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Otsikko

Röntgenhoitaja ja laboratoriohoitaja työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä yksikön
koon mukaan. Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattilaisten välistä yhteistyötä samassa työyksikössä. Kahden eri ammattiryhmän edustajat ovat oman alansa asiantuntijoita
ja omaavat erilaisen koulutustaustan. Terveydenhuollon ammattien kehittyessä, työnkuvat
ja työtehtävät voivat kokea uudistuksia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää
Suomessa isotooppiyksiköissä työskentelevien röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtäviä.
Tavoitteena opinnäytetyöllä oli lisätä röntgen- ja laboratoriohoitajien tietämystä siitä, kuinka
röntgen- ja laboratoriohoitajan työnkuvat ja työtehtävät eroavat toisistaan Suomessa. Tutkimuksessa käsiteltiin myös hybridikoulutuksen saaneita laboratoriohoitajia.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu isotooppiyksikön toiminnan kuvauksesta,
röntgen- ja laboratoriohoitajien koulutusvaatimuksista sekä tuomme esille näkökulmaa moniammatilliseen yhteistyöhön. Käyttämäämme teoriatietoa hankittiin aikaisemmista tutkimuksista ja aihepiiriin sopivista teoksista. Tutkimustamme ohjasivat tutkimuskysymykset:
1. Mitkä ovat yhtäläisyydet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä Suomessa? ja 2. Mitkä ovat eroavaisuudet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä Suomessa? Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen e-lomakekyselyn avulla. Kysely
lähetettiin viiden isotooppiyksikön osastonhoitajalle. Tutkimukseen saatiin kolme vastaajaa.
Kysely analysoitiin aineistonlähtöisellä sisällönanalyysimetodilla.
Tutkimuksessa selvisi, että kaikissa yksiköissä röntgenhoitajat toimivat konehoitajina sekä
potilashoitajina. Lisäksi röntgenhoitajat osallistuvat puhdastilatyöskentelyyn ja laadunvalvontaan. Laboratoriohoitajat työskentelevät yksiköissä potilashoitajina ja osallistuvat puhdastilatyöskentelyyn röntgenhoitajien tavoin, lisäksi laboratoriohoitajien työtehtäviin kuuluvat GFR-tutkimukset, soluleimaus ja kromatografia. Laboratoriohoitajat tekevät gammatutkimuksia, mutta diagnostista TT-kuvantamista he tekevät röntgenhoitajan kanssa. Laboratoriohoitajat osallistuvat myös laadunvalvontaan. Hybridihoitajien työtehtävät eivät eronneet
laboratoriohoitajien työtehtävistä. Kaikissa yksiköissä kaikki työntekijät suorittavat laadunvalvonnan tehtäviä, yhdessä yksikössä työntekijän ammatti vaikuttaa siihen, mitä laadunvalvonnan tehtäviä hän tekee. Osassa yksiköistä työntekijöillä on mahdollista tehdä myös
hallinnollisia tehtäviä, mutta nämä vaativat lisäkoulutusta. Työnkierto on yksikkökohtaista,
ja yhdessä kyselyyn vastanneessa yksikössä työntekijän ammatti vaikutti työnkiertoon.
Kyselyn tuloksista voidaan nähdä, että röntgen- ja laboratoriohoitajien työnkuvat isotooppiyksiköissä Suomessa eivät eroa toisistaan suuresti. Työntekijät osallistuvat konehoitajan,
potilashoitajan, puhdastilatyöskentelyn ja laadunvalvonnan työtehtäviin tasapuolisesti.
Eroavaisuutena työnkuvista ilmenee diagnostinen TT-kuvantaminen, kromatografia, soluleimaus ja GFR-tutkimukset. Hybridikoulutus ei näyttäisi vaikuttavan laboratoriohoitajan työtehtäviin.
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to add to the knowledge of these two professions on how their job assignments and job descriptions differentiate from each other. Laboratory technologists who have additional training in hybrid imaging were also included in this study.
The theoretical framework of this study compiles of a description of how an isotope unit
works, what are the education requirements of radiographers and laboratory technologists,
and we also bring perspective to multifunctional teams’ collaborations. The theory, that we
used in this study, was compiled of precious studies and publications that fit in the frame of
this study. Our study was guided by our two research questions: 1. What are the similarities of the job descriptions? and 2. What are the differences of the job descriptions?. As for
methods, this study was conducted with qualitative research methods, and the data for the
study was collected by sending a e-form questionnaire to five head nurses who work in different isotope units in Finland. Three answers were received. We analyzed the answers by
using data-based content analysis.
The results showed that the radiographers job assignments include working as imaging
machine operators. They also work in patient care, quality assurance and inside radioisotope laboratories. Laboratory technicians also work in patient care, do quality assurance
and work inside radioisotope laboratories. They also do glomerular filtration rate tests, cell
labeling and chromatography. Laboratory technicians also do scintigraphy, also known as
gamma scans, but diagnostic CT-scans are done together with radiographers. There were
no differences in job assignments between laboratory technicians and those who have
studied additional training in hybrid imaging. In some units, it is possible for the employees
to also do administrational work, but it requires additional training. How the job rotation is
constructed depends on the unit, but in one unit the employee’s profession affected the job
rotation.
The results lead to a conclusion that there is no big difference found in the job descriptions
between the two professions. All the employees work equally in patient care, inside radioisotope laboratories, do quality assurance and work as imaging machine operators. We
would like to point out the few differences that we discovered, those being that laboratory
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1

1 Johdanto
Suomessa erikoissairaanhoidon moniammatillisen työn juuret ulottuvat jo 1940-luvulle.
Moniammatilliset tiimit ovat työskennelleet siitä asti yhteistyössä organisaatioiden sisällä. (Mönkkönen & Kekoni & Pehkonen 2019: 1.) Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan ryhmää ihmisiä, jotka omaavat erilaisen koulutustaustan, mutta työskentelevät yhdessä samassa työyhteisössä. Rinnakkain työskentelyä voidaan pitää moniammatillisen yhteistyön muotona, tällöin keskiössä on työn koordinointi ja tiedon jakaminen. (Sandström & Keiski-Turunen & Hassila & Aunola & Alahuhta 2018.) Isotooppiyksiköissä työskentelee moniammatillisia tiimejä kunkin yksikön koon mukaan.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa isotooppiyksiköissä työskentelevien röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtäviä. Tutkimuksessa käsiteltiin myös
hybridikoulutuksen saaneita laboratoriohoitajia, ja heidän työnkuvaansa ja tehtäviänsä
isotooppiyksiköissä Suomessa. Työmme aihe oli ajankohtainen, sillä uudistettu säteilylaki mahdollistaa laboratoriohoitajan suorittamaan itsenäisesti isotooppitutkimuksen yhdistelmälaitteella tehtävän vakio-ohjelman mukaisen natiivitietokonetomografiatutkimuksen, jos tutkimus on kiinteä osa isotooppikuvantamista. Toiminnan harjoittaja tai
lääketieteellisestä altistuksesta vastaava lääkäri valtuuttaa laboratoriohoitajan tekemään tutkimuksia, kun asianmukainen täydennyskoulutus on suoritettu. (Henner &
Schroderus-Salo 2020.) Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä röntgen- ja laboratoriohoitajien tietämystä siitä, kuinka röntgen- ja laboratoriohoitajan työnkuvat ja työtehtävät
eroavat toisistaan Suomessa.
Työssämme kuvailemme työnkuvien ja työtehtävien yhtäläisyyksiä sekä eroja käyttämällä laadullisen tutkimuksen sekä aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmiä. Aihetta tutkittiin suorittamalla sähköisesti tuotettu kysely Suomessa toimivien isotooppiyksiköiden osastonhoitajille. Opinnäytetyömme antaa tietoa röntgenhoitajan ja laboratoriohoitajan työtehtävistä ja siitä, miten hybridikuvantamiskoulutus voi mahdollisesti vaikuttaa laboratoriohoitajien työtehtäviin. Opinnäytetyömme voi herättää opiskelijoissa
halun lähteä isotooppiharjoitteluun, osallistua lisäkoulutukseen tai vastaavasti herättää
mielenkiintoa työllistymisestä valmistumisen jälkeen isotooppiyksikössä, kun työtehtävät ovat jo selvillä.
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2 Isotooppitoiminta Suomessa
Isotooppilääketiede on lääketieteen erikoisala, jossa käytetään radioaktiivisia aineita
radiolääkkeiden muodossa erilaisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon (Korpela 2004).
Radioaktiivisten isotooppien käyttäminen elimistön tutkimisessa ja kuvantamisessa on
kehittynyt nopeasti. Isotooppitutkimukset ovat välttämättömiä kansansairauksien, kuten
sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja seurannassa. (Sovijärvi & Hartiala & Knuuti &
Laitinen & Malmberg 2018.)
Isotooppiyksikössä tehdään isotooppitutkimuksia ja annetaan isotooppihoitoja. Isotooppikuvaus perustuu ionisoivan säteilyn käyttöön. (Soimakallio & Kivisaari & Manninen &
Svedström & Tervonen 2005: 15.) Isotoopeiksi voidaan kutsua saman alkuaineen eri
muotoja, joiden neutronimäärät ytimissä ovat erisuuruiset. Isotooppilääketieteessä käytettävät isotoopit ovat epästabiileja ja ne tuotetaan keinotekoisesti ydinreaktoreissa tai
hiukkaskiihdyttimissä. Radioaktiivisen hajoamisen yhteydessä ydin lähettää ympäristöönsä hiukkasia ja sähkömagneettisen säteilyn gamma ja röntgensäteitä. Näitä nuklideja voidaan kutsua radionuklideiksi niiden lähettämän radioaktiivisen säteilyn vuoksi.
(Kemppainen & Tuokkola 2018: 290.) Isotooppitutkimuksen perusperiaatteena on
ALARA-periaate (As Low As Resonably Achievable), mikä tarkoittaa, että säteilyannos
saa olla vain niin suuri kuin diagnostiikka vaatii. Raskaana olevien, imettävien äitien ja
lasten kanssa tulee käyttää erityistä harkintaa. (Soimakallio ym. 2005: 15.)
Isotooppikuvauksen menetelmiä ovat gamma-, PET- (positroniemissiotomografia) ja
SPET-kuvaus (yksifotoniemissiotomografia). Gammakamerat ovat herkempiä ja niiden
kuvausominaisuudet ovat muuttuneet tarkemmiksi. PET-kuvaus antaa tarkkoja tietoja
elimistön aineenvaihdunnasta, mikä mahdollistaa syövän tarkemman diagnostiikan ja
levinneisyysselvittelyn. (Sovijärvi ym. 2018.) Fuusiokuvantaminen, jossa yhdistetään
PET-kuvaus tietokonetomografia- tai magneettitekniikkaan antaa samanaikaisesti tarkkoja kuvia elimistön anatomiasta ja rakenteesta (Janatuinen & Kemppainen 2020).
Isotooppidiagnostiikkaa voidaan käyttää onkologiassa, kardiologiassa, neurologiassa,
psykiatriassa, endokrinologiassa, tulehduspesäkkeiden ja biologisten rakenteiden (lihasten, luuston, hengityselinten, ruuansulatuselimistön, munuaisten ja virtsateiden) tutkimiseen. Hematologiassa käytetään laimennusmenetelmiä, joilla voidaan määritellä
veritilavuutta ja punasolujen massaa. Isotooppihoitoja käytetään syövän, kilpirauhassairauksien ja niveltulehdusten hoitoon. (Korpela 2004.)
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Isotooppiyksikkö koostuu erilaisista tiloista ja alueista. Radiofarmasialaboratorio on tila,
jossa radiolääkkeitä käsitellään avolähteinä. Ennen puhdastilaan menemistä isotooppihoitajille on varattu eteinen missä vaihdetaan vaatteet ja asianmukaiset suojavarusteet.
Soluleimausten tekoon on oma tilansa. Potilaita varten on varattu odotustila, pukuhuone vaatteiden vaihtoa varten sekä potilas WC. Radioaktiivisten lääkkeiden antoa
varten on varattu oma potilashuone, josta siirrytään kuvantamishuoneeseen. Säteilylähteille tulee olla oma varasto, samoin radioaktiivisille jätteille sekä näytteiden mittausta varten oma tilansa. Isotooppihoitoa saaneille tulee varata oma potilashuone.
(Stuklex: ST 6.1:4.1.)
Vuonna 2018 Suomessa tehtiin isotooppitutkimuksia 24 yksikössä ja isotooppihoitoja
annettiin 23 yksikössä. Isotooppitutkimuksia tehtiin 42 411. Näistä tutkimuksista lapsille
tehtyjä tutkimuksia oli 1 196 ja tieteellisiä tutkimuksia 699. Isotooppitutkimusten määrä
on kasvanut 1,6 % vuodesta 2015. (STUK-B252/2020.)
Yleisin tutkimus aikuisilla oli kasvainten kuvantaminen, niiden osuus oli 15 820.
Toiseksi eniten tutkittiin luustoa ja pehmytosia (8 695) ja kolmanneksi eniten tutkittiin
verenkiertoelimistöä (7 040). Kuviossa 1. on esitelty yleisimmät isotooppitutkimukset
aikuisilla vuonna 2018 prosentuaalisesti. Yleisin radionuklidi isotooppitutkimuksissa oli
Tc-99m. Isotooppihoitoja annettiin 2 571 potilaalle, yleisin annettu hoito oli radiojodihoito (1 152) jota annetaan kilpirauhasen liikatoimintaan. Isotooppihoitojen määrä on
kasvanut 21,5 % vuodesta 2015. (STUK-B252/2020.)

