiedon pohjalta, vaan tarvitaan myös asiakkaan
eli palvelunkäyttäjän palautetta työnjaon kehittämisen onnistumisesta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016, 47.) Tavoitteena on kehittää työnjakoa ja tehtävien siirtoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Kuvantamiskeskuksen radiologian kliinisellä osastolla.
KYS:iin valmistui vuoden 2019 lopussa kaksi sonograaferia. Sonograaferityön aloitus KYS:ssä on
röntgenhoitajan työnkuvan laajentamista, työnjakoa ja tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille. Uuden
toimintamallin aloitus vaatii keskustelua työnantajan ja työntekijän välillä asiakasta unohtamatta.
Työnjaon lähtökohtana on toiminnan ja hoidon laadun varmistaminen. Työnjakoa on kehitettävä
tehtäväkuvia laajentamalla tai syventämällä, delegoimalla tehtäviä ammattiryhmien sisällä tai välillä
ja luomalla uudenlaisia tehtäviä. (Flinkman 2014, 7.) Mahdollisesti tuleva sote - uudistus koskettaa
koko terveydenhuoltoa. Uudistuksen suurin tavoite on yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut rakenteellisesti asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Hoidon ja palvelun lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan
tarve. Muutos vaikuttaa merkittävällä tavalla sote - ammattilaisten työhön, koska työnjako on perinteisesti ollut ammattiryhmä ja -tehtävälähtöistä. Asiakaslähtöinen hoito- ja palvelukokonaisuuden
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onnistuminen edellyttää, että ammattilaisten työtehtävät ja sisällöt ovat kohdennettuja ja että ne
muodostavat sisällöllisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. (Kangasniemi, Voutilainen, Kapanen, Tolmala, Koponen, Hämäläinen, Elovainio 2017, 7.)
Vaikka työnjaon ja tehtävien siirron lähtökohtana on toimintojenhoidon sujuvuus ja saatavuus niin
yhä enemmän painotetaan asiakasta ja asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa hoitoonsa. Lähtökohtana
tehtävien siirroissa ja työnjaossa voidaan myös pitää potilaan tai asiakkaan tarvetta hoidolle tai tutkimukselle. Tehtävien ja työjaon muutokset terveydenhuollossa edellyttävät aina henkilöstön osaamisen varmistamista ennen muutosten toteuttamista. Asiakkaan ja potilaan tarpeeseen vastaamiseksi voi olla perusteltua ylittää ammattiryhmien tehtävärajoja. Työnjaolta edellytetään tilannesidonnaista tehtävien uudelleentarkastelua ja paikallista sopimista asiakaslähtöisyyden onnistumiseksi. (Kangasniemi ym. 2017, 11; Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009, 16.)
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2

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNI

2.1

Ultraäänikuvan muodostuminen
Ultraääni on mekaanista värähtelyä eli aaltoliikettä, jonka taajuus ylittää ihmisen korvan kuuloalueen. Ihminen ei kuule yli 20 kHz:n ääniä, jolloin tätä suuremmat äänen taajuudet luokitellaan ultraääniksi. (Saarakkala 2017, 433.) Ultraäänen taajuuden ylärajana pidetään 1000 MHz:ä (Lehto, Havukainen, Maalampi, Leskinen 2012, 71). Ultraääntä voidaan synnyttää esimerkiksi pietsosähköisen
kiteen avulla. Kun rakeenteeltaan epäsymmetrinen kide, on muuttuvassa sähkökentässä, se alkaa
värähdellä ja tällöin kiteen varatut hiukkaset värähtelevät muuttuvan sähkökentän tahdissa. Tämä
pietsosähköisen kiteen avulla synnytetty lyhyt äänipulssi johdetaan ultraäänianturilla kudoksiin. Äänipulssin seurauksena kudoksen molekyylit alkavat värähdellä ääniaallon taajuuden tahdissa. Värähtelevät hiukkaset törmäilevät toisiinsa, jolloin aaltopulssi etenee kudoksessa. (Saarakkala 2017, 433;
Lehto ym. 2012, 71.)
Ultraääni tarvitsee aina väliaineen, jotta se pystyy etenemään. Lääketieteellisessä kuvantamisessa
väliaine koostuu ihmisen eri kudosten kiinteästä aineesta sekä kudosten sisältämästä nesteestä ja
kaasusta. Ultraääni etenee pehmytkudoksissa pitkittäisesti eli diagnostisessa ultraäänessä aalto värähtelee aallon etenemisuunnassa. Edetessään kudoksissa äänipulssi kohtaa kudosten välisiä rajapintoja ja kudosten sisäisiä erilaisia pintoja. Kohdatessaan erilaisen rajapinnan osa ääniaalloista heijastuu takaisin anturiin, siroaa tai läpäisee rajapinnan. Takaisin ultraäänianturiin heijastuneet tai sironneet ultraäänipulssit havaitaan samalla anturilla, ja ne sisältävät informaatiota kudosten ominaisuuksista. (Saarakkala 2017, 433 - 434.) Lääketieteellisessä ultraäänikuvantamisessa on käytössä
kolme anturityyppiä; lineaari-, kaari- ja sektorianturit (Jurvelin 2005, 53).
Ultraäänilaitteet voivat näyttää kuvan eri muodoissa näytöllä. Vanhin tapa on A-kuvaus (amplitudikuvaus), jossa kuva esitetään yksiulotteisesti. A - kuvauksessa heijastusten amplitudeja esitetään kudossyvyyden funktiona (KUVA 1, A-kuva). Tätä tapaa harvemmin löytyy uusista lääketieteellisessä
käytössä olevista ultraäänilaitteista. Nykyään yleisin tapa muodostaa ultraäänikuva on B-kuvaus
(brightness, kirkkauskuvaus), jossa kaiut sijoitetaan syntypaikkaa vastaavalle kohdalle ja kaikujen
voimakkuudet esitetään eri harmaan sävyinä (KUVA 1, B-kuva). Pystyakseli kuvaa syvyyttä ja vaakaakseli sivusuuntaista etäisyyttä. Tiheät ja jäykät kudokset heijastavat ääntä runsaasti, jolloin ne näkyvät vaaleina näytöllä. Nestepitoiset (esimerkiksi virtsarakko, kystat) heijastavat ääntä huonosti,
joilloin ne näkyvät puolestaan lähes mustina näytöllä. Nestepitoiset heijastavat ääntä huonosti,
koska niissä ei ole akustusia rajapintoja. Luun pinta, paksut kalvot ja kaasut heijastavat lääketieteessä käytettävän ultraäänen täydellisesti takaisin, joten niiden taakse ei pysty ultraäänellä näkemään. Tästä syystä esimerkiksi ilmatäytteistä vatsaa on vaikea kuvata ultraäänellä ja tämän vuoksi
asiakkaille annetaan toimintaohjeita ennen ultraäänitutkimukseen tuloa. A – kuvauksen ja B – kuvauksen lisäksi on M - kuvaus ja dopplerkuvaus. M – kuvaus eli liikekuvaus esittää akustisten rajapintojen paikan reaaliaikaisesti. Yksi kuvalinja esitetään ajan funktiona, mikä tuo esiin tehokkaasti
rajapintojen liikkeen. M – kuvaus on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi sydämen kuvaukseen,
jossa voidaan erottaa muun muassa sydämen läppien liike. Dopplerkuvaus perustuu dopplerilmiöön,
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mikä tarkoittaa ääniaallon taajuudessa tapahtuvaa muutosta aaltojen lähteen ja havaitsijan siirtyessä toisiinsa nähden. Dopplerilmiön pohjalta voidaan määrittää nesteiden virtausnopeuksia ja kudosten liikenopeuksia (Saarakkala 2013, 10 – 12; Jurvelin 2005, 54 - 56.)

KUVA 1. Ultraäänikuvan muodostuksen periaate (Saarakkala 2013, 11).

2.2

Sonograafereiden suorittamia ultraäänitutkimuksia Suomessa
Ultraäänitutkimusta pidetään varsin vaarattomana tutkimusmenetelmänä, koska ultraääni luokitellaan ionisoimattomaan säteilyyn (STUK 2016). Lääketieteellisessä kaiku- eli ultraäänikuvauksessa
hyödynnetään 0,5 – 40 MHZ:n taajuuksia, kudosta tutkitaan siis suurtaajuisten ääniaaltojen avulla.
Ultraäänitutkimuksen etuna on melko hyvä kudoskontrasti ja reaaliaikaisuus. Tutkimukset ovat myös
halpoja, koska kuvantamislaitteet ovat halpoja ja sen saatavuus on hyvä. Ultraäänitutkimus edellyttää kuitenkin tekijältään kokemusta. (Saarakkala 2017, 433; Sequeros, Lundbom 2017, 13).
Ultraäänitutkimusta käytetään vatsan alueen tutkimuksissa, sikiöseulonnoissa, sydämen, verisuonten
ja pehmytosakudosten tutkimuksissa sekä mammografiaa täydentävänä tutkimuksena. Suomessa
tehdään lähes 660 000 ultraäänitutkimusta vuosittain. (STUK 2015.) Sonograaferit suorittavat lähinnä vatsan alueen ja alaraajojen- ja kaulan verisuonten ultraäänitutkimuksia. Toimipaikkakohtaisesti voidaan suorittaa muitakin ultraäänitutkimuksia, kuten olkapään ultraäänitutkimuksia. Päivi
Blomqvist on selvittänyt YAMK-opinnäytetyössään (2012) yhden suomalaisen sairaalan sonograafereiden tekemiä ultraäänitutkimuksia (TAULUKKO 1). ”Sonograaferille siirrettäväksi laskettiin tutki-

mukset, joissa pyydettiin alaraajalaskimotutkimuksia (syvälaskimotukos- tai Bakerin kysta-epäilyt),
virtsaelinten tutkimuksia kysymyksen asettelulla, onko poikkeavaa, prostatan koon määritys tai jäännösvirtsanmittaus eli urologinen uä, ylävatsatutkimuksista esimerkiksi sappikiviepäily tai pernan koon
mittaus, vatsan alueen tutkimuksia, joissa kysymyksen asettelu mahdollisti tutkimuksen siirron ja
aortan aneurysman seurantatutkimuksia”, toteaa Blomqvist työssään (Blomqvist 2012, 30 - 31).
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TAULUKKO 1. Sonograaferille siirrettäviä tutkimuksia eräässä suomalaisessa sairaalassa (Blomqvist
2012, 31).
TUKIMUKSEN

ARVIO OSUUDESTA, JOKA VOIDAAN

NIMI

SIIRTÄÄ

Vatsan UÄ

39 %

Alaraajojen UÄ

96 %

Ylävatsan UÄ

62 %

Virtsaelinten UÄ

66 %

Munuaisten UÄ

22 %

Alavatsan UÄ

52 %

Vatsa-aortan

50 %

UÄ
Jäännös virtan

100 %

määritys UÄ:llä
Prostatan UÄ

100 %

iholta

3

TEHTÄVIEN SIIRTO TERVEYDENHUOLLOSSA
Tehtäväsiirroilla tarkoitetaan tietylle henkilöstöryhmälle aiemmin kuuluneiden tehtävien sisällyttämistä jonkun toisen henkilöstöryhmän tehtäviin. Työnjaolla tarkoitetaan koko työyhteisön toiminnan
kehittämistä siten, että toiminta ja tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien välisen osaamisen näkökulmasta. (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki
2005, 12 - 13). Maailman tapahtumat vaikuttavat myös suomalaiseen työelämään ja koulutuspolitiikkaan (Flinkman 2014, 3). Työnjaon ja tehtäviensiirron uudelleenarvioinnin keskeinen tavoite on hoidon ja palvelun tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen perustuen ammattiryhmien kohdistettuun osaamisen maksimointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon tarkastelu on ajankohtaista
lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi, meneillään olevan palvelurakenne- ja maakuntauudistuksen
vuoksi sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä tehokkaammin johtuvista seikoista. (Kangasniemi ym. 2017, 10 – 11; Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009, 5.) Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 2018.) Ammattihenkilöiden työnjako ja tehtävien siirto kohdistuu tehtäviin ja vastuisiin ja perustuu osaamisen, resurssien ja työajan kohdentamiseen sekä työtaitoihin, ammattinimikkeisiin ja koulutukseen. Ammattihenkilöiden väliseen työnjakoon voivat vaikuttaa myös esimerkiksi organisaatiokulttuuri ja sen menettelytavat. (Kangasniemi ym. 2017, 7.)
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Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ohjaa myös tehtävien siirron mahdollisuutta
tai mahdottomuutta. Laki ohjaa terveydenhuollossa työskentelevää henkilöstöä. Tämän lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Terveydenhuollon
henkilöstöä koskevalla lailla varmistetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus ja pätevyys. Ammattihenkilölain 559/1994 15 pykälän mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, mitä hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994.)
Laissa määritellään ammattihenkilöiden yleiset velvollisuudet sekä lääkärien erityiset oikeudet ja velvollisuudet. Lääkäreitä lukuun ottamatta laissa ei ole tarkemmin määritelty eri ammattihenkilöiden
tehtäviä. (Tengvall 2010, 17.) Käytännön työelämässä terveydenhuollon henkilöstön tehtävät määräytyvät kunkin tosiasiallisen ammattitaidon ja osaamisen mukaan. Alan tutkinto antaa valmiudet
ammatin ydinalueen osaamiseen, mutta valmiuksia syvennetään ja laajennetaan tarpeen mukaan
käytännönkokemuksen, perehdyttämisen sekä täydennyskoulutuksen avulla. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009, 9.) Tehtäviensiirto lääkäreiden ja hoitajien välillä edellyttää, että hoitajalla on tehtävien suorittamiseen riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito ja, että potilasturvallisuuden takaamiseksi hoitajan osaaminen varmistetaan asianmukaisesti. Uudistuvat tai muuttuvat tehtäväkuvat
edellyttävät uusia, täsmennettyjä ammatillisia osaamis- ja pätevyysvaatimuksia. (Tengvall 2010, 17.)

