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Suomen Röntgenhoitajaliitto on lääketieteellisen säteilyn käytön asiantuntijoiden
yhteinen valtakunnallinen liitto, joka vaikuttaa ammatin kehittymiseen ja
ammattiin liittyvään päätöksentekoon kansallisesti ja kansainvälisesti

Olemme kaikkien ammatistaan ylpeiden röntgenhoitajien ammatillinen liitto ja
rohkea vaikuttaja 

 
Perustettu 1958
Jäsenyhdistyksiä 11, joissa jäseniä 2 633
Henkilöjäseniä 213
Jäseniä yhteensä 2 420 

Vuoden 2021-2024 toiminnan painopisteet

Jäsenyys, viestintä, vaikuttaminen sekä koulutus ja ammatillinen
täydennyskoulutus.

 
Julkaisut
Radiografia -lehti 
Kliininen radiografiatiedelehti

Toimipaikka
Järjestötalo 1, Itä-Pasila, Helsinki



Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2021

Tätä vuosikertomuksen katsausta kirjoittaessani koronaviruksista on tullut osa
jokapäiväistä elämäämme, niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Olemme menneen vuoden
aikana kokeneet lähes täydellisen yhteiskunnan sulkeutumisen ja hieman
vapautuneemman elämän, kunnes taas loppuvuotta kohden matkatessa tartuntaluvut
nousivat ennen-näkemättömän korkeiksi ja erinäiset sulkutoimenpiteet tulivat
ajankohtaisiksi uudelleen. Onneksi loppuvuoden helposti tarttuva virusmuunnos ei
enää ollut niin voimakkaasti vakavia sairastumisia aiheuttava, osansa varmasti oli myös
rokotuskattavuuden nousulla ja kolmansien rokotusten osuuden kasvulla. 

Toinen koronavuosi aloitettiin vailla tietoa tulevasta. Kentältä kulkeutui viestiä liittoon,
miten röntgenhoitajat kokivat heitä sorrettavan ja voimavarat tuntuivat olevan varsin
vähissä. Samalla tuntui ikävältä kuulla, kerta toisensa jälkeen, miten röntgenhoitajat
unohdettiin lähestulkoon aina viestinnässä eikä kuvantamisen merkittävää roolia
koronapotilaiden hoitoketjussa nähty. 

Vuoden alussa liitossa jännitettiin miten täydennyskoulutustoiminnan tulee käymään,
kun läsnäolokoulutukset eivät juuri tulleet kyseeseen, ja edellisen toimintavuoden
aikana oli jo havaittu, että työnantajan välineet eivät aina olleet parhaat mahdolliset
verkkokoulutuksiin osallistumiseksi. Toisaalta vuoden 2020 kokemukset olivat kuitenkin
jo rohkaisevia.

Täydennyskoulutustoiminta pyörikin varsin mukavasti, ja osallistujat olivat löytäneet
myös verkkokoulutuksen vaivattomuuden ja työnantajat vastaavasti niiden
kustannustehokkuuden. Tosin paljon jää vielä parannettavaakin varmasti kaikille
osapuolille, mutta ennen kaikkea työnantajapuolella. 

Liiton toimihenkilöt työskentelivät lähes 100 % etätöissä, eikä varsinaista tarvetta
toimistolla käymiselle juurikaan ollut. Operatiivisten toimintojen suorittaminen etänä
on onnistunut hyvin myös ilman Itä-Pasilan kiintopistettä. 

Suomen Röntgenhoitajaliitto vuokraa 30 m² toimistohuoneensa Tehyltä. Tehy on
päättänyt, yhdessä muiden Järjestötalo 1 omistavien tahojen kanssa myydä kiinteistön
sopivan ostajan löydyttyä. Tieto kiinteistön myynnistä saatiin syksyllä, mutta tarkempaa
aikataulua ei esitetty. Jatkossa Tehyllä on tarkoituksena etsiä vuokratilat
pääkaupunkiseudulta. Röntgenhoitajaliitolta on tiedusteltu halukkuutta muuttaa
yhdessä Tehyn kanssa uusiin tiloihin siten, että liitto olisi alivuokralaissuhteessa. Tämä
tulossa oleva muutos aiheutti jo jonkin verran alustavia selvityksiä sisäisesti, ja
mietintää tulevasta sekä tulevaisuuden tarpeista pyrittiin kartoittamaan alustavasti.
Muuttoasian työstäminen aloitettiin heti Tehyn ilmoituksen jälkeen ja sen odotetaan
konkretisoituvan vuoden 2023 aikana. Etätyö on osoittanut tehokkuutensa ja
kätevyytensä liiton asioiden hoidossa samalla luoden toiminnalle lisää liikkumavaraa
tulevaisuudessa, kun kaikkia toimintoja ei välttämättä tarvitse hoitaa
pääkaupunkiseudulta käsin.

 



Vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa vuoden 2021 toimintaa pohtiessa ja
arvioidessa huomaa miten edustajiston hyväksymä strateginen suunnitelma luo
turvallisen toimintapohjan liiton toiminnalle ja samalla se kannustaa tulokselliseen
toimintaan, jota tässäkin vuosikertomuksessa esitellään. Koska strategia hyväksyttiin
kesän korvalla, varsinaiset strategiassa olevat tavoitteet jäivät monelta osin
suunnittelun tasolle ja tavoitteiden saavuttamista pystytään analysoimaan
kokonaisuutena vasta tulevien vuosien aikana. 
Edellisenä toimintavuotena pandemia vaikutti liiton taloudelliseen asemaan
heikentäväsi, mutta kulunut vuosi 2021 toteutui niin strategisesti kuin taloudellisestikin
hyvin. Valtiokonttorin myöntämien avustusten myötä, mikä antoi mahdollisuuden mm.
yhteisöjäsenpalautteiden kasvattamiseen 4 000 €. 