Yleisimmät isotooppitutkimukset aikuisilla
(2018)
Muut
22 %

Kasvainten
kuvantaminen
39 %

Verenkiertoelimistö
17 %

Luusto ja pehmytosat
22 %
Kuvio 1. Yleisimmät isotooppitutkimukset aikuisilla vuonna 2018 (STUK-B252/2020).
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Vuonna 2018 tehtiin 13 160 PET-tutkimuksia. PET-tutkimusten määrä on lisääntynyt
selvästi vuodesta 2015, jolloin tutkimuksia tehtiin 8 973. Tietokonetomografian käyttö
isotooppitutkimuksen yhteydessä on myös lisääntynyt. Vuonna 2015 isotooppitutkimuksen yhteydessä tehtyjä TT-kuvauksia tehtiin 15 431, kun vuonna 2018 vastaava lukumäärä oli 21 265. (STUK-B252/2020.)

2.1 Yleistä isotooppitoiminnasta
Isotooppilääketiede koostuu lääketieteestä, fysiikasta ja farmasiasta (Ballinger & Decristoforo & Farstad & McCoubrey & O’Reilly & Ryder & Stopar & Broek 2008: 4). Radiologisella kuvantamisella selvitetään elimistön anatomiaa ja rakenteita (Knuuti & Kajander 2017). Isotooppikuvantaminen poikkeaa perinteisistä radiologisista tutkimusmenetelmistä; sen tarkoituksena on selvittää elinten toiminnallisia ja aineenvaihdunnallisia
muutoksia (Knuuti & Kajander 2017; Korpela 2004). Rakenteelliset poikkeavuudet selviävät yleensä vasta siinä vaiheessa, kun sairaus on edennyt jo pitkälle. Elinten toiminnalliset ja aineenvaihdunnan muutokset voidaan havaita jo huomattavasti aikaisemmin.
(Korpela 2004.) Isotooppitutkimuksessa potilaan verenkiertoon ruiskutetaan radioaktiivisella aineella leimattua merkkiainetta, jonka käyttäytyminen elimistössä tunnetaan.
Merkkiainetta voidaan antaa myös suun kautta tai potilas voi hengittää sitä aerosolina.
Merkkiaineen kulkua, jakautumista ja hajoamista voidaan seurata kuvauslaitteilla,
gamma- tai PET-kameralla. (Knuuti & Kajander 2017.) Isotooppihoidoissa tietyillä radionuklideilla annetaan sädehoitoa, jonka vaikutus perustuu säteilyn aiheuttamaan vaurioon syöpäsoluissa. Sädehoidon tavoitteena on tuhota haluttu kohde aiheuttamalla solukuolema tai solujen jakautumisen häiriö. Yleisin syövän radionuklidihoito on kilpirauhassyövän radiojodihoito. (Mäenpää & Tenhunen 2012.)
Lähettävän lääkärin tulee harkita isotooppitutkimuksen tai isotooppihoidon oikeutus lähetettä laatiessaan. Toimenpiteestä vastaavan isotooppilääketieteen erikoislääkärin tulee varmistua toimenpiteen oikeutuksesta. Lähetteestä tulee ilmetä tutkimus- tai hoitoindikaatio sekä muut tarpeelliset tiedot, jotta toimenpide voidaan toteuttaa parhaalla
mahdollisella tavalla. Isotooppitutkimus on optimoitava siten, että tutkimuksen tavoite
täyttyy ja potilaan säteilyaltistus olisi mahdollisimman pieni. Tällöin säteilyn käyttöön
kuuluva henkilöstön tulee olla koulutettu asianmukaisesti ja heidän tulee olla päteviä
tehtäväänsä. Laitteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja tarkoitukseen sopivia. Tutkimusmenetelmien tulee olla optimoituja ja kuvanlaadun tulee olla riittävä diagnoosin
saamiseksi. Isotooppihoidossa säteilyannoksen tulee olla riittävä kohde kudoksessa tai
elimessä, jotta saavutetaan haluttu tulos. Kohdealueen ulkopuolisten kudosten säteilyrasitus tulisi pitää mahdollisimman pienenä. (Stuklex: ST 6.3: 4.1.)
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Isotooppitutkimuksen aikana paikalla tulee olla röntgenhoitaja, bioanalyytikko tai isotooppilääketieteen kuvantamisen koulutuksen saanut sairaanhoitaja varmistamassa
tutkimuksen eteneminen ja turvallisuus. Radioaktiivisten lääkkeiden valmistuksessa
henkilökunnan tulee noudattaa lääkelain 395/1987 § 14 mukaisia hyviä toimintatapoja.
Radiolääkkeitä saa antaa potilaille vain ne terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat
saaneet lääketieteellisestä altistuksesta vastaavan lääkärin valtuutuksen. (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018 § 22.)

2.2 Röntgenhoitajan osaamis- ja pätevyysvaatimukset isotooppitoiminnassa
Röntgenhoitaja toimii radiografian- ja sädehoidon asiantuntijana, jolloin hänen tärkeimpänä tehtävänään on osallistua potilaan ja hänen perheensä terveyden edistämiseen
(Opetusministeriö 2006: 59–63). Röntgenhoitaja vastaa lähetteen mukaisista kuvantamistutkimusten suorittamisesta, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry). Röntgenhoitajalla on vahva asiantuntemus diagnostisesta
ja terapeuttisesta radiografiasta, eli röntgen-, isotooppi-, ultraääni-, magneettitutkimuksista sekä sädehoidosta. Säteilysuojelu ja säteilyvalvonta kuuluvat myös röntgenhoitajan osaamisalueisiin. (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry 2020.) Röntgenhoitaja toimii
sekä itsenäisesti että osana moniammatillista työyhteisöä. Röntgenhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa ja opintojen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta. (Opetusministeriö 2006: 59–63.) Röntgenhoitajan ammattia voi harjoittaa Suomessa vain laillistettu ammattihenkilö, luvan saamiseksi hakijalla tulee olla röntgenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Valvira myöntää laillistuksen röntgenhoitajan ammattiin terveydenhuollon ammattilaisille, jotka on koulutettu joko Suomessa tai ulkomailla. (Valvira
2020.) Laillistamisen edellytyksenä on, että koulutuksesta on suoritettu 210 opintopistettä ja hakija on suorittanut opetussuunnitelmaan kuuluvan asianmukaisen sisällön
(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 § 5). Röntgenhoitajan ammattipätevyyden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä ammattihenkilörekisteristä, Terhikistä
(Valvira 2017).
European Qualifications Framework (EQF) Level 6 Benchmarking Document: Radiographers on dokumentti, joka on eurooppalaisen röntgenhoitajaliiton (EFRS) keskusjärjestön laatima. Dokumentti laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, mutta se on
päivitetty vuonna 2018. Suomen röntgenhoitajaliitto on osana tätä järjestöä. Dokumentissa määritellään tieto-, taito- ja pätevyysvaatimukset isotooppiyksiköissä työskenteleville röntgenhoitajille. (EFRS 2018.) European Association of Nuclear Medicine-järjestö
on laatinut vuonna 2017 isotooppilääketieteessä työskenteleville röntgenhoitajille oman
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benchmark-dokumentin, koska heidän mukaansa EFRS laatimaa dokumenttia voidaan
soveltaa isotooppilääketieteeseen, mutta osa näkökulmista on liian yleisluontoisia ja
pintapuolisia. EANM laatima dokumentti on jaettu kolmeentoista eri osa-alueeseen.
Näille osa-alueille on määritelty tieto-, taito- ja pätevyysvaatimukset isotooppilääketieteen parissa työskenteleville röntgenhoitajille. Osa-alueet ovat isotooppiosasto ja sen
laitteet, isotooppiosasto organisaationa, potilaiden hoito ja hyvinvointi, laadunvarmistus, radiofarmasia, kuvantaminen PET ja SPECT-laitteilla, hybridikuvantaminen, in vitro
-testien suorittaminen, isotooppihoidot, säteilysuojelu, ammatillinen terveys ja turvallisuus, tutkimus ja koulutus. (EANM 2017.)
Röntgenhoitaja saa suorittaa itsenäisesti lähetteen mukaisen säteilylle altistavan tutkimuksen tai hoidon. Toiminnanharjoittaja tai lääketieteellisestä altistuksesta vastaava
lääkäri voi valtuuttaa muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on saanut riittävän
täydennyskoulutuksen isotooppikuvantamisesta suorittamaan isotooppitutkimuksen ennalta määritellyllä vakio-ohjelmalla, jos tutkimus on kiinteä osa isotooppikuvantamista.
(Säteilylaki 859/2018 § 115.) Tutkimuksen suorittajan vastuulla on tarkastaa, että säteilylähde toimii oikein ja sen varo- ja suojausjärjestelmät toimivat asianmukaisesti. Potilas tulee suojata asianmukaisella tavalla ja säteily on rajattava vain niihin kehon osiin,
mihin säteily on kohdistettu. Jos potilaalle annetaan radioaktiivista ainetta, tulee aine
tarkistaa asianmukaisesti ennen sen antoa. (Säteilylaki 859/2018 § 116.)