3.1

Tehtävien siirron haasteet
Mahdollisesti tulevan sote - uudistuksen myötä tehtävänjaot esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä ovat tarpeellisia, mutta jokaiseen muutokseen liittyy uuden oppimista ja osittain vanhasta
poisoppimista, muutosvastarinta on yleistä (KT Kuntatyönantajat 2016). Suomen lääkäriliitto on
muun muassa ilmaissut huolensa tehtävien siirtoon liittyviin kysymyksiin. Auli Malinen raportoi Suomen lääkärilehdessä (Malinen 2006, 1149-1150), että esimerkiksi vain 7 % Suomen Radiologit alaosastosta pitää sonograafereiden kouluttamista tarpeellisena. ”Ultraäänitutkimus on vaikeaa ja teki-

jäkohtainen tuloksiltaan. Tiedämme myös, että sellaiset muutokset, joita ei ymmärrä, jäävät näkemättä” toteaa Malinen artikkelissaan. Suomen Lääkärilehden numerossa 24/2006 kerrottiin hankkeesta, missä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) työnjakokysymyksiä oli pohdittu
moniammatillisissa työryhmissä. Työryhmät käsittelivät muun muassa edellytyksiä siirtää ultraäänitutkimuksia lääkäreiltä hoitajille HUS:ssa. Hankkeen tarkoituksena oli työnjaon selkeyttämisen ja laajentamisen avulla edistää potilaiden hoidon sujuvuutta ja jatkuvuutta sekä parantaa palvelua. HUS:n
tekemän selvityksen mukaan ylilääkäreistä, joiden suhtautumistaan oli selvitetty hoitajien tekemiin
ultraäänitutkimuksiin, 40 % suhtautui kielteisesti hoitajien tekemiin ultraäänitutkimuksiin. Lähes
kaikki vastaajat (97 %) olivat sitä mieltä, että ultraäänihoitajan tutkimusvalikoiman tulisi olla erikseen määritelty ja suppea. (Kärkkäinen, Tuominen, Seppälä, Karvonen 2006, 2647; 2648; 2650.)
Australiassa tehty tutkimus antaa samansuuntaisisa tuloksia lääkäreiden vastustamisesta sonograafereiden suorittamia ultraäänitutkimuksia kohtaan kuin mitä Malisen (2006) artikkeli kuvaa.
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Australialaisessa tutkimuksessa, joka on julkaistu Radiography – lehdessä (2009), epäillään sonografereiden tietotaitoja. Tutkimuksessa vedotaan siihen, että diagnoosin asettaa lääkäri eikä hoitaja.
Diagnoosin tekemiseen tarvitaan kliinisen tutkimuksen ymmärrystä, jotta voidaan suorittaa ultraäänitutkimus luotettavasti. (McGregor, O`Loughlin, Cox, Clarke ja Snowden 2009, 317 – 318.)
Malisen (2006) artikkelissa otetaan kantaa myös siihen, että hoitajien tekemillä ultraäänillä ei ole
taloudellista vaikutusta. Tätä perustellaan sillä, että radiologian erikoislääkäri tekee ultraäänitutkimukset nopeammin kuin hoitaja, radiologian erikoislääkäri tekee vaativammat ultraäänitutkimukset
kuitenkin ja joutuu olemaan ultraäänitutkimusta tekevän hoitajan saatavilla mahdollista konsultaatiota varten. (Malinen 2006, 1149 – 1150.) Samansuuntaisia tutkimustuloksia saatiin Vuorisen
(2005) Pro gradu – tutkielmassa. Tutkimus koski lääkärien kuvausta tehtävien siirroista lääkäreiltä
sairaanhoitajille erikoissairaanhoidossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata erikoissairaanhoidossa
työskentelevien lääkäreiden näkemyksiä hoitajavastaanottotoiminnan vaikutuksesta hoitajien ja lääkäreiden työnjaossa, heidän arvioitaan sen toteuttamisesta muuttuneessa tilanteessa ja heidän ajatuksiaan yhteistyön kehittämisestä. Tuloksissa todettiin, että työtä kuormitti hoitajien konsultaatiotarve. Kiireisten konsultaatioiden vuoksi lääkärit joutuivat keskeyttämään omaa vastaanottotoimintaa
ja keskittymään yhtä aikaa usean potilaan hoitoon. Lääkärin konsultaatiomahdollisuus toimii lääkärien mielestä puutteellisesti, mikä heikentää toiminnan sujuvuutta. (Vuorinen 2005, 57 -58; 68.)
Vuorisen (2006) tutkimuksessa tuli ilmi, että tehtävien siirtämisen esteenä olivat lääkäreiden mukaan hoitajien koulutuksessa vastaan tulevat puutteet sekä lakisäääteiset asetukset. Tulosten mukaan diagnostiikkaa ei tule siirtää hoitajille, koska hoitajien ammattitaito ei tähän riitä. Diagnostiikka
on lääkärien mielestä vaativaa ja tarvitsee useamman potilaskäynnin, jotta lääkäri voi varmistua
määräämänsä hoidon vaikuttavuudesta. (Vuorinen 2005, 53.) Sonograaferi ei aseta diagnoosia ultraäänikuvien perusteella vaan antaa näkemästään kuvailevan lausunnon. Nähdessään jotain poikkeavaa sonograaferin täytyy konsultoida saatavilla olevaa radiologian erikoislääkäriä. Ammattihenkilölain
22 pykälässä sanotaan, että laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994).
Keskeisintä työnjaon kehittämisessä on lääkäreiden ja hoitajien keskinäinen luottamus sekä hoitajien
itsearviointi oman pätevyyden tunnistamisesta. (Vuorinen 2005, 66.)
Omat haasteensa tuovat myös potilaiden asenteet. Osa potilaista voi kokea, että hoitajan suorittamat tutkimukset tai hoitajavastaanotto ei ole riittävä hänen hoitonsa kannalta. Vuorisen pro gradu tukielmassa lääkärit ottivat kantaa myös siihen, että osa potilaista saattaa kokea pettymystä hoidon
tapahduttua hoitajan vastaanotolla eikä lääkärin vastaanotolla. (Vuorinen 2005, 59.)
Haasteita tehtävien siirtoon ja työnjaon uudelleen organosointiin tuovat myös hoitohenkilökunnan
pula, henkilökunnan lisääntyneet työpaineet ja terveydenhuollon jatkuvat säästövelvoitteet. Esiin on
noussut myös huoli uuden opettelun aikaresursseista, koulutuksen riittävyydestä sekä työn paljoudesta. Täydennys- ja lisäkoulutuksista tulisi luoda valtakunnallisesti systemaattiset ja samanlaiset
koulutusohjelmat palvelemaan kaikkia halukkaita osallistujia. Samalla tehtävien siirtojen yhteyteen
täytyisi saada standardisoidut osaamisen vaatimukset ja varmistuskeinot. (Kärkkäinen ym. 2006
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2651; Pitkänen 2005, 47.) Tengvallin väitöskirjssa (2010) tulee esiin huoli lisäkoulutuksesta. Tengvall tutki tohtorin väitöskirjassaan leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillista pätevyyttä intraoperatiivisessa hoitotyössä. Lisäksi tarkasteltiin vastaajien näkemyksiä tehtäväsiirroista lääkäreiltä leikkaus- ja anestesiahoitajille sekä siirtojen edellytyksiä. Väitöskirjassa tutkimustulosten mukaan ammatillisen lisäkoulutuksen tulisi olla riittävän valvottua ja sisällöltään kontrolloitua. Koulutukseen ja
tehtäviin tulisi kuulua valtakunnallisia ohjeita ja menettelytapoja. (Tengvall 2010, 21; 103.) Vastuun
siirtämisestä tulisikin aina tehdä kirjallinen sopimus. Terveydenhuollon ammattihenkilöt tekevät työtä
koulutuksensa, kokemuksensa ja ammatillisen osaamisensa mukaisesti ja jokainen vastaa tekemästään työstä henkilökohtaisesti. Esimerkiksi lääkäri ei vastaa röntgenhoitajan tekemästä työstä eikä
vastuuta voi siirtää. Ammattitaito täytyy pitää ajan tasalla koko työuran ajan ja ammattihenkilön ei
pidä tehdä tehtäviä, joita hän ei koe hallitsevansa. Työnantaja on vastuussa siitä, että se järjestää
tarvittaessa koulutusta työntekijälle ja, että tosiasiallinen osaaminen kuhunkin tehtävään on täytetty
asiaan kuuluvasti. Kokonaisvastuu toiminnasta ja sen järjestämistavasta on aina työnantajalla. Kirjaaminen on olennaisen tärkeää hoitajan oikeusturvan kannalta. Työnjaon muutoksissa ja niihin liittyvissä tehtäväsiirroissa on sovittava ammattihenkilön suostumuksesta, palkasta, vastuista, konsultoinnista sekä lisä-ja täydennyskoulutuksesta. (Flinkman 2018.) Tengvall (2010, 103) toteaa, että
lisäkoulutuksen rinnalle halutaan selkeät ja tarkat vastuun ja oikeuksien määrittämistä koskevat normit. Normit ja säännöt ovat ehdoton edellytys tehtävien siirroille, koska se parantaa oikeusturvaa.
Palkkausasia voidaan työnantajan puolelta kokea haasteelliseksi tiukassa talodellisessa tilanteessa.
Työntekijän työn kokonaisvaativuuden lisääntyessä olennaisesti tulee työntekijän palkkaa korottaa.
Palkkaus tulee vastata työntekijän tehtäväkohtaista palkkaansa muuttuneita tehtäviä vastaavaksi
kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun 5 §:n 2 momentissa määrätyllä tavalla. Palkankorotus on pakollinen, ellei viranhaltijan tai työntekijän palkka ole jo poikkeuksellisesti
uuden vaativuuden edellyttämällä tasolla. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009, 18.)

3.2

Tehtävien siirron positiiviset vaikutukset
Terveydenhuollon työnjakoa kehitetään kansainvälisesti toiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Palveluiden määrää ja saatavuutta on lisätty tehtävien siirroilla ja työnjakoa kehittämällä.
(KT Kuntatyönantajat 2016, 5.) Työnjaon uudelleenorganisointia perustellaan hyvillä tutkimustuloksilla. Kansallisen terveyshankkeen pilottiyksiköt ovat kehittääneet lääkäreiden ja sairaanhoitajien
työnjaon uudistamista ja niistä saadut tulokset ovat pääsääntöisesti olleet positiivisia. (Pitkänen
2007, 46.)
Hankeeseen, mikä toteutettiin HUS:n sairaanhoitopiirissä, liittyi muun muassa selvitys ultraäänitutkimusten siirtämisestä hoitajille. Uuden toiminnan nähtiin helpottavan ultraäänitutkimusten saatavuutta, vähentävän lääkärien työkuormaa ja vapauttavan lääkäreitä vaativampiin tehtäviin. (Kärkkäinen ym. 2006, 2650.) Samansuuntaisia tuloksia on saatu Kansallisessa terveyshankkeessa, missä
raportoidaan uuden työnjakomallin keventäneen lääkäreiden työtaakkaa. Vuorisen (2007) haastatte-
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lemat lääkärit pro gradu - tutkielmassa tuovat esille myös sen, että he pystyvät käyttämään enemmän aikaa potilaan hoitamiseen ja keskusteluun työnjaon muutoksen myötä. (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005; Vuorinen 2007, 57.)
Kansallisen terveyshankkeen työnjakopilottien tuloksissa selviää, että työtyytyväisyys lisääntyy työtehtävien monipuolistuessa (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005, 40). Samankaltaisia tuloksia saatiin Pitkäsen (2007, 47) pro gradu – tutkielmassa sekä Kuosmasen (2012) pro gradu – tutkielmassa.
Tutkimuksissa todettiin, että hoitajat ovat halukkaita tekemään laajennettua työnkuvaa, koska sillä
on positiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen. Kuosmasen (2012) pro – gradu tutkielmassa selvitettiin julkisen perusterveydenhuollon organisaatioiden sen hetkistä työnjakoa, millaisia tehtäväkuvan
laajentamisia tai tehtäväsiirtoja on toteutettu. Tutkimuksen mukaan uuden työnjakomallin käyttöön
ottaminen, tehtävien siirto- tai laajentaminen, on mahdollisuus niin työntekijän, työnantajan, palvelunsaajan kuin koko organisaation kannalta. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittyä työssään, lisää työelämän houkuttelevuutta ja antaa mahdollisuuden työnantajalle käyttää työntekijöitä
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti (Kuosmanen 2012, 45.) Tutkimuksissa nousi esiin myös
palkkaus, kuten Pitkäsen pro gradu - tutkielmassa (2007, 34), jossa vastaajista 6 % ilmoitti työyksikkönsä nostaneen sairaanhoitajien palkkoja ja Kuosmasen (2012, 37) pro gradu – tutkielmassa todettiin, että yleisimmin lisääntyneestä vastuusta saatu palkankorotus maksettiin tehtäväkohtaiseen
palkkaan tai harkinnanvaraiseen, henkilökohtaiseen palkanosaan. Työntekijän kannalta palkkaus on
positiivinen asia tehtävien siirron osalta. On luonnollista, että työnkuvan muututtua haasteellisemmaksi myös palkkausta muutetaan työtehtävien tasolle. Kansallisen terveyshankkeen työnjakopilottien tuloksissa selvisi, että piloteista kaksi kolmesta huomioi tehtävämuutokset palkkauksessa. Yli
puolet pilottipaikkojen työnantajista nosti palkkausta tehtävän vaativuuden muuttumisen perusteella. (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005, 25.) Työtyyväisyyden, motivaation ja palkkauksen
lisäksi tietotaito kasvaa tehtävien siirron myötä, kun koulutusta joudutaan lisäämään.
Vuorisen (2005) tutkimuksen mukaan potilaan saama hoidon laatu, potilasturvallisuus ja asioiden
sujuvuus olivat parantuneet tehtävänjaon uudistuksen myötä. Tutkimuksessa selvitettiin lääkäreiden
mielipidettä hoitajavastaanottotoiminnan aloittamisen myötä. Vastaanottotoiminnassa muutos ilmeni
toiminnan muuttumisena joustavaksi, sujuvaksi ja tehokkaaksi ja oikein kohdistettuna palvelu oli
erinomaista potilaalle. Lääkäreiden mielestä hoitajavastaanottotoiminta on rajallista, mutta oikein
kohdistettuna palvelu on laadukasta. (Vuorinen 2005, 58 – 59.) Samansuuntaisia tutkimustuloksia
on saatu myös ulkomailla. Ultrasound lehden artikkelissa Sonographer Role Extension and Career

Development; a Review of the Evidence raportoidaan, miten onnistunutta on ollut vaativienkin ultraäänitutkimusten siirto lääkäreiltä sonograafereille. Tehtävien siirtoon on ollut vaikuttamassa pula
radiologeista ja tarve vapauttaa radiologien kapasiteettia muihin vaativimpiin tehtäviin. Tehtävien
siirto on pienentänyt potilasjonoja, parantanut asiakkaan yksilöllistä palvelua ja edistänyt palvelujen
jatkuvuutta ja joustavuutta. (Hart ja Dixon 2008, 33 - 34.) Työnjaon uudistamisen, tehtäväsiirtojen
ja tehtäväkuvan laajentaminen eivät tutkimusten mukaan vaaranna potilasturvallisuutta tai tutkimusten laatua. Kansallisessa terveyshankkeessa työnjakopilottien yhteydessä ei tapahtunut potilasvahinkoja eikä hoitovirheitä. (Blomqvist 2012, 67; Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005.)
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4

SONOGRAAFERI SUOMESSA
Sonograaferi on hoitaja, joka on suorittanut tarvittavat erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa.
Erikoistumisopinnot ovat 30 opintopistettä. Sonograaferi voi tehdä ylilääkärin hyväksymän tehtäväsiirron mukaisia ultraäänitutkimuksia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. (Lauerma, 2010.)
Sonograaferi ei ole laillistettu ammattinimike. Sonograaferinimitys ei sisälly terveydenhuollon ammattihenkilöstä annettuun lakiin tai asetukseen, vaan nimike on työnantajan määriteltävissä oleva
tehtävänimike (Arro 2013, 8). Sonograaferi ei aseta diagnoosia eikä suosittele jatkotutkimuksia. Taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta päättää aina lääkäri. (Lauerma 2010).