Vahvaa kansainvälistä yhteistyötä on ylläpidetty koronavuodenkin aikana. Liiton oli
tarkoitus emännöidä EFRSn (European Federation of Radiographer Societies)
vuosikokousta marraskuussa 2021, mutta päätös läsnäolokokouksen siirtämisestä
mahdollisesti vuoteen 2022 oli odotettavissa. Suomi on vahvasti mukana
kansainvälisessä toiminnassa, ja vaikka korona on vahvasti muokannut kv-toimintaa
uuteen uskoon, olemme pystyneet vaikuttamaan ja saamaan äänemme kuuluviin
monissa eri projekteissa vuoden aikana.

Nyt kun koronaviruspandemia on hälvenemään päin, on oltava kiitollinen siitä, että
liiton toimintaan se ei ole onneksi onnistunut lamaannuttamaan vaan päinvastoin isoja
projekteja on päästy vihdoin aloittamaan. 

Ammatillinen edunvalvontatyö, jota teemme varsin moninaisesti suhteellisen pienillä
resursseilla, on pitkäjänteistä, kestävää ja tuloksellista röntgenhoitajien hyväksi.
Kokemusperustamme oikeuksiemme valvonnalle on vankka ja kestävä. Tältä pohjalta
voimme varautua jatkossakin tulevaisuuden tuomiin haasteisiin luottavaisin mielin.

Voin hyvällä omatunnolla sanoa samat sanat kuin vuosi sitten - luottamus tulevaisuutta
kohtaan on vahva!

Espoossa 9.3.2022

Päivi Wood
Toiminnanjohtaja



Vaikuttamistyö 

Suomessa oli 2021 alussa kaikkiaan yhteensä 4 480 ammattioikeudet omaavaa työikäistä
röntgenhoitajaa, heistä röntgenhoitajan tehtävissä terveydenhuollossa työskentelee
noin 2 800 ja vastaavasti tästä ryhmästä kuuluu röntgenhoitajaliittoon n. 72 %. 

Vaikuttaminen on käsi kädessä ammatillisen edunvalvonnan kanssa liiton toiminnan
ydin. Haluamme vaikuttaa turvallisuuskulttuurin edistämiseen röntgenhoitajien
keskuudessa, jotta jokaisella röntgenhoitajalla on hyvä työskennellä. Toimimme sen
puolesta, että röntgenhoitajien yhdenvertaisuutta, kollegiaalisuutta ja moninaisuutta
kunnioitetaan ja edistetään aivan opintojen alkumetreiltä alkaen. Toimintavuoden
aikana kävimme keskustelua mm KRARin (Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä) kanssa
röntgenhoitajien roolista koronapotilaisen hoitoketjussa ja heidän saattamistansa THLn
suosituksen mukaisesti tukitoimintoja tekevinä samaan asemaan hoitotyötä tekevien
kanssa. KRAR vei viestiä eteenpäin sairaanhoitopiireille liiton toiveesta, ja moni
organisaatio nosti röntgenhoitajat koronarokotusten ykkösryhmään hoitotyötä tekevien
rinnalle. 

Vaikuttamistyömme kohdistui ajankohtaisiin teemoihin, mm. koronasta nousseiden
epäkohtien poistamiseksi, sekä muihin jäsenten esille nostamiin aiheisiin. Joka toinen
vuosi toteutettavalla jäsenkyselyllä esiin nousevat asiat ja tiedot luovat pohjaa
pitkäjänteiselle vaikuttamistyölle, ja auttavat meitä ennakoimaan myös tulevaisuuden
haasteita vaikuttamisen saralla.   

Suomen Röntgenhoitajaliitto on aktiivisesti ottanut osaa röntgenhoitajien tunnettuuden
lisäämiseksi ja ammatillisen aseman vahvistamiseksi säteilynkäyttöorganisaatiossa
käymällä keskustelua toiminnanharjoittajien ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä
verkostoitumalla päättäjien ja viranomaisten kanssa. Yhtenä tärkeänä
verkostofoorumina toimii AMK rehtorineuvoston alaisuudessa toimiva Terveysalan
verkosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 



Ammatillinen edunvalvonta 

Liitto vaikuttaa jäsentensä työn tekemisen edellytyksiin ja ehtoihin verkostoitumalla ja
osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, alan koulutuksen kehittämiseen,
vaikuttamalla lainsäädäntöön ja tukemalla ja opastamalla jäseniään ammatillisissa
kysymyksissä sekä aktiivisella sidosryhmävaikuttamisella. 

Liiton yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia lääketieteellisen säteilyn käytön
ammattilaisten, röntgenhoitajien ja sonograafereiden ammatillisena edunvalvojana.
Ammatillisen edunvalvonnan tavoitteena on lisätä potilaan hoitoketjun kannalta
tärkeän asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa sekä eri
yhteistyöverkostoissa ja jäsentemme työpaikoilla. Usein on vaikeaa erottaa ammatillista
edunvalvontaa taloudellisesta edunvalvonnasta, ja tästä syystä liitto on tarjonnut
asiantuntemustaan Tehylle kokonaisvaltaisen edunvalvonnan tehostamiseksi. 