2.2.1 Aiemmat kyselytutkimukset röntgenhoitajien työyhteisöistä
Suomalaisessa tutkimuksessa tutkittiin Suomessa työskentelevien röntgenhoitajien
suhtautumista työhönsä sekä työpaikkakulttuuria röntgenhoitajien näkökulmasta. Työpaikkakulttuurilla tarkoitetaan työyhteisön identiteettiä, yhteisiä kokemuksia, työmenetelmiä ja kirjoittamattomia sääntöjä, jotka muodostuvat arjessa. Työpaikkakulttuuri
muodostuu opituista tavoista, auttaa henkilöstöä sopeutumaan haasteisiin ja pitää työyhteisön yhtenäisenä. Tutkimukseen osallistui röntgenhoitajia eri yksiköistä ja isotoopeilla työskenteleviä röntgenhoitajia oli myös mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että röntgenhoitajat näkivät työpaikkakulttuuriinsa hieman positiivisena. Röntgenhoitajat olivat melko tyytyväisiä työhönsä sekä sitoutuneita siihen. Röntgenhoitajat, jotka työskentelivät pienemmissä yksiköissä ja tekivät päivätyötä, kokivat
vähemmän työperäistä stressiä, kuin ne hoitajat, jotka työskentelivät suurissa yksiköissä ja tekivät vuorotyötä. Työperäistä stressiä voidaan ehkäistä luomalla työpaikkakulttuurista sellainen, jossa yksilöt tukevat toisiaan ja edistävät yhteistyötä. Röntgenhoitajien työnkuvan kehittyessä ja laajentuessa tulee muistaa työyksikköjen, työtapojen ja
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käytänteiden kehittäminen. Tällöin röntgenhoitajien ammatti kehittyy yhdessä uusien
vaatimusten kanssa. (Lohikoski & Roos & Suominen 2019: 113–118.)
Sveitsissä tehdyn tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia suomaistutkimuksen
kanssa. Tähän tutkimukseen oli osallistunut myös isotoopeilla työskenteleviä röntgenhoitajia. Röntgenhoitajat olivat tyytyväisiä hyvään tiimityöhön, työn sisältöön ja sen monimuotoisuuteen. Nämä tekijät vahvistavat ajatusta siitä, että Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin luoma itseohjautuvuus teoria on tärkeässä osassa röntgenhoitajan ammatissa. (Lehmann & Meystre & Mamboury 2015: 181–187.) Yhdysvalloissa on tehty
tutkimus TT-työntekijöiden työtehtävistä, henkilöstömääristä, tutkimusmääristä, työntekijöiden turvallisuus käsityksistä sekä työntekijöiden kokemasta stressistä. Suurin osa
röntgenhoitajista oli tyytyväisiä työhönsä ja kokivat vain satunnaisesti työperäistä stressiä. (DeMaio & Palazzolo & Palmer & Parent & Smith & Williamson 2020: 204–209.)

2.3 Laboratoriohoitajan osaamis- ja pätevyysvaatimukset isotooppitoiminnassa
Suuri osa sairaaloiden laboratorioissa työskentelevistä henkilöistä ovat koulutukseltaan
laboratoriohoitajia (NTNU TekNat 2020). Laboratoriohoitaja, eli bioanalyytikko, on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, jonka tehtävänä on tuottaa laboratoriotutkimuksia potilaille moniammatillisessa työyhteisössä. Laboratoriohoitajan ydinosaamisalueisiin kuuluvat kliinisen fysiologian sekä isotooppilääketieteen perusosaaminen. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset kuuluvat laboratoriotutkimusprosessin analyyttiseen vaiheeseen, ja bioanalyytikon tulee ymmärtää tutkimusten kliininen merkitys
ja menetelmälliset periaatteet. Työskentely tapahtuu työsuojeluperiaatteiden ja potilasturvallisuuden mukaisesti. Bioanalyytikon tulee myös osata käyttää sekä huoltaa laboratorion välineitä ja laitteita, toteuttaa sisäistä laadunohjausta ja ulkoisen laadunvarmistuksen ohjelmia. Lisäksi bioanalyytikon asiantuntijuutta hyödynnetään uusien menetelmien kehittämisessä, laitehankinnoissa ja uusien laitteiden sekä menetelmien vahvistamiseen. (Opetusministeriö 2006: 22–28.)
Laboratoriohoitajien työnkuva muodostuu näytteenotosta ja niiden oikeaoppisesta analysoinnista käyttämällä kehittynyttä teknologiaa. Oikeaoppinen näytteen käsittely, näytteen analysointimetodin valinta ja sen tulkinta ovat työnkuvan tärkeimpiä kulmakiviä.
Näytteet voivat olla veri-, virtsa-, sylkinäytteitä tai mitä tahansa muita ruumiinnesteitä
tai kudoksia. Näytteistä analysoidaan mm. sairauksia ja tauteja sekä bakteereja ja viruksia. (NTNU TekNat 2020.) Näiden lisäksi bioanalyytikon työnkuvaan kuuluu myös
potilasohjaus ja erilaisten potilastutkimusten suorittaminen. Bioanalyytikon tekemä työ
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on usein korvaamattoman tärkeää potilaiden diagnosoinnissa ja hoidoissa, ammatissa
keskeistä on laboratoriotutkimusprosessin syvällinen ymmärtäminen ja laadunhallinta.
(Opetusministeriö 2006: 22–28; NTNU TekNat 2020.)
Laboratoriohoitajan koulutus on ammattikorkeakoulussa suoritettava bioanalytiikan
koulutusohjelma. Koulutuksen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta, ja sen laajuus on 210
opintopistettä. (Suomen Bioanalyytikkoliitto Ry.) Laboratoriohoitajan ammattia voi harjoittaa Suomessa vain laillistettu ammattihenkilö. Luvan saamiseksi hakijalla tulee olla
laboratoriohoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Luvan myöntäjänä toimii Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvonta virasto Valvira (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
1994/559 § 5.) Bioanalyytikot saavat oikeuden toimia laboratoriohoitajina (Suomen Bioanalyytikkoliitto Ry). Ammattioikeudet voi tarkistaa Valviran pitämästä ammattihenkilörekisteristä, Terhikistä (Valvira 2017).

2.4 Hybridikuvantamisen koulutus
Uudistettu säteilylaki mahdollistaa lisäkoulutuksella saatavan rajatun oikeuden laboratoriohoitajille, bioanalyytikoille ja sairaanhoitajille TT-tutkimuksen tekemiseen yhdistelmälaitteella. Yhdistelmälaitteella tarkoitetaan TT-laitteistoa, joka on yhdistetty joko
SPECT -ja/tai PET-laitteistoon. Isotooppiyksikössä työskentelevät laboratoriohoitajat,
bioanalyytikot tai sairaanhoitajat voivat suorittaa ennalta määritellyn vakio-ohjelman
mukaisen natiivitietokonetomografia tutkimuksen isotooppitutkimuksen yhteydessä silloin, kun täydennyskoulutus on suoritettu. Koulutukselle on ollut tarvetta, sillä TT:n
käyttö osana isotooppitutkimuksia on lisääntynyt, mikä on kasvattanut yhdistelmälaitteiden määrää isotooppiyksiköissä Suomessa. Röntgenhoitajat saavat peruskoulutuksensa aikana kattavat tiedot ja taidot TT-tutkimusten suorittamisesta, mutta uuden kuvantamismodaliteetin hallitseminen vaatii osaltaan myös röntgenhoitajilta osaamisen
päivitystä. Tampereen ammattikorkeakoulu on järjestänyt hybridikuvantamisen perusteiden verkkokoulutuksen täydennyskoulutuksena. (Säilä & Hänninen 2021:10–11.)

3 Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillisessa yhteistyössä on kyse eri ammattikunnista tulevien ammattilaisten
ja eri organisaatioista tulevien asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä. Moniammatillinen
yhteistyö voidaan nähdä myös organisaation sisällä työskentelevien eri ammattilaisten
välisenä yhteistyönä. Asiakkaiden ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen miettiminen
vaatii eri alojen asiantuntemusta, jolloin yhden ammattikunnan näkemys ja osaaminen
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ei riitä asiakkaan auttamiseksi. Kaarina Isoherranen on tutkinut terveydenhuollon moniammatillisia tilanteita ja hänen mukaansa hyvin toimiva moniammatillinen tiimi perustuu toisten asiantuntijoiden tukemiseen ja luottamukseen, mikä kasvatti asiantuntijoiden
halua työskennellä yhdessä. Moniammatillisten tiimien työn tuloksiin vaikuttaa keskeisesti osallistujien sitoutuminen yhteistyöhön. (Mönkkönen & Kekoni & Pehkonen 2019:
1.)