4.1

Sonograaferikoulutus ja toiminta Suomessa
Hoitajien täydennyskoulutusta sonograaferiksi on järjestetty vuodesta 2003 lähtien Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. (Arro 2013, 8). Oulun ammatikorkeakoulu on myös tarpeen mukaan järjestänyt sonograaferikoulutusta. Tällä hetkellä ainoana ammattikorkeakouluna sonograaferin
täydennyskoulutusta tarjoaa Metropolia ammattikorkeakoulu Helsingissä. Koulutuksen laajuus on 30
op (opintopistettä), joka sisältää ultraäänifysiikkaa ja siihen liittyvää laiteoppia ja laitteen laadunvarmistusta, anatomiaa, patofysiologiaa sekä etiikkaan liittyviä kysmyksiä, potilasturvallisuutta sekä ergonimian osa-alueita, jotka koskevat sonograaferin työasentoja. Koulutuksessa opiskelija oppii ammatin tietoperustan, laitetekniikan ja työssä tarvittavat kädentaidot. Koulutus on työelämälähtöistä
ja koulutukseen tarvitaan työpaikan tuki. Koulutuksen ajaksi koulutettava tarvitsee nimetyn ohjaajan
työpaikaltaan, joka ohjaa häntä ultraäänitutkimuksien teossa ja konsultoi aina tarvittaessa. (Metropollia 2017.)
Oppimistavoitteiden laatimisessa on käytetty eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF). Sonograaferikoulutuksen oppimistulokset on asetettu EQF:n tasolle 7, joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) osaamistavoitteita tietojen, taitojen ja pätevyyksien osalta (LIITE 6). Sonograaferikoulukseen voivat hakea kaikki terveydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt, joiden tarkoitus on työssään tehdä ultraäänitutkimuksia. Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia tarjoaa koulutuksen vatsan alueen, kaulaverissuonten sekä alaraajojen verisuonten ultraäänikuvantamiseen,
mutta toimipaikkakohtaisesti sonograafereita voidaan kouluttaa tekemään muitakin ultraäänitukimuksia. Kouluksesta vastaa tällöin ultraääniä tekevän hoitajan oma klinikka ja osaston ylilääkäri.
Osaston ylilääkäri myöntää luvan, mitä ultraäänitutkimuksia sonograaferi voi suorittaa itsenäisesti.
(Metropolia 2017.)
Kun täydennyskoulutus on suoritettu ja työpaikalla on suoritettu tarvittava määrä ultraäänitutkimuksia, terveydenhuollon ammattihenkilö antaa näytön osaamisestaan. Tarvittava määrä vatsanalueen
tutkimuksia on 250 kappaletta ja alaraajojenverisuonten tutkimuksia 50 kappaletta, jotta näyttökokeen voi suorittaa. Näytön vastaanottaa lääkäri, jolla on riittävä asiantuntemus näyttökokeessa suoritettavista ultraäänitutkimuksista ja organisaation ultraäänitoiminnasta. (Metropolia 2017.) Hyväksy-
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tyn näyttökokeen jälkeen myönnetään lupa, jossa määritellään, mitä ultraäänitutkimuksia sonograaferi voi suorittaa itsenäisesti. Luvan myöntää klinikan ylilääkäri ja lupa on aina toimipaikkakohtainen.
Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 411/2005, 18§). Osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta voidaan järjestää työpaikoilla. (Ammattikorkekoululaki 351/2003 17§.) Tällä lakimuutoksella turvataan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden mahdollisuus työelämässä saavutetun kokemuksen jälkeen syventää omaa ammatillista osaamista jatkamalla opintoja ylemmässä
ammattikorkeakoulussa (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005, 16). Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 423/2005,
12 §). Asetukset palvelevat työelämän kannalta merkittäviä täydennyskoulutustarpeita mutta eivät
johda tutkintoon (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005, 16). Sonograaferiopinnot eivät johda tutkintoon vaan ovat täydennyskoulutusta.
Suomessa on ultraäänitutkimuksia suorittavia hoitajia ollut 1980 – luvulta lähtien. He suorittivat lähinnä sikiöille tarkoitettuja seulontatutkimuksia. Sonograafereista alettiin puhua vuonna 2000, jolloin
koulutettiin ensimmäinen sonograaferi. (Ojansivu 2013, 2.) Suomen Röntgenhoitajaliiton mukaan
sonograaferikoulutuksen käyneitä olisi noin 40 röntgenhoitajaa, mutta liitossa ei pidetä yllä virallista
tilastoa. Vuonna 2018 oli noin 30 röntgenhoitajaa, jotka tekivät sonograaferin töitä, osa teki samalla
myös muita röntgenhoitajalle kuuluvia töitä. Heitä oli vähemmän, jotka tekivät koko päiväisesti sonograaferin töitä. (Kortelainen 2018.) Toiminta on Suomessa melko uutta ja koulutuksia järjestetään
tarpeen mukaan. Suomen Röntgenhoitajaliiton epävirallisessa tilastossa ei ole mukana muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuin röntgenhoitajat, jotka voivat kouluttautua sonograafereiksi.
Suomessa on toimipaikkakohtaiset ohjeistukset, kuinka varmistetaan sonograafereiden ammattitaidon ylläpito. Suosituksia on kirjannut European federation of societies for ultrasound in medicine

and biology (EFSUMB). EFSUMB on antanut vähimmäismääriä, paljonko tutkimuksia täytyisi suorittaa, jotta katsotaan, että riittävä koulutus saadaan ja ylläpidetään. EFSUMB on kirjannut, mitä ultraäänikoulutuksen pitäisi pitää sisällään sekä kuka on oikeutettu antamaan ultraäänikoulutusta. Suositukset koskevat niin lääkäreitä kuin sonograafereita (EFSUMB 2006.) Esimerkiksi HUS ohjeistaa, että
sonograaferin on suoritettava 500 ultraäänitutkimusta vuodessa ammattitaidon ylläpitämiseksi ja
mikäli sonograaferityöstä on pitkä tauko, ylilääkäri arvio, onko työntekijällä riittävä osaaminen (HUS
2018.)
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4.2

Sonograaferitoiminta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) tehtiin päätös keväällä 2018, että Kuvantamiskeskuksen
kliinisen radiologian osasto alkaa kouluttamaan Kuvantamiskeskukseensa KYS:n ensimmäisiä sonograafereita. Teoriakoulutus suoritettiin Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulussa, joka järjesti
sonograaferiksi tähtäävän täydennyskoulutuksen yhteistyössä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Tämän opinnäytetyön tekijä ja kollega valikoituivat halukkuudensa perusteella
koulutettaviksi. Kevään ja syksyn 2018 aikana suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa opintosuunnitelman (LIITE 6) mukaisia lähiopetuspäiviä, jotka sisälsivät teoriaopetusta muun muassa ultraäänifysiikasta, ultraäänilaitteista, anatomiasta ja patofysiologiasta. Syksyllä 2018 aloitettiin intensiivinen työpaikkakohtainen koulutus. Radiologian erikoislääkärit perehdyttivät tekemään ultraäänitutkimuksia, joita sonograafereiden on tarkoitus suorittaa itsenäisesti jatkossa. Tällaisia tutkimuksia
ovat vatsan alueen ja alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimukset, joihin suoritettiin toimipaikkakohtainen lupa loppuvuodesta 2019. Vatsan alueen ultraäänitutkimuksia täytyi suorittaa 250 kappaletta ja
alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksia 50 kappaletta valvotusti, jotta näyttökokeen pystyi suorittamaan.

5

ASIAKAS TERVEYDENHUOLLOSSA
Tässä opinnäytetyössä puhutaan asiakkaista, joilla tarkoitetaan potilaita, jotka käyttävät terveydenhuollon palveluita. Lakitekstissä puhutaan potilaista, joilla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Sosiaalihuollon puolella puhutaan asiakkaista. Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa
määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on
kohdeltava. (Sosiaali- ja tervveysministeriö 2018; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.)
Asiakassanan käyttöönotto aktiiviseksi osaksi terveydenhuollon sanastoa tukee muutosta kohti ihmiskeskeistä toimintamallia (Koivuniemi ja Simonen 2011, 93).
Asiakaslähtöisyys alkoi tulla terveydenhuoltoon 1980-luvun loppupuolella. Tällä tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää ja asiakkaan tilanteen määrittelyihin perustuvaa hoidon tarpeellisuutta. Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin on jo kirjattu arvo, joka ohjaa toimintaa myös terveydenhuollossa; se on ihmisarvo. Julkisella sektorilla asiakas ei useinkaan maksa itse saamastaan palvelusta,
joten hyvän asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden hyötyä tai onnistumista ei voida arvioda palvelun
kysynnän kasvun perusteella vaan hyvin toimiva julkinen palvelu näkyy mielummin kysynnän vähentymisenä, kuten esimerkiksi lyhentyneinä leikkausjonoina. (Mönkkönen 2018, 18; 37; 81.)
Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan, eikä hänen ihmisarvoaan loukata. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja hänen yksilölliset tarpeensa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen
hoidossaan ja kohtelussaan. Hänelle on kerrottava, mitä eri hoitovaihtoehtoja hänellä on, miten hoi-
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dot vaikuttavat ja, onko niillä haittavaikutuksia. Potilaalle on kerrottava kaikista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä,
häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.)
Laki korostaa potilaan ja asiakkaan oikeutta vaikuttaa saamiinsa palveluihin. Palvelut ovat asiakasta
varten. Asiakkaalla on oikeuksia päättää omasta hoidostaan lukuun ottamatta oikeutta päättää, mitä
palvelua tarvitsevat ja mitä eivät. Monet tutkimukset osoittavat, ettei tämä toteudu käytännössä.
Asiakkaalla tai potilaalla ei useinkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tarjottu palvelu vastaan tai
olla ilman kyseistä palvelua. (Taipale ym. 2011, 55.)

6

TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan käsityksiä, asenteita ja mielipiteitä ultraäänitutkimuksia suorittavan sonograaferin työstä. Tavoitteena on lisätä tietoa asiakkaan näkemyksistä hoitajien suorittamista ultraäänitutkimuksista, jotka aiemmin kuuluivat lääkärin tehtäviin. Työn
tavoitteena on myös kehittää työnjakoa ja tehtävien siirtoa Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen kliinisen radiologian osastolla koskien ultraäänitutkimuksien suorittamista sonograaferin toimesta radiologian erikoislääkärin sijaan.
Tutkimuksella haettiin tietoa, millaisia ovat asiakkaiden mielipiteet, asenteet ja käsitykset sonograaferin suorittamasta ultraäänitutkimuksesta.

7

MENETELMÄ JA AINEISTO

7.1

Menetelmänä stukturoitu kyselylomake
Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin strukturoidulla kyselylomakkeella
(LIITE 5). Strukturoitu kyselylomake on lomake, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot. Toisinaan
strukturoidusta kyselylomakkeesta puhuttaessa puhutaan myös suljetuista kysymyksistä. Suljettujen
kysymysten tarkoituksena on vastausten käsittelyn yksinkertaistaminen, virheiden torjunta sekä kritiikin ja moittimisen tarpeen helpompi ilmianto. Strukturoidun kyselylomakkeen etuja on nopea vastaaminen. Haittoja puolestaan voi olla vastausten harkitsemattomuus, vaihtoehto ”en samaa enkä
eri mieltä” eli ”en osaa sanoa” houkuttelee sekä vastausvaihtoehtojärjestyksen johdattelu vastaajan
mielipiteeseen. (Heikkilä 2008, 50 – 51.) Strukturoituja kysymyksiä ovat erilaiset vaihtoehtokysymykset ja asteikkokysymykset (Kananen 2008, 26).
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Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä ja korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta, jotta todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. Aineiston keruussa käytetään yleensä standartoituja tutkimuslomakkeita valmiiksi annettuineen vastausvaihtoehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja selvitetään eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. Muuttujat muodostetaan
taulukkomuotoon ja aineisto saatetaan tilastollisesti käsiteltävään muotoon, jotta saadaan tulokset
taulukoitua. Tulosten kuvailu tapahtuu muun muassa prosenttitaulukoiden avulla. Kvantitatiivisen
tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei pystytä riittävästi
selvittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2014; Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2007, 135, 136.)
Aineisto kerättiin kyselylomakkeella (LIITE 5), joka sisälsi strukturoitujen kysymysten lisäksi kolme
avointa kysymystä. Kaksi avointa kysymystä oli liitetty kahteen eri strukturoituun kysymykseen, joilla
haettiin tarkentavaa mielipidettä henkilökohtaisesta mielipiteestä. Kolmas avoin kysymys oli kyselylomakkeen viimeinen kysymys. Tähän vastaaja sai kertoa jotain, mitä haluasi vielä mainita. Kysymysten sisältö nostettiin teoreettisesta viitekehyksestä.
Tässä tutkimuksessa käytettiin Likertin 5-portaista mielipideasteikkoa, missä vastausvaihtoehdot olivat muotoa ”täysin samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”en samaa enkä eri mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä”, ”täysin eri mieltä”. Likertin asteikko on mielipideväittämissä käytetty tavallisesti 4tai 5-portainen järjestysasteikon tasoinen asteikko. Järjestysasteikollinen muuttuja asettaa mittaustuloksen järjestykseen. Likert-asteikkoa voidaan pitää myös välimatka-asteikollisena, jolloin keskiarvojen raportointi on mahdollista. (Heikkilä 2008, 53; Kankkunen, Vehviläinen – Julkunen 2015 129,
130-131.)
Kyselylomakkeen avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jolla pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti. Dokumentti on
miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. Sisällönanalyysi sopii hyvin täysin strukturoimattomankin aineiston analyysiin ja tällä analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta
ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 132, 134.) Vapaat vastaukset litteroitiin. Litteroinnilla jäsennetään sitä, mitä tutkijan mielestä ainestossa käsitellään.
(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 118.) Avoimista kysymyksistä raportoitaessa on esiin nostettu keskeisiä
asioita, mitä litteroinnilla nousi esiin. Vastauksen luotettavuutta on vahvistettu raportoimalla asiakkaiden kirjoittamia ajatuksia sanasta sanaa kursivoidulla tekstillä.
Taustatietona kyselylomakkeessa käytettiin ikää, sukupuolta ja kysymystä, onko aiemmin ollut ultraäänitutkimuksessa. Näissä vastausvaihtoehdot olivat kysymyksen luonteen mukaisia. Taustatietona
oli myös kysymys siitä, onko ollut aiemmin tutkimuksessa, jonka suoritti hoitaja tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen lääkärin sijaan. Tätä kysymystä ei käytetty tulosten analysoinnissa, koska
kysymys oli jäänyt vajavaiseksi ja kysymyksen pystyi käsittämään monella tavalla. Tällä kysymyksellä haettiin sitä, että onko vastaaja ollut aiemmin tutkimuksessa, minkä on suorittanut aiemmin
lääkäri ja tehtäväsiirron jälkeen tutkimuksen teko tai suorittaminen on kuulunut hoitajalle tai muulle
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terveydenhuollon ammattilaiselle. Vastaajahan ei välttämättä ole tiennyt olleensa sellaisessa tutkimuksessa. Kysymys oli jäänyt vajavaiseksi myös sisällöllisesti. Vastaaja on voinut mieltää kysymyksen niin, että kysymyksellä haettiin vastausta vain siihen, että onko ollut minkäänlaisessa tutkimuksessa, minkä suorittaa hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen lääkärin sijaan. Tällaisia tutkimuksia on paljonkin ilman, että on kyse tehtävien siirroista. Kyselylomakkeessa oli kysymys siitä,
että kerrottiinko vastaajalle, että tutkimuksen tulee suorittamaan hoitaja ja kysymys siitä, että tutkimuksen tulee suorittamaan lääkäri. Nämä kaksi kysymystä olivat tarpeettomat tulosten analysoinnissa, koska kaikille ultraäänitutkimukseen tulijoille kerrottiin ennen tutkimusta, että tutkimuksen
tulee suorittamaan hoitaja ja lääkäri. Kolme kysymystä hylättiin siis vastauksia analysoitaessa.
Tutkimusaineisto kerättiin asiakkailta paperiversiolla. Paperisversion tulokset syötettiin manuaalisesti
Webropol 3.0 - analysointiohjelmaan, minne oli rakennettu samanlainen kyselylomake kuin asiakkaille annettu paperiversio. Ainoa ero oli vastausvaihtoehtojen ulkoasussa. Paperiversiossa ne olivat
muoto a) … b) … c) … ja niin edelleen, kun Webropol-ohjelmassa a:n korvasi 1, b:n 2, c:n 3 ja niin
edelleen. Tutkimuksen aineisto analysoitiin ristiintaulukoinnin avulla Webropolissa. Ristiintaulukoinnilla selvitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä, millä tavalla ne vaikuttavat toisiinsa
(Heikkilä 2008, 210). Likertin mielipideasteikolliset vastaukset ristiintaulukoitiin eri ikäryhmiin, sukupuoleen ja aiempaan ultraäänitutkimuskokemukseen liittyen. Varsinaisia tilastollisia menetelmiä suositellaan käytettäväksi vasta, kun havaintoyksiköiden, kuten ihmiset, vähimmäismäärä on 100 (Vilkka
2007, 17). Näin ollen tämä tutkimus pohjautuu pääasiassa prosenttiosuuksien raportointiin, koska
vastauksia saatiin 74 kappaletta. TULOKSET – osiossa raportoidaan taulukoissa myös average-vastaukset eli keskiarvot. Webropol - ohjelma laski keskiarvon vastauksista, missä vastaukset olivat
muotoa 1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä.