Liiton antamaa ammatillista edunvalvontaa vahvistettiin osallistumalla Tehyn
työttömyyskassan tapaamiseen. Liittoon tulee myös jonkin verran tiedusteluja
taloudellisesta edunvalvonnasta, ja toiminnanjohtaja osallistui kuntapuolen
luottamusmieskoulutukseen, jotta neuvontaa voidaan antaa paremmin. Työsuhteeseen
ja työehtoihin liittyvät kysymykset tulevat pääsääntöisesti niiltä liiton jäseniltä, jotka
eivät ole Tehyn jäseniä.  

Toimintavuoden aikana yhteydenotot koskivat usein täydennyskoulutuksia, koulutuksiin
pääsemistä, auditointeja, epätasa-arvoista kohtelua työpaikoilla, viranomaismääräyksiä
ja lainsäädäntöä. Myös röntgenhoitajatutkinnon muualla suorittaneilta tulleet
tiedustelut kasvoivat ja heitä pyrittiin neuvomaan parhaan mukaan. Myös palavereita
VALVIRAn ja Tehy kanssa järjestettiin. 

Teams-palaverit ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa jatkuivat ja
opettajatapaaminen järjestettiin verkkotapaamisena syksyllä. 



Toimintavuoden aikana annetut lausunnot ja kannanotot, joista osan liitto on
valmistellut itsenäisesti ja osa on annettu yhdessä Tehyn kanssa. 

Lausunnot

Hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnal-
lisista opinto- ja tutkintorekistereistä
annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä
annetun lain muuttamiseksi
Säteilyturvakeskuksen määräys 
Hallituksen esitysluonnoksesta Sote100 

Tutkintokoulutukseen valmentavan
koulutuksen perusteista
VNn arviomuistioon digitaalisen
henkilöllisyyden kehittämiseksi
Korkeakoulutuksen
saavutettavuussuunnitelmasta
Ammatillisten perustutkintojen kaikille
yhteisistä valinnaisista ammatillisista
tutkinnon osista
Säteilyturvakeskuksen määräys
vapaarajoista ja vapauttamisrajoista
STM:n asetusluonnos terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen laaturekisteristä
Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain
uudistuksesta
Laki Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi
siihen liittyvistä laeista sekä mainittuun
esitykseen liittyvistä asetuksista
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista annetun OKMn
asetuksen   muuttamisesta
Monikanavarahoituksen purkaminen -
virkamiestyöryhmien loppuraportista
Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä
selvittäneiden ehdotuksista
STMn asiakas- ja potilasturvallisuus-
strategiasta ja toimeenpanosuunnitelmasta
2022–2026
Oireettomalle tupakoineelle henkilölle
keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän                             
tietokonetomografiatutkimuksen
kriteereistä 
Mammografiatutkimukseen pääsyn kriteerit
rintasyövän varhaiseksi toteamiseksi          
 oireettomalta henkilöltä, jolla on geneetti-
sesti varmistettu korkea rintasyöpäriski

      jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelu-
      keskuksesta ja siihen liittyvistä laeista

 

Kasvava ja kehittyvä diagnostiikan
toimiala tarvitsee uutta osaamista
Luuntiheysmittausten suorittamista ja
tutkimuksien tekijöitä koskeva
kannanotto
THL:n esitys koronarokotusten
rokotusjärjestyksestä ja
röntgenhoitajien huomioiminen
koronapotilaita hoitaviin
ammattilaisiin

Kannanotot



EFRS Statement on Patient Engagement and Inclusion in Radiotherapy
Magnetic Resonance Safety Officer (MRSO) Role Descriptor: An European
Qualifications Framework (EQF) benchmarking document
EFRS Preliminary Statement on Simulation in Radiography Education
Statements for Practice
Statements for Research 
Statements for Education

Projektityöt- ja hankkeet

Viestintätyöryhmän työ alkoi Viestintätoimisto Noonin sparraajan avulla syksyllä 2021. 

Yhteistyöhanke Suomen Bioanalyytikkoliiton kanssa diagnostisten terveysalojen                            
substanssilähtöisen maisterikoulutuksen saamiseksi Helsingin yliopistoon.     
                     
Verkkosivu-uudistusprojektia aloiteltiin Poutapilvi Oyn kanssa

Kansainvälinen työ 

Liitto on mukana kansainvälisessä toiminnassa pohjoismaisella, Euroopan ja globaalilla
tasolla. Liiton kv-koordinaattori edustaa liittoa kokouksissa, usein yhdessä
puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa. Toimintavuonna kansainvälisiä
kongresseja tai kokouksia ei pidetty jatkuvan koronatilanteen vuoksi, ja usea suunniteltu
tapaaminen muuttui verkkokokoukseksi. 

Tiina Nousiainen on hoitanut kv-koordinaattorin tehtäviä kesästä alkaen. Alkuvuonna kv-
koordinaattorin tehtäviä hoidettiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan toimesta. 

Pohjoismainen yhteistyö

NRS (Nordic Radiography Societies) toiminta oli hiljaista. 
Pohjoismainen kongressi järjestetään yhdessä radiologiyhdistyksen kanssa joka toinen
vuosi. Suomen vuoro oli isännöidä kongressia vuonna 2021 ja kongressin valmistelutyöt
olivat jo vauhdissa, kunnes kongressin siirto tuli ajankohtaiseksi pandemian vuoksi.
Uudeksi ajankohdaksi valikoitui vuosi 2023. Toimintavuoden aikana työryhmä ei ole
kokoontunut kuin kerran.  