3.1 Edellytykset moniammatilliselle yhteistyölle
Laura Bronstein on rakentanut teoreettisen mallin moniammatillisen yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä. Ensimmäisen tekijä on ammatillinen rooli. Henkilön tulee omata
vahva ammatillinen identiteetti, jotta hän pystyy yhteistyöhön muiden ammattilaisten
kanssa tuntematta epävarmuutta omasta asiantuntemuksestaan tai osaamisestaan.
Rakenteelliset tekijät, kuten organisaation toimintatavat, ajalliset ja paikalliset tekijät
vaikuttavat moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen. Ammattilaisten persoonalliset
tekijät, kuten vuorovaikutuksen toimiminen ja henkilöiden asenteet vaikuttavat myös
yhteistyöhön. (Kekoni & Mönkkönen & Hujala & Laulainen & Hirvonen 2019: 2.1.)

Kuvio 2. Sullivanin neljä elementtiä moniammatillisen yhteistyön muodostumisesta terveydenhuollossa (Morley & Cashell 2017:207–216).

10
Sullivan on luonut neljä elementtiä, jotka kertovat, miten moniammatillinen yhteistyö
muodostuu terveydenhuollossa. Ensimmäisenä elementtinä on koordinointi, mitä tarvitaan tiimin yhteisten tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseksi. Toisena elementtinä
on yhteistyö, tiimin jäsenten tulee olla osallisina ryhmässä, ymmärtää oman työnsä
merkitys tiimissä sekä arvostaa muiden tiimin jäsenten työpanosta. Kolmantena elementtinä on yhteinen päätöksenteko, tiimin jäsenten tulee neuvotella ja viestiä toisilleen
avoimesti. Tiimin toiminnan tulee perustua luottamukseen. Neljäntenä elementtinä on
kumppanuus, tiimin jäsenten tulee kokea olevansa vertaisia muiden tiimiläisten kanssa.
Avoimuus ja toisten tiimiläisten kunnioittaminen mahdollistaa yhdessä työskentelyn tasapuolisesti. (Morley & Cashell 2017:207–216.)

3.2 Yhteistyö moniammatillisessa työryhmässä
Kirsi Miettinen käsittelee pro-gradussaan moniammatillisen yhteistyön kokemuksia Perusturva-laitos Saarikan työntekijöiden keskuudessa. Miettinen toteutti työntekijöille
sähköisen kyselyn ja analysoi vastaukset laadullisella menetelmällä. Miettisen mukaan
moniammatillisuus on ammattilaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on ymmärtää
muita ammattilaisia tietojen, taitojen, kokemusten ja tehtävien kautta. Moniammatillisuus on erilaisten ihmisten kohtaamisia, joilla on yhteinen päämäärä. (Miettinen 2016:
42–65.)
Julkaistut tutkimukset ja tapaustutkimukset osoittavat, että moniammatillinen yhteistyö
parantaa terveystuloksia, toiminnan laatua, kuten tiedon siirtoa, tiedon jakamista ja tehostaa päätöksentekoa. Kanadalaisessa lääketieteellisessä kuvantamisyksikössä huomattiin, että yhteistyö radiologien, röntgenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa paransi käytäntöjä diagnostisessa kuvantamisessa ja raportointiprosessit kehittyivät käytäntöä tukeviksi. Moniammatilliset tiimit osoittavat näyttöön perustuvien käytäntöjen jakamista ja parempaa päätöksentekokykyä. (Morley & Cashell
2017:207–216.)

3.3 Potilastyö moniammatillisessa työryhmässä
Moniammatillisten ryhmien osallistujat ja ryhmän tehtävät määräytyvät yhteisen päämäärän mukaan. Moniammatillisen asiakastyön ympärille rakentuneet ryhmät, kuten
potilaan hoidon toteuttamiseen osallistuva tiimi voi toimia pitkäkestoisesti yhdessä.
Näissä ryhmissä potilas tai hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa. Moniammatillinen yhteistyö edellyttää halua ja pyrkimystä yhteistyöhön eri ammattilaisten välillä. Tiimin jäsenten tulee suhtautua toisiinsa myönteisesti, luottavaisesti ja lähteä avoimin
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mielin työskentelyyn mukaan. Yhteistyön merkitystä potilaan hoito- tai asiakasprosessissa tulisi korostaa. Luottamus ja avoimuus kuuluvat myös keskeisesti moniammatilliseen työskentelyyn. (Kekoni & ym. 2019 2.1.) Eri ammattilaisten välinen yhteistyö voi
parantaa lääkemääräysten standardien noudattamista, laaduntarkastusten tuloksia
sekä helpottaa potilaiden oireiden hallintaa. Yhteistyöhön perustuvat tiimit ovat reagoivampia, tehokkaampia ja huomaavaisempia potilaita sekä heidän läheisiään kohtaan, jolloin he ovat kykenevämpiä tarjoamaan parempaa hoitoa potilaille. Moniammatillinen yhteistyö vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen. Lääketieteelliset virheet ovat vähentyneet, koska vahvan yhteistyön omaavat tiimit koulutetaan työskentelemään turvallisesti, yhteistyössä ja koordinoidusti. (Morley & Cashell 2017:207–216.)

3.4 Laadunvalvonta moniammatillisessa työryhmässä
Säteilyn käytössä laadunvarmistus ja turvallisuus ovat tärkeässä osassa, koska teknologia ja mahdolliset virhetilanteet vaikuttavat keskeisesti potilasturvallisuuteen. Laitteiden turvallisuusmenettelyt, laadunvarmistustoimenpiteet ja laadunvarmistustoimet on
koordinoitava useille eri ammattiryhmille. Sädehoitoyhdistys American Association of
Physicists in Medicine määrittelee laadunvarmistusryhmän monitieteelliseksi työryhmäksi, johon kuuluvat annosmittarit, säteilyonkologit, fyysikot ja röntgenhoitajat. Turvallinen säteilyn käyttö perustuu eri ammattiryhmistä tulevien työntekijöiden toiminnan yhteensovittamiseen. Eri ammattiryhmistä tulevien työntekijöiden työtehtävät liittyvät
usein toisiinsa, mutta työtehtävien painopiste on erilainen. (Morley & Cashell
2017:207–2016.)

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa isotooppiyksiköissä työskentelevien röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtäviä. Opinnäytetyömme tavoitteena
oli lisätä röntgen- ja laboratoriohoitajien tietämystä siitä, kuinka röntgen- ja laboratoriohoitajan työnkuvat ja työtehtävät eroavat toisistaan Suomessa.
Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Mitkä ovat yhtäläisyydet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä Suomessa?
2. Mitkä ovat eroavaisuudet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä Suomessa?
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5 Laadullinen tutkimus opinnäytetyön menetelmänä
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on yksi tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntauksista. Sen avulla pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tutkittavan kohteen
ominaisuuksia sekä merkityksiä. (Jyväskylän Yliopisto 2015; Pitkäranta 2014: 20–21.)
Laadullisen tutkimuksen voi toteuttaa käyttämällä useita eri menetelmiä, ja siihen sisältyy useita eri suuntauksia sekä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä, täten se mahdollistaa erilaiset ratkaisut (Pitkäranta 2014: 20–21).
Valitsimme opinnäytetyön toteutustavaksi laadullisen tutkimusmenetelmän, sillä tässä
tutkimuksessa kohteena olevasta ilmiöstä on olemassa vain vähän aikaisempaa tutkimustietoa, ja tarkoituksena on tuottaa aiheesta uutta tietoa (Kylmä & Juvakka 2007:
22–30). Tutkimus toteutettiin avoimena kyselynä. Kyseinen tutkimustapa auttoi meitä
saamaan tietoa tutkittavasta aiheesta suoraan asianosaisilta yksiköiltä, sen sijaan että
aihetta olisi tutkittu vain kirjallisuuden kautta. Laadullisen tutkimuksen tutkimustapa on
aineistolähtöistä: teoriaa käytetään apuvälineenä, ei lähtökohtana tutkimuksessa (Juuti
& Puusa 2020). Tutkimuksemme eteni seuraavanlaisessa järjestyksessä Juutin ja Puusan (2020) suosituksen mukaisesti:
1. aiheen valinta,
2. tutkimuksen tavoitteiden asettaminen,
3. tutkimuskysymysten muotoileminen,
4. tutkimuksen rajauksien esittely,
5. teoreettisen viitekehyksen laatiminen kirjallisuuden avulla,
6. lähestymistavan valinta ja perustelu,
7. tutkimusmenetelmien sekä näytteen tai aineiston valinta, kuvailu ja perustelu,
8. aineiston hankinta,
9. aineiston analysointi ja tulkinta, sekä
10. tulosten kirjoittaminen, raportointi sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi.

5.1 Tiedonhaun kuvaus
Aihetta alettiin tutkimaan ja kartoittamaan teorian kautta. Röntgenhoitajien ja laboratoriohoitajien työtehtävien teoreettista tietoa etsittiin käsihaulla sekä eri tietokantoja käyttäen. Englanninkielistä tietoa haettaessa on käytetty tieteellisiä tietokantoja ScienceDirect, PubMed ja CINAHL. Hakusanoina on käytetty ”radiographer”, ”nuclear medicine
technologist”, ”laboratory technologist”, ”job assignment”, ”job descript”, ”work task”,
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”role”, ”dut”, ”profession”, ”workplace”, ”skill”, ”multiprofessional” ja näiden sanojen eri
yhdistelmiä. Lähdemateriaalia on löytynyt myös aikaisempia opinnäytetöitä tarkastellessa. Olemme käyttäneet Metropolian kirjaston tietokantaa tiedonhakuun ja lainanneet
sekä fyysisiä kirjoja että E-kirjoja.

5.2 Tutkimusmenetelmät
5.2.1 Ennakkokysely
Tutkimukseen osallistujat kartoitettiin lähettämällä alustava kysely yksiköihin. Alustavassa kyselyssä kerrottiin opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä tutkimusmenetelmistä. Vastaanottajille kerrottiin, että ensimmäistä sähköpostia ei sisällytetä tutkimukseen ja että tutkimukseen haetaan tutkimuslupia. Alustavan kyselyn tarkoituksena oli selvittää
•

yksikön henkilöstön ammattikuntien jakaumaa; onko yksiköissä töissä sekä röntgenettä laboratoriohoitajia, ja

•

onko yksiköissä toimenkuvista ohjeistusta?

Ennakkokysely auttoi rajaamaan kyselyyn kutsuttavat yksiköt sellaisiksi, jotka täyttävät
tutkimukseen ennalta määritellyt osallistujien kriteerit, tämä edisti tutkijoiden resurssien
ohjaamista oikeisiin kohteisiin. Kriteeri tutkimukseen hyväksyttäville osallistujille oli, että
yksikössä tulee työskennellä sekä röntgen- että laboratoriohoitajia.

