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1. JOHDANTO 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettaman ja Sosiaali- ja terveysministeriön 
(STM) rahoittaman kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän (KLIARY) tehtävänä on mm. 

• koordinoida ja kehittää kliinisiä auditointeja valtakunnallisesti lääketieteellisen sätei-
lyn käytön tarpeita varten  

• tehdä ehdotuksia tutkimus- ja hoitokohtaisista auditoinnin erityistavoitteista ja koordi-
noida niiden käyttöönottoa kliinisissä auditoinneissa 

• koota ja verrata auditointituloksia, erityisesti tutkimus- ja hoitokohtaisista erityista-
voitteista, ja tuottaa niistä vertailupalautetta jaettavaksi auditoiduille terveydenhuollon 
yksiköille.   

 
Tämän suosituksen valmisteluun ovat osallistuneet seuraavat KLIARY:n ulkopuoliset asian-
tuntijat: 

• ortopedian ylilääkäri Kati Kyrölä 
• lääkintävahtimestari Janne Mäkisalo 
• osastonylilääkäri, verisuonikirurgi Pekka Aho 
• apulaisylifyysikko Touko Kaasalainen 
• lääkintävahtimestari Mika Arrenius 

 
Lisäksi suositus lähetettiin kommentoitavaksi Säteilyturvakeskuksen säteilyn käyttö tervey-
denhuollossa valvontayksikköön sekä kaikkiin säteilyä käyttäviin leikkaussaliyksiköihin.   

2. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 

Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa ohjeita leikkaussalien säteilyn käytön syventäviin 
kliinisiin auditointeihin, sisältäen 
 

• aiheet, jotka on hyvä sisällyttää auditointiin yleisten auditointiaiheiden lisäksi 
• kyseisille aiheille auditointikriteerit eli hyvän käytännön kriteerit. 

 
Leikkaussalien säteilyn käyttö eroaa monella tapaa radiologisten kuvantamisyksiköiden sätei-
lyn käytöstä. Ionisoivaa säteilyä käyttäviä läpivalaisu- tai angiografialaitteita hyödynnetään 
leikkaussaliympäristössä ensisijaisesti ohjaamaan toimenpiteen suorittamista ja parantamaan 
näin leikkauksenaikaista potilasturvallisuutta. Tavoitteena on myös vähentää invasiivisuutta ja 
edesauttaa potilaiden toipumista leikkauksista. Leikkaussaleissa tehtävissä läpivalaisutoimen-
piteissä korostuu moniammatillisuus, mikä tuo myös osaltaan haasteita säteilyn käyttöön. Eri 
ammattiryhmien tietämys ionisoivasta säteilystä ja siihen liittyvistä terveysriskeistä kuten 
myös laiteteknisistä optimointityökaluista vaihtelee huomattavasti. Säteilyn käyttö on vain 
yksi, mutta toisaalta usein hyvin merkittävä, osakokonaisuus ja leikkaussalihenkilökunnan 
osaamiskohde. Toimenpiteiden tuottamat annostasot vaihtelevat huomattavasti toimenpiteestä 
ja sen vaikeusasteesta sekä ymmärrettävästi myös toimenpiteentekijästä johtuen. Leikkaussa-
leissa tehtäville säteilytoimenpiteille ei ole vielä toistaiseksi olemassa juurikaan viranomaisen 
julkaisemia säteilyannoksen vertailutasoja. 
 
Leikkaussalien säteilynkäyttöä auditoitaessa on syytä huomioida edellä kuvatut toiminnan eri-
tyispiirteet. Tilanteet vaihtelevat leikkausten aikana ja vakioitujen projektioiden käyttäminen 
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voi olla vaikeaa. Potilaan asento ei välttämättä ole ihanteellinen kuvantamisen kannalta ja täl-
löin tarvittavat projektiot voivat olla yhteispeliä esimerkiksi potilaan anatomian ja asennetta-
van implantin välillä. Lisäksi potilaan asetteluun vaikuttaa lukuisia tekijöitä, kuten potilaan 
anatomia, fysiologia ja leikkaussuunnitelma. Kuvaajan tulisi tuntea leikkauksen eteneminen ja 
ennakoida tavoiteltava kuva. Myös leikkaustasot ja muut laitteistot voivat rajoittaa kuvanta-
mislaitteen asettelua ja kuvausprojektioiden valintaa. Potilaan liikuttelu ei myöskään ole kes-
ken leikkauksen usein mahdollista ja tarvittava kuvanlaatu voi vaihdella leikkauksen aikana. 
 
Leikkaussaleissa on käytössä hyvin erityyppisiä läpivalaisulaitteita (esim. liikuteltavia C-kaa-
ria, kiinteästi asennettuja angiografialaitteita sekä liikuteltavia O-kaaria). Tässä suosituksessa 
keskitytään pääosin liikuteltavien C-kaarien käyttöön perinteisessä 2D-kuvantamisessa toi-
minnan yleisyyden vuoksi. Kappaleissa 3.6 ja 3.8 käsitellään lyhyesti 3D-kuvantamista Tules-
kirurgiassa sekä hybriditoimenpiteiden erikoispiirteitä.  