Eurooppalainen yhteistyö 

EFRS yhteistyötä tehtiin verkossa. 
Liiton oli tarkoitus emännöidä EFRSn vuosikokousta Suomessa ensi marraskuussa 2020
sitten 2021. Kokous on siirtynyt ja muuttunut kokonaan verkkokokoukseksi. 

Liiton puheenjohtaja Hanna Kallliomäki valittiin EFRSn hallitukseen 2021–2023. 
Annetut lausunnot EFRSlle



The implementation and use of Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Medical
Imaging by Radiographers/Radiological Technologists
The implementation and use of Clinical Audit in Medical Imaging by
Radiographers/Radiological Technologists
Radiographer’s/Radiological Technologist’s Role in Communication and Education of
Patient, Health Care Team Professionals and the Public
The Clinical Patient Care Assessment Skills of Therapeutic Radiographers
The Patient/Person Centred Care Continuum
ISRRT Radiographer/Radiological Technologist Definition
Patient contact shielding, including gonad shielding, on patients for diagnostic

Radiographer/Radiological Technologist’s Role in Patient Care and Patient Safety

Globaali yhteistyö

Suomi on ISRRTn jäsen ja mukana sen toiminnassa aktiivisesti. Toimintavuonna liiton
puheenjohtaja on toiminut Euroopan alueen edustajana PR-ryhmässä. 

ISRRTn vuosikokous järjestettiin verkkokokouksena 17.8.2021, ja liiton edustajina
kokouksessa olivat kv-koordinaattori Tiina Nousiainen valtuuston jäsenenä sekä
puheenjohtaja Hanna Kalliomäki tarkkailijan roolissa. 

Annetut lausunnot ISRRTlle 

      radiography procedures and Computed Tomography

ISRRTn maailmankongressi järjestettiin kokonaan virtuaalisena, eivätkä liiton edustajat
osallistuneet kongressiin. 

Suomen Röntgenhoitajaliiton jäsenillä on mahdollisuus liittyä henkilöjäseneksi ISRRTn,
tarkemmat ohjeet liiton verkkosivuilla. 



Viestintä

Missiona on selkeä viestintä valituissa kanavissa. Liiton viestinnässä pyritään
huomioimaan eri kanavia seuraavat röntgenhoitajat ja kohdentamaan oikeanlaista
viestintää heille. 

Liiton viestintästrategiaa ollaan vasta luomassa, mutta jos sen työstämisvaiheen aikana
pyrittiin huomioimaan tulevaa. Liiton viestintää hoidettiin yhteisöjäsenten suuntaan
jäsenkirjeiden ja puheenjohtajatapaamisten muodossa. Henkilöjäsenten osalta sähkö-
ja maapostilla.

Tärkeä osa viestintää on sosiaalisella medialla, jota hyödynnettiin aktiivisesti
toimintavuoden aikana, niin Facebookissa kuin Instragramissa. 

Viestintävuoteen 2021 mahtui kaikesta huolimatta kuitenkin monenlaista tapahtumaa ja
uudistusta.   

Fyysisiksi suunnitellut tapahtumat siirtyivät suurelta osin verkkotapahtumiksi. Liitto
panosti erityisesti yhteisöjäsenviestintään ja järjesti useita verkkotapaamisia.  

Liitossa seurattiin ja otettiin osaa röntgenhoitajien ammattiin ja asemaan koskevaan    
 keskusteluun. Lisäksi kannanottoja julkaistiin mm Talouselämän Tebattisivuille.                 
Kirjoituksemme yliopistokoulutuksen tarpeellisuudesta diagnostisille aloille omana                         
tieteenalanaan läpäisi uutiskynnyksen. 

Liiton verkkosivut olivat edelleen suosittu viestintäkanava, jota seurataan aktiivisesti.
Verkkosivuseurannan mukaan liiton sivuille löydetään usein hakukoneen avulla.
Suosituimmat sivut pitivät pintansa myös 2021.

Liiton julkisilta verkkosivuilta on pääsy jäsen- ja hallitusintraan. Jäsenintrassa on mm.
jäsenille tarkoitettuja etuja ja uusin Radiografia-lehti luettavissa hieman ennen sen
postittamista jäsenille. 
Liiton toimihenkilöt ylläpitivät inter- ja intranettiä.

Katsotuin 
sivu

täydennyskoulutus

Lähes 
200 käyntiä 

päivässä

Maanantai
suosituin

päivä 



Uutiskirjeet 

Toimintavuoden aikana lähetettiin kaikkiaan neljä sähköistä uutiskirjettä täydennys-
koulutuksesta kaikille liiton jäsenmaksun maksaneille ja joiden sähköpostiosoite on
tallennettu rekisteriin. Liiton jäsenrekisterissä on sähköpostiosoitetieto kaikkiaan 93 %
jäsenistä. 

Uutiskirjeet ovat yksi tärkeä osa jäsenviestintää, uutiskirjeet on lähetetty kaikille
henkilö-jäsenille sekä yhteisöjäsenten jäsenille. 

Uutiskirjeiden ka aukaisujen määrä oli noin 60 % ja itse kirjeessä olleiden koulutusten
sisältöjä tarkasteli noin 15 % kirjeen viestin avanneista.  Uutiskirjeitä ei ole postitettu
maapostina.

Jäsenkirjeet 

Liitto piti yhteyttä jäsenyhdistyksiin toimintavuoden aikana sähköisesti yhteisöjäsen-
kirjeiden muodossa, kirjeitä lähetettiin kaikkiaan kolme kappaletta. Lisäksi järjestettiin
kolme puheenjohtajatapaamista verkossa. 

