
Potilaan parhaaksi    
    

Röntgenhoitaja kohtelee potilasta

ainutkertaisena ihmisenä inhimillisesti ja

oikeudenmukaisesti. Hän tutkii ja hoitaa

jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin

yksilöllisen tarpeen mukaan, kulttuurien

moninaisuutta kunnioittaen.  Röntgenhoitajan

ammattietiikka perustuu tasa-arvoon ja

yhdenvertaisuuteen. Röntgenhoitajan

työ on potilaslähtöistä ja perustuu avoimeen

vuorovaikutukseen sekä luottamukseen.

Röntgenhoitaja kunnioittaa potilaan

itsemääräämisoikeutta ja sitoutuu

salassapitoon. Röntgenhoitaja huolehtii ja

ohjaa potilasta siten, että potilas saa riittävän

ja tarkoituksenmukaisen tiedon tutkimuksesta

tai hoidosta.     
    

 Ammatillisuus     
    

Röntgenhoitaja toteuttaa työnsä

ammattitaidolla vastuullisesti, rehellisesti,

turvallisesti ja taloudellisesti. Hän sitoutuu

röntgenhoitajan työtä ohjaaviin lakeihin,

asetuksiin, määräyksiin, suosituksiin sekä

työhön liittyviin ohjeisiin.  Röntgenhoitajan on

työssään velvollisuus puuttua

 potilasturvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Röntgenhoitaja on vastuussa omasta

osaamisestaan ja huolehtii sen

ajantasaisuudesta kouluttautumalla ja

käyttämällä työssään näyttöön perustuvaa

tietoa.    
        

Röntgenhoitajan
ammattieettiset 

ohjeet

Röntgenhoitajan ammattieettisten
ohjeiden tarkoituksena on ohjata
röntgenhoitajien ammattieettistä
pohdintaa ja tukea ammattieettistä
päätöksentekoa päivittäisessä työssä. 

Ammattieettiset ohjeet ilmaisevat
röntgenhoitajille, muille terveydenhuollon
ammattilaisille ja väestölle röntgen-
hoitajan perustehtävän yhteiskunnassa
sekä työn keskeiset periaatteet. Ammatti-
eettiset ohjeet auttavat röntgenhoitajaa
sitoutumaan ja ylläpitämään luottamusta
röntgenhoitajien työhön, ammatin
velvoitteisiin ja osaamisvaatimuksiin sekä
edistämään ammatillista toimintaa.  
 
Röntgenhoitajan tehtävänä on terveyden
edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien
ehkäiseminen ja hoitaminen. Röntgen-
hoitaja toimii asiantuntijana diagnostisessa
ja terapeuttisessa radiografiassa sekä
säteilysuojelussa ja -valvonnassa. 
  
Röntgenhoitajan ammattietiikkaa ohjaavat
lainsäädäntö, asetukset, määräykset,
suositukset, työhön liittyvät ohjeet sekä
terveydenhuollon etiikka.



Osana työyhteisöä    
    

Röntgenhoitaja arvostaa sekä omaa että

ammattikuntansa työtä. Hän työskentelee

kollegiaalisesti sekä kunnioittaa kaikkia

työtovereitaan. Röntgenhoitaja työskentelee

moniammatillisessa työyhteisössä ja

ammattieettinen toimiminen edellyttää

vuorovaikutus-ja viestintätaitoja.

Röntgenhoitaja toimii ammattikunnan

parhaaksi ja kantaa ammattieettisen vastuun

toiminnastaan niin työssä kuin vapaa-ajalla.    
 

 

Oikeutusarviointi    
    

Röntgenhoitajan työtä ohjaa oikeutusarviointi.  

Hän toimii ammatissaan ja yhteiskunnassa

siten, että yksilön ja väestön säteilyaltistus

muodostuu mahdollisimman pieneksi ja että

tutkimuksesta saatu hyöty on suurempi kuin

sen aiheuttama haitta.. Röntgenhoitajan työn

perustana on säteilylain mukainen

tutkimuslähete tai hoitosuunnitelma ja niiden

avulla röntgenhoitaja vastaa osaltaan

säteilynkäytön oikeutusarvioinnista,

yksilöllisestä optimoinnista sekä tutkimuksen,

hoidon tai toimenpiteen suorittamisesta.

 Röntgenhoitajan päätöksenteko  perustuu

suoritettuun oikeutusarviointiin sekä

moniammatillisiin kestäviin hyvän käytännön

ohjeistuksiin, jotka ohjaavat ja tukevat

röntgenhoitajaa eettisessä päätöksenteossa.     

      

        

Turvallisuus
 

Röntgenhoitaja toteuttaa työtään

turvallisesti ja hänellä on oikeus tehdä

työtä turvallisessa työympäristössä.

Röntgenhoitaja on tietoinen toimintaan

liittyvistä vaaroista, hän on myös

vastuullinen arvioimaan ja ennakoimaan

potilas- ja työturvallisuutta.

Röntgenhoitaja vastaa osaltaan

turvallisuuden kestävästä ja eettisestä

kehittämisestä.
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