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Röntgenhoitajakoulutuksen tulevaisuushanke lähti liikkeelle Suomen Röntgenhoitajaliitto 
ry:n hallituksen toimeksiantona 24.10.2014.

Toimeksiantoa ohjasi ensisijaisesti EU:n ammattipätevyysdirektiivi EU 2013/55/
EU, joka on Suomessa tullut voimaan 18.1.2014. Terveydenhuollon ammatit kuuluvat 
joko automaattisen tunnustamisen järjestelmän tai yleisen tunnustamisjärjestelmän 
piiriin.  Direktiivimuutoksen tarkoituksena on ollut liikkuvuutta koskevien säännösten 
yksinkertaistaminen ja nykyaikaistaminen. Kielitaitoa ja viranomaisten hälytysjärjes-
telmää (direktiivin EU 2013/55/EU) koskevien säännösten tavoitteena on edistää 
potilasturvallisuutta sekä vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa.

Suomessa kaikkien terveydenhuollon ammattiryhmien etu on muodostaa opetus-
suunnitelmat rakenteellisesti samankaltaisiksi, jolloin se auttaa ammatin tunnistamista 
EU/ETA maissa sekä ennen kaikkea kansallisesti yhtenäistää koulutusten rakennetta 
sosiaali- ja terveysalalla ja tässä tapauksessa röntgenhoitajakoulutuksessa. Opetus-
suunnitelman rakenteellisen uudistamisen rinnalla on vahvistettava ja yhtenäistettävä 
röntgenhoitajan työn vaatimaa oman alan substanssiosaamisen osaamiskuvausta.

Ehkä keskeisin viesti tulevaisuushankkeella viranomaisiin päin on, että Suomessa 
toteutettujen röntgenhoitajakoulutusten tuottama osaaminen on riittävää ja saman-
kaltaista siten, että kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneet röntgenhoitajat ovat 
kelpoisia laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutuksen järjestäjillä 
on suuri vastuu tutkinnon tuottamasta riittävästä osaamisesta työtehtävissä ja sen 
samankaltaisuudesta kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken.  

Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat lähtötiedot keskusteltiin röntgenhoitajakou-
lutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen opettajaedustajien ja Suomen Röntgen-
hoitajaliiton edustajien kanssa. Myös olemassa olevat julkaisut ja selvitykset tulivat 
hyvin esiin alan opettajien toimesta. Näistä muodostui Delfoin ensimmäisen kierroksen 
kysymykset.

Hankkeen työstäminen jatkui pienryhmässä. Ryhmän työskentelyyn osallistuivat 
lehtorit Pirjo Leppäsaari (Savonia-amk) ja Maire Petäjäjärvi (TAMK), opetusneuvok-
set Marja-Kaarina Koskinen ja Seija Tuokko sekä Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n 
toimihenkilöt Katariina Kortelainen ja Päivi Wood. Tässä ryhmässä työstettiin Delfoin 
toisen kierroksen kysymykset ja analysoitiin kyselykierrosten tuloksia ja pohdittiin nii-
den merkitystä sekä työstettiin raportti.

Työryhmä haluaa korostaa kaikille lukijoille, että kyseessä ei ole tieteellinen julkaisu, 
vaan selvitystyö, jonka toteutus on pyritty kuvaamaan mahdollisimman hyvin. Johto-
päätökset ja hankkeen lopputulos pohjautuvat kirjallisuuskatsauksesta sekä Delfoin 
kyselykierroksilta tulleeseen näyttöön. 

Työryhmän puolesta 
Helsingissä huhtikuussa 2016

Marja-Kaarina Koskinen

Esipuhe
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Suomen Röntgenhoitajaliitto ry käynnisti 
13.11.2014 ”Röntgenhoitajakoulutuksen 
tulevaisuushanke 2014 – 2016” röntgenhoi-
tajakoulutusta järjestävien ammattikorkea-
koulujen opettajien tapaamisella. Hankkeen 
tavoitteena oli yhtenäistää röntgenhoitaja-
koulutuksen perustutkintotason ydinosaa-
miskuvaukset vastaamaan yhteiseurooppa-
laisia osaamiskuvauksia ja rakenteellisesti 
OKM:n suosittelemaa tutkintorakennetta 
180 op + 30 op. Laillistetun röntgenhoitajan 
tutkinnon laajuus säilyy 210 op laajuisena. 
Kun ammattikorkeakoulut rakentavat ope-
tussuunnitelmansa ydinosaamiskuvausten 
mukaan, varmistuu laillistamisen edellyttä-
mä osaaminen ja potilasturvallisuus kuvan-
tamistutkimuksissa, kuvantamisohjatuissa 
toimenpiteissä, isotooppitutkimuksissa ja 
-hoidoissa sekä sädehoidoissa. On tärkeää, 
että koulutuksen vertailtavuus valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti mahdollistuu, koska 

työmarkkina-alueena on koko EU. Laillistami-
sen edellyttämä osaaminen on minimivaati-
mus ammatissa toimimiseen. Työyhteisöjen 
luottamus ammatin hallintaan varmistaa 
osaltaan potilasturvallisuutta.  

Röntgenhoitajan työn kaikki osa-alueet 
kuuluvat perusopintoihin. Työelämän no-
peassa muutoksessa tieto ja osaamisvaati-
mukset muuttuvat ja tiedon määrä kasvaa.  
Osa työtehtävistä on pitkälle erikoistunutta 
ja erityistaitoja ja syväosaamista edellyttäviä. 
Syventävä osaaminen hankitaan usein perus-
tutkinnon jälkeen erilaisilla täydennys-, lisä-, 
erikoistumis- ja jatkotutkinto-opinnoilla. Suuri 
haaste koulutuksen järjestäjille on priorisoida 
valtakunnallisesti yhteneväksi ne röntgenhoi-
tajan työn ydinosaamisalueet, jotka kuuluvat 
perustutkintoon ja mitkä ovat selkeästi ne 
osaamisalueet, jotka opitaan työssä, osana 
perehdytystä ja työhön oppimista tai perus-
tutkinnon jälkeen suoritettavina opintoina.

Johdanto
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Eurooppalaisen koulutuksen yhteismi-
tallisuuden mahdollistamista varten on 
vuonna 2008 julkaistu osaamistasokuva-
ukset (European Qualification Framework 
EQF, European Union 2008). Julkaisussa 
kuvataan koulutusten osaamistasovaa-
timukset esiopetuksen tasosta yksi toh-
torikoulutuksen tasolle kahdeksan. Am-
mattikorkeakoulun perustutkinto vastaa 
EQF-tasoa kuusi. Näistä Euroopan osaa-
mistason kuvauksista on laadittu lisäksi 
kansalliset osaamistasokuvaukset (Na-
tional Qualifications Framework, NQF; 
OPM 2009). Lisäksi ammattikorkeakou-
lun suorittaneiden yleiset kompetenssit 
on määritelty ARENEn 2006 tuottamassa 
dokumentissa. Tämän dokumentin merki-
tys ja sen normiohjaavuus ovat epäselviä.

Röntgenhoitajakoulutuksen osaamis-
kuvauksen päivitys on aiheellista, koska 
Opetusministeriön valtuuttaman työ-
ryhmän vuonna 2006 valmistunut do-
kumentti ”Ammattikorkeakoulusta ter-
veydenhuoltoon” ei vastaa tämän ajan 
osaamisvaatimuksia. Tämä asiakirja oli 
aikanaan viranomaisten näkökulmasta 
se osaamiskuvaus, joka antoi valtuudet 
toimia terveydenhuollossa laillistettuina 
röntgenhoitajina. Selkeyttä ja yhtenevää 
käsitystä laillistamiseen liittyvästä yhte-
nevästä osaamisvaatimuksesta ei enää 
ole. 

Opetusneuvos Johanna Moisio 
OKM:stä toteaa nykytilanteen seu-
raavasti:” Laillistaminen perustuu 
terveydenhuollon ammattihenkilölain-

säädäntöön eli Laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 28.6.1994/559, 5 § 
(20.3.2015/262)”. Henkilöllä, joka on 
suorittanut valtioneuvoston asetuksella 
säädettyyn ammattiin johtavan koulu-
tuksen Suomessa, on oikeus käyttää 
kyseistä ammattinimikettä. Jos ammat-
tiin johtavaa koulutusta ei ole säännel-
ty, ammattinimikkeen käyttöoikeuden 
edellytyksenä on, että Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirasto on 
hakemuksesta hyväksynyt koulutuksen 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin säädetään.”  Röntgenhoitaja 
on Suomessa säännelty ammatti.  

Opetusneuvos Johanna Moisio 
OKM:stä toteaa: ”Ja kuten tiedämme, 
niin ao. koulutusta antavat Suomessa 
valtioneuvostolta toimiluvan saaneet 
ammattikorkeakoulut (ammattikor-
keakoululaki), joilla on koulutusvastuu 
röntgenhoitaja amk - tutkinnosta.  Lail-
listaminen ei tapahdu minkään ops:n pe-
rusteella vaan koulutuksen perusteella, 
joka on tässä tapauksessa ao. tutkinto.” 