7.2

Aineisto
Aineisto kerättiin keväällä 2019 asiakkailta, joille tehtiin Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen kliinisen radiologian osastolla tutkimuksen lupa-aikana (LIITE 7) ultraäänitutkimus sonograaferiopiskelijan toimesta. Aineisto käsitteli lähinnä asiakkaita, joille tehtiin vatsan alueen ultraäänitutkimus. Käytännön harjoittelun aikana, mitä suoritettiin tutkimuksen teko hetkellä, potilaiksi
saattoi valikoitua myös muita ultraäänitutkimuksia kuin mitä sonofraagerin on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa itsenäisesti. Tämän vuoksi kyselylomakkeessa tiedusteltiin, minkä alueen tutkimus kyselyn vastaajalle suoritettiin. Sonograaferien on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä itsenäisesti ainoastaan
vatsan alueen ja alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksia Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen kliinisen radiologian osastolla. Aineisto koski yli 16 – vuotiaita mies- ja naisasiakkaita.
Tutkimuslupa oli ajalle 12.2.2019 – 31.5.2019.
Asiakkaille kerrottiin ennen ultraäänitutkimusta, että tutkimuksen suorittaa röntgenhoitaja, joka
opiskelee sonograaferiksi. Asiakkaille kerrottiin myös, että tutkimuksen tulee varmistamaan sono-
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graaferin jälkeen vielä lääkäri. Tutkimuksen jälkeen heille kerrottiin mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, missä kartoitetaan asiakkaiden käsityksiä, asenteita ja mielipiteitä sonograaferin suorittamasta ultraäänitutkimuksesta. Asiakkaille kerrottiin, että he voivat halutessaan vastata kyselyyn pukuhuoneessa, minne olivat riisuutuneet ultraäänitutkimusta varten. Kysely kerättiin asiakkaan lähdettyä pukuhuoneesta. Kyselyn ajankohtana sonograaferiksi opiskeli kaksi röntgenhoitajaa ja he tekivät 179 ultraäänitutkimusta tutkimuksen keruun lupa-aikana. Näista 179:sta suurimmalle osalle
tarjottiin mahdollisuutta osallistua kyselyyn. Vastauksia saatiin 74 eli vastausprosentiksi muodostui
näin ollen 41 %. Vastaajista 42 oli miehiä ja 31 naisia. Yksi ei ilmiantanut sukupuoltaan.

8

TULOKSET
Taustatietoina (vastaajaryhmä) tutkimuksessa käytettiin ikää, sukupuolta ja tietoa siitä, onko aiemmin ollut ultraäänitutkimuksessa. Taustatietona oli myös kysymys, millainen ultraäänitutkimus asiakkaalle suoritettiin, mutta koska lähes jokaiselle (99 %) tehtiin vatsan ultraäänitutkimus, jätettiin
tämä taustatieto huomioimatta vastauksia analysoitaessa. Kysymyslomake oli jaoteltu eri aihealueisiin, joita analysoitiin omina kokonaisuuksinaan. Kyselylomakkeen aihealueet olivat taustatiedot, ultraääntä-, tehtäviensiirtoa-, sonograaferia-, ja asiakkuutta terveydenhuollossa käsittelevät kysymyskokonaisuudet. Tulokset raportoidaan prosenttiosuuksina ja kunkin taulukon lopussa on averageosio eli mielipideväittämien keskiarvo. Tämä helpottaa ja nopeuttaa saamaan käsityksen vastausten
keskiarvosta. Muutoin averagesta ei raportoida tässä tutkimuksessa. Ristiintaulukointi tehtiin Webropol 3. 0 – ohjelmassa, missä ohjelma loi valmiit tulostaulukot. Y-muuttujia olivat taustatietoina käytetyt ikä, sukupuoli ja aiempi kokemus ultraäänitutkimuksesta. X-muuttujia olivat kyselylomakkeen
mielipidekysymykset (analysoitavat tulokset). Webropol loi tulostaulukot, joissa esitetiin sekä prosenttimäärät että keskiarvot vertailtuihin (X, Y) ryhmiin. Prosenttiosuuksien erot Webropol testaa
automaattisesti Chi²-testillä, kun taas keskiarvot Webropol testaa parittomilla t-testeillä. Ristiintaulukoidut tulokset näkyvät tulostaulukoissa. Tulostaulukoissa kukin arvo (solu) on saanut sinisen tai
punaisen sävyn. Tilastollisesti merkitsevät erot vastaajaryhmien välillä on merkitty punaisilla (p
<0,01) tai violetilla (p≤0,05) soluväreillä. Sininen soluväri näytetään, kun vastaajaryhmien välinen
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p> = 0,05). Testatun eron tai riippuvuuden sanotaan olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0,001, tilastollisesti merkitsevä, jos 0,001 < p ≤ 0,01 ja tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0,01 < p ≤ 0,05. Tilastollisesti merkitsevää tulosta lähellä olevan
eron tai riippuvuuden voidaan sanoa olevan tilastollisesti suuntaa antava eli oireellinen, jos 0,05 < p
≤ 0,1. Jos p-arvo on suurempi kuin 0,05, riippuvuus ei ole tilastollisesti merkitsevä. (Heikkilä 2014.)
Avoimet kysymykset litteroitiin ja nostettiin pääasiat tuloksiin. Avoimia tuloksia pyrittiin vahvistamaan raportoimalla asiakkaiden suoria lainauksia tuloksissa. Tulostaulukoista osa on liitteenä työn
lopussa. Liitteenä ovat lähinnä sellaiset taulukot, joissa ei ole taustatietoryhmien välillä eroa eli iällä,
sukupuolella tai aiemmalla ultraäänikokemuksella ei ole ollut tilastollisesti merkitsevyyttä.
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8.1

Taustatiedot
Vastauksia saatiin 74 kappaletta. Vastaajista oli miehiä 42, naisia 31 ja yhdessä vastauksessa ei ollut
sukupuolta merkitty. Vastaajien ikäjaukauma näkyy KUVIOSTA 1. 10 % vastaajista (n=7) oli 16 – 30
vuotiaita, 9 % (n=7) 31 – 45 vuotiaita, 24 % (n=18) oli 46 – 60 vuotiaita, suurin ikäryhmä oli 61 –
75 vuotaiden ryhmä, joita oli 34 % (n=25) ja yli 75 – vuotiaita vastaajia oli 23 % (n=17). Lähes kaikille (99 %, n=73) suoritettiin vatsan alueen ultraäänitutkimus. Yhdelle vastaajista suoritettiin alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimus. Vastaajista 85 % (n=63) oli ollut aiemmin ultraäänitutkimuksessa ja 15 % (n=11) ei ollut aiemmin ollut ultraäänitutkimuksessa.
KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma

8.2

Ultraäänitutkimusta koskevat kysymykset
Ultraäänitutkimusta koskevissa kysymyksissä selvitettiin asiakkaiden käsitystä ultraäänitukimuksen
turvallisuudesta, helppoudesta, kivuliaisuudesta ja pelottavuudesta. Kysymyksiä vertailtiin ikään, sukupuoleen ja aiempaan ultraäänikokemukseen.

TAULUKKO 2. Vastaajien kokemus ultraäänitutkimuksen turvallisuudesta.

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
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TAULUKKO 3. Vastaajien kokemus ultraäänitutkimuksen helppoudesta.

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Vastaajien näkymykset olivat iästä, sukupuolesta tai ultraäänikokemuksesta riippumatta melkein yksimielisiä siitä, että ultraäänitutkimus koettiin turvallisena ja helppona tutkimuksena asiakkaalle
(TAULUKKO 2, TAULUKKO 3). 93 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että ultraäänitutkimus
koettiin turvallisena tutkimuksena ja 91 % oli täysin samaa mieltä siitä, että ultraäänitutkimus koettiin helppona tutkimuksena asiakkaalle. Jokseenkin samaa mieltä oli 7 % siitä, että ultraäänitutkimus
koettiin turvallisena tutkimuksena. 8 % vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä, että kokee ultraäänitutkimuksen helpoksi asiakkaalle. Täysin eri mieltä ultraäänitutkimuksen helppoudesta asiakkaalle oli
1 %. Se, mikä nousi tilastollisesti merkittäväksi ultraäänitutkimuksen kokemisen helppoudesta asiakkaalle, oli yli 75 – vuotiaiden ikäryhmä. Heistä 20 % oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että ultraäänitutkimus koettiin helppona asiakkaalle.
TAULUKKO 4. Vastaajien kokemus ultraäänitukimuksen kivuliaisuudesta.

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 5. Vastaajien kokemus ultraäänitutkimuksen pelottavuudesta.
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1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Kysyttäessä ultraäänitutkimuksen kivuliaisuudesta asiakkaalle (TAULUKKO 4), oli täysin eri mieltä
ultraäänitutkimuksen kivuliaisuudesta 83 % vastaajista, jokseenkin eri mieltä oli 10 % ja jokseenkin
samaa mieltä 4 %. Täysin samaa mieltä oli 3 % vastaajista siitä, että ultraäänitutkimus koettiin kivuliaana tutkimuksena asiakkaalle. Ultraäänitutkimuksen kivuliaisuudesta kysyttäessä tilastollisesti merkittäväksi nousi esiin 46 – 60 – vuotiaiden ikäryhmän kokemus siitä, että ultraäänitutkimus on kivulias. Tästä ryhmästä 12 % oli täysin samaa mieltä siitä, että ultraäänitutkimus koettiin kivuliaana
tutkimuksena asiakkaalle.
Vastaajista 75 % oli täysin eri mieltä siitä, että ultraäänitutkimus koettiin asiakkaalle pelottavana
tutkimuksena (TAULUKKO 5). Jokseenkin eri mieltä oli 11 %, ei samaa eikä eri mieltä oli 6 %, jokseenkin samaa mieltä oli 6 % ja täysin samaa mieltä oli 3 % siitä, että ultraäänitutkimus koettiin
pelottavana tutkimuksena asiakkaalle. Tilastollisesti merkittäväksi esiin nousi 16 – 30 – vuotiaiden
ryhmän kokemus siitä, että ultraäänitutkimus koettiin pelottavana. 29 % 16 – 30 – vuotiaista koki
ultraäänitutkimuksen pelottavana tutkimuksena.

8.3

Tehtävien siirtoa koskevat kysymykset
Tehtäviensiirtoa koskevissa kysymyksissä kysyttiin mielipidettä siitä, miten asiakkaat kokevat tehtävien siirron terveydenhuollossa, uskovatko asiakkaat, että tehtävien siirtoa tulee tapahtumaan etenevässä määrin tulevaisuudessa ja uskovatko he siihen, että hoitaja tai joku muu terveydenhuollon
ammattilainen voi suoriutua tehtävästä/tutkimuksesta, jonka on aiemmin suorittanut lääkäri, yhtä
hyvin kuin lääkäri. Näissä kysymyksissä oli kahteen kysymykseen liitetty avoin kysymys lisätiedon
saamiseksi. Kysymyksiä vertailtiin ikään, sukupuoleen ja aiempaan ultraäänikokemukseen.
Kysyttäessä asiakkailta uskovatko he, että hoitaja tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen,
joka on saanut riittävän koulutuksen kyseessä olevaan tehtävään, voi suoriutua yhtä hyvin tutkimuksesta, jonka on aiemmin suorittanut lääkäri (LIITE 1: TAULUKKO 1) vastaajista 40 % oli täysin samaa mieltä, 52 % oli jokseenkin samaa mieltä ja 8 % ei ollut samaa eikä eri mieltä kyseessä olevasta asiasta. Iällä, sukupuolella tai aiemmalla ultraäänikokemuksella ei ollut vaikutusta vastauksien
erilaisuuteen vaan vastaukset olivat joka taustatietoryhmässä samansuuntaisia.
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TAULUKKO 6. Uskon, että tulevaisuudessa tapahtuu tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammatilaisille yhä etenävässä määrin

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Kysyttäessä uskovatko asiakkaat, että tehtävien siirtoa tapahtuu tulevaisuudessa yhä etenävässä
määri (TAULUKKO 6) täysin samaa mieltä oli 36 %, jokseenkin samaa mieltä oli 46 %, ei samaa eikä
eri mieltä oli 13 % vastaajista. Täysin eri mieltä oli 1 % ja jokseenkin eri mieltä oli 3 % vastaajista.
Tässä kysymyksessä tilastollisesti merkittäväksi esiin nousi 31 – 45 – vuotiaiden ikäryhmä, missä 71
% ikärymästä oli täysin samaa mieltä siitä, että tehtävien siirtoa tapahtuu tulevaisuudessa yhä
etenävässä määrin.
Kysyttäessä vastaajien henkilökohtaista mielipidettä onko hyvä, että tulevaisuudessa tapahtuu tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille yhä etenävässä määrin
(LIITE 1: TAULUKKO 2) täysin samaa mieltä vastaajista oli 32 %, jokseenkin samaa mieltä 43 %, ei
samaa mieltä eikä eri mieltä oli 18 %. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan ja jokseenkin eri mieltä oli 7
%. Iällä, sukupuolella tai aiemmalla ultraäänikokemuksella ei ollut vaikutusta vastauksien erilaisuuteen vaan vastaukset olivat joka taustatietoryhmässä samansuuntaisia. Tähän kysymyskeen oli liitetty avoin kysymys, missä sai tarkentaa omaa mielipidettään asiasta. Tarkentavia vastauksia saatiin
13 kappaletta. Vastauksissa toistui huoli siitä, että saavatko terveydenhuollon ammattilaiset riittävän
koulutuksen lääkäreiltä hoitajille siirrettävään tehtävään. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että hyvä, kun
työtaakkaa voidaan jakaa, kunhan se huomioidaan palkassa. Ammattitaito nousi myös esiin vastauksissa. Koettiin, että riittävä ammattitaidon kerryttäminen takaa tulevaisuudessakin ultraäänitutkimuksien hyvän laadun. ”tarpeeksi kattava koulutus niin sama kuka sen tekee, hoitaja vai lääkäri”

”jos siirretään, palkkaa lisää”
TAULUKKO 7. Mielestäni tulevaisuudessa tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille pitäisi suorittaa etenävässä määrin.
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1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Kysyttäessä mielipidettä asiakkailta pitäisikö heidän mielestään tulevaisuudessa tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille suorittaa etenevässä määrin (TAULUKKO
7) vastaajista täysin samaa mieltä oli 23 %, jokseenkin samaa mieltä oli 41 %, ei samaa eikä eri
mieltä oli 25 %. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan ja jokseenkin eri mieltä oli 12 %. Tästä mielipidekysymyksestä tilastolisesti merkittäväksi nousi 16 – 30 – vuotiaiden ikäryhmä, joista 57 % ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta. Tähän kysymykseen oli liitetty myös avoin kysymys, missä sai tarkentaa
mielipidettään asiasta. Tarkentavia vastauksia saatiin 7 kappaletta. Samat teemat, kuten palkka ja
koulutus, toistuivat tämän avoimen kysymyksen vastauksissa kuten edellisenkin avoimen kysymyksen vastauksissa. Uutena asiana vastauksissa esiin nousi rajanveto siitä, mitä hoitaja kykenee tekemään oman koulutuksensa puitteissa verrattuna lääkäriin. ”Riippuu tehtävästä ja asioista. Kaikkea ei

voi hoitajille siirtää, se pitää olla rajattu jokseenkin. Mutta kyllä varmasti pitkänlinjan hoitaja osaa ja
oppii tulkitsemaan asioita/sairauksia” ”Asiantuntijat hoitaa omat työnsä”.