5.2.2 Kysely
Kyselytutkimukset ovat yksi yleisimpiä menetelmiä kerätä aineistoa laadullista tutkimusta suorittaessa. Kyselytutkimus on tehokas ja aineiston analyysi helppoa, mutta kyselytutkimuksen haittoina pidetään aineiston pinnallisuutta ja mahdollinen vastaamattomuus voi koitua ongelmaksi. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2013:195.) Laadullista
tutkimusta suorittaessa vastaamattomuus ei vaikuta yleistettävyyteen, sillä tutkimuksen
tarkoituksena ei ole yleistää. Kyselyä suorittaessa tutkijat kuitenkin olettavat, että osallistujat kykenevät, haluavat sekä osaavat ilmaista itseään kirjallisesti ja että he ovat perehtyneitä tutkittavaan ilmiöön kokemuksen sekä tiedon kautta. (Tuomi & Sarajärvi
2018a.)

14
Tutkimuksen onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti kyselyn huolellinen suunnittelu ja
testaaminen (KvantiMOTV 2010; Vehkalahti 2019: 20). Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeesta tehtiin useampi versio: sen luonnostelu aloitettiin riittävän aihepiiriin perehtymisen jälkeen, ja sitä muokattiin useamman kerran tutkimuksen ohjaajilla testaamisen jälkeen ja teoriapohjan syventyessä. Kyselylomakkeen testaaminen tutkimuksen
ohjaajilla, itse tutkijoilla sekä muilla alaa tuntevilla ihmisillä – tässä tutkimuksessa linkki
kyselyyn lähetettiin opiskelijakollegoille – auttoi tutkijoita saamaan uutta perspektiiviä
kysymyksien laatuun, muotoiluun sekä määrään. (KvantiMOTV 2011; Vehkalahti 2019:
48–49.)
Kyselyä muodostaessa kannattaa aloittaa helposti vastattavilla kysymyksillä. KvantiMOTV (2010) suosittelee, että kyselyä laadittaessa taustakysymykset tulisi jättää pääosin kyselyn loppuun, mutta tässä kyselylomakkeessa päätimme aloittaa kyselyn taustakysymyksillämme, eli kartoittamalla henkilökunnan koulutuksen jakauman. Tämä
päätös asettaa kysymykset heti kyselyn alkuun toi kyselyyn vastaajille tiedoksi sen, että
kyselyssä käsitellään myös hybridikoulutettuja laboratoriohoitajia.
Kysymysten looginen järjestely helpottaa vastaajan tehtävää; samaan asiaan liittyvät
kysymykset sijoitettiin loogiseen järjestykseen, myös kyselyn eri aihealueet järjestettiin
niin, että ne etenivät johdonmukaisessa järjestyksessä. Aineiston analyysivaihetta silmällä pitäen kysymyksien tulisi olla ns. sopivan tarkkoja, sillä yksityiskohtaisempi tieto
on helpompi käsitellä ja tiivistää. (KvantiMOTV 2010.) KvantiMOTV (2010) suosittaa
käyttämään täysin avoimia kysymyksiä harkitusti, ja kysymyksiä laatiessa pohdimme
annammeko kysymyksiin valmiit vastausvaihtoehdot vai käytetäänkö avoimen kysymyksen vaihtoehtoa. Kyselylomakkeemme koostui molemmista vastausvaihtoehdoista,
ja vastausvaihtoehdot pohdittiin kysymyskohtaisesti.
Selkeä kieliasu ja kysymyksiin vastaamisen helppous ovat tärkeitä osa-alueita vastaajan vastausmotivaation lisäämisen (Vehkalahti 2019: 48–49). Vastausohjeet tulee ilmaista mahdollisimman yksityiskohtaisesti lomakkeen alussa sekä yksittäisten kysymysten lopussa, ohjeet kannattaa sisällyttää kysymyksiin. Toistuva, saman ohjeen sisällyttäminen jokaiseen kysymykseen on tarpeetonta, jos voidaan olettaa, että vastaajat ovat ymmärtäneet vastaustavan. (KvantiMOTV 2010.) Viimeiset hienosäädöt kyselylomakkeeseen (liite 3.) tehtiin vielä hetki ennen sen julkaisemista.
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5.2.3 Aineiston keruu
Haimme tutkimuslupia ennakkokyselyn perusteella valittujen yksiköiden organisaatioista. Tutkijoina tehtävämme oli selvittää jokaisesta kohdeorganisaatiosta, miten tutkimuslupakäytänteet toimivat. Tutkimuslupia haettiin kolmesta eri organisaatiosta, ja aineiston keruun pystyimme aloittamaan vasta sitten, kun tutkimusluvat olivat myönnetty.
(Kuula-Luumi 2021.) Kyselyn kohderyhmäksi valittiin isotooppiyksiköiden osastonhoitajat, koska halusimme ajankohtaista tietoa molempien ammattien työtehtävistä ja työnkuvista, ilman, että aineiston määrä kasvaa liian suureksi ja haastavaksi aloitteleville
tutkijoille. Tutkimuksen aineisto kerättiin e-kyselylomakkeen avulla. Kutsu tutkimukseen
lähetettiin kuudelle henkilölle, joiden yhteystiedot saimme organisaatioiden yhteyshenkilöiltä, jotka oli määritetty tutkimuslupien hakuprosessin aikana. Henkilöille, joille kysely lähetettiin, kerrottiin mistä heidän yhteystietonsa on saatu. Perustuslain mukaan
luottamuksellinen viestintä koskee sähköpostia ja muuta sähköistä viestiliikennettä.
Kun sähköpostikysely lähetetään suoraan yksittäiselle vastaajalle, tulee hänelle kertoa
mistä lähteestä hänen sähköpostiosoitteensa on saatu. Tämän vuoksi tutkimuksen teko
edellyttää tutkimuslupaa organisaatiosta, johon sähköpostikysely halutaan suunnata.
(Kuula 2011.)
Saatekirjeessä esittelimme itsemme ja tutkimuksemme, ja kerroimme, että olemme
saaneet tutkimusluvat asianomaisilta organisaatoilta. Sähköpostilla lähetetyn saatekirjeen liitteinä olivat tiedote tutkimuksesta (liite 1.), suostumus tutkimuksesta (liite 2.) ja
linkki e-kyselylomakkeelle (liite 3.). Suostumus tutkimukseen osallistumisesta saatiin
tutkittavilta itse kyselylomakkeessa, saatekirjeessä annoimme ohjeet suostumuksen
antamiseen. Saatekirjeessä kerrottiin myös mistä tutkimukseen osallistujat löytävät tutkimuksen tietosuojaselosteen (liite 4.) – tämä oli integroitu itse kyselylomakkeeseen –,
vastausten käsittelystä anonyymisti, kerätyn aineiston asianmukaisesta hävittämisestä,
kyselyyn vastaamiseen kuluvasta ajasta (n. 15 min), kyselyn aikataulusta sekä myöhemmin lähetettävästä muistutuksesta tutkimukseen vastaamista koskien. Saatekirjeen
lopussa kiitimme vastaajia yhteistyöstä ja annoimme yhteystietomme. Hyvän saatekirjeen avulla pyrimme lisäämään kiinnostusta tutkimukseemme ja täten lisäämään vastausten määrää sekä luotettavuutta.
Lähetimme muistutuksen tutkimukseen osallistumisesta 7 päivää alkuperäisen kutsun
lähettämisen jälkeen. Tässä sähköpostissa kerroimme, että kyseessä muistutusviesti
viikkoa aiemmin lähettämästämme kutsusta opinnäytetyön kyselyyn. Muistutusviestissä
esittelimme opinnäytetyön aiheen ja itsemme, kerroimme saaduista tutkimusluvista, kyselyyn vastaamiseen kuluvasta ajasta (n. 15 min) ja kyselyn sulkeutumisajankohdan,
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joka oli 3 arkipäivän jälkeen muistutusviestin lähettämisestä. Liitteinä muistutusviestissä olivat myös tiedote tutkimuksesta sekä suostumus tutkimuksesta, ja viestissä oli
linkki kyselylomakkeelle. Viestissä kiitimme vastaajia yhteistyöstä ja kerroimme yhteystietomme.

5.2.4 Aineiston analyysi
Tutkimuksessamme suoritetusta kyselystä saatu aineisto analysoitiin käyttämällä laadullisen tutkimusmenetelmän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Lähestymistapaa valittaessa tutkijoiden tulee miettiä tutkimuskohtaista tarkoituksenmukaisuutta (Puusa
2020). Kyseinen sisällönanalyysin metodi valikoitui työhömme, sillä perusteella, että se
on suhteellisen yksinkertainen laadullisen analyysin toteutustapa. Tuomen ja Sarajärven (2018b) mukaan sisällönanalyysiä tehdessä ei tutkijalta vaadita syvällistä, teoreettista näkemystä verrattaessa muihin analyysimenetelmiin, vaan aloitteleva tutkija voi
kyetä helposti hyvään sisällönanalyysiin. Tavoitteena sisällönanalyysissä on järjestää
aineisto selkeään, tiiviiseen muotoon niin että tutkimuksen keskeinen tieto ei katoa
(Puusa 2020). Kuviossa 3. esitellään tutkimuksen sisällönanalyysin etenemisprosessi.

Alkuperäisilmaisujen redusointi

Klusterointi

Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Abstrahointi

Luokkien yhdistäminen

Kuvio 3. Sisällönanalyysin etenemisprosessi (Tuomi & Sarajärvi, 2018b; Puusa, 2020).
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Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käytettäessä tavoitteena on luoda teoreettinen kokonaisuus tutkimusaineistosta. Analyysin toteuttaminen tai lopputulos ei perustu aikaisempiin havaintoihin, teorioihin tai tietoihin, vaan analyysiyksiköt valitaan aineistosta
tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018b.) Tämän tutkimuksen
aineiston analysointi aloitettiin muodostamalla kyselyn vastauksista taulukot kolmesta
luokasta:
1. Mitkä ovat röntgenhoitajien työtehtävät yksikössä,
2. Mitkä ovat laboratoriohoitajien työtehtävät yksikössä, ja
3. Mitkä ovat hybridikuvantamiskoulutettujen laboratoriohoitajien työtehtävät yksikössä.
Tutkijat eivät voi ennalta määrittää, mitä luokkia aineistosta voi muodostaa, vaan luokkien määrä sekä luokitus selviävät analysointivaiheessa (Tuomi & Sarajärvi 2018b).
Käsitteiden klusterointi, eli ryhmittely, tehtiin ensin luokkakohtaisesti; samankaltaiset
vastaukset yhdistettiin ensin luokkien sisältä, jonka jälkeen eri ammattiryhmistä tulleita
vastauksia alettiin vertailemaan keskenään. Vertailemalla näiden kolmen luokan vastauksia ryhmittelyä tiivistettiin ja muodostettiin pääluokat. Liitteessä 5. on esitelty tämän
tutkimuksen aineistoanalyysin perusteella muodostetut käsitteet ja pääluokat. Pääluokkien muodostamisen jälkeen käytiin läpi myös muiden kysymyksien vastaukset, ja vastauksissa käytetyt termit ryhmiteltiin niiden sisällön mukaan pääluokkien alle. Näiden
käsitteiden ja pääluokkien avulla pyrittiin muodostamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.
Tutkijan tärkeimpiä työkaluja laadullisen aineiston analyysivaiheessa ovat järjestelmällisyys, avoimuus, perusteltavuus sekä tarkastettavuus (Puusa 2020).