Moision antaman selvityksen pohjalta 
ei laillistamisen peruste selviä, koska 
ammattikorkeakoulut ovat autonomi-
sia ja niiden opetussuunnitelmat vaih-
televat merkittävästi saman tutkinnon 
osalta. Ammattikorkeakoulujen tehtävä 
on toteuttaa koulutusta ja tuottaa tut-
kintoja sellaisilla opetussuunnitelmilla, 
että osaamistulokset ovat yhteneväiset 
valtakunnallisesti. Tämä on keskeinen 
tekijä ajatellen työelämän edellyttämiä 

Johdanto Lähtökohdat 
ydinosaamisalueiden 
määrittelylle
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osaamisvaatimuksia, ja potilasturvalli-
suutta. Yhtenevä laillistamisen perusteen 
puuttuminen Suomessa annettavan rönt-
genhoitajakoulutuksen osalta ei mahdol-
lista annettujen tutkintojen rinnastamista 
toisiinsa.                                                                                   

Opetussuunnitelmien päivitys on tehty 
terveysalalla mm. sairaanhoitajan ja bio-
analyytikon  tutkintoihin. Näitä opetus-
suunnitelmien ajantasaistamisia ohjasi 
ensisijaisesti EU:n ammattipätevyysdi-
rektiivi EU 2013/55/EU, joka tuli voimaan 
18.1.2014. Direktiivissä päätettiin EU:n 
tasolla, että sairaanhoitajakoulutuksen 
rakenne on 180 op tuottaen pätevyyden 
yleissairaanhoitajaksi ja Suomessa sen 
lisäksi 30 op johonkin hoitotyön osa-alu-
eeseen syventäen, niin että tutkinto säilyy 
edelleenkin 210 op laajuisena.

Direktiivin voimaantulo toi mukanaan 
eurooppalaisen ammattikortin, joka hel-
pottaa hakeutumista toiseen EU/ETA 
maahan töihin ja yksinkertaistaa ammatti-
pätevyyden tunnistamista kohdemaassa. 
Euroopan unionin komission täytäntöön-
panoasetuksen EU 2015/983, annettu 
24 päivänä kesäkuuta 2015, mukaan 
ammattikortti otetaan käyttöön kokeilu-
na sairaanhoitajan, proviisorin ja fysiote-
rapeutin ammateissa. Tällä tarkoitetaan 
sähköistä todistusta komission hallinnoi-
massa sisämarkkinoiden tietojenvaih-
tojärjestelmässä (International Market 
Information System, jäljempänä IMI-
järjestelmä). Todistus osoittaa, että am-
mattihenkilö on täyttänyt kaikki vaaditta-
vat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa väliaik-
sesti ja satunnaisesti, tai että ammatti-
henkilö ammattipätevyys on tunnustettu 
vastaanottavaan valtioon sijoittautumista 
varten. Ammattikortti ei vielä tässä vai-
heessa koske röntgenhoitajia. 

IMI-järjestelmän osaamiskuvaus 
tuotettiin projektissa European Skills 

Competences and Occupations, ESCO 
(2013). ESCO on eurooppalainen mo-
nikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja 
ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luo-
kitellaan EU:n työmarkkinoilla ja kou-
lutusalalla esiintyvät taidot, tutkinnot 
ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 
kielellä. ESCO kuvauksessa myös rönt-
genhoitajien osaamisalue on kuvattu. 
Jos röntgenhoitajat siirtyvät eurooppa-
laisen ammattikortin piiriin, nämä osaa-
miskuvaukset voivat aiheuttaa  ongelmia 
yleisen tunnustamisjärjestelmän piirissä 
olevien ammattien osalta. Tämä saat-
taa tarkoittaa esimerkiksi, että muualla 
tutkinnon suorittaneelta puuttuu jonkin 
röntgenhoitajan työn osa-alueen osaa-
minen kokonaan. Toistaiseksi Suomessa 
substanssilainsäädäntö on vielä vahvaa, 
mutta valvovan toimivaltaisen viranomai-
sen (Valvira) resurssit ovat niukat.

Yleisen tunnustamisjärjestelmän pii-
riin kuuluvat ammattihenkilölain 8 §:ssä 
mainitut terveydenhuollon ammattihen-
kilöt mm. farmaseutin, terveydenhoita-
jan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, 
röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimin-
taterapeutin, optikon ja hammasteknikon 
ammatit. Yleisen tunnustamisjärjestel-
män piiriin kuuluvilla ammattihenkilöil-
lä tulee olla ammattipätevyysdirektii-
vin mukainen tutkintotodistus tai sen 
kanssa vastaavaksi määritelty koulu-
tuksesta annettu muu asiakirja, joka 
kyseisessä valtiossa vaaditaan amma-
tinharjoittamisoikeuden saamiseksi. 
Siis keskeiseksi saattaa nousta IMI:n 
kuvaus viranomaisten tehdessä päätös-
tä ammattioikeuden osalta. Tämän vuoksi 
kansallinen lainsäädäntö, joka edellyttää 
röntgenhoitajilta laillistamista ennen 
työskentelyluvan saamista Suomessa, 
on tässä vaiheessa osaamisen varmista-
misen kannalta tärkeä.

Osaamisvaatimusten perustaksi on 
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tarkasteltu keskeisimpiä eurooppalaisia 
röntgenhoitajakoulutusta ohjaavia doku-
mentteja, jotta koulutuksen eurooppa-
lainen vertailtavuus säilyy. Castillo ym. 
(2011) mukaan tulisi kehittää radiogra-
fia-alan eurooppalainen osaamisprofiili, 
joka perustuu EQE:n osaamistasoihin. 
Tällainen on julkaistu tasolle 6 (EFRS 
2014) ja suunnitellaan tehtäväksi myös 
tasolle 7, josta saadaan tukea myös 
EMPIMI maisteriohjelman osaamisen 
tasojen määritykselle tietojen, taitojen 
ja osaamisen ulottuvuuksien mukaan. 

Kansainväliset järjestöt ovat määritel-
leet röntgenhoitajien osaamista yleisim-

min erikseen diagnostisen kuvanta-
misen (EFRS 2014), sädehoidon 

(ESTRO 2011) ja isotooppien  
isotooppitutkimukset ja -hoi-

dot alueille (EANM 1998). 
EFRS:n vuonna 2014 jul-
kaisemassa dokumentis-
sa määritellään kaikkiin 
näihin alueisiin liittyvä 

yhteinen osaaminen 

sekä em. röntgenhoitajan tehtäväaluei-
siin liittyvä erikoisosaaminen. Samoin 
kuin vielä kullekin näille tehtäväalueil-
le tyypillinen säteilysuojeluosaaminen, 
joka noudattaa EU:n valtuuttaman 
MEDRAPET-työryhmän laatimaa doku-
menttia vuodelta 2014. Lisäksi suoma-
laista säteilysuojeluun liittyvää koulutus-
ta määrittää Säteilyturvakeskuksen ST 
ohje 1.7, Säteilysuojelukoulutus tervey-
denhuollossa.

Opetussuunnitelman osaamisaluei-
den ja niiden tavoitekuvausten kautta 
kaikille röntgenhoitajille varmistetaan 
ammatin harjoittamisen ja laillistamisen 
edellyttämä osaaminen, joka rakentuu 
laajaan perusosaamiseen 180 op, sekä 
tutkinnon sisältämään 30 op laajuiseen 
osaamista syventävään kokonaisuuteen, 
yhteensä 210 op.

Yhteinen käsitys ydinosaamisesta on 
koulutuksen aloituspaikkojen riittävän 
määrän lisäksi oleellinen terveydenhuol-
lon menestystekijä ja samalla myös mer-
kittävä haaste koulutuksen järjestäjille.

”Ammattikorkeakoulujen tehtävä 
on toteuttaa koulutusta ja 
tuottaa tutkintoja sellaisilla 
opetussuunnitelmilla, että 
osaamistulokset ovat yhteneväiset 
valtakunnallisesti.”
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Ammattikorkeakoulujen edustajien 
tuottama tieto

Hankkeen varsinainen aloitustilaisuus oli  
26.1.2015, johon oli kutsuttu kaikista rönt-
genhoitajakoulutusta järjestävistä ammatti-
korkeakouluista opettajaedustajat. Kysees-
sä oli pitkälti olemassa olevan tilanteen 
kartoitus sekä keskustelu hankkeeseen  
sitoutumisesta ja osallisuudesta. Päädyttiin 
jatkamaan hanketta käyttäen rakenteelli-
sena mallina Suomen Sairaanhoitajaliiton 
toteuttama ”Sairaanhoitajakoulutuksen tu-
levaisuushanke”. 

Erva-alueittain koottiin ammattikor-
keakoulujen opettajien toimesta tietoa 
röntgenhoitajan työn toimintaympäristön 
tulevaisuuden tarpeista. Tuloksia käsitel-
tiin yhteisessä kokouksessa 9.3.2015. 
Näkökulmat olivat alueellisissa ympä-
ristötekijöissä sekä sisällöllisissä paino-
tuksissa. Tarkoituksena oli saada näky-
väksi alueiden erityistarpeet ja toisaalta 
se eriytyneemmän osaamisen osa-alue, 
jonka kukin ammattikorkeakoulu omalla 
alueellaan voisi nostaa 30 op laajuiseksi 
osaamista syventäväksi kokonaisuudeksi. 
Toimintaympäristötekijöistä esiin nousi-
vat seuraavat asiat: tutkimuksien mää-
rä kasvaa, keskittäminen tuo haasteita, 
laiteteknologian kasvavat osaamisvaa-
timukset, IT-osaamisen monipuolisuus, 
STUKin asettamat vaatimukset. Sisäl-
löllisissä painotuksissa nousivat esille: 
sädehoito-osaamisen sisällölliset ja mää-
rälliset muutokset, isotooppitutkimukset 

yhdistelmälaitteilla, natiivikuvantamisen 
roolin muutos – tilalle erikoistuneempaa 
teknologiaa, kuvaluenta, mammografi-
aseulonnat, sonografinen osaaminen, 
topografinen anatomia, kuvantamisen 
liittäminen toimenpiteisiin, radiologinen 
kuvantaminen, magneettitoiminnan li-
sääntyminen.