8.4

Sonograaferia koskevat kysymykset
Sonograaferi - osiossa kysyttiin asiakkaiden mielipiteitä sonograaferin ammattitaitoon liittyen. Joukossa oli myös kysymykset palvelun ystävällisyydestä ja ammattitaidosta. Näihin kysymysiin liittyy
koko palveluketju eivätkä kysymykset kosketa pelkästään sonograaferia. Kysymyksiä vertailtiin
ikään, sukupuoleen ja aiempaan ultraäänikokemukseen.

TAULUKKO 8. Koin, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on luotettava

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
61 % vastaajista (TAULUKKO 8) koki olevansa täysin samaa mieltä siitä, että sonograaferin ultraäänitutkimus on luotettava. 34 % koki olevansa jokseenkin samaa mieltä ja ei samaa eikä eri mieltä oli
5 % vastaajista. Jokseenkin eri mieltä koki olevansa 1 % siitä, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on luotettava. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan. Tilastollisesti merkittäväksi nousi 31 –
45 – vuotiaiden ikäryhmä, missä 17 % ei ollut samaa eikä eri mieltä sonograaferin tekemän ultraäänitutkimuksen luotettavuudesta. Kysyttäessä vastaajien mielipidettä uskovatko he sonograaferin
osaavan tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti, saadaan saman suuntaisia vastauksia kuin edellisessä
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kysymyksessä. Täysin samaa mieltä oli 54 % (LIITE 2: TAULUKKO 3), jokseenkin samaa mieltä oli
41 % ja 4 % vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä sonograaferin osaamisesta tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti. Jokseenkin tai täysin eri mieltä ei ollut kukaan. Ikä, sukupuoli tai aiempi kokemus
ultraäänestä ei vaikuttanut uskoon sonograaferin osaamisesta tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti.
Kysyttäessä vastaajilta (LIITE 2: TAULUKKO 4) ultraäänilaitteen käytöstä 72 % oli täysin samaa samaa mieltä, 27 % oli jokseenkin samaa mieltä ja 1 % oli täysin eri mieltä, että sonograaferi osaa
käyttää ultraäänilaitetta. Ei samaa eikä eri mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastauksia ei ollut.
Iällä, sukupuolella eikä aiemmalla ultraääntutkimusikokemuksella ollut vastauksiin vaikutusta vaan
vastaukset olivat kaikissa taustatietoryhmissä samansuuntaisia.
Kysymys (LIITE 2: TAULUKKO 5), jolla haluttiin selvittää vastaajien uskomista siihen, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on yhtä luotettava kuin lääkärin suorittama ultraäänitutkimus,
saatiin vastaukseksi, että täysin samaa mieltä oli 43 % vastaajista, jokseenkin samaa mieltä oli 45
% ja ei samaa eikä eri mieltä oli 10 % vastaajista. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan ja jokseenki eri
mieltä oli 1 % vastaajista. Iällä, sukupuolella eikä aiemmalla ultraääntutkimusikokemuksella ollut
vastauksiin vaikutusta vaan vastaukset olivat kaikissa taustatietoryhmissä samansuuntaisia.
Kysyttäessä vastaajilta, olivatko he kokeneet saaneensa ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua
(LIITE 3: TAULUKKO 6), vastaajista 89 % oli täysin samaa mieltä, että saivat ammattitaitoista palvelua ja 97 % vastaajista oli täysin samaa mieltä, että saivat ystävällistä palvelua. 11 % vastaajista oli
jokseenkin samaa mieltä, että kokivat saaneenesa ammattitaitoista palvelua ja 3 % vastaajista oli
jokseenkin sitä mieltä, että olivat saaneet ystävällistä palvelua. Muita vastausvaihtoehtoja ei ollut
vastattu. Iällä, sukupuolella eikä aiemmalla ultraääntutkimusikokemuksella ollut vastauksiin vaikutusta vaan vastaukset olivat kaikissa taustatietoryhmissä samansuuntaisia.

8.5

Asiakkaana terveydenhuollossa
Asiakkaana terveydenhuollossa - osiossa kysyttiin asiakkaiden halukkuutta itse vaikuttaa ultraäänitutkimuksen suorittajaan tulevaisuudessa sekä tiedusteltiin tuntemuksia siitä, onko lääkärille vai sonograaferille helpompi puhua omista tunteista/ajatuksista tutkimuksen aikana. Kyselyn lopussa oli
avoin kysymys, jos oli jotain muuta, mistä halusi mainita. Kysymyksiä vertailtiin ikään, sukupuoleen
ja aiempaan ultraäänikokemukseen.
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TAULUKKO 9. Haluaisin tulevaisuudessa, että sonograaferi suorittaa ultraäänitutkimukseni

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa miletä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 10. Haluaisin tulevaisuudessa, että lääkäri suorittaa ultraäänitutkimukseni

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä

Kysyttäessä asiakkaiden mielipidettä siitä haluaisivatko he tulevaisuudessa, että sonograferi suorittaa ultraäänitutkimuksen (TAULUKKO 9) täysin samaa mieltä oli 20 % vastaajista, jokseenkin samaa
mieltä oli 41 % ja ei samaa eikä eri mieltä oli 34 %. Täysin eri mieltä vastaajista oli 1 % ja jokseenkin eri mieltä oli 4 %. Tämän kysymyksen osalta tilastollisesti merkittäväksi nousi 16 – 30 vuotiaden
ikäryhmä verratessa vastauksia muuhun joukkoon. Kaikki vastaajat (100 %) tästä ikäryhmästä olivat
vastaanneet, että eivät ole samaa eikä eri mieltä siitä, että haluaisivat sonograaferin suoritavan ultraäänitutkimuksen tulevaisuudessa.
Kysyttäessä asiakkaiden mielipidettä siitä haluaisivatko he tulevaisuudessa, että lääkäri suorittaa ultraäänitutkimuksen tulevaisuudessa (TAULUKKO 10) täysin samaa mieltä oli 18 % vastaajista, jokseenkin samaa mieltä oli 38 % ja ei samaa eikä eri mieltä oli 40 %. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan
ja jokseenkin eri mieltä oli 4 %. Tilastollisesti merkittäväksi nousi 46 – 60 vuotiaiden ikäryhmä.
Tästä ikäryhmästä 39 % oli täysin samaa mieltä siitä, että he haluaisivat lääkärin suorittavan ultraäänitutkimuksen tulevaisuudessa.
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TAULUKKO 11. Haluaisin jatkossa tiedon ennen tutkimusta, että suorittaako ultraäänitutkimukseni sonograaferi vai
lääkäri

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Kysyttäessä haluaisivatko vastaajat jatkossa tiedon ennen tutkimusta suorittaako heidän ultraäänitutkimuksensa sonograaferi vai lääkäri (TAULUKKO 11), 26 % oli täysin samaa mieltä, jokseenkin
samaa mieltä oli 25 % ja ei samaa eikä eri mieltä oli 37 % vastaajista. Täysin eri mieltä oli 7 % ja
jokseenkin eri mieltä oli 4 % vastaajista. Tilastollisesti merkittäväksi nousi tässä kysymyksessä, verratessa muihin taustatietorymiin, ikäryhmä 46 – 60 – vuotta. Tässä ryhmässä 12 % ei ollut samaa
eikä eri mieltä siitä, haluavatko he tiedon ennen tutkimusta suorittaako tutkimuksen sonograaferi vai
lääkäri.
TAULUKKO 12. Koen, että ultraäänitutkimuksen aikana sonograaferille on helpompi puhua omista tunteista/ajatuksista kuin lääkärille

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
Kysyttäessä kokevatko asiakkaat, että ultraäänitutkimuksen aikana sonograaferille on helpompi puhua omista tunteista tai ajatuksista kuin lääkärille (TAULUKKO 12), täysin samaa mieltä oli 14 %
vastaajista, jokseenkin samaa mieltä oli 27 % ja ei samaa eikä eri mieltä oli 44 %. Täysin eri mieltä
oli 9 % ja jokseenkin eri mieltä oli 6 % vastaajista. Tilastollisesti merkittäväksi nousi tässä miesten
ja naisten erovaisuus täysin eri mieltä vastauksissa. Miehistä 15 % oli täysin eri mieltä siitä, että sonograaferille on helpompi puhua omista ajatuksista/tunteista ultraäänitutkimuksen aikana ja naisista
ei kukaan ollut täysin eri mieltä.
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Kysyttäessä kokevatko asiakkaat, että ultraäänitutkimuksen aikana lääkärille on helpompi puhua
omista tunteista tai ajatuksista kuin sonograaferille (LIITE 3: TAULUKKO 7) täysin samaa mieltä oli
10 %, jokseenkin samaa mieltä oli 19 % ja ei samaa eikä eri mieltä oli 58 % vastaajista. Täysin eri
mieltä oli 4 % ja jokseenkin eri mieltä oli 9 % vastaajista. Iällä, sukupuolella eikä aiemmalla ultraääntutkimusikokemuksella ollut vastauksiin vaikutusta vaan vastaukset olivat kaikissa taustatietoryhmissä samansuuntaisia.
TAULUKKO 13. Jos voisitte itse valita tulevaisuudessa, niin haluaisitteko, että ultraäänitutkimuksen suorittaa sonograaferi, lääkäri vai ei väliä

1 = lääkäri, 2 = sonograaferi, 3 = ei väliä
Vaihtoehtokysymyksessä, missä tiedusteltiin asiakkaan halua itse valita tulevaisuudessa ultraäänitutkimuksen tekijä (TAULUKKO 13) vastaajista 78 % oli sitä mieltä, että ei ole väliä tekeekö ultraäänitutkimuksen lääkäri vai sonograaferi. 16 % haluaisi lääkärin tekevän tekevän ja 6 % haluaisi sonograaferin tekevän ultraäänitutkimuksen tulevaisuudessa
Viimeisenä kysymyksenä kyselylomakkeessa oli avoin kysymys. Vastaajat saivat kertoa, jos oli jotain
muuta, mitä halusivat vielä mainita. Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli 15 kappaletta. Vastauksissa kiitettiin kokemuksesta, palvelu koettiin miellyttävänä ja ammattitaitoisena. Sonograaferitoiminta miellettiin hyvänä tapana kehittää työnkuvaa ja yhteistyötä hoitajan ja lääkärin välillä. Il Vastauksissa tuli ilmi myös se, ettei väliä kumpi tutkimuksen tekee tulevaisuudessa, kunhan tekijä on
ammattitaitoinen. Vastauksissa toivottiin, että ultraäänikuvat voisi näyttää myös lääkärille. ”Ei väliä

kumpi suorittaa tutkimuksen, riippuu tekijän kokemuksesta. Kumpi osaa homman paremmin.” ”Ammattitaitoiset henkilöt teki tutkimuksen. Miellyttävä palvelu.” Riippuu tutkimuksesta, onko ultraääni
pelottava ja haluaako, että tekeekö sen hoitaja vai lääkäri.” Monessa kyselylomakkeessa kiitettiin
vain tutkimuksesta. Kahdessa vastauksessa esiin nousi sonograaferin koulutus ja ihmettely, mikä
sonograaferi on. ”mikä tämä sonograaferi on?” ”Tutkimuksessa olisi hyvä ollut tietää, missä vai-

heessa sonograaferin koulutus on….olisi vaikuttanut vastauksiin.”

9

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

9.1

Eettiset kysymykst, pätevyys ja luotettavuus
Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon tutkimusta tehdessä, kuten aineistonhankinnan juridiikka, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, aineiston
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anonymisointi ja arkistointi. Eettisesti hyvän tutkimuksen tekeminen kaikkea hyvää tieteellisesti käytäntöä noudattaen on vaativa tehtävä. Tutkijalla on eettisiä velvoitteita myös yhteiskuntaa ja suurta
yleisöä kohtaan. Tutkimuksen pätevyys eli validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä
mitata sitä, mitä tutkimuksesssa on tarkoitus mitatata. Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti
tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja mittaustulosten toistettavuutta. Luotettavuus on olennainen osa
hyvää tutkimusta ja tutkimuksen tulee tähdätä luotettaviin tuloksiin välttäen virheellisiä tulkintoja.
Tutkimuksen tuloksia ei saa yleistää kritiikittömästi eikä tuloksia saa sepitellä tai kaunistella. Raportoinnin tulee olla johdonmukaista ja alkuperäisiä havaintoja ei tule muokata niin, että tulos vääristyy.
Tutkimuksen puutteet tulee tuoda myös ilmi tutkimuksen raportoinnissa. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2007, 23, 26, 27; Uusitalo 1999, 30 – 31; Vilkka 2008, 161.) Tehdyn tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä, kun mittarin luotettavuus on hyvä, mikä perustuu validiteettiin ja realibiliteettiin, ja tutkittu otos edustaa perusjoukkoa. (Vilkka 2008, 161 – 162.)
Tietoja kerätessä tulee tutkittavalle selvittää tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa (Heikkilä 2008, 31).
Vastaajille kerrottiin ultraäänitutkimuksen jälkeen mahdollisuudesta osallistua kyselyyn, missä kartoitetaan asiakkaan mielipiteitä ja käsityksiä sonograaferin tekemästä ultraäänitutkimuksesta. Asiakkaille kerrottiin, että vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja tutkittavan henkilöllisyys ei käy ilmi tutkimuksesta millään tavalla. Asiakaskyselyssä keskeisiä eettisiä vaatimuksia ovat tutkittavien tietoinen
suostumus ja vastaamisen vapaaehtoisuus (Tiainen 2015, 138). Asiakkaille kerrottiin tutkimuksen
tarkoitus ja käyttötapa. Tämän saman tutkittavat saattoivat lukea kirjallisena kyselylomakkeen
alusta, mihin oli liitetty saatekirje (LIITE 4) tutkimukseen liittyen. Tutkimukseen oli Kuopion yliopistollisen sairaalan tiedepalvelukeskuksen lupa (LIITE 7). Ennen tutkimuksen aloittamista oli myös selvitetty, tarvitaanko eettisen toimikunnan lupaa tutkimukseen, sitä ei tarvittu.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa yksi painopiste on otoksen suhde perusjoukkoon. Perusjoukko on se
väestöryhmä, johon tulokset halutaan yleistää. Kysymykset pitää kohdistaa henkilöille eli otokselle,
joita tutkittava ilmiö koskettaa. Keskeinen ajatus on, että otos edustaa perusjoukkoa mahdollisimman hyvin. (Kananen 2008, 32; Kankkunen, Vehviläinen – Julkunen 2015, 104.) Tutkimuksessa
tämä toteutui hyvin. Tutkimuksen joukko valikoitui sattumalta. Valikoitunut joukko oli todellinen
ryhmä terveydenhuollon asiakkaita, joille suoritettiin ultraäänitutkimus sonograaferiopiskelijan toimesta tutkimusluvan aikana. Joukko sisälsi kaiken ikäisiä, pois lukien lapset, miehiä ja naisia ja eri
ultraäänikokemuksen omaavia ihmisiä. Otos, kenelle tutkimus suoritettiin, edustaa hyvin perusjoukkoa.
Kyselylomake oli paperiversio, joka pyrittiin laatimaan niin, ettei vastaaminen veisi liian kauan aikaa.
Tällä pyrittiin siihen, että mahdollisimman moni motivoituisi vastaamaan kyselyyn. Paperiversio oli
vastaajille nopea ja helppo tapa vastata kyselyyn verrattuna sähköiseen vastaamiseen. Vastaaminen
tapahtui tutkimuksen jälkeen paikan päällä eikä näin ollen rasittanut juurikaan vastaajia. Näillä toimenpiteillä pyrittiin korkeaan vastausprosenttiin. Vastausprosentti oli lopulta 41 %. Objektiivisuuteen
pyrittiin tarjoamalla kyselyä kaikille sonograaferiopiskelijan suorittamille ultraäänitutkimuksessa käyneille asiakkaille tutkimusluvan aikana. Tämä ei toteutunut täysin, koska kaikille ei muistettu tarjota
mahdollisuutta kyselyyn ja osa katsottiin fyysesti kykenemättömäksi vastaamaan kyselyyn.
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Kyselylomakkeen validiteettiin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota ja täsmentää joitain kysymyksiä paremmin. Osa kyselylomakkeen kysymyksistä jouduttiin hylkäämään analysoitaessa vastauksia. Kysymykset, joissa kysyttiin vastaajalta tietoa siitä, oliko heille kerrottu, että tutkimuksen
suorittaa sonograaferi/lääkäri, ei vastauksilla ollut painoarvoa. Ennen tutkimusta kaikille tutkittaville
kerrottiin, että tutkimuksen suorittaa sonograaferiksi opiskeleva röntgenhoitaja ja tutkimuksen varmistaa lääkäri. Kysymys, jossa kysyttiin, onko ollut aiemmin tutkimuksessa, jonka suoritti hoitaja tai
joku muu terveydenhuollon ammattilainen lääkärin sijaan, oli jäänyt myös vajaavaiseksi. Sisällöllisesti kysymyksen pystyi käsittämään liian monella tavalla. Kysymys hylättiin sen vuoksi eikä vastauksia käytetty vastausten analysoinnissa. Kyselylomakkeen esitestausta olisi pitänyt suorittaa huolellisemmin. Esitestausta suorittivat sonograaferiksi opiskeleva röntgenhoitaja sekä sonograaferiopiskelijoita ohjaavat radiologian erikoislääkärit (kolme kappaletta).
Vastaajien vastauksiin ei pyritty vaikuttamaan millään lailla ja vastaajat saivat rauhassa vastata kyselyyn. Kyselyssä ei ollut välttämätöntä vastata kaikkiin kysymyksiin. Vastaamattomuus joihinkin kysymyksiin ei rajoittanut kyselyssä etenemistä vaan kukin kysymys oli omansa ilman, että kysymyksellä olisi viitattu edelliseen kysymykseen tai vastaukseen. Osa vastaajista oli vastannut vain osaan
kysymyksistä. Yhtään kyselylomaketta ei hylätty. Kyselylomake oli paperiversio, jonka vastaukset
syötetiin sähköiseen tietokantaan, missä vastaukset analysoitiin. Vastausten syöttämisessä on saattanut tapahtua esimerkiksi näppäilyvirheitä, jotka eivät tule ilmi tutkijalle millään tavalla ja saattavat
näin ollen vaikuttaa vastaustuloksiin. Vilkan (2008, 162) mukaan virheiden vaikuttavuus ei välttämättä ole kovin suuri. Tärkeintä on, että tutkija ottaa kantaa tutkimuksensa ilmeisiin satunnaisvirhei-