3. SYVENTÄVIEN AUDITOINTIEN KOHTEET JA HYVÄN KÄYTÄNNÖN KRITEE-
RIT 

3.1 Optimoinnin käytännöt 

Läpivalaisulaitteiden kuvausohjelmien optimoinnin (sisältäen mm. jännitteen, virran, pulssi-
taajuuden sekä lisäsuodatuksen valinnan) tulee olla moniammatillista ja säännöllistä. Uusien 
laitteiden osalta optimoinnissa on hyvä olla mukana myös laitetoimittajan edustaja. Kuvaus-
ohjelmia on myös syytä tarkastella silloin kun niiden käyttöä laajennetaan uusiin kuvauskoh-
teisiin. 
 
Oleellista säteilysuojelun kannalta on kuvausohjelmien optimoinnin lisäksi huolellinen kuva-
kentän rajaaminen, digitaalisen zoomin käyttäminen, kuvausmäärän minimoiminen ja mah-
dollisuuksien mukaan läpivalaisun käyttäminen kuvauksen sijaan. Matalampien pulssinopeuk-
sien käyttäminen on tehokas keino sekä potilaan että henkilökunnan säteilyaltistuksen mini-
moinnissa. ICRP 121 linjaa, että 3–8 pulssia sekunnissa on monesti riittävä toimenpiteen oh-
jaamiseen. Projektioiden valinnassa (esim. selkäkirurgiassa) otetaan mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon säteilyherkkien elinten sijoittuminen suhteessa säteilyn tulosuuntaan (4). 
 
Raskaana olevien alavatsaan tai lantioon kohdistuvat röntgentutkimukset pyritään lääketie-
teellisten näkökohtien salliessa joko korvaamaan vaihtoehtoisilla tutkimusmenetelmillä tai 
siirtämään synnytyksen jälkeen tai loppuraskauteen tehtäväksi. Pakottavissa lääketieteellisissä 
indikaatioissa tutkimukset voidaan tehdä. Tällöin tutkimukseen sovelletaan samoja periaat-
teita kuin edellä on esitetty (6).   
 

• Onko kuvausohjelmien optimointia (esim. pulssinopeuksien valinta) tehty moniamma-
tillisesti? Onko laitehankintojen yhteydessä optimoitu ohjelmia yhdessä laitetoimitta-
jan kanssa? 

• Käytetäänkö oikeita ohjelmia oikeisiin tutkimuksiin (sekä kuvausparametrit että re-
konstruktioparametrit)? Miten ohjelmien valinta on ohjeistettu? 

• Onko kuvausohjelmien optimointi säännöllistä? Tehdäänkö optimoinnin yhteydessä 
kliinisen kuvanlaadun arviointia? 
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3.2 Säteilysuojaimien käyttö 

Potilaan säteilysuojaimien käyttö 
 
Nykyaikaisilla laitteilla tehdyissä kuvauksissa annokset ovat tyypillisesti niin matalia, ettei 
niistä nykytiedon mukaan ole voitu osoittaa aiheutuvan mitattavissa olevaa perinnöllistä hait-
taa (1), eikä säteilysuojaimien käytöstä ole enää uusimman tutkimustiedon mukaan mainitta-
vaa hyötyä. Pääosan kuvakentän ulkopuolisesta annoksesta aiheuttaa sisäinen sironta, jota 
vastaan ei ulkoisin suojin voida suojautua.  
 
Suojaimien käyttöön sisältyy myös riski siitä, että ne joko asetellaan virheellisesti tai ne tutki-
muksen aikana ajautuvat mielenkiintoalueelle. Tällöin annosnopeusautomatiikka tulkitsee 
suojaimen tiheämmäksi kohteeksi aiheuttaen annoksen nousua suojausvaikutuksen sijaan. Eri-
tyisesti läpivalaisutoimenpiteissä, joissa C-kaarta tyypillisesti liikutellaan ja projektioita vaih-
detaan kuvausten välillä, on haastavaa käyttää suojaimia tutkimuksen häiriintymättä. Lisäksi 
oikeinkin aseteltuina suojaimet voivat aiheuttaa kuviin artefaktaa.  
 
Eurooppalaisessa konsensusjulkaisussa liittyen potilassuojainten käyttöön todetaan, ettei poti-
lassuojaimia tulisi käyttää läpivalaisututkimuksissa (11). Myös American Association of Phy-
sicist in Medicinen (AAPM) suositus PP 32-A oheistaa jättämään kohdun suojaamisen ja 
gonadisuojat rutiinikäytöstä pois (2). Vastaavasti British Institute of Radiology (BIR) linjaa, 
että potilaan suojaus kontaktissa olevilla suojaimilla ei pääsääntöisesti ole suositeltavaa diag-
nostiikassa, toimenpideradiologiassa eikä läpivalaisutoimenpiteissä (3). Näillä perusteilla pe-
rinteisten säteilysuojainten käytölle ei ole tarvetta. Myös lasten tutkimuksiin sovelletaan sa-
moja periaatteita. 
 