Ongelmaksi nousi selkeästi se, että 
puuttuu määrittely siitä, mikä on rönt-
genhoitajan ammatinharjoittamiseen 
tarvittava perusosaaminen ja mikä on 
erityisosaamista sekä mikä on tutkinnon 
jälkeistä lisä- ja täydennyskoulutusta.  
Ammattikorkeakoulujen edustajat eivät 
kuitenkaan tuoneet esiin niitä vahvuuk-
sia ja osaamisalueita, joihin he voisivat 
keskittyä ja kehittää 30 op laajuisina 
syventävinä kokonaisuuksina. Osaami-
sen kehittämisen, syventämisen sekä 
ammattikorkeakoulujen välisen yhteis-
työn esteenä 30 op:n osalta on osittain 
OKM:n tutkintoon liittyvä rahoitusmalli. 
Tällaiseen rakenteelliseen ongelmaan 
tulee löytyä tulevaisuudessa ratkaisu. 

Kirjallisuuden perusteella hankit-
tu tieto röntgenhoitajan osaamis-
vaatimuksista

Hahmottaakseen, miten röntgenhoita-
jan tehtävissä toimimisen edellyttämä 
osaaminen on kirjallisuudessa määritelty, 
opettajista koostuva työryhmä perehtyi 
asiaan kokoamalla röntgenhoitajan osaa-
mista kuvaavia julkaisuja. Tässä vaiheessa 

Ydinosaamiskuvauksen 
perusteeksi tuotettu 
tieto
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työskenneltiin sähköisten työvälineiden 
avulla. Julkaisujen perusteella koottiin 
osaamiskuvauksista vertailutaulukko. 
Tämän taulukon perusteella rakennettiin 
suomalaista tulevaisuuden röntgenhoita-
jan ydinosaamiskuvausta. Ydinosaamis-
alueiden kuvausta koottaessa koettiin 
ongelmaksi alan käsitteiden vakiintumat-
tomuus, mikä vaikeutti yhteisen, kaikkien 
hyväksymän näkemyksen muodostamis-
ta. Seuraavassa lyhyesti katsaus tarkas-
telussa mukana olleista röntgenhoitajan 
ammatin osaamiskuvauksista. 

Eija Metsälän kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella laatima koonta ja sen perus-
teella tehdyt ehdotukset röntgenhoitajan 
osaamisvaatimuksista  

 
Eija Metsälä oli yhteistyössä Bjorg Hafs-
lundin ja Heidi Varosen kanssa tehnyt sys-
temaattiseen kirjallisuuskatsaukseen pe-
rustuvan selvityksen ”Advances in Health 
Sciences Education. Evidence as a basis 

of radiographer’s competencies - a Scan-
dinavian perspective.  Tutkimuksen tu-

lokset olivat jääneet julkaisematta, 
mutta tekstiluonnos oli käytettä-

vissä.  Tässä tutkimuksessa 
nousi esille röntgenhoitajan 

ammatin kolme yleistä 
kompetenssia (Communi-(Communi-
cation Competence, Pro-
fessional Competence,        

 Innovation 
Competence) 

ja viisi spesiaalia kompetenssia (Patient’s 
care in Radiographer’s Work, Diagnostic 
imaging, Radiotherapy, Radiation Safety 
and Quality Assurance Compence).

Eija Metsälä teki opettajista koos-
tuvalle työryhmälle koosteen em. työ-
tä jatkaen ”Katsaus röntgenhoitajan 
osaamista käsitteleviin dokumentteihin 
ja tutkimuksiin”  – raportin Röntgenhoi-
tajan tulevaisuushankkeen työryhmälle. 
Tämän selvityksen perusteella hän laati 
ehdotuksen röntgenhoitajan osaamis-
alueista (liite 1).   

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuol-
toon valmistuvan röntgenhoitajan osaa-
misvaatimukset (OPM, 2006)  

Opetusministeriö asetti vuonna 2005 
terveysalan ammattikorkeakoulutustyö-
ryhmän. Työryhmän tehtävänä oli tar-
kistaa tutkintonimikkeittäin terveysalan 
ammattikorkeakoulutuksen opinnot vas-
taamaan Kansallisen terveyshankkeen 
tavoitteita ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmässä ja terveydenhuollon kan-
sainvälisissä kehittämissuosituksissa ja 
-linjauksissa esille tulleita osaamisvaati-
muksia sekä ammattikorkeakoulutuksen 
kehittämistavoitteita. Työryhmän raportti 
”Ammattikorkeakoulusta terveydenhuol-
toon, koulutuksesta valmistuvien amma-
tillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja 
vähimmäisopintopisteet” julkaistiin 2006. 
Raportissa todetaan, että valmistuvan 
röntgenhoitajan laillistaminen terveyden-
huollon ammattihenkilöksi edellyttää, että 
koulutus täyttää raportissa esitetyt koulu-
tuksen vähimmäisvaatimukset ja ammat-
tikorkeakoulu todentaa, että valmistuvalla 
on ammattitaitovaatimusten edellyttämä 
osaaminen. 

Raportissa todetaan, että röntgen-
hoitaja on radiografia- ja sädehoitotyön 
asiantuntija, joka osaltaan tuottaa väes-

Ydinosaamiskuvauksen 
perusteeksi tuotettu 
tieto
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tölle tarvittavia terveyden edistämiseen 
ja sairauksien hoitoon liittyviä terveyspal-
veluja moniammatillisessa työyhteisössä. 
Röntgenhoitaja toimii terveyden edistä-
jänä sekä yhteisöllisellä että yksilöllisel-
lä tasolla. Radiografia- ja sädehoitotyö 
edellyttää röntgenhoitajalta ajan tasalla 
olevaa terveystieteiden ja sitä tukevien 
muiden tieteenalojen tuottamaa tutki-
mustietoa ja tämän tiedon käyttämistä 
kliinisissä tilanteissa. 

Raportissa röntgenhoitajan (AMK) 
ammatillisissa opinnoissa määriteltiin 
seuraavat sisältöalueet: radiografia- ja 
sädehoitotyön perusta, radiografia- ja 
sädehoitotyön menetelmät, säteilytur-
vallisuus, tutkimus- ja kehittämistyö sekä 
johtaminen. Keskeiset opinnot määritel-
tiin seuraavasti:
PERUSOPINNOT
• Ammattiopinnot: 

1) terveystieteelliset, luonnontieteelliset, 
käyttäytymistieteelliset ja yhteiskuntatie-
teelliset perusteet
2) lääketieteelliset aineet (radiologia, 
onkologia, isotooppilääketiede, sisätauti-
kirurgia ja farmakologia)
3) säteilyn lääketieteellinen käyttö (sätei-
lybiologia, kliininen fysiikka ja laiteoppi, 
kuvantaminen, säteilysuojelu)
4) anatomia ja fysiologia
5) radiografia- ja sädehoitotyö (röntgen-, 
isotooppi-, magneetti- ja ultraäänitutki-
mukset sekä sädehoidot) ja niihin liittyvät 
toimenpiteet
6) tutkimus-, kehittämistyö ja johtaminen

• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
• Vapaasti valittavat opinnot. 
   (Opetusministeriö 2006)

Röntgenhoitajan osaamistavoitteet alan 
eurooppalaisen yhteistyöjärjestön (EFRS) 
määrittelemänä

 Röntgenhoitajien eurooppalainen yh-
teistyöjärjestö European Federation of 
Radiographer Societies (EFRS) julkaisi 
vuonna 2013 dokumentin European Quali-
fications Framework (EQF) Benchmarking 
Document: Radiographers. Dokumentti 
noudattaa eurooppalaisen tutkintojen vii-
tekehyksen (EQF) periaatteita ja kuvaa 
valmistuvan röntgenhoitajan osaamista. 
Dokumentin tarkoituksena on yhdenmu-
kaistaa röntgenhoitajakoulutusta Euroopan 
alueella ja siten helpottaa eri maissa suo-
ritettujen röntgenhoitajatutkintojen vertai-
lua ja parantaa ammatinharjoittajien mah-
dollisuutta liikkua ja harjoittaa ammattiaan 
kansainvälisillä työmarkkinoilla Euroopan 
alueella. Julkaisussa kuvataan vastaval-
mistuneelta eurooppalaiselta röntgenhoi-
tajalta edellytettävää osaamista, mutta 
korostetaan että julkaisu on tarkoitettu 
ensisijaisesti lähtökohdaksi röntgenhoita-
jan osaamisen kuvausta laativille koulutta-
jille ja työnantajille. Koulutuksen sisältö ja 
vaatimustaso määritellään edelleen kansal-
lisesti kunkin maan omista lähtökohdista. 
Dokumentti soveltuu käytettäväksi koulu-
tusten benchmarkig arvioinnissa.

 EFRS:n julkaisussa määritellään rönt-
genhoitaja lääketieteellisen kuvantamisen 
ja sädehoidon ammattihenkilöksi, jolla on 
keskeinen rooli säteilysuojelun toteut-
tamisessa. Diagnostiseen radiografiaan 
katsotaan kuuluvaksi röntgensäteitä 
käyttävien modaliteettien lisäksi ultra-
ääni-, magneetti- ja isotooppikuvantami-
nen. Diagnostiikan lisäksi röntgenhoitajat 
voivat työskennellä sädehoidossa, johon 
luetaan mukaan myös radioaktiivisilla 
aineilla tapahtuva kasvaimen säteilytys 
EFRS:n näkemyksen mukaan röntgen-
hoitajan tietojen, taitojen ja pätevyyden 
tulee täyttää EQF:n tason 6 vaatimukset. 
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”Röntgenhoitajat käyttävät  
ionisoivan säteilyn, diagnostisen radiologian,  
sädehoidon, isotooppilääketieteen, ultra
ääni, ja magneettikuvauksen menetelmiä.” 