siin.
Kyselylomakkeen vastausten luotettavuutta mietittäessä tulee huomioda, kuinka paneutuneita vastaajat ovat olleet vastatessaan kysymyksiin. Vaikuttaako vastauksiin esimerkiksi kiire tai muu huolimattomuus. Huomion arvoinen asia on myös miettiä, kuinka totuudenmukaisesti vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin, ovatko he kehdanneet vastata niin kuin ovat ajatelleet. Saaranen – Kauppinen
ja Puusniekka (2009, 25) pohtivat kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikrjassa, että tutkimusta

tehdessä on järkevää ottaa huomioon se, että tutkimukseen osallistuvat eivät välttämättä puhu kaikissa tilanteissa yhdenmukaisesti, eli kielenkäyttö ja puhetavat ovat tilannesidonnaisia. Tämä sama
koskee vastatessa mielipideasteikollisiin kysymyksiin.
Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan parantaa kriittisellä ja arvioivalla työasenteella
koko tutkimuksen tekemisen ajan. Samalla kriittisella otteella on hyvä suhtautua myös tutkimustuloksiin. Luotettavuutta pohdittaessa on mietittävä, miten tutkimuksen luonne ja tutkimusaihe ovat
mahdollisesti vaikuttaneet siihen, kuinka tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Tutkimustuloksiin tulee aina suhtautua kriittisesti. Tutkimusta arvioitaessa on hyväksyttävä se, että kaikki tutkimus
on tutkijan näkökulmasta tuotettua aineistoa. Kvantitatiivinen kuin kvalitatiivinenkin tutkimus on aina
yhdenlainen versio tutkittavasta aiheesta eikä siihen voida täysin luottaa. Tutkijoiden saamista tulok-
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sista voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä, mutta tulokset ovat aina aikaan, paikkaan, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tutkijaan sidoksissa olevia asioita. (Saaranen – Kauppinen ja Puusniekka 2009, 26
– 27; Vilkka 2008, 161.)

9.2

Oma pohdinta ja johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää asiakkaiden mielipiteitä, asenteita ja käsityksiä sonograaferin suorittamasta ultraäänitutkimuksesta. Vastaajiksi valikoitui tutkimusluvan aikana käyneitä terveydenhuollon asiakkaita, joille suoritettiin sonograaferiopiskelijan toimesta ultraäänitutkimus. Tutkimuksen varmisti radiologian erikoislääkäri. Tämän kaltaiseen tehtäviensiirtoon terveydenhuollossa
on ajanut muun muassa resurssipula lääkäreistä ja kustannuskysymykset. Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS) Kuvantamiskeskuksen yksikölle on kuulunut tuottaa ultraäänitutkimuspalveluita
myös perusterveydenhuollon asiakkaille. Meneillään olevalla tai ainakin meneillään olleen sosiaali - ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella eli sote - uudistuksella on tarkoitus nimenomaan parantaa perusterveydenhuollon palveluita. Julkisen talouden kestävyysvaje on osaltaan ollut luomassa
sote – uudistusta. (Anttila 2018, 8.) Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen yksikkö
hakee tällä tehtävien siirrolla taloudellisia säästöjä. Tarkoituksena on vuoden vaihteen 2019 jälkeen
siirtää perusterveydenhuollon tietyt ultraäänitutkimusasiakkaat tehtäviksi sonograaferin toimesta.
Tällä hetkellä perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset on tehty ostopalveluna, mikä on kallis
tapa tuottaa palveluita. (Manninen 2019.) Terveydenhuollossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio on ollut käytäntönä edistyksellisimmissä kunnissa ja kuntayhtymissä jo lähes
20 vuotta (Anttila 2018, 10).
Ultraäänitutkimusta käsittelevässä kysymyskokonaisuudessa vastaukset olivat hyvin yksimielisiä siitä,
että ultraäänitutkimus on turvallinen ja helppo asiakkaalle. Asia, mikä kiinnitti vastauksissa huomion,
oli se, että ketkä eivät olleet aiemmin käyneet ultraäänitutkimuksessa olivat 100 % täysin samaa
mieltä siitä, että ultraäänitutkimus on turvallinen ja helppo tutkimus asiakkaalle. Tähän on luultavasti
vaikuttanut se, että aiempi kokemus ei ole ollut vaikuttamassa käsitykseen ultraäänitutkimuksen
helppodesta ja turvallisuudesta. Suurin osa asiakkaista oli täysin samaa mieltä siitä, että ultraääni ei
ole kivulias eikä pelottava tutkimus. Hajontaa tässä kysymyksessä oli jo enemmän kuin kysyttäessä
helppoudesta ja turvallisuudesta. Pelottavaksi ultraäänitutkimuksen koki yllättävän moni ikäryhmässä 16 – 30 vuotta. 29 % oli sitä mieltä, että ultraäänitutkimus on jokseenkin pelottava. Uskon,
että tähän on vaikuttanut myös mahdollisuus ei-toivotuista tutkimustuloksista. Kivuliaaksi ultraäänitutkimuksen kokivat 46 – 60 - vuotiaiden ikäryhmässä 12 % asiakkaista. Tämä on mielenkiintoinen
huomio, mutta arvio mihin tämä perustuu, jää epäselväksi. Joitakin asiakkaita täytyy painaa ultraäänianturilla ihoa vasten toisinaan voimakkaastikin, jotta saataisiin parempi näkyvyys aikaan. Tässä on
luultavasti ollut kyse jostain tämän tyyppisestä tilanteesta, koska tutkimus on koettu kivuliaaksi. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että ultraäänitutkimuksen ei pitäisi olla kivulias tutkimus, mutta kivun
tunne on aina subjektiivinen kokemus.
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Asiakkaat uskoivat, että hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi suoriutua yhtä hyvin
tehtävästä tai tutkimuksesta, jonka on aiemmin suorittanut lääkäri, jos hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen on saanut riittävän koulutuksen kyseessä olevaan tehtävään tai tutkimukseen. Suurin osa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä tästä asiasta. Asiakkaat uskoivat myös siihen,
että tehtävien siirtoa tulee tapahtumaan tulevaisuudessa yhä etenevässä määrin. Varsinkin ikäryhmässä 31 – 45 – vuotta, 71 % vastaajista oli täysin samaa mieltä tästä asiasta. Luultavasti tässä
ikäryhmässä näkyy se, että tämä ikäryhmä käsittää, että työnjako, niin sairaalamaailmassa kuin yritysmaailmassakin, on murroksessa. Tämä ikäryhmä (21 – 45 – vuotta) ymmärtää, että tarvitaan
muutosta, jotta tulevaisuudessa terveydenhuolto toimii kaikille ja palveluita riittää kaikille. Vastaajien
omaa mielipidettä kysyttäessä, onko hyvä, että tehtävien siirtoa tapahtuu, suurin osa vastaajista piti
tätä täysin tai jokseenkin hyvänä asiana. Vastaajien omaa mielipidettä kysyttiin myös siihen, että
pitäisikö tehtävien siirtoa tapahtua enemmän. Tässä vastausten mielipiteet jo vaihtelivat, osa oli sitä
mieltä, että pitäisi ja osa sitä mieltä, että ei pitäisi. Osa ei myöskään osannut eritellä mielipidettään,
ei oltu samaa eikä eri mieltä. 16 – 30 – vuotiaiden ikäryhmässä erityisesti ei osattu sanoa mielipidettä asiasta. 57 % tästä ikäryhmästä ei ollut samaa eikä eri mieltä. Tämä ikäryhmä ei tässä ikävaiheessa vielä käytä terveydenhuollon palveluita niin luultavasti heille ei ole tästä syystä muodostunut
käsitystä tämänkaltaisesta asiasta.
Näiden omien mielipidekäsitysten jälkeen oli avoimet kysymykset, jos halusi tarkentaa vastaustaan
mielipiteistään. Näissä vastauksissa esiin nousi hoitajien palkkaus, tehtävien siirron rajallisuus ja
koulutus. Näitä samoja teemoja miettivät myös itse tehtävien siirtoon pääsevät tai joutuvat, kuinka
haluaa asian ilmaista, terveydenhuollon ammattilaiset. Kuosmanen (2012, 45) on tutkinut näitä samoja asioita pro gradu – tutkielmassaan TYÖT JAKOON TERVEYDENHUOLLOSSA. Kuosmanen kirjoittaa pro gradussaan kaiken perusta on kuitenkin se, että on olemassa yhteiset, selkeät toiminta-

ohjeet, miten uuteen työnjakomalliin siirrytään varmistaen vastuukysymykset, työntekijän osaaminen, potilasturvallisuus ja korvaus uudesta vaativammasta tehtävästä. Edellä mainittuihin asioihin
kiteytyy olennainen mitä molemmat osapuolet, asiakas ja tekijä, vaativat ja toivovat.
Kysyttäessä asiakkaiden käsitystä sonograaferin ammattitaidosta, olivat vastaukset lähes poikkeksetta täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on luotettava,
sonograferi osaa tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti ja sonograaferi osaa käyttää ultraäänilaitetta.
Yhtä mieltä oltiin joka taustamuuttujaryhmässä myös siitä, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on täysin tai ainakin jokseenkin yhtä luotettava kuin lääkärin suorittama ultraäänitutkimus.
Asia, mikä nousi esiin, oli 31 – 45 – vuotiaiden ikäryhmässä eriävä mileipide siitä, onko sonograaferin ultraäänitutkimus luotettava. Tässä ikäryhmässä 17 % ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta. Kaiken kaikkiaan asiakkaat uskoivat vahvasti sonograaferin ammattitaitoon ja kykyyn tulkita ultraäänikuvaa. Lähes kaikki vastaajat (98 %) kokivat saaneensa ystävällistä palvelua ultraäänitutkimuksensa
aikana ja suurin osa (85 %) koki saaneensa ammattitaitoista palvelua. Palvelun hyvä laatu lähtee
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisesta. Hyvään laatuun kuuluu palveluhenkisyys,
tietojen ja ohjauksen antaminen pyytämättä sekä jatkohoidosta tiedottaminen. (Tiainen 2015, 8.)
Asiakkaat kokevat saavansa ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua silloin, kun heitä tervehditään ja
vastataan heidän kysymyksiinsä ymmärrettävästi. Asiakkaan huomionti myös tutkimuksen jälkeen
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vaikuttaa ystävällisen ja ammattitaistoisen palvelun kokemukseen. Kysyttäessä ystävällisestä ja ammattitaitoisesta palvelusta, ei erikseen mainittu, että palaute täytyisi antaa sonograaferin osalta
vaan näihin kysymyksiin sisältyi koko palveluketju. Tiaisen tutkimuksessa (2015, 149), missä tutkittiin uudelleen organisoitujen palvelujen laatua asiakkaan arvioimana tuli esiin, että jos asiakas kokee
saaneensa ystävällistä palvelua, mieltää asiakas saaneensa myös ammatitaitoista ja luotettavaa palvelua. Henkilökunnan ammattitaitoon liittyvillä tekijöillä, kuten tekninen osaaminen, asiakaspalvelu

ja viestinnälliset taidot, oli erityisen tärkeä merkitys sille, minkälaiseksi asiakkaan palvelukokemus
muodostui. Asiakas tarkasteli laatua hyvin käytännönläheisesti. Asiakkaan huomio kiinnittyi henkilökunnan tapaan kohdata asiakas ammatillisesti, tasa-arvoisesti ja ystävällisesti. Uskon, että kyselyyn
vastanneiden ystävällisen palvelun kokemus osaltaan selittää sonograaferin saamia hyviä tutkimustuloksia ultraäänitutkimuksen teosta ja sen luotettavuudesta.
Kysyttäessä vastaajilta onko lääkärille vai sonograaferille helpompi puhua omista tunteista tai ajatuksista tutkimuksen aikana, suurimmaksi osaksi vastauksissa ei oltu samaa eikä eri mieltä. Verratessa sonograaferia ja lääkäriä, että kummalle on helpompi puhua, niin hiukan helpommaksi koettiin
sonograaferille puhuminen, paitsi taustatiedoiltaan miesten ryhmässä, missä 15 % vastaajista oli
täysin eri mieltä siitä, että sonograaferille on helpompi puhua. Tähän on saattanut vaikuttaa se, että
molemmat sonograaferiopiskelijat olivat naisia. Kysytäessä asiakkailta, haluaisivatko he tiedon ennen
tutkimusta suorittaako heidän tutkimuksensa sonograaferi vai lääkäri, vastausten hajonta oli suurta.
Toisille ei ollut merkitystä ja toisille oli merkitystä, saisivatko he tietää ennen tutkimusta, kuka heidän ultraäänitutkimuksensa suorittaa. 46 – 60 – vuotiaiden ikäryhmässä koettiin keskimääräistä tärkeämmäksi saada tieto ennen tutkimusta, kuka tutkimuksen suorittaa. Vaikkakin tässä tutkimuksessa ei esiin noussut eritysen suurta tarvetta sille, että asiakasta täytyisi informoida ennen tutkimusta, kuka ultraäänitutkimuksen suorittaa, on uuden kulttuurin luominen aina haastavaa. Hyvillä