Liiton henkilöjäsenille lähetettiin kaksi sähköistä jäsenkirjettä toimintavuoden aikana.  
 Molemmat kirjeet postitettiin maapostina niille jäsenille, joiden sähköpostitietoa ei ole                       
jäsenrekisterissä. 

Sosiaalinen media
Liitolla on käytössä Facebook-sivu ja ryhmä sekä Instagram-tili. Sosiaalisen median
sivuja on käytetty ajankohtaiseen tiedottamiseen. 

Suomen Röntgenhoitajaliitto FB -sivuilla toimintavuoden aikana julkaistiin 100 kertaa,
keskimäärin kaksi kertaa viikossa. 

FB-sivuilla on kaikkiaan 1 295 tykkääjää sekä 1 342 seuraajaa. 

Suomen röntgenhoitajat -ryhmässä jäsenet pyritään rajaamaan pelkästään
röntgenhoitajiin, ja keskustelu pyritään pitämään asiallisena vaikkakin
vapaamuotoisena. Julkisessa ryhmässä oli kaikkiaan 1 908 jäsentä. Sivuilla kaikki jäsenet
voivat tehdä julkaisuja, mutta ennen julkaisua moderaattorit kävivät viestit läpi. Ryhmän
suosituimmat päivät olivat perjantai ja lauantai. Sivuilla julkaistiin vuoden aikana
kaikkiaan 171 julkaisua, niissä 1 372 kommenttia ja kaikkiaan 14 723 reaktiota. 

Instagram on kasvattanut suosiotaan ja liittoa seuraa kaikkiaan 1 004 henkilöä tai
yhteisöä. vuoden aikana julkaistiin 61 postausta, lisäksi stooriosiossa 24 tuntia näkyviä
julkaisuja ajankohtaisista tilanteista, tiedotteista ja tapahtumista. Keskiarvo julkaisujen
reaktioille on 30/julkaisu. Eniten reaktioita sain joulutoivotus 312 reaktiollaan.



Tavoitettua
8.11.

Jutun avannutta
7.11.

Komenttia
12..1

17 838 2 300 716 176

Reaktiota
7.11

Radiografia-lehti

Radiografia -lehteä julkaistiin viisi numeroa vuoden aikana. Lehden levikki oli 2 500 kpl.
Kaikki lehdet julkaistiin myös näköislehtenä verkossa ja mobiilisovelluksessa. 

Puheenjohtajapalsta käännettiin jokaiseen lehteen ruotsiksi. Lehdessä julkaistiin
vakiojuttuina viranomaisen (STUK) uutiset sekä opiskelijafokus. Lisäksi lehdessä
julkaistiin jäsenten toivomia juttuja röntgenhoitajien erilaisista työympäristöistä ja
työarjesta. Nämä jutut ovat olleet toivottuja ja suosittuja.  

Lehtien teemoissa näkyivät vahvasti röntgenhoitajien työn moninaisuus.  
Lehden päätoimittajana on toiminut Ulla Nikupaavo. 

Kliininen radiografiatiedelehti 

Kliininen radiografiatiedelehti on vertaisarvioitu tiedelehti ja siitä julkaistiin yksi
sähköisenä ilmestynyt numero. Lehti on luettavissa liiton verkkosivuilla ja on kaikkien
saatavilla.



Opiskelijatyö 

Liiton ja jäsenyhdistysten yhteinen perusopiskelijamäärä on viime vuosina ollut melko
vakio.  Perusopiskelijajäsenyys muuttui maksuttomaksi 2021 alusta, mutta
maksuttomalla jäsenyydellä ei ole saavutettu merkittävää jäsennousua. Opiskelijatyöstä
vastaavat jäsenyhdistysten opiskelijatyönvastaavat. Liitto huolehtii tutustumispakettien
lähettämisestä yhdistyksille uusien kurssien alkuvaiheessa. 

Toimintavuoden alussa liitossa (henkilöjäsenet ja yhteisöjen jäsenet) oli 180 perus-
opiskelijajäsentä ja vuoden lopussa 266 perusopiskelijajäsentä. Jäsenmäärän ero
selittyy loppuvuodesta valmistuiden perusopiskelijoiden jäsenlajin muutoksella. 

Perustutkintoa on suorittamassa yli 650 opiskelijaa kuudessa ammattikorkeakoulussa.
Perustutkintoa  suorittavista röntgenhoitajista liittoon kuuluu alle 40 %. Korkein
järjestäytymisaste oli Pirkanmaalla.  Matalimmat järjestäytymisasteet olivat Pohjois-
Savossa ja Lounais-Suomessa. 

Toimintavuoden syksyllä opinnoit aloittaneista OAMKn röntgenhoitajaopiskelijoista
liittyi liittoon 36 % kun taas Savonia AMKssa vastaava luku oli 10 %. 

Vuoden 2021 aikana 100 perusopiskelijäsentä valmistui röntgenhoitajaksi.

Perusopiskelijoille lähetettiin yksi uutiskirje toimintavuoden aikana. Kaikki uutiskirjeet
lähetetään sähköisinä niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. 65,61 %
vastaanottajista aukaisi lähetetyn viestin ja 16,29 % luki lähetettyä kirjettä tarkemmin. 

Aloittaville opiskelijoille lähetettiin liitosta materiaalia, joiden jakelusta vastasivat
yhteisöjäsenten edustajat. Perinteisesti jokaiselle valmistuvalle röntgenhoitajalle
lähetettiin röntgenhoitajamukit. 

Jatko-opiskelijoita liitossa oli toimintavuoden aikana 13.