EFRS:n raportissa on määritelty en-
sin kaikkien em. osa-alueiden yhteiset 
osaamisalueet osaamistavoitteineen: 
fysiikka, säteilysuojelu, kuvanlaatu, 
anatomia, fysiologia, patologia, tietotek-
niikka, riskienhallinta, viestintä, potilaan 
psykososiaalinen tuki, farmakologia, 
laadunvarmistus ja innovointi, etiikka, 
moniammatillisuus ja tiimityö, tieteelli-
nen tutkimus ja auditoinnit, ammatilliset 
näkökulmat, henkilökohtainen ja amma-
tillinen kasvu.

Tämän jälkeen on kuvattu erikseen 
kaikkien kolmen tehtäväalueen - diag-
nostisen radiografian, sädehoidon sekä 
isotooppikuvantamisen ja säteilysuoje-
lun – yksityiskohtaisemmat osaamistu-
lokset. Tämä on luettavissa tarkemmin 
mm. Sonja Vainion opinnäytetyön ”Rönt-
genhoitajan osaaminen eurooppalaises-
sa tutkintojen viitekehyksessä EFRS:n 
benchmarking dokumentin suomenkie-
linen käännös 2015”.

Röntgenhoitajan ammatin kuvaus ja osaa-
misvaatimukset – Euroopan komissio 
ESCO: Taitojen, osaamisen, pätevyyksi-
en ja ammattien eurooppalainen luokitus
Euroopan komissio ESCO:n sihteeriltä 
pyydettäessä saatu asiapaperi sisälsi 
röntgenhoitajan ammatin kuvauksen sekä 
listat koulutukseen kuuluvista olennaisis-
ta ja valinnaisista oppinnoista.

”Röntgenhoitaja soveltaa radiologi-
sia menetelmiä potilaan tutkimuksessa 
ja hoidossa. Röntgehoitajat käyttävät 
ionisoivan säteilyn, diagnostisen radio-
logian,  sädehoidon, isotooppilääketie-
teen, ultraääni-, ja magneettikuvauksen 
menetelmiä”. 

Olennaiset osaamisalueet (essential 
skills) ja valinnaiset opinnot (optional 
skills) ovat kuvattuna liitteenä (Liite 2).

 
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neiden yleiset kompetenssit ja röntgen-
hoitajan koulutusohjelmakohtaiset kom-
petenssit (Arene 2006)
”Ammattikorkeakoulujen osallistuminen 
eurooppalaiseen korkeakoulutusaluee-
seen” – projekti tuotti ammattikorkea-
koulututkinnon suorittaneiden yleiset ja 
koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit, 
jotka julkaistiin vuonna 2006.

Yleiset kompetenssit (generic compe-
tence): Itsensä kehittäminen, eettinen 
osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen, kehittämistoiminnan osaa-
minen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaa-
minen ja kansainvälisyysosaaminen.
Radiografian ja sädehoidon 
koulutusohjelma, koulutusohjelma-
kohtaiset kompetenssit: (tässä kunkin 
osaamisalueen kuvauksesta vain yksi 
esimerkki)
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Radiografia- ja sädehoitotyön 
hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
• osaa toimia aseptisen tavan mukaisesti 
(esimerkki)
Radiografiatyön menetelmäosaaminen
• osaa käyttää radiografiatyön menetelmiä 
ja laitteita sekä toteuttaa   
kuvantamistutkimuksia (esimerkki)
Sädehoitotyön menetelmäosaaminen 
• osaa käyttää sädehoitotyön menetelmiä 
ja laitteita sekä suunnittelee, simuloi ja an-
taa sädehoitoja (esimerkki)
Radiografia- ja sädehoitotyön laadunhallin-
taosaaminen
• tuntee laadunhallintaan ja kehittämiseen 
liittyvän keskeisen käsitteistön (esimerkki)
Säteilyturvallisuusosaaminen 
• tuntee säteilyn vaikutukset ja hallitsee 
säteilyn turvallisen käytön (esimerkki)

 
Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset 
kompetenssit (Arene 2010) 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
julkaisi vuonna 2010 tutkintojen kansalli-
sen viitekehyksen ja tutkintojen yhteisten 
kompetenssien soveltamisesta ammatti-
korkeakouluissa. Arenen suositus perus-
tuu opetusministeriön vuonna 2009 julkai-
semaan ehdotukseen tutkintojen ja muun 
osaamisen kansallisesta viitekehyksestä 
(Opetusministeriö 2009).

 Ammattikorkeakoulututkintojen yhtei-
set kompetenssit (generic competences) 
jaetaan Arenen dokumentissa seuraaviin 
osaamisalueisiin: oppimisen taidot, kan-
sainvälistyminen, eettinen osaaminen, 
työyhteisöosaaminen ja innovaatio-osaa-
minen.

Säteilylainsäädäntöön tulevat muutokset 
Suomen säteilylainsäädännön muutosten 
valmistelun yhteydessä  röntgenhoitajille 
on ehdotettu rajoitettua vastuuta kuvien 
tulkinnassa (Sosiaali- ja terveysmisteriö 
2104, 44), joten kuvien tulkinta saattaa 

tulevaisuudessa kuulua röntgenhoitajan 
osaamisvaatimuksiin jossain muodossa. 
Lisäksi diagnostisessa työssä röntgenhoi-
tajalta voidaan edellyttää kykyä arvioida 
vaatiko potilaan tilanne muita kuvantamis-
tutkimuksia ja arvioida kriittisesti pyydet-
tyjen tutkimusten oikeutusta (EFRS 2014). 
Tältä osin päätökset ovat vielä kesken.

 
Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
(EQF) tason 6 kuvaus (Euroopan parla-
mentti ja neuvosto 2008)
Esimerkki: EQF-tason 6 vaatimat olennai-
set oppimistulokset.
Tiedot: Edistyneet työ- ja opintoalan tiedot, 
joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriit-
tinen ymmärtäminen.
Taidot: Edistyneet taidot, jotka osoittavat 
asioiden hallintaa ja kykyä innovaatioihin, ja 
joita vaaditaan erikoistuneella työ- tai opin-
toalalla monimutkaisten tai ennakoimatto-
mien ongelmien ratkaisemiseen.
Pätevyys: Monimutkaisten tai ammatil-
listen toimien tai hankkeiden johtaminen, 
vastuun ottaminen päätöksenteosta enna-
koimattomissa työ- ja opintoympäristöissä. 
Vastuun ottaminen yksittäisten henkilöiden 
ja ryhmien ammatillisen kehityksen hallin-
nasta.
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Röntgenhoitajakoulutuksen ydinosaamis-
alueiden tunnistamisessa päädyttiin käyt-
tämään Delfoi-menetelmää. Se on asian-
tuntijamenetelmä, jota on käytetty laajasti 
tulevaisuudentutkimuksessa. Delfoi-me-
netelmässä kuullaan nykyisin tyypillisesti 
kahdella tai kolmella kierroksella 15–40 
asiantuntijaa. Asiantuntevan ja kattavasti 
relevantteja intressitahoja edustavan vas-
taajan valinta on tutkimuksen ratkaiseva 
vaihe. Vastaajat (asiantuntijat) arvioivat 
tulevaisuusväitteitä ja perustelevat vas-
tauksiaan erilaisin näkökohdin eli argu-
mentein. Keskeinen piirre menetelmässä 
on vastauksien antaminen ilman nimiä eli 
anonyymisti.

Delfoi-menetelmä soveltuu erityisesti 
monimutkaisen tai nopeasti muuttuvan 
teeman käsittelyyn, jonka suhteen on 
osoitettavissa erityisen hyvin sitä tuntevia 
asiantuntijoita tai asianomistajia (kuten 
tiettyjä väestöryhmiä) tai organisaatioita 
(teknologian kehitys, yhteiskunnallinen 
ongelma). Delfoi -kelpoisen ekspertin 
tulee 1) olla oman tiedonalansa kärjessä, 
2) olla kiinnostunut eri tiedonaloista, 3) 
pystyä näkemään yhteyksiä kansallisen 
ja kansainvälisen, nykyisen ja tulevan ke-
hityksen välillä, 4) kyetä tarkastelemaan 
ongelmia myös epätavanomaisesta nä-
kökulmasta, ja 5) olla kiinnostunut teke-
mään jotain uutta.

Tiedon muodostus etenee kierroksittain 
(kierroksia 1–3 tuloksista riippuen) niin, 
että edellinen kyselykierros muodostaa 
pohjan seuraavalle. 

Toimintaympäristön tulevaisuuden tar-
peiden kartoitus sekä kirjallisuuskatsa-
us tuottivat kysymykset Delfoin ensim-
mäiselle kierrokselle. Arviointiasteikko 
oli neliportainen (erittäin tärkeä, tärkeä, 
vähemmän tärkeä, tarpeeton). Delfoi ky-
symykset esitestattiin röntgenhoitajakou-
lutusta järjestävien ammattikorkeakoulu-
jen opettajaedustajilla, eli kymmenellä 
henkilöllä, jotka olivat alkutapaamisissa 
mukana. Yhdeksältä opettajalta saatiin 
arvokasta palautetta ja tarkennuksia ky-
symyksiin. Tämä vaihe toteutettiin 11.6. 
2015. 