toimintatavoilla, kuten tiedottamalla palvelujen käyttäjiä uudesta toimintatavasta, saadaan aikaan
luottamuksellinen hoitosuhde, toteaa Kuosmanen (2012, 45) pro gradu - tutkielmassaan.
Kyselyn lopussa haluttiin vielä selvittää, onko asiakkaille väliä kumpi, lääkäri vai sonograaferi, suorittaa mahdollisesti heidän ultraäänitutkimuksensa jatkossa. Suurin osa asiakkaista oli sitä mieltä, että
ei ole väliä kumpi heidän ultraäänitutkimuksensa suorittaa jatkossa. Tätä kysyttiin myös hieman eri
tavalla toisella kysymyksellä, mikä vahvisti käsitystä siitä, että asiakkaalle ei oikeasti ole merkitystä
kumpi tutkimuksen suorittaa, kunhan suorittaja on ammattitaitoinen. Erityisesti nuoret, 16 – 30vuotiaat vastaajat olivat 100 %:sti sitä mieltä, että ei ole väliä kumpi ultraäänitutkimuksen suorittaa.
Kyselylomakkeen lopussa oli vapaata tilaa vastaajan omille ajatuksille, jos halusi vielä kertoa jotain.
Tässä tuli myös ilmi se seikka, että ei ole väliä kuka tutkimuksen suorittaa, kunhan tekijä osaa asiansa. ”ei väliä kumpi tekee, kunhan osaa diagnoosin tekemisen”. Sonograaferi ei tee diagnoosia
vaan hän antaa kuvailevan lausunnon. Aina jos sonograaferi havaitsee jotain poikkeavaa, tulee hänen konsultoida lääkäriä. Tämä on asia, mikä olisi hyvä tuoda ilmi jokaiselle asiakkaille, kenelle sonograaferi suorittaa jatkossa ultraäänitutkimuksen.
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Ennen vastausten analysointia allekirjoittaneella oli skeptisempi käsitys tuloksista, mitä mieltä asiakkaat ovat sonograaferin suorittamasta ultraäänitutkimuksesta. Henkilökohtainen hypoteesi osui harhaan. Suurin osa vastaajista koki, että sonograaferi on ammattitaitoinen, luotettava ja asiansa
osaava terveydenhuollon ammattilainen. Vastanneiden taustamuuttujilla (ikä, sukupuoli, aikaisempi
ultraäänikokemus) ei ollut juuri vaikutusta missään kysymyskokonaisuutta käsittelevissä tuloksissa
vaan vastaukset myötäilivät aika tarkasti joka taustatietoryhmässä keskimääräisiä vastaustuloksia.
Pienet erot olen tuonut esiin tutkimustuloksissa sekä pohdinnassa ja johtopäätöksissä. Vastauksista
voi havaita, että ihmisillä on suuri luottamus suomalaiseen terveydenhuoltoon ja siihen, että heitä
hoitaa ammattitaitoiset ihmiset.
Suomessa on jo jonkin verran tapahtunut tehtävien siirtoa lääkäreiltä muille terveydenhuollonammattilaisille, erityisesti siirtoa on tapahtunut lääkäreiltä sairaanhoitajille. Tieto ja käsitys siitä, että
tehtävien siirtoa on jo tapahtunut jonkin verran ammattikuntien välillä ja tulee tulevaisuudessakin
tapahtumaan, luultavasti edesauttoi asiakkaita siinä, että vastaajat eivät kokeneet sonograaferin
suorittamaa ultraäänitutkimusta kovinkaan negatiivisena asiana. Tässä kyselyssä vastauksiin on
saattanut vaikuttanut positiivisesti myös se, että vastaajien ultraäänitutkimuksen suoritti sonograaferiopiskelijan lisäksi vielä lääkäri.
Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa tehtävien siirtoa KYS:n Kuvantamiskeskuksen
kliinisen radiologian osastolla ultraäänien osalta. Tutkimustulokset viitoittavat tietä sille, että asiakkaita tehtävien siirto ei arveluta. Tehtävien siirrossa täytyy ottaa huomioon röntgenhoitajien riittävä
koulutus sonograaferin toimenkuvaan, jotta työnjakoa voi tapahtua riskeeraamatta potilasturvallisuutta. Osaaminen tulee varmistaa ja henkilökohtaista koulutusta tulee tarvittaessa antaa, jos työntekijä kokee sitä tarvitsevansa. Esimerkiksi Iso – Britanniassa sonograaferiperinteet ovat pidemmät
ja sonograafereiden toiminnasta on raportoitu jo 1970 – luvulta lähtien. Iso – Britanniassa ja
USA:ssa sonograaferit suorittavat huomattavasti vaativampia ultraäänitutkimuksia ja pieniä toimenpiteitä verrattuna Suomen tilanteeseen. Koulutus, radiologien ja klinikan tuki sekä omien rajojen tietäminen sonograaferina ovat olleet avain asemassa oman ammatin kehittämisessä raportoidaan Iso
- Britanniasta, jossa on pitkät perinteet sonograaferien työstä. (Hart ja Dixon 2008, 31, 34.)
Suomessa ollaan aika samanlaisessa osaamistilanteessa sonograafereiden osalta kuin esimerkiksi
Australiassa. Australiassa tehtiin tutkimus, missä haluttiin selvittää haluavatko australialaiset sonograaferit laajentaa omaa tehtävänkuvaa ja ottaa vastuuta enemmän omasta työstään niin kuin sonograaferit tekevät esimerkiksi Iso - Britanniassa. Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoitti kannattavansa sonograaferityön kehittämistä. Motivaatio, mikä nostaa halua laajentaa sonograaferin tehtävänkuvaa, ovat lisäpalkkaus, lisätietous ja ammatillisen arvostuksen kasvu. Asiat, mitkä mietityttivät
tehtävänkuvan laajentamisessa, ovat lisääntyvät vastuukysymykset ja jatko-opinnot. Australiassa on
myös radiologien osalta melkoinen vastustus sonograafereiden tehtävankuvan laajentamiseen
(McGregor, O`Loughlin, Cox, Clarke ja Snowden 2009) Luulen, että samat haasteet olisivat Suomessa. Radiologien osalta saatettaisiin kohdata vastustusta siltä osin, mitä sonograaferi voi, osaa ja
saa tehdä. Tällä hetkellä ollaan, verrattuna esimerkiksi Iso - Britaniaan ja USA:han, vielä alkutaipa-
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leella sonograaferitoiminnan osalta. Esimerkiksi Iso – Britanniassa ja USA:ssa sonograaferit suorittavat muun muassa pieniä toimenpiteitä ultraäänen avulla, tekevät intravaginaalisia ultraääniä ja suosittavat jatkotutkimuksia sekä asettavat diagnooseja asiakkaille. (Hart ja Dixon 2008, 31, 34.) Iso Britanniassa sonograafereiden työnkehittymiseen ja tehtävien siirtoon radiologeilta röntgenhoitajille
on johtanut valtava pula radiologeista. Iso – Britanniassa on sonograafereiden koulutuksesta käyty
paljon keskutelua, jotta saataisiin lisää ammattitaitoisia sonograafereita korvaamaan radiologien
työtä. Politikot ja eri radiografiayhdistykset ovat mietineet erilaisia koulutusratkaisuja työvoimapulan
ratkaisemiseksi. Työvoimapula on johtanut siihen, että sonograaferit ovat voineet määritellä omia
työehtosopimuksia ja palkkausta. Iso – Britanniassa poliittiset lausunnot, kansalliset ohjeet ja laki
ovat sen takana, että hoitajien työnkuvaa laajennetaan. Eri yhdistysten, kuten The Society and College of Radiographers, Royal College of Radiologist, ovat antaneet lausunnon tuestaan tehtävien
jakoon ja työnkuvan laajentamiseen. Tämän lisäksi lääketieteellinen neuvosta Iso – Britanniassa tukee lääketieteellisten vastuiden siirtämistä muille ammattiryhmille kuin vain lääkäreille. Yhdsitysten
lausunnoissa painotetaan sitä, että päättäjien on oltava varmoja siitä, että tehtävien siirto on turvallista riskeeraamatta potilasturvallisuutta ja henkilökunta on pätevää. (Nightingale, Hogg 2003; Mitchell, Nigtingale 2018; Martin 2015.) Suomessa on vielä pitkä matka samaan asemaan sonograafreiden osalta, mitä sonograafereilla on siis esimerkiksi Iso - Britanniassa. Iso – Britanniassa koulutus
on paljon edistyksellisempää kuin Suomessa. Iso – Britanniassa ja Irlannissa on käytössä muun muassa ultraäänisimulaattoreita, joilla voi harjoitella tekemään ultraäänitutkimuksia ja ultraäänidiagnooseja. Simulaattori antaa palautteen tehdystä ultraäänitutkimuksesta sekä diagnoosin asettamisesta
rasittamatta oikeaa asiakasta. Simulaattoreita pidetään yhtenä hyvänä ratkaisuna sonograafereiden
opetukseen, jos harjoittelupaikoista on pulaa. Simulaattorin heikkous on se, että se ei opeta potilaan
kohtaamisesta mitään. (Martin 2015.) Allekirjoittanut on harjoitellut tämän tyyppisellä ultraäänisimulaattorilla Irlannissa opintomatkalla, jonka järjesti Suomen Röntgenhoitajaliiton sonograaferijaosta keväällä 2019.
Kun sonograaferit aloittivat 2000 – luvun alkupuolella tekemään ultraäänitutkimuksia Suomessa, olivat monet radiologian erikoislääkärit epäileviä asian suhteen (Malinen 2006.) Jatkotutkimusehdotuksena olisikin mielenkiintoista selvittää vieläkö asia on näin. Malinen kirjoitti myös taloudellisen vaikutuksen olevan olematon vedoten siihen, että sonograaferilta vie paljon kauemmin aikaa tutkimuksen
tekoon verrattuna lääkäriin ja jos sonograaferi jotain löytää, on lääkärin kuitenkin tarkistettava tilanne. Tämä olisi toinen mielenkiintoinen asia selvittää, onko tapahtunut taloudellista vaikutusta mihinkään suuntaan. Esimerkiksi HUS:ssa, missä sonograaferitoiminta on jo vakiintunut Suomen osalta
ja toiminut kaksi vuosikymmentä, olisi mielenkiintoista tutkia, onko HUS saavuttanut sonograaferitoiminnasta johtuen talodellisia säästöjä. KYS:n osalta jatkotutkimusehdotuksena olisi mielenkiitoista
toistaa kysely toiminnan vakiinnuttua. Tiaisen (2015) seurantatutkimuksessa, missä tutkittiin terveydenhuollon hajautettujen päivystyspalvelujen keskittämistä, uudelleen organisoitujen palvelujen laatua asiakkiden arvoimana. Ennakkokäsitykset asiakkailla olivat keskitetyistä päivystyspalveluista negatiiviset. Kun toiminta alkoi, mielipiteet paranivatkin yllättäen. Heti keskittämisen jälkeen kokemukset olivat myönteisiä ja laatu arvioitiin lähtötasoa paremmaksi. Keskitetyn päivystyksen vakiinnuttua
käytäntöön laadun koettiin heikentyneen ja joidenkin kielteisten ennakko-odotusten toteutuneen.
(Tiainen 2015, 147.) Tämä kysely tuotti positiivisia käsityksiä, asenteita ja mielipiteitä sonograaferin

38 (60)
suorittamaa ultraäänitutkimusta kohtaan. Tulisiko näin vielä tapahtumaan jatkossa vai toistuisko
sama ilmiö, mikä Tiaisen tutkimuksessa kävi ilmi, että palvelun käyttäjät kokisivatkin palvelun laadun
heikentyneen?
Opinnäytetyötäni tehdessä olen pyrkinyt noudattamaan sellaisia työtapoja, jotka noudattavat hyvän
tutkimuksen tekemisen toimintatapoja eli rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimuksessani
olen käyttänyt tiedonhankintaan eri kirjastojen tietokantoja ja ohjausta olen hakenut työni edetessä
Savonia ammattikorkeakoulun opettajilta. Tutkimuksen tulosten raportoinnissa noudatin avoimuutta
ja rehellisyyttä. Tutkimuksen suunnittelussa olisin voinut noudattaa tarkempaa huolellisuutta, jotta
kyselylomakkeesta ei olisi tarvinnut hylätä tiettyjä kysymyksia. Toteutuksessa ja tutkimusaineistojen
tallennuksessa ja säilytyksessä olen pyrkinyt noudattaamaan huolellisuutta ja raportoinnissa olen
pyrkinyt rehellisyyteen. Raportoinnin uskottavuutta ja luotettavuutta olen pyrkinyt tuomaan esiin
avointen kysymysten suorilla lainauksilla asiakkaiden vastauksista. Olen raportoinut asiakkaiden tuomia ajatuksia tuloksissa poistamatta sanaakaan heidän kirjoituksistaan.
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LIITE 1: TAULUKKO 1, TAULUKKO 2
TAULUKKO 1. Uskon, että hoitaja tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut riittävän koulutuksenkysessä olevaan tehtävään, voi suoriutua yhtä hyvin tutkimuksesta, jonka on aiemmin suorittanut lääkäri.

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 2. Minusta on hyvä, että tulevaisuudessa tapahtuu tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille yhä etenävässä määrin.

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
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LIITE 2: TAULUKKO 3, TAULUKKO 4, TAULUKKO 5
TAULUKKO 3. Uskon, että sonograaferi osaa tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 4. Uskon, että sonograaferi osaa käyttää ultraäänilaitetta

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 5. Uskon, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on yhtä luotettava kuin lääkärin suorittama
ultraäänitutkimus

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
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LIITE 3: TAULUKKO 6, TAULUKKO 7
TAULUKKO 6. Asiakkaiden kokemus palvelun ammattitaidosta ja ystävällisyydestä

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
TAULUKKO 7. Koen, että ultraäänitutkimuksen aikana lääkärille on helpompi omista tunteista/ajatuksista kuin sonograaferille

1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä
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LIITE 4: SAATEKIRJE KYSELYLOMAKKEESEEN
Hyvä vastaaja,
tämä kysely koskee Savonia ammattikorkeakoulun, ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) lopputyötä ja työ on osa ylempää kliinistä asiantuntija koulutusta. Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti
ja vapaaehtoisesti. Tutkimuksesta ei tule ilmi millään tavalla vastaajan henkilöllisyyttä. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan käsityksiä ja mielipiteitä ultraäänitutkimuksia suorittavan sonograaferin työstä. Työn tavoitteena on myös kehittää työnjakoa ja tehtävien
siirtoa Kuopion yliopistollisen sairaalan röntgenosastolla.
Tutkimukseen on Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tiedepalvelukeskuksen lupa. Tutkijana tässä
YAMK:n lopputyössä toimii sonograaferiksi opiskeleva röntgenhoitaja Johanna Katainen. Kiitos ajastanne vastauksiin.
Jos haluatte lisätietoa tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä: johanna.katainen@kuh.fi
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LIITE 5: KYSELYLOMAKE
KYSELYLOMAKE (ympyröikää sopivin vaihtoehto)
TAUSTA
1.

2.

3.

4.

5.

sukupuoli
a)

mies

b)

nainen

ikä
a)

16-30

b)

31-45

c)

46-60

d)

61-75

e)

yli 75 - vuotta

Millaiseen tutkimukseen olette tulossa?
a)

Vatsan alueen tutkimus

b)

Alaraajojen verisuonten ultraäänitutkimus

c)

Johonkin muuhun, mihin? _______________________________

Kerrottiinko teille, että tutkimuksen suorittaa hoitaja?
a)

ei

b)

kyllä

Kerrottiinko teille, että tutkimuksen suorittaa lääkäri?
a)

ei

b)

kyllä

ULTRAÄÄNI
1. Oletteko aiemmin ollut ultraäänitutkimuksessa?
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2.