5.3 Tietosuoja ja kerätyn aineiston käsittely analysoinnin jälkeen
Tutkijoiden ja tutkittavien välinen sähköinen kommunikaatio ja sähköisen tutkimusaineiston kerääminen ei poikkea tutkimusetiikan ja tietosuojan suhteen perinteisestä teemahaastattelusta tai postikyselystä (Kuula 2011). Aineiston anonymisointi suunniteltiin
ja suoritettiin aineistokohtaisesti. Tässä prosessissa otimme huomioon aineiston ominaisuudet, käyttöympäristön sekä käytettävyyden. Prosessissa tehdyt toimenpiteet dokumentoitiin ja perusteltiin opinnäytetyön raportointivaiheessa. (Tietoarkisto.)
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin henkilötietoja. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
henkilötiedoilla tarkoitetaan:
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”kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön,
jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään
luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon,
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.”(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679).
Tähän tutkimukseen keräsimme henkilötietoja minimoiden, eli
”vain siinä määrin kuin on välttämätöntä tutkimuksen toteuttamiseksi.”
(Tietoarkisto).
Tietosuoja-asetus kieltää tarpeettomien henkilötietojen keruun (Tietoarkisto). Henkilötiedot, joita käsittelimme ovat tutkittavien sähköpostiosoitteet (suorat tunnisteet/välittömät tunnisteet), koulutus, ammatti sekä organisaatio (epäsuorat tunnisteet). Tunnisteellisten aineistojen käyttö tieteellisessä tutkimuksessa edellyttää, että tutkimus on tarkoituksenmukaista, suunniteltua sekä perusteltua, lisäksi tarvitaan tietojen käsittelyä varten laillinen käsittelyperuste. Kyselyyn vastaajien yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa
esim. hätiköidyllä ja puolihuolimattomalla aineiston säilyttämisellä. (Tietoarkisto.)
Kyselyn tai lomakkeen ollessa internetsivulla avattavissa tulee tutkimuksen perustiedot
ja tietosuojaratkaisut kertoa. Perustietoihin kuuluvat tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot
ja tutkimuksen tarkoitus, tietosuojaratkaisuihin tunnistetietojen käyttö ja säilytys, aineiston hävittäminen ja aikataulu sille sekä aiotaanko osaa tunnistetiedoista anonymisoida.
Tunnistetiedoiksi lasketaan kaikki kyselomakkeelle henkilön itsensä kirjoittamat tiedot
sekä sähköpostiosoite. Internetin käyttö on hyvä apuväline aineiston keruussa, kun tutkimus perustuu tutkittavien vapaaehtoisuuteen ja tutkijoiden toimiessa huolellisesti
sekä varovaisesti. (Kuula 2011.)
Tutkimuksessa kerätty aineisto oli tallennettu tutkijoiden omien koneiden Z-verkkolevyasemalle, jotka oli suojattu salasanalla. Tutkimukseen kutsuttujen tiedot oli salattu tekijöiden tietokoneiden käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käymämme sähköpostikirjeenvaihto organisaatioiden yhteyshenkilöiden kanssa on myös tuhottu asianmukaisesti.
Vastaukset e-lomakekyselylle tulivat anonyymisti, kyselyyn vastaaminen ei vaatinut
minkäänlaista tunnistautumista vastaajien osalta. Tutkimuksen päätyttyä e-kyselylomakkeet vastauksineen hävitettiin asianmukaisesti, mukaan lukien myös kaikki aineiston käsittelystä muodostuneet liitteet.
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6 Tulokset
Kysely lähetettiin kuudelle eri henkilölle, joiden yhteystiedot saimme organisaatioiden
yhteyshenkilöiltä. Kaksi kuudesta henkilöstä toimivat samassa yksikössä, ja toinen
heistä ilmoitti, että hänen tehtäviinsä ei kuulu vastata kyselyyn. Tästä syystä lasketaan,
että kysely on lähetetty viiteen yksikköön, viidelle osastonhoitajalle. Vastauksia kyselyyn saimme 3 kappaletta, eli vastausprosentti kyselyyn oli 60 %.

6.1 Yksikön rakenne
Kyselyn (liite 3.) ensimmäiset kolme kysymystä toimivat taustakysymyksinä. Nämä kysymykset koskivat yksikön työntekijöiden ammattitutkinnon ja koulutuksen jakaumaa.
Kuviossa 4. esitellään vastaukset yksiköiden henkilöstön ammattitutkinnon ja koulutuksen jakaumasta.

Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden yksiköiden henkilöstön ammattitutkinnon ja koulutuksen jakauma.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta yksiköstä työllistää hybridikoulutettuja laboratoriohoitajia, molemmissa yksiköissä laboratoriohoitajista lähes 50% ovat hybridikoulutettuja (yksikkö 1: 45 % ja yksikkö 3: 50 %). Kaikissa kyselyyn vastanneissa yksiköissä
enemmistö työntekijöistä ovat ammattikoulutukseltaan röntgenhoitajia (yksikkö 1: 69%,
yksikkö 2: 93% ja yksikkö 3: 56%).

6.2 Röntgenhoitajan työtehtävät
Röntgenhoitajien työtehtäviin kuuluu kaikissa kyselyyn vastanneissa yksiköissä konehoitajana työskentely. PET-TT, SPETT ja gammatutkimukset sekä luuntiheysmittaukset
ovat osa konehoitajana työskentelyä. Röntgenhoitajat työskentelevät yksiköissä myös
puhdastilassa, eli ns. kuumahuoneessa.
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Taulukko 1.

Kyselyn vastaukset röntgenhoitajien työtehtävistä yksiköissä.

Paikka 1

Paikka 2

Paikka 3

Annostelu

Potilashoitaja

Kuumahuone

Puhdastilatyöskentely

Konehoitaja

PET-TT-tutkimukset

Luuntiheysmittaukset

Puhdastilatyöskentely

PET

Laaduntarkkailu

SPETT

Hoitajat tekee siis kaikki
isotooppiin kuuluvat tehtävät

Gammatutkimuksissa

Laaduntarkkailu ja potilashoitajana työskentely kuuluvat myös röntgenhoitajien työtehtäviin. Paikka 3 spesifioi vastauksessaan, että:
”Hoitajat tekee siis kaikki isotooppiin kuuluvat tehtävät.”.

6.3 Laboratoriohoitajan työtehtävät
Laboratoriohoitajien työtehtäviin kuuluu kaikissa kyselyyn vastanneissa yksiköissä puhdastilatyöskentely, eli ns. kuumahuonetyöskentely. Laboratoriohoitajien työtehtäviin
puhdastilassa sisältyy myös kromatografia, soluleimaus ja annostelu. Laboratoriohoitajat työskentelevät gammatutkimuksissa ja konehoitajina. Diagnostisen TT-kuvauksen
laboratoriohoitajat suorittavat yhdessä röntgenhoitajan kanssa.
Taulukko 2.

Kyselyn vastaukset laboratoriohoitajien työtehtävistä yksiköissä.

Paikka 1
Gammatutkimukset

Paikka 2

Paikka 3

Annostelu

Potilashoitaja
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Paikka 1

Paikka 2

Paikka 3

Puhdastilatyöskentely

Konehoitaja (Diagnostinen
TT-kuvaus yhdessä röntgenhoitajan kanssa)

Laadunvalvonnan tehtäviä

Puhdastilatyöskentely

Kromatografia

Laaduntarkkailu

Soluleimaus

Hoitajat tekee siis kaikki
isotooppiin kuuluvat tehtävät

GFR

Kuumahuonetyöskentely

Laboratoriohoitajien työtehtäviin kuuluu myös GFR-tutkimuksien tekeminen. Laboratoriohoitajat työskentelevät myös potilashoitajina ja suorittavat laaduntarkkailua ja -valvontaa.

6.4 Hybridikoulutettujen laboratoriohoitajien työtehtävät
Hybridikoulutettujen laboratoriohoitajien, jotka työskentelevät paikassa 1 ja paikassa 3,
työtehtäviin kuuluvat samat tehtävät kuin muiden laboratoriohoitajien. Paikassa 1 laboratoriohoitajien työtehtäviin on listattu gammatutkimuksissa työskentely, GFR-tutkimuksien tekeminen ja kuumahuonetyöskentely, eli puhdastilatyöskentely.
Taulukko 3.

Kyselyn vastaukset hybridikuvantamiskoulutettujen laboratoriohoitajien työtehtävistä yksiköissä.

Paikka 1

Paikka 3

Tällä hetkellä sama kuin muiden laboratoriohoitajien

Potilashoitaja

Konehoitaja

Puhdastilatyöskentely
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Paikka 1

Paikka 3

Laaduntarkkailu

Hoitajat tekee siis kaikki isotooppiin kuuluvat tehtävät

Paikassa 3 hybridikoulutetut laboratoriohoitajat tekevät kaikki isotooppiin kuuluvat työtehtävät, eli he työskentelevät potilas- ja konehoitajina, puhdastilassa sekä tekevät laaduntarkkailun tehtäviä.

6.5 Tutkinnosta riippumattomat työtehtävät
Kyselyssä kysyttiin myös mitkä työtehtävät osastoilla ovat tutkinnosta riippumattomia.
Paikassa 1 ja 3 kaikki isotooppiyksikössä tehtävät isotooppihoitajan työtehtävät kuuluvat kaikille työntekijöille, poikkeuksena se, että laboratoriohoitajat eivät työskentele
PET:issä ja diagnostisessa TT-kuvauksessa.
Taulukko 4.