Ammattikorkeakoulujen edustajat ni-
mesivät omalta Erva-alueeltaan kuvanta-
misen,  isotooppitutkimusten ja -hoitojen 
sekä sädehoidon asiantuntijoita, joille ky-
sely lähetettiin. Ensimmäinen kyselykier-
ros toteutettiin 15.9.2015. Vastausaikaa 
oli 2 viikkoa ja vastaajille lähetettiin muis-
tutus vastausajan päättyessä. Kysely lä-
hetettiin 98:lle (N = 98) asiantuntijalle. 
Sähköpostiosoitteista oli 11 virheellisiä, 
jolloin varsinaisia vastaajia oli 87. Vasta-
uksia saatiin 31:ltä henkilöltä (n= 31), jol-
loin vastausprosentiksi muodostui 36 %.  

Työtä jatkettiin pienryhmässä ja ryh-
män työskentelyyn osallistuivat lehtorit 
Pirjo Leppäsaari (Savonia-amk) ja Mai-
re Petäjäjärvi (TAMK), opetusneuvokset 
Marja-Kaarina Koskinen ja Seija Tuokko 
sekä Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n 
toimihenkilöt Katariina Kortelainen ja 
Päivi Wood. Ryhmä kokoontui käsittele-
mään ensimmäisen kierroksen tuloksia 

Ydinosaamisalueet 
tuotettuna  
Delfoimenetelmällä 



Ydinosaamisalueet 
tuotettuna  
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syyskuun alussa. Tuloksien pohjal-
ta tehtiin tarkennuksia kysymyksiin. 
Tarkennukset koskivat käytettyjä 
käsitteitä. Avoimissa kysymyksissä 
otettiin kantaa painokkaasti erikois-
tuneemman osaamisen tarpeisiin, ei 
niinkään röntgenhoitajatutkinnon pe-
rusosaamiseen. Vastaukset painot-
tuivat arviointiosiossa tärkeä-erittäin 
tärkeä osioihin. 

Toinen kyselykierros lähetet-
tiin asiantuntijoille vastattavaksi 
12.10.2015. Vastausaikaa oli 2 viikkoa 
ja vastaajille lähetettiin muistutus vas-
tausajan päättyessä. Kysely lähetet-
tiin 87:lle asiantuntijalle ja vastauksia 
saatiin 25 kappaletta, muistutuksen 
jälkeen 6 lisää, jolloin vastaajia oli 31 
henkilöä. Vastausprosentiksi muodos-
tui edelleen 36 %. 

Ryhmä kokoontui käsittelemään tu-

loksia joulukuussa 2015. Ryhmässä 
päätettiin, että kaksi Delfoi kierros-
ta oli riittävä, koska tulokset olivat 
molemmilla kierroksilla hyvin saman-
suuntaiset ja muutokset sekä ehdo-
tukset koskivat lähinnä terminologiaa. 
Keskeinen tulos oli se, että toisella 
kierroksella ”tärkeä”- tai ”erittäin tär-
keä” -vastausten prosenttiosuudet 
olivat joltain osin vaihtaneet paikkaa 
ensimmäisen kierroksen vastauksiin 
nähden, mutta niin ensimmäisen kuin 
toisenkin kierroksen vastauksista ”tär-
keä”- tai ”erittäin tärkeä”-vastausten 
kierroskohtainen yhteenlaskettu pro-
sentuaalinen osuus oli edelleen sama. 

Ydinosaamisalueiden kuvauksessa 
prosentuaaliset osuudet muodostuvat 
toisen kierroksen kahdesta yhteen-
lasketusta osa-alueesta prosentteina, 
tärkeä ja erittäin tärkeä.
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Työryhmä päätyi tässä vaiheessa kuvaa-
maan vain ydinosaamisalueet otsikkotasol-
la. Tavoitteiden sekä sisältöjen määrittely 
tulee tehdä röntgenhoitajakoulutusta jär-
jestävien ammattikorkeakoulujen opettaji-
en yhteistyönä (180 op). Sen lisäksi tulee 
määritellä ammattikorkeakoulujen vah-
vuuksien mukaan valikoituva 30 op sisäl-
löllinen kokonaisuus. Ydinosaamisalueen 
jälkeen on kirjattu prosentuaalinen osuus, 
joka muodostuu arvosta, jonka vastaajat 
ovat antaneet ”tärkeä” tai ”erittäin tärkeä” 
osioille. Yhteenveto käsittää ainoastaan 2. 
Delfoi-kierroksen yhteenlasketut tulokset 
prosentuaalisesti. Prosenttiosuus on siis 
kahden (tärkeä ja erittäin tärkeä) osion 
prosentuaalinen yhteenlaskettu summa. 
Jokainen vastaaja ei ollut vastannut kaik-
kiin kysymyksiin, joten kysymysten kohdal-
la on vaihtelua vastaajien määrässä (n).  

Röntgenhoitaja
Röntgenhoitaja on näyttöön perustuvan 
kliinisen radiografian asiantuntija, jolla on 
keskeinen tehtävä ja vastuu lääketieteel-
lisissä kuvantamismenetelmissä, isotoop-
pimenetelmissä, sädehoitomenetelmissä 
ja turvallisessa säteilyn lääketieteellisessä 
käytössä potilaan tutkimisessa ja hoidos-
sa. Vastaajista 100 % piti kuvausta tärkeä-
nä/erittäin tärkeänä.
 
1. Kliinisen radiografian monitie-
teellinen perusosaaminen

1.1. Viestintä ja tiimityöosaamisen osaa-
misalueet. Vastaajista 83,4 % piti kuvausta 
tärkeänä/erittäin tärkeänä.

1.2 Röntgenhoitajan työn edellyttämä 
fysiikan perusteiden osaaminen ja mate-
maattiset taidot. Vastaajista 93,8 % % piti 
kuvausta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

1.3 Röntgenhoitajan työn edellyttämä 

säteilybiologian ja säteilyfysiikan osaami-
nen. Vastaajista 100 % piti kuvausta tär-
keänä/erittäin tärkeänä. 

1.4 Turvallisuuskulttuuriosaaminen; mm. 
säteilylainsäädäntö, säteilysuojelu, potilas-
turvallisuus ja työturvallisuus. Vastaajista 
100 % piti kuvausta tärkeänä/erittäin tär-
keänä.

1.5 Laitetekniikkaosaaminen, integroitu-
na opetettuun modaliteettiin. Vastaajista 
100  % piti kuvausta tärkeänä/erittäin tär-
keänä. 

2. Kliinisen radiografian hoitamis- 
ja ohjaamisosaaminen 

2.1. Ihmisen anatomia ja fysiologia sekä 
topografinen anatomia. Vastaajista 100 % 
piti kuvausta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

2.2. Soveltava lääketieteellisen kuvan-
tamisen patologia. Vastaajista 96,6 % piti 
kuvausta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

2.3. Tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liitty-
vät lääketieteelliset perusteet. Vastaajista 
93,3 % piti kuvausta tärkeänä/erittäin tär-
keänä.

2.4 Lääke- ja varjoaineosaaminen.Vas-
taajista 100 % piti kuvausta tärkeänä/erit-
täin tärkeänä. 

2.5 Eettinen osaaminen. Vastaajista 
96,7  % piti kuvausta tärkeänä/erittäin tär-
keänä. 

3. Kliinisen radiografian kuvanta-
mistutkimusten ja kuvantamisoh-
jattujen toimenpiteiden edellyttämä 
osaaminen

3.1. Kuvantamismenetelmien- sekä toi-
menpiteiden osaaminen. Vastaajista 100  % 
piti kuvausta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

3.2 Terveydenhuollon ja kuvantamisen 
tietojärjestelmäosaaminen. Vastaajista 
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86,2 % piti kuvausta tärkeänä/erittäin 
tärkeänä.

3.3. Isotooppikuvantamisosaami-
nen; isotooppikuvantaminen, fuu-
siokuvantaminen, radiofarmasia. 
Vastaajista 93,4 % piti kuvausta tär-
keänä/erittäin tärkeänä.

4. Sädehoito-osaaminen

4.1.  Soveltava säteilyfysiikan ja 
laitetekniikan osaaminen. Vastaajista 
96,4 % piti kuvausta tärkeänä/erit-
täin tärkeänä.

4.2. Sädehoidon suunnittelu, sä-
teilysuojelu ja sädehoito. Vastaajista 
96,6 % piti kuvausta tärkeänä/erit-
täin tärkeänä.

5. Kliinisen radiografian laatu- 
ja riskienhallintaosaaminen

5.1. Kuvaluennan perusteet. Vas-
taajista 93,4 % piti kuvausta tärkeä-
nä/erittäin tärkeänä.

5.2. Lääketieteellisen kuvantami-
sen ja sädehoidon laadun kehittämi-
nen. Vastaajista     93,3 % piti kuvaus-
ta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

5.3. Lääketieteellisen kuvantami-
sen ja sädehoidon riskien ennakointi 

ja hallinta. Vastaajista 100 % piti ku-
vausta tärkeänä/erittäin tärkeänä.

6. Työyhteisötaitojen osaami-
nen sekä johtamisen ja talous-
hallinnon ymmärtäminen 

Vastaajista 79,3 % piti kuvausta tär-
keänä/erittäin tärkeänä.

7. Tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatio-osaaminen. 

Vastaajista 83,3 % piti kuvausta tär-
keänä/erittäin tärkeänä.