3.

4.

5.

a)

en

b)

kyllä

Koen, että ultraäänitutkimus on asiakkaalle turvallinen
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koen, että ultraäänitutkimus on asiakkaalle helppo tutkimus
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koen, että ultraäänitutkimus on asiakkaalle kivulias tutkimus
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koen, että ultraäänitutkimus on asiakkaalle pelottava tutkimus
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

TEHTÄVIENSIIRTO
1.

Olen ollut aiemmin tutkimuksessa, jonka suoritti hoitaja ja tai joku terveydenhuollon
ammattilainen, lääkärin sijaan.
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2.

a)

en

b)

kyllä

Uskon, että hoitaja tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut riittävän koulutuksen kyseessä olevaan tehtävään, voi suoriutua yhtä hyvin tutkimuksesta, jonka on aiemmin suorittanut lääkäri.

3.

a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Uskon, että tulevaisuudessa tapahtuu tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille
terveydenhuollon ammattilaisille yhä etenevässä määrin

4.

a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Minusta on hyvä, että tulevaisuudessa tapahtuu tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille
tai muille terveydenhuollon ammattilaisille yhä etenevässä määrin.
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Haluaisitteko tarkentaa mielipidettänne tästä asiasta?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________
6.

Mielestäni tulevaisuudessa tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille pitäisi siirtää etenevässä määrin
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä
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c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Haluaisitteko tarkentaa mielipidettänne tästä asiasta?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________

SONOGRAAFERI
1.

2.

3.

4.

Koin, että sonograaferin suorittama ultraäänitutkimus on luotettava?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koin, että sain ammattitaitoista palvelua?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koin, että sain ystävällistä palvelua?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Uskon, että sonograaferi osaa tulkita ultraäänikuvaa luotettavasti?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä
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5.

6.

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Uskon, että sonograaferi osaa käyttää ultraäänilaitetta?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Uskon, että sonograaferi suorittama ultraäänitutkimus on yhtä luotettava kuin lääkärin suorittama
ultraäänitutkimus?
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

ASIAKKAANA TERVEYDENHUOLLOSSA
1.

2.

3.

Haluaisin tulevaisuudessa, että sonograaferi suorittaa ultraäänitutkimukseni.
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Haluaisin tulevaisuudessa, että lääkäri suorittaa ultraäänitutkimukseni
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koen, että ultraäänitutkimuksen aikana sonograaferille on helpompi puhua omista
tunteista/ajatuksista kuin lääkärille
a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä
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4.

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Koen, että lääkärille on helpompi puhua omista tunteista/ajatuksista ultraääni
tutkmuksen aikana kuin sonograaferille

4.

a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Haluaisin jatkossa tiedon ennen tutkimusta, että suorittaako ultraäänitutkimuksen
sonograaferi vai lääkäri?

6.

a)

täysin samaa mieltä

b)

jokseenkin samaa mieltä

c)

en samaa enkä eri mieltä

d)

jokseenkin eri mieltä

e)

täysin eri mieltä

Jos voisitte itse valita tulevaisuudessa, niin haluaisitteko, että teidän ultraääni
tutkmuksen jatkossa/tulevaisuudessa suorittaa

7.

a)

lääkäri

b)

sonograaferi

c)

ei väliä

Onko jotain mitä muuta haluaisitte kertoa

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________

KIITOS VASTAUKSISTANNE!
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LIITE 6: METROPOLIAN OPETUSSUUNNITELMA SONOGRAAFERILLE

Sonograaferikoulutus 2018 - 2019 – opetussuunnitelma 30 op
Metropolia ammattikorkeakoulu ja HUS-Kuvantaminen
Koulutuksessa lähtötasona on röntgenhoitajan, sairaanhoitajan tai bioanalyytikon opistotason tai amk-tutkinto
sekä työkokemus.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen huomioidaan
Suunniteltavia tutkimusvalikoimakokonaisuuksia:
Vatsa ja alaraajalaskimot -polku
Kaulaverisuonet ja alaraajalaskimot -polku
Osaamisen arviointi:
Osaamisen näyttö
Tentti
Jatkuva portfolioarviointi
Itsearviointi ja ohjaajan kanssa käydyt osaamista edistävät arviointikeskustelut
Oppimistavoitteiden laatimisessa on käytetty eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF). Sonograaferikoulutuksen oppimistulokset on asetettu EQF:n tasolle 7, joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistavoitteita tietojen, taitojen ja pätevyyksien osalta.
Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhaminaprosessi/Eurooppalainen_tutkintojen_ja_osaamisen_viitekehys_xEQFx.html?lang=fi

1. Sonograaferin asiantuntijuuden kehittyminen Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ultraäänitutkimuksia suorittavana terveydenhuollon ammattihenkilönä.
Opiskelija osaa arvioida omia oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen tapojaan ammatillisen kasvun prosessissa röntgenhoitajasta tai laboratoriohoitajasta sonograaferiksi.
Opiskelija osaa toimia ryhmässä jakaen asiantuntijuuttaan liittyen sonograaferin työhön.
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työtapojaan liittyen etiikkaan, potilasturvallisuuteen
ja ergonomiaan.
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Opiskelija osaa arvioida ja kehittää sonograaferitoimintaan liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja omaan työympäristöönsä sopiviksi yhteistyössä esimiesten ja työyhteisönsä
kanssa.
Opiskelija osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita oman
työnsä kehittäjänä. Hän osaa tehdä eettisiä ratkaisuja huomioiden sonograaferityön luonteen.
Opiskelija osaa hankkia ja luoda tietoa sonograaferitoimintaan liittyen
Aikataulu: läpi koulutuksen
Laajuus: 3 op (81 h)
Toteutusmuoto: Monimuotototeutus.
HOPS
Reflektiivisen oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
Kirjallisuuden lukeminen ja ennakkotehtävät
Työergonomian työpaja
Portfolion työstäminen koko koulutuksen ajan
Kirjallisuus:
Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Tehyn eettinen neuvottelukunta:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2017/2017_f4_ammattina_hyva_hoito_ja_palvelu._pohdintoja_terveydenhuollon_etiikasta_id_8235.pdf
Etene: Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta http://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841
Rh:n eettiset ohjeet https://sorf.fi/doc/eettisetohjeet.pdf
Aaltonen, L-M. ja Rosenberg, P. (toim) 2013. Potilasturvallisuuden perusteet. Helsinki: Duodecim.
Duodecimin Potilasturvallisuus -verkkokoulutus www.oppiportti.fi
Artikkelit 3
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2. Sonograaferin laitetekninen osaaminen
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää ultraäänifysiikan perusteet
Opiskelija selittää ultraäänilaitteen toiminnan
Opiskelija osaa selittää ultraäänikuvan muodostumisen
Opiskelija osaa käyttää fysiikan ja laiteopin käsitteitä ja teoriaperustaa sekä soveltaa
niitä tehdessään ultraäänitutkimuksia
Opiskelija osaa käyttää ultraäänilaitetta ja sen toimintoja turvallisesti sekä ohjata muita
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ultraäänilaitteen käyttäjänä
Opiskelija osaa selittää ultraäänilaitteen eri parametrien vaikutuksen kuvanlaatuun
Opiskelija osaa muuntaa laitteen parametreja tutkimuksia suorittaessaan tarkoituksenmukaisesti paremman tutkimustuloksen saavuttamiseksi
Opiskelija osaa tehdä ultraäänilaitteiden laadunvalvontaa työpaikkansa protokollan mukaisesti
Opiskelija osaa neuvoa ja ohjeistaa muita laitteiden käytössä
Aikataulu: Alkaen keväällä 2018, jatkuu HOPS:n mukaan
Laajuus: 2 op (54 h)
Opintojakson sisältö: fysiikka ja laiteoppi.
Toteutusmuoto: Monimuotototeutus
Luennot.
Ohjatut työpajat
Laitteen itseopiskelu
Tehtävät
Kirjallisuus: Luentomateriaali, artikkelit, laitemanuaalit 4
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3. Sonograaferin ammattitaidon ja toimintatapojen kehittäminen 25 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja patologiasta tehdessään ultraäänitutkimuksia.
Opiskelija osaa erottaa normaalin ja patologisen rakenteen toisistaan.
Opiskelija osaa soveltaa sonograaferin työtä koskevia ohjeistuksia ja osaa toimia sonograaferikäytännön mukaan.
Opiskelija osaa kirjoittaa kuvailevan lausunnon ja konsultoida tarvittaessa lääkäriä
Opiskelija osaa kehittää sonograaferitoimintaa työelämälähtöisesti
Opiskelija osaa arvioida osaamistaan sonograaferina
Opiskelija osaa kehittää itselleen ja organisaatiolleen toimintatapoja näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
Aikataulu: Kevät 2018 - Kevät 2019
Laajuus: 25 op (675 h)
Opintojakson sisältö:
Harjoittelua omassa yksikössä ohjattuna.
Topografisen anatomian, patologian ja patofysiologian teoriaopinnot (pakollinen teoriaopetus, virikeluennot ja systemaattinen itseopiskelu ohjaavan lääkärin kanssa).
Kliiniset laboratoriotutkimukset
Perusanatomian ja -fysiologian opiskelija kertaa itsenäisesti.
Vertaiskeskustelut työpajoissa ja verkossa.
Tutkimusklubi
Lääketieteellinen teoreettinen koulutus
Radiologian virikeluennot
Yritysvierailut ja työpajat:
Työpajoissa paneudutaan polkukohtaisesti, miten optimoida näkyvyys, läpitunkevuus, erottuvuus, kontrasti, resoluutio jne.
Oheiskirjallisuus: Lääketieteellinen kirjallisuus. Artikkelit ja menettelyohjeet, jotka liittyvät ultraäänitoiminnan kehittämiseen ja sonograaferin työhön sekä oman polun mukainen
oppimateriaali. Duodecim -oppiportti ja oppikirjat
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LIITE 7: LUPAHAKEMUS
qq/zob
Hakemus

• Uusi

ORCID:

I. Tutkimusta

Tutkimuksen Vastuuhen-

koskevat pe-

kilö/ohjaaja

rustiedot

Tutkimuksen Vastuuhenkilön
(ohjaajan) kateemi-

Vastuuhenkilön (ohjaajan) virka/toimi

nen arvo
Sirkka-Liisa Halimaa

Vastuuhenkilön

Kl-asiantuntija

astuuhenkilön (ohjaajan) sähköposti

(ohjaajan) Palveluyksikkö /
Organisaatio
Savonia AMK

Sirkka-liisa.halimaa@savonia.fi

Tutkija *

Tutkijan puhelinnumero *

Katainen Johanna

0505161455

johanna.katainen@kuh.fi

Tutkijan alveluyksikkö

Tutkijan postiosoite

Tutkijan

Tutkijan sähköpostiosoite *

postinu-

mero ja postitoimipaikka
K113

KYS hteyshenkilö/vastuu

Patamäentie 514

71775 Tuovilanlahti

Käytännön avustaja

henkilö
Lea Eskola

Tutkimuksen lyhyt imi
(max. 16 merkkiä *

Tutkimustunnus

Mielipidekysely

Luokitus
Valitse-

Tutkimuksen nimi *
Asiakkaiden käsityksiä sonograaferin suorittamasta ultraäänitutkimuksesta.

Tutkimuksen suorituspaikka

(yksikkö) *

Potilaille tehtävien tutkimusten
tilaajan nimi
(tutk.hoitaja *

Tutkimuksen potilaskäyntien laskutustietojen allen-

utkimuksen aloitus
a lopetuspvm *

taja (os.siht.) *

1<113

12.2.2019 - 31.5.2019

Tutkimuksen tavoitteet/lyh kuvaus *
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan käsityksiä ja mielipiteitä ultraäänitutkimuksia suorittavan
sonograaferin työstä. Tavoitteena on lisätä tietoa asiakkaan näkemyksistä hoitajien suorittamia ultraäänitutkimuksia
kohtaan, jotka aiemmin kuuluivat lääkärin tehtäviin. Työn tavoitteena on myös kehittää työnjakoa ja tehtävien siirtoaKuopion yliopisollisen sairaalan röntgenosastolla koskien ultraäänitutkimuksien suorittamista sonograaferin toimesta
radiologian erikoislääkärin sijaan.
Tutkimuskysymys, mihin tutkimuksella haetaan vastauksia on asiakkaiden mielipiteet, asenteet ja käsitykset onograaferin
suorittamasta ultraäänitutkimuksesta.

2. Tutkimus-

Lääketieteellinen ja muu terveystieteellinen tutkimus, joka kohdistuu lääketieteen alaan

tyyppi

Hoitotieteellinen, joka kohdistuu hoitotieteen alaan
• Muu terveystieteellinen tutkimus, mikä
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. Opinnäytetyö amk
. Rahoituksen

Hallinnointi KYSin kautta

hallinnointi

Ei KYSin kautta (esim. ei kustannuksia, henkilökohtainen apuraha tai muu tutkijan oma rahoitus)

5.

r THL

Tutki-

muksen
lupa- ja lausuntopäätökset sekä
pvm:t

f¯Valvira

Eettisen
Fimea/Eudra
tmk:n
CTpuoltopvm/la
numero usuntonro
Rekisterin pitäjän Tietosuojasel lupa oste
r Tutkimussopimus
henkilötunnis ja teellisten
vaikutusten
tietojen
arviointi käsittelyyn

F Muu, mikä

Sopimus YAMK-opinnäytetyöstä

Muu mikä

7. Uusi tutkimus Tieteenala:
Tutkimuksen laajuus:

Kansainvälinen

Kansallinen t? Paikallinen

Tutkimusryhmä/osalli tu- Katainen Johanna, Eskola Lea
at:
Yhteistyötahot:
Kohderyhmä: Keväällä 2019 kuvantamiskeskuksen radiologian yksikköön saapuvat

LLisämerkinnät:

•ajanvaraus potilaat, joille tehdään sonograaferin toimesta ultraäänitutkimus.

10. Laskutus

Virallinen laskutusosoite -a hte shenkilö

12. Liitteet

yyppi

Dokumentti

Lisätty

hanna Katainen

Y-tunnus/ VAT-numero

Avaa tutkimussuunnitelma Jo-

utkimussuunnitelma kyselylomake.docx
17.01.2019

v Hakemus

on valmis ja haluan tallentaa sen esitarkastettavaksi KYSin Tiedepalvelukeskukseen.

v Hakemus on valmis ja se on esitarkistettu KYSin Tiedepalvelukeskuksessa.
ALLEKIRJOITUKSET akuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan tutkimusta koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita sekä
vastaan siitä että myös utkimusryhmäni noudattaa niitä.
Ilekirjoitus

PÄÄTÖS

utkijan

.

UTKIMUSJOHTAJAN / JOHT AYLILÅÄKÄRIN PÄÄTÖS Nro
Hyväksyn tutkimuksen toteutettavaksi

äivämäärå

Ile

Chief Medical Officer etsit
Hospital

Muuta huomioitavaa / kommentoitavaa
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Tiedoksianto

tutkija

r laskentatoimisto

tiedepalvelukeskus

r kirjaamo

tutkimushoitaja r osastonsihteeri osastonhoitaja controllertoiminnat apteekki
r kuvantamiskeskus
Istekki
r potilaskertomuskeskus
Keskusarkisto r palveluyksikköjohtaja tutkimusjohtaja r PY-ylihoitajat
PA-ylihoitajat
r patologia r Palvelukeskusjohtaja
Osaamiskeskusjohtaja
r Toimialajohtaja
Henkilötunnisteellisen tiedon käsittelijät

Päivämäärä

Tiedoksiantajanallekirjoitus
all

9
Lisääjä: 9.1.2019 20:34 johanna.katainen@kuh.fi
Päivittäjä : 30.1.2019 10:53 maire.anttonen@kuh.fi