Puheenjohtajan toimesta järjestettiin opettajien verkkotapaamisia kahden AMK:n
kanssa, tapaamiset olivat osa liiton yhteistyötoimintaa.  



Täydennyskoulutus

Suomen Röntgenhoitajaliitto noudattaa täydennyskoulutuksille asetettuja
laatukriteerejä ja liiton täydennyskoulutuspäivät toteutetaan siten, että jokaiseen
päivään tulee vähintään seitsemän opetustuntia, joka on vähimmäisvaatimus mm.
erityispätevyysjärjestelmään hyväksyttäville opintokokonaisuuksille. Jokaiselle liiton
täydennyskoulutukseen osallistuvalle annetaan osallistumistodistus, jossa todetaan
koulutuksen sisältämät tuntimäärät. 

Pandemiatilanne hieman rauhoittui kesän aikana ja tästä rohkaistuneena liitto järjesti
hybridikoulutuksena kaksipäiväisen koulutustapahtuman sekä täysin
läsnäolokoulutuksena järjestetyt kaksi erillistä täydennyskoulutusta. Kaikkiaan
toimintavuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 34 täydennyskoulutuspäivää, joista 15 
 päivää puhtaasti verkkokoulutuksena ja 13 päivää hybridinä. Kaiken kaikkiaan
täydennyskoulutusta annettiin 189 tuntia, hieman yli 600 osallistujalle.  

Syyskuussa liitto alkoi käyttämään hybridikoulutuksissaan paremmin toimivaa
ProspectumLive tapahtuma-alustaa yhdessä Zoomin kanssa ja samalla luovittiin
Discendumin Optiman käytöstä sen jäädessä tarpeettomaksi ProspectmLiven myötä.

Webinaarit

Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan kahdeksan jäsenille maksutonta webinaaria, joihin
osallistui lähes 400 jäsentä.

Järjestötyö 

Järjestöyhteistyön keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liiton 11 jäsenyhdistystä sekä niiden
jäsenet ja liiton henkilöjäsenet. 

Sekä liiton että yhdistysten säännöt kokivat vielä pienen stilistisen muutoksen, ja uudet
päivitetyt säännöt hyväksyttiin edustajiston toukokuun kokouksessa. 

Yhteisöjäsenten kanssa pidettiin useampi verkkotapaaminen.  Kaikissa
yhteisötapaamisissa on hyödynnetty etäyhteyksiä entistä enemmän, joten yhdistys-
toimijat ovat saaneet nopean avun yhdistystoiminnan ja vaikuttamistyön haasteisiin.
Vuonna 2021 toiminta-avustusta jaettiin 11 jäsenyhdistykselle yhteensä 11 884 €.

Yhteisöjen verkkotapaamiset aloitettiin korvaamaan aiempia yhteisöseminaareja ja
puheenjohtajatapaamisia. Näissä tapaamisissa on pohdittu mm. nykytilaa yhteisöissä ja
niiden tulevaisuutta sekä mietitty toimintatapoja yhteistyön lisäämiseksi liiton kanssa. 



Hallinto 

Luottamusorganisaatio 2021

Toimintavuosi oli vaalivuosi ja uusi edustajisto ja hallitus aloittivat toimintansa
toukokuun lopussa. 

Edustajistossa oli täytettävänä kaikkiaan 19 paikkaa, joista yksi paikka oli
henkilöjäsenten  keskuudesta valittavalle röntgenhoitajalle. Yhteisöjäsenet valitsivat
keskuudestaan  edustajansa, mutta yhteisöjen paikkoista täytettiin vain 18.

Edustajisto 

Edustajisto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Edustajisto kokoontui kaksi kertaa
toimintavuoden aikana, molemmat kokoukset järjestettiin verkkokokouksena. Suomen
Röntgenhoitajaliiton 18 jäseninen edustajisto kokoontui järjestäytymiskokoukseen
toukokuussa. Edustajisto käsitteli kokouksessaan sääntömääräiset asiat sekä valitsi
liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen seuraavaksi kolmivuotiseksi kaudeksi. 

Syyskokous pidettiin marraskuussa. 

Hallitus 

Suomen Röntgenhoitajaliiton 1 + 6 + 2 paikkaisen hallituksen tehtävänä on johtaa liiton
toimintaa sääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti sekä kehittää liiton toimintaa
hallituksen puheenjohtajan vetämänä.
Suomen Röntgenhoitajaliiton järjestäytymiskokouksen myötä väistyvä hallitus kokoontui
kertomusvuonna neljä kertaa, kaikki kokoukset toteutettiin sähköisillä alustoilla verkko-
tai sähköpostikokouksina. 
Uusi hallitus astui tehtäväänsä järjestäytymiskokouksen jälkeen ja kokoontui kaikkiaan
viisi kertaa, yksi kokous pidettiin hybridinä.                                   

Hallituksen kokoonpano 
1.1.-29.5. 

Puheenjohtaja Hanna Kalliomäki, Lahti 
Varapj Maija Leskenmaa, Tampere 
 
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet (v) 
Ulla-Mari Aakula, Parola 
Kati Helander, Helsinki (v) 
Jaana Hyväri, Vihti 
Harri Laakkonen, Forssa 
Elina Manninen, Espoo (v) 
Tiina Nousiainen, Jyväskylä 
Laura Rajaniemi, Espoo 

Hallituksen kokoonpano 
30.5.-31.12.