Avoimet vastaukset pitivät sisällään 
seuraavia asioita:
• edellytetään syvä- ja erityisosaa-
mista (kuuluu YAMK tasolle), esim. 
”Syväosaaminen eri modaliteetteihin 
pitäisi olla mahdollista joko osana 
peruskoulutusta tai valmistumisen 
jälkeen. Siten, että röntgenhoitajalla 
voisi olla useampia erikoistumiskou-
lutuksia.”  
• edellytetään jollain lailla toteutettua 
täydennyskoulutusta
• kannanottoja syventäviin opintoihin 
mm. isotooppi ja sädehoito
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Röntgenhoitajan ammatilliset osaamisvaa-
timukset hankkeessa ei päästy ”ydinosaa-
miskuvausten tavoite ja siältö” -tasolle 
koskien 180 op laajuisia opintoja. Tämän 
tavoitteen saavuttaminen olisi edellyttänyt 
kaikilta röntgenhoitajakoulutusta järjestä-
viltä ammattikorkeakouluilta panostamis-
ta ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen 
ja opetussuunnitelmien tavoitteelliseen ja 
sisällölliseen yhteneväisyyteen. Tämän-
hetkisten opetussuunnitelmien eroavuudet 
ovat selkeästi nähtävissä. 

Opetussuunnitelman uudessa raken-
teessa 30 op:n syventävien/valinnaisten 
opintojen tarjonta ja osaamisen kuvaus 
jää päätettäväksi ammattikorkeakoulujen 
yhteiseen keskusteluun. Tarkoituksen-
mukaista on, että tarjonta muodostuisi 
kunkin ammattikorkeakoulun vahvuuk-
sien mukaan. Voi myös käydä niin, että 
mitään eriytyneempää tai syventävää 
kokonaisuutta ei pystytä yhdessä tuotta-
maan, koska kilpailu ammattikorkeakoulu-
jen kesken on kovaa, ja tutkinnoista saatu 
rahoitus tekee opintojen loppupäässä ta-
pahtuvan opiskelijoiden siirtymisen toisen 
ammattikorkeakoulun opintoihin lähes 
mahdottomaksi. Näin jää olettamukseksi, 
että tällaisia vahvuusalueita ei tule syn-
tymään eikä yhteistyötä tältä osin saada 
aikaan, jos ei pystytä yhteistyössä am-
mattikorkeakoulujen ja ministeriön kans-
sa rakentamaan järkeviä yhteistyö- ja 
rahoitusmalleja. Pienten alojen erityisre-
sursseihin ei niukkenevien taloudellisten 
edellytysten aikana pystytä panostamaan 

riittävästi ammattikorkeakoulun tasolla.  
Ydinosaamiskuvausten osalta ei ole erik-

seen kysytty harjoittelun laajuutta, mutta 
lähtökohtaisesti harjoittelun tulee olla osa-
na kuvantamistutkimuksissa, kuvantamis-
toimenpiteissä, isotooppitutkimuksissa ja 
– hoidoissa sekä sädehoidoissa.

Muutama lisätarkennus tehdyn  
Delfoi kysymysten vastauksiin
Joitakin tarkennuksia ydinosaamiskuva-
usten eri kohtiin, jotka selventävät ky-
seisen ydinosaamisalueen luonnetta. Nu-
merot kohdentavat kommentin oikeaan 
kohtaan.

Tarkennukset ja lisäselvitykset: 
2.2. Laki terveydenhuollon ammattihen-

kilöistä pitää edelleen diagnoosin teke-
misen lääkärin yksinoikeutena. Röntgen-
hoitajan tehtävä on kuitenkin ennakoivan 
kliinisen arvion tekeminen ja jatkossa 
mahdollisesti omalta osaltaan kliinisen ra-
portin kirjaaminen. Tämä opetuksellinen 
kokonaisuus on perusta kuvalausunnalle. 
Lainsäädäntö muuttuu ja tehtävien laajen-
nukset osaamisen karttuessa ovat myös 
mahdollisia tulevaisuudessa. Hyvän kuvan 
kriteerit käsite on käytössä nyt, mutta kun 
säteilylainsäädäntö muuttuu, on odotetta-
vissa, että röntgenhoitajille tulee oikeutuk-
set kuvaluennalle.

3.3. Isotooppikuvantamisosaaminen; 
isotooppikuvantaminen, fuusiokuvanta-
minen, radiofarmasia. Delfoi-tulosten 
perusteella vastaajista 93,4 % pitivät tätä 

Yhteenveto



                                                       21

Yhteenveto

osa-aluetta tärkeänä/erittäin tär-
keänä. Tämä on hyvä olla omana 
ydinosaamisalueena opetussuun-
nitelmassa, jolloin se ohjaa myös 
harjoittelua. Isotooppikuvantami-
nen on kasvava alue röntgenhoi-
tajan työssä. Säteilysuojelu tulisi 
sisällyttää tähän kohtaan. 

5.2. Lääketieteellisen kuvan-
tamisen ja sädehoidon laadun 
kehittäminen. Vastaajista 93,3 % 
pitivät tätä osa-aluetta tärkeänä/
erittäin tärkeänä. Tähän ydin-
osaamisalueeseen tulisi huomioi-
da myös isotooppikuvantaminen. 

5.3. Lääketieteellisen kuvan-
tamisen ja sädehoidon riskien 

ennakointi ja hallinta. Vastaajista   
100 % (ei vastaajat) pitivät tätä 
tärkeänä/erittäin tärkeänä. Tä-
hän ydinosaamisalueeseen tulisi 
huomioida myös isotooppikuvan-
taminen.

6. Työyhteisötaidoilla tarkoite-
taan työyhteisön pelisääntöjen 
ja normien ymmärtämistä. Johta-
misella ja taloushallinnolla tarkoi-
tetaan osaamisen tasoa, joka on 
edellytyksenä sen oivaltamiselle, 
että työyhteisön taloudelliseen 
toimintaan jokainen voi vaikuttaa 
omalla työpanoksellaan ja johdet-
tavana ei voi olla, jos ei ymmärrä 
johtamisen lähtökohtia ja organi-
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saation toimintaa. 
Nopeasti muuttuvassa ympäristössä tule-
vaisuudessa tarvittava osaaminen voi erota 
paljonkin tämän hetken osaamisvaatimuk-
sista (Sydänmaanlakka 2002). Ammatissa 
toiminen ja ammatillinen asiantuntijuus pe-
rustuvat osaamiseen. Osaaminen tarkoit-
taa myös kykyä soveltaa opittuja tietoja 
ja taitoja uusissa tilanteissa. Opetussuun-
nitelmia on uudistettu hyvin monenlaisien 
lähtökohtien pohjalta.  Nykyisin suurin 
määräävä asia on jokaisessa ammattikor-
keakoulussa ns. ammattikorkeakoulun kai-
kille yhteiset pakolliset opinnot. Nämä ovat 
mahdollisesti sidottuina tavalla tai toisella 
OKM:n rahoituskuvioon ja niihin ministeri-
ön tärkeinä pitämiin osa-alueisiin, joita kä-
sitellään OKM:n ja ammattikorkeakoulujen 
johdon välisissä tavoite- ja tulosneuvotte-

luissa. Tällaisenaan rahoituksen määräyty-
minen ja laajat yhteiset opinnot eivät edistä 
minkään ammatin syväosaamista ja ydin-
osaamisen hallintaa. Lähtökohtana ei ole 
myöskään mikään erityinen pedagoginen 
suuntaus, vaan enemmänkin normit, joilla 
jatkuvasti muutetaan opetussuunnitelman 
rakenteita ammattiaineita supistaen.

Tutkintojen osalta opetussuunnitelmi-
en muutokset harvoin lähtevät näin kat-
tavasta selvityksestä, joka nyt on tehty 
röntgenhoitajan ydinosaamisesta. Tässä 
olisi hyvät lähtökohdat kehittämistyölle, 
jos vain yhteistyökykyä löytyy asioiden 
yhteiseen eteenpäin vientiin. Organisaa-
tiokeskeisestä ajattelusta tulee päästä irti 
ja hahmottaa vastuu osaavasta, lailliste-
tusta terveydenhuollon ammattihenkilös-
tä, röntgenhoitajasta.
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Eija Metsälä 

Liite 1 Katsaus röntgenhoitajan 
osaamista käsitteleviin 
dokumentteihin ja 
tutkimuksiin
– raportti Röntgenhoitajan tulevaisuus -hankkeen työryhmälle

Johdanto

Röntgenhoitajan työ ja siihen liittyvät osaa-
misvaateet ovat ehkä historiansa suurim-
massa muutoksessa. Ajankohtaiseksi asian 
nosti jälleen Suomen Röntgenhoitajaliiton 
syksyllä 2014 käynnistämä Röntgenhoitaja-
koulutuksen tulevaisuushanke 2014 – 2016. 
Hankkeen tavoittena oli päivittää radiog-
rafian alan perustutkintotason osaaminen 
vastaamaan yhteiseurooppalaisia osaamis-
kuvauksia. Eurooppalaisen koulutuksen yh-
teismitallisuutta varten on julkaistu vuonna 
2008 osaamistasokuvaukset, (European 
qualification framework EQF, European 
Union 2008). Julkaisussa kuvataan koulu-
tusten osaamistasovaatimukset esiopetuk-
sen tasosta yksi tohtorikoulutuksen tasolle 
kahdeksan asti. Ammattikorkeakoulun pe-
rustutkinto vastaa EQF tasoa kuusi. Näis-
tä Euroopan tason kuvauksista on laadittu 
lisäksi kansalliset osaamistasokuvaukset 
(National qualifications framework, NQF; 
OPM 2009). Lisäksi ammattikorkeakou-
lun suorittaneiden yleiset kompetenssit 
on määritelty ARENEn 2006 tuottamas-
sa dokumentissa (ARENE 2006) Alamme 
osaamiskuvauksen päivitys on aiheellista 
koska Opetusministeriön valtuuttaman 
työryhmän vuonna 2006 valmistunut do-
kumentti tarvinnee jo päivitystä (OPM 
2006). Vastaava päivitys on tehty terve-
ysalalla äskettäin mm. hoitotyön (Eriksson 
ym. 2013) ja bioanalytiikan aloille (Lumme 
2014) Tällaisen työn perustaksi on tärkeää 
tarkastella keskeisimpiä erityisesti euroop-
palisia röntgenhoitajakoulutusta ohjaavia 

dokumentteja, jotta koulutuksen euroop-
palainen vertailtavuus säilyy. Castillo ym. 
(2011) mukaan tulisi kehittää radiografian 
alan eurooppalainen osaamisprofiili, joka 
perustuu EQF:n osaamistasoihin. Tällainen 
onkin viime vuonna julkaistu tasolle 6 (EFRS 
2014) ja suunnitellaan tehtäväksi myös ta-
solle 7 josta saadaan tukea myös EMPIMI 
maisteriohjelman osaamisen tasojen määri-
tyksiä tietojen, taitojen ja osaamisen ulottu-
vuuksien mukaan. Lisäksi tässä artikkelissa 
kuvataan aikajanalta 2000 – 2015 suoritetun 
narratiivisen kirjallisuushaun tulokset rönt-
genhoitajan osaamisesta. 