Kyselyn vastaukset tutkinnosta riippumattomista työtehtävistä yksiköissä.

Paikka 1
Isotooppihoitajan työt
isotooppiyksikössä,
paitsi laboratoriohoitaja
ei työskentele PETissä.

Paikka 2

Paikka 3

Hallinnolliset tehtävät,
vaativat lisäkoulutusta. Annostelussa työskentelee
sekä bioanalyytikko että
röntgenhoitaja.

Kaikki muu isotooppitoiminta, paitsi diagnostinen
TT-kuvaus.

Paikassa 2 kaikki työntekijät työskentelevät annostelun puolella, eli puhdastilassa.
Kaikki työntekijät voivat tehdä myös paikassa 2 hallinnollisia tehtäviä, mutta nämä vaativat lisäkoulutusta työntekijöille.
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6.6 Työnkierto osastoilla
Paikassa 1 työnkierto työntekijöillä on säännöllistä vain gamma- ja SPET-pisteissä.
Paikassa 2 laboratoriohoitajien työnkierto tapahtuu annostelun, hallinnollisten tehtävien
ja kliinisen fysiologian yksikön välillä. Tässä kyseisessä isotooppiyksikössä käy kiertämässä myös kaksi kliinisen fysiologian yksikön laboratoriohoitajaa, jotka käyvät tekemässä esimerkiksi soluleimausta ja kromatografiaa. Röntgenhoitajat perehdytetään
tässä yksikössä kaikkiin työpisteisiin, joihin heidät pyritään sijoittelemaan tasaisesti.
Taulukko 5.

Kyselyn vastaukset osastojen työnkierrosta yksiköissä.

Paikka 1

Paikka 2

Gamma- ja SPET-pisteissä säännöllinen
kierto

Röntgenhoitajat perehdytetään kaikkiin työpisteisiin, joihin pyritään sijoittamaan tasaisesti. Laboratoriohoitaja kiertää annostelun ja hallinnollisten tehtävien lisäksi kliinisen fysiologian puolella. Kaksi kliinisen fysiologian laboratoriohoitajaa käy välillä tekemässä isotoopissa esim.
soluleimausta ja kromatografiaa.

Paikka 3
Viikon välein vaihtuu pisteet: potilashoitaja, konehoitaja ja puhdastilatyöskentely.

Paikassa 3 työpisteet vaihtuvat viikoittain. Työntekijöiden työpisteet vaihtuvat potilashoitajana työskentelyn, konehoitajana työskentelyn ja puhdastilatyöskentelyn välillä.

6.7 Laadunvalvonta
Jokaisessa kyselyyn vastanneessa yksikössä kaikki työntekijät suorittavat laadunvalvonnan tehtäviä. Paikassa 1 ja 3 työntekijän tutkinto ei vaikuta siihen, mitä laadunvalvonnan tehtäviä he saavat tehdä.
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Taulukko 6.

Vastaukset laadunvalvonnan tehtävistä osastoilla yksiköissä.

Paikka 1

Paikka 2

Paikka 3

Suorittavatko kaikki työntekijät laadunvalvontaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Vaikuttaako työntekijän tutkinto siihen, millaisia laadunvalvonnan tehtäviä he
saavat tehdä?

Ei

Kyllä

Ei

Vaikutus laadunvalvonnan
tehtäviin

Laboratoriohoitaja
tekee annostelun
laadunvalvontaa.
Esim. kameroiden
laatuja tekee röntgenhoitaja.

Paikassa 2 työntekijän ammatti vaikuttaa siihen, mitä laadunvalvonnan tehtäviä hän tekee. Laboratoriohoitajat tekevät annostelun laadunvalvontaa ja röntgenhoitajat tekevät
esimerkiksi kameroiden laadunvalvonnan testejä.

7 Pohdinta
7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Yksiköiden työntekijöiden työtehtäviä ja työnkuvaa kartoittavien kysymyksien avulla
saimme vastaukset tutkimuskysymyksiimme 1. Mitkä ovat yhtäläisyydet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä Suomessa? ja 2. Mitkä ovat
eroavaisuudet röntgen- ja laboratoriohoitajien työtehtävissä eri isotooppiyksiköissä
Suomessa?.
Kyselyn vastauksissa potilashoitajana työskenteleminen esiintyi jokaisen ammattinimikkeen kohdalla. Potilastyöskentely on keskeinen osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa.
”Potilashoitaja, konehoitaja, puhdastilatyöskentely, laaduntarkkailu. Hoitajat tekee siis kaikki isotooppiin kuuluvat tehtävät.”
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Yllä esitetystä vastauksesta voisi päätellä, että mahdollisesti kaikki hoitajat tekevät
kaikki potilastyöhön liittyvät työtehtävät, riippumatta siitä, mikä koulutus hoitajalla on.
Tutkinnosta riippumattomia työtehtäviä kartoittavasta kysymyksestä saatu vastaus
”Isotooppihoitajan työt isotooppiyksikössä, paitsi laboratoriohoitaja ei
työskentele PETissä.”
tukisi kyseistä päätelmää. Myös työnkierto työpisteillä kaikkien ammattiryhmien välillä
yksiköissä on tasaista:
”Viikon välein vaihtuu pisteet: potilashoitaja, konehoitaja ja puhdastilatyöskentely.”.
Tutkimukseen vastanneet eivät spesifioineet vastauksissaan, mitä potilashoitaja-termi
pitää sisällään, ja tämä termi voi olla hyvin kattava työtehtäviltään. Tämä voi vaikuttaa
tutkimuksen lopputulokseen siten, että tiiviimmässä tarkastelussa eri työtehtävien tai
työntekijöiden työnkuvissa voisi tulla esille lisää eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä potilastyön osalta.
Sekä röntgenhoitaja että laboratoriohoitaja työskentelevät yksiköissä puhdastilassa, eli
ns. kuumahuoneessa. Puhdastilassa tehtävä annostelu kuuluu myös kaikille työntekijöille.
”Annostelussa työskentelee sekä bioanalyytikko että röntgenhoitaja.”
Vastauksista ilmenee, että laboratoriohoitajat tekevät puhdastilassa soluleimausta ja
kromatografiaa. Nämä työtehtävät ei kuulu röntgenhoitajien työtehtäviin yksiköissä.
”Laboratoriohoitajia kiertää annostelun ja hallinnollisten tehtävien lisäksi
kliinisen fysiologian puolella. Kaksi kliinisen fysiologian laboratoriohoitajaa
käy välillä tekemässä isotoopissa esim. soluleimausta ja kromatografiaa.”
Röntgenhoitajien työtehtäviin yksiköissä kuuluvat konehoitajana työskenteleminen,
myös diagnostisessa TT-kuvantamisessa. Gammatutkimukset, luuntiheysmittaukset,
PET-TT-tutkimukset ja SPETT-tutkimukset kuuluvat röntgenhoitajien työtehtäviin.
”Röntgenhoitajat perehdytetään kaikkiin työpisteisiin, joihin pyritään sijoittamaan tasaisesti”
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Laboratoriohoitajien työnkuvaan kuuluu gammatutkimuksissa konehoitajana työskentely, kuitenkin diagnostisissa TT-kuvauksissa kuvaus suoritetaan yhdessä röntgenhoitajan kanssa, eli laboratoriohoitajat eivät suorita itsenäisesti diagnostista TT-kuvantamista. Laboratoriohoitajan työtehtäviä kartoittavassa kysymyksessä saatiin vastauksia
mm.:
”Isotooppihoitajan työt isotooppiyksikössä, paitsi laboratoriohoitaja ei
työskentele petissä.”
”Kaikki muu isotooppitoiminta, paitsi diagnostinen TT-kuvaus.”
”… konehoitaja (diagnostinen TT-kuvaus yhdessä röntgenhoitajan
kanssa) … Hoitajat tekee siis kaikki isotooppiin kuuluvat tehtävät.”
Yksiköissä, joissa oli myös hybridikoulutuksen käyneitä laboratoriohoitajia, toisessa eivät hybridikoulutuksen käyneiden laboratoriohoitajien työtehtävät eronneet laboratoriohoitajien työtehtävistä. Vastauksesta jää avoimeksi, onko työnkuvaan tulossa muutoksia tulevaisuudessa.
”Tällä hetkellä sama kuin muiden laboratoriohoitajien.”
Toisessa yksikössä hybridikoulutetun laboratoriohoitajan työtehtäviin oli lueteltu
”Potilashoitaja, konehoitaja, puhdastilatyöskentely, laaduntarkkailu. Hoitajat tekee siis kaikki isotooppiin kuuluvat tehtävät.”.
Vastauksessa ei kerrottu syvemmin, mitä konehoitaja-termi sisältää, ja että suorittavatko nämä hybridikoulutetut laboratoriohoitajat itsenäisesti lisäkoulutuksen suomien
valtuuksien mukaista kuvantamista TT-tutkimuksissa.
Jokaisessa yksikössä kaikki työntekijät suorittavat laadunvalvonnan tehtäviä osana
työnkuvaansa. Työntekijän tutkinnon vaikutusta laadunvalvonnan tehtävissä selvittävässä kysymyksessä kaksi yksikköä vastasi, että tutkinnolla ei ole merkitystä työntekijän laadunvalvonnan tehtäviin. Yhdessä yksikössä laboratoriohoitajat tekevät annostelun laadunvalvontaa ja röntgenhoitajat tekevät esimerkiksi kameroiden laadunvalvontatestejä. Näistä vastauksista ei ilmene, saavatko laboratoriohoitajat suorittaa SPETT- ja
PET-laitteiden laadunvalvontaa itsenäisesti.
Kyselyn tuloksista voidaan nähdä, että röntgen- ja laboratoriohoitajien työnkuvat isotooppiyksiköissä Suomessa eivät eroa toisistaan suuresti. Tutkimuksessa selvisi, että
kaikissa yksiköissä röntgenhoitajat sekä laboratoriohoitajat toimivat konehoitajina sekä
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potilashoitajina. Erona laboratoriohoitajien työnkuvassa konehoitajana toimimisessa on
se, että he eivät suorita diagnostista TT-kuvantamista ilman röntgenhoitajaa. Molemmat ammattiryhmät osallistuvat puhdastilatyöskentelyyn, laboratoriohoitajille puhdastilatyöskentelyyn sisältyy myös kromatografia ja soluleimaus. Näiden lisäksi laboratoriohoitajat tekevät myös GFR-tutkimuksia.
Kaikissa yksiköissä kaikki työntekijät suorittavat laadunvalvonnan tehtäviä, mutta yhdessä yksikössä työntekijän ammatti vaikuttaa siihen, mitä laadunvalvonnan tehtäviä
hän tekee. Kyseisessä yksikössä laboratoriohoitajat tekevät annostelun laadunvalvontaa ja röntgenhoitajat taas kameroiden laadunvalvontaa. Osassa yksiköistä työntekijöillä on mahdollista tehdä myös hallinnollisia tehtäviä, mutta nämä vaativat lisäkoulutusta. Se, että mitä nämä hallinnolliset tehtävät ovat, taikka mitä lisäkoulutusta ne vaativat, jäi avoimeksi. Työnkierto on yksikkökohtaista, ja yhdessä kyselyyn vastanneessa
yksikössä työntekijän ammatti vaikutti työnkiertoon. Työnkiertoa selvittävän kysymyksen vastauksissa mainitaan myös, että laboratoriohoitajat työskentelevät myös muiden
työtehtäviensä ohella hallinnollissa tehtävissä ja kliinisen fysiologian puolella. Hybridikuvantamiskoulutuksen käyneiden laboratoriohoitajien työtehtävät eivät eronneet laboratoriohoitajien työtehtävistä tämän kyselyn tuloksissa.