Puheenjohtaja Hanna Kalliomäki, Lahti 
Varapj Maija Leskenmaa, Tampere 
 
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet (v) 
Ulla-Mari Aakula, Parola 
Maarit Jaskari, Seinäjoki 
Mari Kolehmainen, Kouvola (v)
Harri Laakkonen, Forssa 
Fox Marttinen, Lappeenranta (v)
Tapio Mattila, Turku
Niina Metsä-Simola, Helsinki



Työvaliokunta

Työvaliokunta kokoontui kaikkiaan kahdeksan kertaa verkkokokouksina. 
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät.
Toimintavuoden aikana työvaliokunta kokoontui useaan kertaan liiton sääntömuutosasian
parissa hioen pieniä yksityiskohtia. Lopulliset säännöt hyväksyttiin toimintavuoden aikana.  
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Yli puolet liiton tuotoista
tuli varainhankinnan
kautta, eli
jäsenmaksuista ja
tehypalautteesta. 

Kaikki yhteisöjen jäsenet
ja henkilöjäsenet
maksavat liitolle
jäsenmaksua, ja vuoden
2021 jäsenmaksutuotto
pieneni 3,5 % ja oli 
3 680 € pienempi kuin 

Talous 

Vuonna 2021 Suomen Röntgenhoitajaliiton varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat n. 10
% ja olivat 281 000 €, myös kuluja onnistuttiin samalla vähentämään n. 10 % aiemmasta
vuodesta, pääsääntöisesti valtaosan toiminnoista siirryttyä verkkoon.      
Vuoden 2021 tulos oli 57 407,54 € ylijäämäinen.

Vertailtaessa tunnuslukuja aiempiin vuosiin, toimintavuoden luvuissa ei juurikaan ole
nähtävissä koronapandemian vaikutuksia liiton toiminnassa. Vuoden 2021 tulos poikkesi
merkittävästi suunnitellusta, mutta hyvää tulosta selittävät Valtiokonttorilta saadut
avustukset toimintavuoden aikana. Toimintavuoden lopussa liitto on täysin velaton. 

Täydennyskoulutustoiminnan tuotot olivat yli puolet (n. 232 000 €) liiton
kokonaisliikevaihdosta. 

Vuonna 2021 Suomen Röntgenhoitajaliiton tuotot koostuvat pääosin
jäsenmaksutuotoista, täydennyskoulutustuotoista sekä Valtiokonttorin korona-
avustuksesta. 

Varainhankinta

edeltävänä vuonna. 

Suomen Röntgenhoitajaliitt Tehyn yhteistyöjäsenjärjestönä saa palautetta Tehyltä
yhteisistä jäsenmaksunsa maksavista jäsenistä. Myös tehypalaute kasvoi toimintavuoden
aikana 18 % ja oli n 8 500 € suurempi kuin edeltävänä vuonna.  
Kaiken kaikkiaan varainhankinnan tuotto kasvoi n 9 %.

Varainhankintaan ei varsinaisesti kohdistettu erityisiä kampanjoita, eikä uusia jäseniä
pyritty saamaan liittoon kampanjoilla. Liitto ei tehnyt aktiivista jäsenhankintaa
toimintavuoden aikana.

                                



Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotto kasvoi edellisestä vuodesta yli puolella, tuoton ollessa 281
000 €. Täydennyskoulutuksen osuus näistä tuloista oli yli 80 %, liiton saamien
avustuksen ja tukien 13 % ja julkaisutoiminnan 3 %. 

Suomen Röntgenhoitajaliiton varallisuutta on sijoitettuna Holiday Clubin
lomaosakkeisiin, joiden arvo on 60 000 €, sekä arvopareihin yhteensä 46 000 € edestä. 
  
Suurimmat kuluerät liiton taloudessa ovat henkilöstökustannukset sekä täydennys-,
järjestö- ja koulutustoiminta, jotka sivukuluineen muodostavat 85 % kaikista liiton
menoista. Toiminnan kulut sisältäen mm. täydennyskoulutustoiminnan, tarkoittavat
menoja erilaisten palkkioiden, tilavuokrien, matkojen ja tarvikkeiden muodossa.
Täydennyskoulutustoiminnan osuus toimintamenoista oli n. 34 %. Myös liiton
harjoittama julkaisutoiminta vie liiton menoista 6,5 %, vaikkakin se myös tulopuolella on
pienenä tulonlähteenä. 

Organisaatiorakenteeseen ei toimintavuoden aikana tehty muutoksia, kirjanpito ja Tehyn
taloustoimi toteutti reskontran hoitamisen. Työvaliokunnan ja hallituksen talouslukujen
seuranta toteutettiin noin kerran kuukaudessa saatavien talousraporttien avulla, lisäksi
toimihenkilöt seuraavat tarkasti liiton maksuliikennettä sekä tilejä. Vaikka toimintavuosi
oli taloudellisesti positiivinen yllätys ja peruskulut onnistuttiin pitämään pieninä,
osittain tämä johtui täydennyskoulutustilaisuuksien siirtämisestä verkkoon. 

Etukäteen oli laadittu suunnitelma, joka pohjasi liiton vahvaan asemaan alan
täydennyskouluttajana. 

Avustukset 

 Toimintavuoden aikana Valtiokonttori jakoi avustuksia myös liiketoimintaa harjoittaville
yhdistyksille kahteen otteeseen. Ensimmäisessä haussa liitolle myönnettiin yritysten
määräaikaista kustannustukea 20 273,52 € ajalta 1.11.2020 - 28.02.2021. Toinen avustus
maksettiin ajalta 01.03.2021 - 31.05.2021, jolloin liitto sai 14 104,85 €. Maaliskuussa 2021
maksettu kustannustuki kirjattiin vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Yhteensä liitto sai kustannustukea 34 378,37 €. 