Radiografian alan järjestöt ovat mää-
ritelleen röntgenhoitajien osaamista 
yleisimmin erikseen diagnostisen kuvan-
tamisen (EFRS 2014) sädehoidon (EST-
RO 2011) ja isotooppien alueille (EANM 
1998). EFRS:n vuonna 2014 julkaisemas-
sa dokumentissa kaikkiin näihin alueisiin 
liittyvä yhteinen osaaminen sekä em. 
röntgenhoitajan tehtäväalueisiin liittyvät 
erikoisosaamiset, samoin kuin vielä kulle-
kin näille tehtäväalueille tyypillinen sätei-
lysuojeluosaaminen, joka noudattaa EU:n 
valtuuttaman MEDRAPET-työryhmän 
laatimaa dokumenttia (European Union 
2014). Lisäksi suomalaista säteilysuo-
jeluun liittyvää koulutusta määrittää Sä-
teilyturvakeskuksen ST ohje 1.7 (STUK 
2012a). (Taulukko 1). Lisäksi säteilynkäy-
töstä vastaavan johtajan osaamisesta on 
ohjeistettu ST ohje 1.8 (STUK 2012b).
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Katsaus röntgenhoitajan 
osaamista käsitteleviin 
dokumentteihin ja 
tutkimuksiin

Taulukko 1. Röntgenhoitajakoulutusta säätelevien ammattispesifien dokumenttien kuvaus.

Dokumentin nimi ja 
vuosiluku Julkaisija Röntgenhoitajan osaamisalueet
Competences for the 
European nuclear 
medicine technologist. 
1998.

European Association of 
Nuclear Medicine EANM.

Ydinosaamiset isotoopitutkimusten suorittamisessa: potilaan 
hoitaminen ja hyvinvointi, hallinto ja organisointi, 
laadunhallinta, kuvantaminen, In-vitro testien suoritus, 
radioterapeuttiset toimenpiteet, radiolääkeaineet, 
säteilysuojelu, työterveys- ja turvallisuus.

European Core 
Curriculum for RTT 
(Radiation Therapists) - 
3rd edition 2011. 

European Society for 
Radiation Therapy and 
Onchology ESTRO.

Kliiniset kompetenssit: ammatillisuus (professionalism) asettelu 
ja immobilisaatio, kuvantaminen ja simulaatio, sädehoidon 
suunnittelu, sädehoitosuunnitelman varmistus, sädehoidon 
antaminen, laadunvarmistus, brachytherapia, tutkimus ja 
koulutus.
Säteilyn käyttöön liittyvä erikoisosaaminen:  säteilyfysiikka, 
onkologian periaatteet, syövän varhainen havaitseminen ja 
ennaltaehkäisy, syövän diagnosointi, ulkoinen sädehoito, 
asettelu ja immobilisaatio, sisäelinten liikekontrolli, kuvan 
taminen sädehoidon suunnittelua varten, potilaan tukeminen ja 
hoitaminen, laadunvarmistus ja riskianalyysi, 
johtamisosaaminen, tutkimusmenetelmät ja tilasto-osaaminen.   

Säteilysuojelukoulutus 
terveydenhuollossa ST 
1.7. 2012.

Säteilyturvakeskus STUK Perustutkinnon aikana ja täydennyskoulutuksessa on käsiteltävä 
seuraavia aiheita: säteilyfysiikan perusteet, säteilybiologian 
perusteet, säteilysuojelusäädöstö, säteilyturvallisuus työpaikalla 
ja säteilyn käyttö lääketieteessä sisältäen säteilyn käytön 
röntgentutkimuksissa, hammasröntgentutkimuksissa ja 
röntgensäteilylle altistavissa toimenpiteissä sekä 
isooppilääketieteen ja sädehoidon alueilla.  

European Qualifications 
Framework 
(EQF)Benchmarking 
Document: 
Radiographers. 2014.

European Federation of 
Radiographer Societies. 

Röntgenhoitajan yleinen osaaminen: fysiikka, säteilysuojelu ja 
kuvanlaatuosaaminen, anatomia, fysiologia ja patologia, 
tietotekninen osaaminen ja riskien hallinta, matemaattiset 
taidot, psykososiaalinen potilaan hoitaminen, kommunikaatio, 
farmakologia, laadunvarmistus- ja innovaatio-osaaminen, 
eettinen osaaminen, moniammatillinen osaaminen ja tiimityö, 
tutkimus- ja auditointiosaaminen, ammatillisuus, 
henkilökohtainen ja ammatillinen osaaminen. Lisäksi 
dokumenissa on kuvattu yksityiskohtainen lisäosaaminen 
diagnostisessa kuvantamisessa, sädehoidossa ja isotoopeissa. 
Näiden lisäksi vielä kuvantaan tarvittava 
säteilysuojeluosaaminen erikseen diagnostiseen kuvantamiseen, 
sädehoitoon ja isotooppitoimintaa varten.

Guidelines on radiation 
protection guidelines of 
education and training 
of medical professionals 
in European Union. 
2014.

European Union. Dokumentissa esitetään kymmeniä yksityiskohtaisia 
säteilysuojelukoulutuksen osaamisisia EQF tasolle 6 jaoteltuna 
tietoihin, taitoihin ja osaamiseen erikseen diagnostisessa 
kuvantamisessa, sädehoidossa ja isotoopeissa työskenteleville 
röntgenhoitajille. EFRS bench marking document radioraphers 
kuvaa myös nämä suositukset.
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Röntgenhoitajien koulutusta kuvaavien 
eri yhdistysten ja työryhmien laatimien 
dokumenttien lisäksi Röntgenhoitajakou-
lutuksen tulevaisuus – hanketta varten 
laadittiin narratiivinen kirjallisuuskatsa-
us. Katsauksessa hyödynnettiin aiemmin 
Metropolia AMKn opetussuunnitelman 
kehittämishankkeen yhteydessä laadittua 
systemoitua kirjallisuuskatsausta, jossa 
haettiin vuosina 2000 – 2010 julkaistuja 
tutkimuksia Cinahl, Medline, SweMed+ 
ja Medic tietokannoista sekä tehtiin kä-
sinhaku seuraaviin alan julkaisuihin: Eu-
ropean Journal of radiography, Nordisk 
tidsskrift for helseforskning, Journal of 
the Norwegian Society of Radiographers 
– Hold Pusten, Vård i Norden ja Kliininen 
radiografiatiede. Hakusanoina käytet-
tiin: radiographer / radiologists techno-
logist/ x-ray nurse/radiotherapist ja ne 
yhdistettin sanoihin competency’, ‘com-
petence’, ’radiography’, ‘radiotherapy’, 
‘radionuclear’ and ‘nuclear medicine’. 
Lisäksi etsittiin norjalaisia ja suomalaisia 
aiheeseen liittyviä väitöskirjoja. Löydök-
seksi tuossa haussa saatiin yhteensä 16 
tutkimusartikkelia tai muuta vastaavaa 
tekstiä. Nämä haut suoritti ja arvioi toi-
nen tämän artikkelin kirjoittajista ja nor-
jalainen alan lehtori, jolla on kokemusta 
systemoitujen katsausten tekemisestä. 
Tämän artikkelin kirjoittamisen yhteydes-
sä systemoidun katsauksen haut päivi-
tettiin ajanjakson 2010 maaliskuu 2015 
osalta samoilla hakusanoilla, ja lisäksi 
haettiin väitöskirjoja ja Master-tason 
opinnäytteitä kansainvälisestä opinnäy-
tetöiden oatd.org tietokannasta. Haku 
rajattiin vähintään Masters -tason töihin 
ja artikkeleihin, jotka käsittelivät röntgen-
hoitajan osaamista perustutkintotasolla. 
Mukaan otettiin myös tekstejä, joissa 
puhuttiin röntgenhoitajan roolista tarvit-
tavan osaamisen näkökulmasta. Hausta 

poissuljettiin tekstit, joissa tarkasteltiin 
röntgenhoitajan osaamisesta perustut-
kinnon jälkeisellä (post graduate) tasolla. 
Uutta hakua ei kuitenkaan voida kutsua 
systemoiduksi, koska sen teki yksi hen-
kilö, hakuprosessia ei dokumentoitu tark-
kaan ja löydettyjen tutkimusten laatua ei 
arvioitu, vaan ne valittiin aiheen relevant-
tiuden perusteella.