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Tutkijalle, eli tässä työssä opiskelijoille, kuuluu vastuu hyvän tieteellisen käytännön
noudattamisesta, mutta myös ohjaajat sekä korkeakoulun johto ovat osavastuussa.
Opinnäytetyötä tehdessä Arenen (2020) mukaan tutkijan tulee olla rehellinen, huolellinen sekä avoin, tämän lisäksi muiden tutkijoiden töitä tulee kunnioittaa. Tutkimuseettinen Neuvottelukunta TENK on laatinut vuonna 2012 yhteisen tutkimuseettisen ohjeen
hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (HTKohje). Tavoitteena HTK-ohjeella on ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä sekä
edistää hyvää tieteellistä käytäntöä. (Arene 2020: 7–9.) Olemme toimineet tätä opinnäytetyötä tehdessämme TENKin (2012) hyvän tieteellisen käytännönohjeen mukaisesti.
Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa niin, että ihmisellä on oikeus päättää, haluaako hän osallistua tutkimukseen vai ei. Tutkimus on perustunut vapaaehtoiseen osallistumiseen ja
tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä edellytettiin perehtyneesti annettua suostu-
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musta. (Hirsjärvi ym. 2013: 23–25.) Tutkimukseen kutsutuille henkilöille on lähetetty tiedote tutkimuksesta (liite 1.) ja suostumus tutkimuksesta (liite 2.), ja tutkimukseen osallistuneet antoivat suostumuksensa kyselylomakkeella (liite 3.)
Luvaton lainaaminen, eli plagiointi, on aina hyvän tieteellisen käytännön vastaista. Plagioinnilla tarkoitetaan toisen tekijän ideoiden, tutkimustuloksen tai sanamuodon esittämistä omana tietona. Tiedon luvaton lainaaminen voi ilmetä lähdeviitteiden puuttumisena tai epämääräisenä viittaamistekniikkana. Plagioinnin välttämiseksi tulee viittaustekniikan ja lähdeviitteiden kanssa noudattaa erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. (Hirsjärvi ym. 2013:122.) Tässä opinnäytetyössä käytimme ja noudatimme Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjallisen työn ohjeita. Opinnäytetyömme on tarkastettu opinnäytetyön palautuspäivänä plagioinnin tarkastusohjelma Turnitinin avulla, tulokseksi saimme
15 %. Samankaltaisuus koostui lainauksista, lähteistä ja itse työn pohjasta.
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimustulosten reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Jos tutkittava vastaa kyselyyn samalla tavalla kahdella eri tutkimuskerralla, voidaan tuloksia
pitää reliaabeleina. Validius tarkoittaa sitä, että tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä
asiaa, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2013:231–233.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia varten ei kuitenkaan ole olemassa yhtä absoluuttista ohjetta, joka pätisi kaikkiin tutkimuksiin. Tuomi ja Sarajärvi (2018c) ovat laatineet kirjassaan muistilistan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia varten.
Taulukko 7.

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin muistilista (Tuomi & Sarajärvi 2018c).

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus

Mitä tutkitaan ja miksi?

Omat sitoumukset tutkijana tutkimuksessa

Miksi tämä tutkimus on tutkijan mielestä
tärkeä? Mitkä ovat olleet alkuolettamukset ja ovatko ne muuttuneet?

Aineiston keruu

Miten aineiston keruu on toteutunut menetelmänä, tekniikkana? Mahdolliset ongelmat aineiston keruussa?

Tutkimukseen osallistuvat tiedonantajat

Millä perusteella osallistujat on valittu?
Miten heihin otettiin yhteyttä? Montako
osallistujaa tutkimuksessa on? Henkilötietojen salassapito?

Tutkija-tiedonantaja-suhde

Arvio siitä, miten suhde toimi.
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Tutkimuksen kesto

Millainen tutkimuksen aikataulu on?

Tutkimuksen luotettavuus

Arvio siitä, miksi tutkimus on eettisesti
korkeatasoinen ja miksi tutkimusraporttia
voi sanoa luotettavaksi.

Tutkimuksen raportointi

Miten tutkimusaineisto on koottu? Miten
se on analysoitu? Onko tutkimuksessa
tuotettu riittävästi tietoa lukijoille?

Tutkimuksen tulee olla koherenssi, sillä sitä arvioidaan kokonaisuutena. Koherenssisuus tarkoittaa sisäistä johdonmukaisuutta, eli tutkimusraportin kaikki kohdat tulee olla
suhteessa toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi 2018c.)

7.3 Kehitysehdotukset
Kyselyssä pyysimme vastaajia käyttämään lauseita vastauksissaan, mutta tämä ei toteutunut työtehtäviä kartoittavien kysymyksien vastauksissa. KvantiMOTV (2010) ohjeistaa, että vastausohjeet tulisi ilmaista mahdollisimman yksityiskohtaisesti lomakkeen
alussa ja yksittäisten kysymyksien lopussa, ja että ohjeet kannattaa sisällyttää kysymyksiin, mutta tässä kyselyssä kyselyyn vastanneiden vastaustyyliin saattoi vaikuttaa
kyselylomakkeeseen laittamamme ohjeistus esimerkkivastauksista, jossa työtehtävät
olivat lueteltu peräkkäin. Kyselylomake lähetettiin testattavaksi opiskelijakollegoille,
mutta emme saaneet vastauksia taikka palautetta lomakkeesta. Kyselylomakkeen lähettäminen testaukseen myös toiselle ryhmälle olisi voinut luoda palautetta lomakkeesta, ja täten mahdollisesti ennaltaehkäistä yllä mainitun epäkohdan muodostumisen. Kyselyn vastauksien suppeus vaikutti analyysiprosessiin ja tulososio jäi lyhyeksi.
Jatkotutkimuksena aihetta olisi mahdollista tutkia esimerkiksi haastattelun muodossa.
Tämä voisi syventää vastaajien antamaa yksityiskohtaisempaa tietoa eri työtehtävistä,
sillä haastattelun muodossa vastaajat keskustelevat, ja syventävät kysymykset vastauksista olisivat mahdollisia tässä muodossa.
Röntgenhoitajien työnkuva on Suomessa hyvin laaja-alainen ja kattava koulutukseltaan. Röntgenhoitajan on mahdollista työllistyä erilaisiin kuvantamismodaliteetteihin perus sekä erikoissairaanhoidon eri yksiköissä. Olisikin mielenkiintoista saada tutkimustietoa siitä, miten työtehtävät ja työnkuvat eroavat eri modaliteettien välillä. Lisäksi olisi
hyvä tutkia jatkossa minkälaista on työskennellä röntgenhoitajana osana moniammatillista työryhmää.
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7.4 Ammatillinen kasvu
Opinnäytetyön tekeminen laadullisen tutkimuksen menetelmällä on ollut mielenkiintoinen ja ammatillista kasvua kehittävä prosessi. Meillä ei ollut aiempaa kokemusta opinnäytetyön kirjoittamisesta, laadullisen tutkimuksen tai sisällönanalyysin suorittamisesta,
ja tämä seikka on voinut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen tekeminen on
opettanut meille sinnikkyyttä ja tuonut uutta perspektiiviä röntgenhoitajan työhön.
Olemme yhdistäneet teoriaa ja tutkimustietoa, sekä analysoineet saatuja tuloksia työparina. Yhteistyömme on sujunut opinnäytetyön koko prosessin aikana hyvin, pyrimme
avoimeen kommunikointiin ja työtehtävien tasaiseen jakamiseen, jotta työkuormitus pysyisi molemmilla opinnäytetyön tekijöillä tasaisena. Vaikka työtehtäviä jaettiin tekijöiden
kesken, kävimme kaikki opinnäytetyön kohdat yhdessä läpi työparina, täten saimme
uudenlaisia näkökulmia esille työn eri kohdissa.
Opinnäytetyötä tehdessämme pysyimme suunnitellussa aikataulussa. Teimme suunnitelmavaiheen aikana teoreettisen viitekehyksen lähes valmiiksi, mikä helpotti toteutusja raportointivaiheen työkuormitusta. Tutkimuslupahakuprosessi oli pidempi ja haastavampi kuin mitä olimme odottaneet, mutta yhteistyöorganisaatiot ohjasivat ja avustivat
meitä tässä prosessissa.
Vaikka tutkimuksen tulososio oli lyhyehkö, olemme oppineet laadullisen tutkimuksen
prosessin sekä sisällönanalyysin metodin työtä tehdessämme, ja keksimme useita kehityskohteita tutkimukseemme. Aineistoa analysoidessamme meillä heräsi useita tarkentavia lisäkysymyksiä, koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia suorittaa laadunvalvontaa TT-laitteella.
Pyrimme luotettavuuteen takaamalla vastaajien anonymiteetin käyttämällä kyselylomaketta (jossa vastaaja ei tunnistaudu missään muodossa) vain tässä tutkimuksessa.
Meitä sitoi vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus tutkimuksen tekemisen aikana, ja myös
sen jälkeen, joiden mukaan olemme toimineetkin. Arvioimme työmme luotettavuutta
taulukossa 7. esitetyn tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin muistilistan mukaisesti
työmme jokaisessa vaiheessa. Opinnäytetyömme julkaistaan Theseus-tietokannassa,
jossa se on kaikkien luettavissa.
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