Henkilöstöhallinto

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n toimihenkilömäärä toimintavuonna oli 1,8. Lisäksi liiton
toiminnassa OTO oli kaksi henkilöä. Toimihenkilöiden työsuhteet ovat vakituisia. 

Toimihenkilöt osallistuivat moniin markkinointiin, viestintään ja sosiaalisen median
käyttöön liittyviin verkkokoulutuksiin. Valtaosa koulutuksista oli maksuttomia. 
Vuoden aikana hyödynnettiin Teamsia työvälineenä eri kokouksissa sekä alkuvuoden
täydennyskoulutuksissa. 
 



Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n jäsenyhdistykset ja
henkilöjäsenet 2021

Liiton strategiapaperissa yhtenä tavoitteena 2021–2024 kaudelle on jäsenmäärän          
 kasvattaminen, niin perusopiskelijoiden kuin varsinaisten jäsenten kohdalla. 

Toimintavuoden aikana 17 % liittyneistä jäsenistä liittyi liiton henkilöjäseneksi.
Kaikkiaan jäseniä liittyi yhteensä 213 jäsentä, heistä 73 % perusopiskelijoita, luvut
pitävät sisällään myös yhteisöjäseniin liittyneet. 

Liitosta eronneita tai erotettuja jäseniä oli 390, heistä 85 % varsinaisia jäseniä, 12 %
eläkeläisiä ja 18 % eronneista oli henkilöjäseniä.  

Liiton jäsenmäärä kokonaisuudessaan oli toimintavuoden lopussa 2 633 ja jakauma eri
jäsenlajien kesken seuraava:

 

                                

Jäsenmäärä 2020

2 299
15
10
241
200
45
5

2 855

Jäsenmäärä 2021

2 089
13
16
214
264
32
2

2 633

Jäsenlaji

Varsinainenjäsen 
Jatko-opiskelija 
Kunniajäsen  
Eläke
Perusopiskelija
Hoito/perhevapaa
Muut

Jäsenjakauma 31.12.2021



Suurin jäsenyhdistys on Uudenmaan Röntgenhoitajat, jonka jäsenet
muodostavat lähes 25 % kaikista jäsenistä, kun taas pienimmässä
jäsenyhdistyksessä jäseniä oli alle 1 %.

83 % jäsenyhdistysten jäsenten jäsenistä maksoi jäsenmaksun liitolle,
mediaanin ollessa 84 %. 

Yhteisöjäsen

Etelä-Karjalan Röntgenhoitajat ry
Etelä-Pohjanmaan Röntgenhoitajat ry
Kainuun Röntgenhoitajat ry
Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry
Pirkanmaan Röntgenhoitajat ry
Pohjois-Karjalan Röntgenhoitajat ry
Pohjois-Pohjanmaan Radiografiyhdistys ry
Päijät-Hämeen Röntgenhoitajat ry
Satakunnan Röntgenhoitajat ry
Savon Röntgenhoitajat ry
Uudenmaan Röntgenhoitajat ry
Henkilöjäsenet 

Jäsenmäärä/maksaneet
 

124/112
103/87

27/27
310/254
423/307

62/60
313/244

73/66
104/91

229/171
652/543
213/129

 

Maksu %
 
90 %
84 %

100 %
82 %
73 %
97 %
78 %
90 %
88 %
75 %
83 %
61 %
 

https://sorf.fi/etela-karjala/
https://sorf.fi/etela-pohjanmaa/
https://sorf.fi/kainuu/
https://sorf.fi/lounais-suomi/
https://sorf.fi/pirkanmaa/
https://sorf.fi/pohjois-karjala/
https://sorf.fi/pohjois-pohjanmaa/
https://sorf.fi/paijat-hame/
https://sorf.fi/satakunta/
https://sorf.fi/savo/
https://www.sorf.fi/uusimaa/


Työryhmät ja toimikunnat 

Kliininen Radiografiatiede  
Metsälä Eija, FT, Helsinki, päätoimittaja
Kortelainen Katariina, Espoo, toimitussihteeri 
Aronen Hannu, professori, Turku
Jussila Aino-Liisa, TtT, Oulu 
Niemi Antti TtT, Helsinki
Saukko Ekaterina, TtT, Turku 30.9. asti 
Paalimäki-Paakki Karoliina, TtM, TtT-opiskelija, Oulu 1.10. alkaen 
Siekkinen Mervi, TtT, Turku
Tenkanen-Rautakoski Petra, DI, Helsinki 30.9. asti
Paula Toroi, FT, Helsinki 1.10. alkaen
Tenhunen Mikko, FT, Helsinki

Radiografia-lehti
Ulla Nikupaavo, päätoimittaja 
Katariina Kortelainen, toimituspäällikkö
Merja Perankoski, Kuopio
Tanja Schroderus-Salo, Oulu
Mari Karinen, Tampere
Jukka Rantala, Kajaani

Jaostot ja niiden vetäjät
Sädehoito, Maija Leskenmaa, Tampere
Isotooppi, Anne Vihriä, Espoo                   
Sonografia, Mervi Jauhiainen, Tampere                               
Tietohallinto, Hanna Syysmäki, Turku

Koulutustoimikunta 
Katariina Kortelainen
Merja Perankoski
Jaana Hyväri
Kati Helander
Hanna Kalliomäki
Päivi Wood
Harri Laakkonen
Sari Tukio

Viestintä- ja verkkosivuryhmä
Hanna Kalliomäki 
Päivi Wood