Seuraavassa kuvaus kirjallisuushaun 
tuloksista. Niitä tulkittaessa on huomat-
tava löydettyjen tutkimusten kontekstu-
aalisuus esim. siitä näkökulmasta, että 
Suomessa röntgenhoitajan rooli on laaja-
alaisempi kuin monissa muissa maissa, 
kattaen laajemmin tehtäviä, jotka kuu-
luvat sekä potilaan kokonaisvaltaiseen 
hoitoon, että kokonaisvaltaisen turval-
lisuuskulttuurin kehittämiseen. Tämä 
näkyy erityisesti siinä että suomalainen 
röntgenhoitaja on kokonaisvaltaises-
sa vastuussa sekä potilaan kliinisestä 
hoidosta että kuvantamistutkimusten 
ja sädehoidon laadusta.  Aiemman jul-
kaisemattoman käsikirjoituksen lisäksi 
löydettiin kymmenen röntgenhoitajan 
osaamista käsitellyttä tekstiä, joista yksi 
oli relevantti katsausartikkeli ja yhdeksän 
tutkimuksia. (Taulukko 2).
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Taulukossa 2 kuvattujen julkaisujen tuloksista tuotettiin kolme erilaista ehdotusta 
teemoittelemalla joista tässä yksi, itse tuottamani ehdotus. Tässä kuvatussa analyysis-
sä on huomioitu ainoastaan taulukossa 2 kuvatut tekstit.

Taulukossa 2 tarkastelluista lähteistä nousseet röntgenhoitajan osaamisalueet:

1. Röntgenhoitajan ammatin monitieteellinen perusosaaminen joka liittyy 
röntgenhoitajan ammatin perusteisiin kuten anatomia ja patologia, fysio-
logia, säteilybiologia, fysiikka, kemia, farmakologia, onkologia, psykologia, 
lääketieteen erikoisalat kuten sisätaudit ja kirurgia

2. Yhteistyö- ja viestintäosaaminen
• sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot
• suullinen ja kirjallinen ammatillinen viestintä ja vuorovaikutus
• kielitaito
• monikulttuurisuus

3. Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan ja hänen läheisensä tukeminen ja ohjaus
• opiskelijaohjaus
• perehdyttäminen
• yleinen koulutusosaaminen

4. Innovaatio- osaaminen, itsensä kehittämisen taidot
• informaation luku- ja arviointitaito
• tutkimus- ja kehittämistyön taidot
• itsensä ja työyhteisönsä kehittämisen taidot

5. Monialainen osaaminen – osaaminen perinteisesti toisten ammattialo-
jen tehtäviin kuuluvilla alueilla

6. Kliinisen radiografian tietotekninen ja tietojärjestelmäosaaminen
• yleiset tietotekniset taidot
• kyky käyttää radiografian tietojärjestelmiä sekä järjestelminen (PACS-RIS) raja 

 pinnalla toimiminen
• tietojärjestelmiin liittyvät dokumentaatiotaidot ja dokumentaation  

 hyödyntämistaidot

7. Johtamisosaaminen kliinisessä radiografiassa 
• henkilöstöjohtaminen, tiimien johtaminen
• itsensä johtaminen
• radiografian työnkulun johtaminen
• organisointikyky
• muutoksenhallinta
• talousosaaminen
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8. Päätöksenteko ja ongelmanratkaisukyky röntgenhoitajan työssä
• röntgenhoitajan ammatillinen päätöksenteko
• ongelmanratkaisukyky

9. Kuvantamisen perusosaaminen sis. esim. tutkimusprosessin hallinta, 
kuvantamislaitteiden tekninen hallinta, kuvankäsittely 

10. Kuvantamisen erikoisosaaminen sis. hybridimodaliteetit ja ei tavan-
omaiset modaliteetit, syventävä eri modaliteettien osaaminen.

11. Sädehoitoprosessin osaaminen
• terminologian hallitseminen, kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
 sädehoitoa, sädehoidon protokollat, sisältäen annosten laskutaidon
• tarkemmin kts. ESTROn ohjaava dokumentti ja EFRS Bench marking 
 document for Radiographers - sädehoidon osuus

12. Isotoopitutkimusten osaaminen
• tarkemmin kts EANM:n ohjaava dokumentti ja EFRS Bench marking document 
 for Radiographers - isotooppien osuus

13. Turvallisuuskulttuuri- ja laadunvarmistusosaaminen
• turvallisuusorientoitunut organisaatiokulttuuri
• laadunhallinta ja -varmistus
• turvallisuutta edistävä yhteistoiminta
• tietosuojasta ja -turvasta huolehtiminen
• yleinen potilasturvallisuus
• säteilyturvallisuus ja säteilyn käytön oikeutus ja optimointi
• lisäksi huomioitava ST1.7 ja EC 2014 guideline

14. Terveyden edistäminen ja hoitotoiminta kliinisessä radiografiassa 
• terveyden edistäminen röntgenhoitajan työssä 
• kliininen hoitotoiminta esim. aseptiikka, mikrobiologia, elintoimintojen tarkkailu 
 ja ensiapu, potilaan turvallinen lääkehoito

15. Professionaalisuus ja eettisyysosaaminen
• ammatillinen toiminta
• ammatin eettiset periaatteet
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Pohdinta

Tässä esitetty jaottelu röntgenhoitajan osaamisesta on tuotettu sen perusteella mitä 
taulukossa 2 olevissa dokumentit siitä tuottavat. Tämän tuotoksen lisäksi röntgenhoita-
jan osaamiskuvauksia suunniteltaessa, on huomioitava asiaa koskevat eurooppalaiset ja 
kansalliset taulukossa 1 esitetyt dokumentit, yleisesti ammattikorkeakoulutasoista osaa-
mista koskevat dokumentit sekä terveysalan yleisen osaamisen että osaamisen tasojen 
määrittelyn osalta. Lisäksi on huomioitava, että röntgenhoitajan työkuva on jonkin verran 
erilainen eri maissa, josta syystä taulukossa 2 onkin esitetty tutkimusten tekopaikka ja/
tai maa jota ne koskevat. Lisäksi on muistettava että tällainen luokittelu on aina enemmän 
tai vähemmän subjektiivista, jota osoittaa kolme samasta materiaalista tuotettua ratkai-
sua, joista tässä raportissa on yksi. Perusteluna tuottaa osaamisten kuvaukset tällaisella 
menetelmällä mainittakoon että toiveena oli löytää uusia näkemyksiä ja ajankohtaisia 
ratkaisuja, jotka kuitenkin perustuvat parhaaseen saatavissa olevaan ja ajantasaiseen 
tietoon röntgenhoitajan osaamisesta. 

Sipoossa 3.4.2015 Eija Metsälä
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Röntgenhoitajan ammatin kuvaus ja osaamisvaatimukset  
– Euroopan komissio ESCO: 

Taitojen, osaamisen, 
pätevyyksien 
ja ammattien 
eurooppalainen luokitus
Radiographer:

Description:
Radiographers apply radiological methods to examine and treat pa-
tients. They use technology such as ionising radiation, diagnostic 
radiology, radiotherapy, nuclear medicine, ultrasounds, and magnetic 
resonance imaging to do so.

Essential Skills:
• advise on patient empowerment and informed consent
• apply context specific clinical competences
• apply health sciences
• calculate exposure to radiation
• clinical imaging techniques
• communicate effectively in healthcare
• comply with legislation related to health care
• comply with quality standards related to health care practice
• contribute to continuity of health care
• determine imaging techniques to be performed
• develop a collaborative therapeutic relationship
• enforce radiation protection regulations 
• ensure safety of patient
• follow protocols and clinical guidelines
• health care legislation
• health care occupation-specific ethics
• human anatomy 
• hygiene in a health care setting
• interact with patients and their carers
• interpret medical images
• interpret radiology examinations
• interpret requests for imaging examinations
• maintain imaging equipment

Liite 2
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• manage radiology information system
• medical terminology 
• monitor patients’ progress related to treatment
• operate medical imaging equipment
• operate radiotherapy equipment
• perform on-treatment review
• prepare patients for imaging procedures
• promote health
• provide pre-treatment information
• radiation physics
• radiation protection
• radiobiology
• radiological photography
• radiological procedures 
• radiology
• radiotherapy
• undertake continuous professional development in  
 health care
• use e-health and mobile health
• use radiography computer-planning
• work in a multicultural environment in health care
• work in multidisciplinary health teams

Optional Skills:
• chemistry
• epidemiology
• educate on the prevention of diseases and infections
• empathise with the patient
• inform patients on radiotherapy’s side effects
• provide psychological support to patients
• maintain treatment records and reports
• supervise radiotherapy assistants
• promote cancer preventive information
• plan pre-treatment in radiography
• perform clinical research in radiography
• manage patients’, clients and social service users  
 records and data
• post-process medical images
• development trends in radiography 
• undertake continuous professional development in  
 health care
• conduct health related research
• promote inclusion in healthcare and social services
• contribute to practice innovation in health care
• psychology
• develop techniques for safety in radiation therapy
• assure quality of treatment portal placement
• supervise staff

• pathology
• respond to changing situations in health care
• provide health education
• present lectures
• human physiology 
• pharmacology
• radiation physics
• write research proposals
• apply organisational skills
• deal with emergency care situations
• pedagogy
• first aid
• paediatrics
• emergency surgery
• orthopaedics
• professional documentation in health care
• medical informatics
• projectional radiography
• diagnostic radiology
• medical contrast agents
• methodology of diagnostic radiology
• nuclear medicine
• radiopharmaceuticals
• medical oncology
• influence of adjuvant treatment on radiotherapy
• identify progression of disease
• inform policy makers on health-related challenges
• provide treatment for challenges to human health
• apply foreign languages for practice in health care
• apply english for research in health care
• prepare lesson content
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