Henkilökunnan suojaaminen 
 
Henkilökunnalle aiheutuvaa säteilyaltistusta voidaan merkittävästi pienentää käyttämällä pöy-
dän reunaan kiinnitettäviä lisäsuojia silloin, kun toimenpiteen luonne sen mahdollistaa. Myös 
potilaan päälle aseteltu steriili suojain (esimerkiksi Radpad) voi vähentää merkittävästi henki-
lökunnan annosta, jos se on aseteltu kentän reunaan, mutta kuitenkin pois kuva-alueelta (5). 
Suojaimesta on hyötyä erityisesti vaativissa ja pitkissä toimenpiteissä (ks. myös luku 3.8), kun 
taas esimerkiksi ortopediassa hyödyt ovat vähäisempiä.  Potilaan päälle aseteltu suojain voi 
olla myös helpommin siirrettävissä pois joutuessaan kuvausalueelle leikkaussaliolosuhteissa-
kin. Potilaan päälle aseteltavaa suojainta on käytettävä kuitenkin harkitusti, eikä koskaan mui-
den suojatyyppien kuten henkilökohtaisten tai liikuteltavien sädesuojien korvaajana. Kaikkien 
salissa työskentelevien on käytettävä lyijyesiliinaa sekä kilpirauhassuojaa, jotka poistavat si-
ronneesta säteilystä yli 90 %. Suojautumistarvetta mietittäessä kannattaa huomioida, että si-
roava säteily tulee tyypillisesti potilaasta tai pöydän alapuolella sijaitsevasta röntgenputkesta 
ja siroaa lähinnä pöydästä ja potilaasta enimmäkseen alaspäin, alaviistoon ja sivulle. Vaati-
vissa ja pitkissä läpivalaisu- ja angiografiatoimenpiteissä (esim. verisuoni- ja gastrokirurgiset 
toimenpiteet) on hyvänä käytänteenä myös varmistaa, että toimenpiteentekijällä sekä potilaan 
välittömässä läheisyydessä työskentelevillä työntekijöillä on käytettävissä lyijylasit silmiä 
suojaamaan. On muistettava, että toiminnanharjoittajan on huolehdittava myös ulkopuolisen 
työntekijän tai vierailijoiden säteilysuojelun järjestämisestä (7).  
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Henkilökunnan suojaamisen kannalta oleellista on se, miten henkilökunta on sijoittunut saliin 
ja ohjaushuoneeseen säteilyn käytön ajaksi. Salissa tulee säteilyn käytön aikana olla vain toi-
menpiteen tekemisen kannalta välttämättömät työntekijät, ja erityisesti 3D- kuvauksien ajaksi 
huoneesta poistutaan. Mahdollisuuksien mukaan myös DSA-kuvauksien aikana on poistuttava 
salista. Kuvaajan tulee tällöinkin säilyttää näköyhteys potilaaseen.  

 
• Miten on varmistettu, että ennen säteilyn käytön aloittamista kaikilla salissa työskente-

levillä (ml. anestesiahoitajat, ulkopuoliset työntekijät) henkilöillä on päällään henkilö-
kohtaiset säteilysuojaimet? 

• Miten tulevasta säteilyn käytöstä kommunikoidaan? 
• Millaisia suojaimia yksikössä on käytössä? (kiinteät, liikuteltavat, potilaan, henkilö-

kunnan ja vierailijoiden) Ovatko suojat asianmukaiset toimintaan nähden? 
• Miten suojainten käyttö on yksikössä ohjeistettu?  

3.3 Säteilysuojelun ohjeistus 

Yleisimpien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamiseen on oltava kirjalliset ohjeet 
sisältäen esimerkiksi laitteen käytön, protokollien sekä kuvaussuuntien valinnan ja kirjausten 
tekemisen (8). Lisäksi harvemmin tehtäviin erityistoimenpiteisiin (esim. 3D-kuvaus) on hyvä 
olla erillinen ohjeistus. Ohjeistus voi olla esimerkiksi osa yksikön laatukäsikirjaa, missä sätei-
lysuojelua käsitellään yleisemminkin. Ohjeistuksella varmistetaan toiminnan vakiolaatuisuus 
myös poikkeustilanteissa, esimerkiksi kokeneemman henkilökunnan poissaolojen aikana. 
 
Laitteiden käyttöä ja säteilysuojelua koskevat ohjeet ja niiden noudattaminen 
 

• Minkälaiset ohjeet yksikössä on tutkimusten tai toimenpiteiden tekemiseen?  
• Ovatko toimenpiteiden tekemiseen tarkoitettujen ohjeiden sisältö selkeä ja riittävä nii-

den tekemiseen? 
• Kuinka ohjeiden ajantasaisuus varmistetaan (määräaikainen tarkistaminen ja paperitu-

losteiden hallinta)? 
• Onko ohjeen laadittu moniammatillisesti? 
• Onko fyysikko laatinut tai hyväksynyt laadunvarmistukseen liittyvät ohjeet? 
• Onko ohjeiden hyväksyjät määritelty? Toteutuuko ohjeiden hyväksyminen? 
• Ovatko käytöstä poistuneet ohjeet tai käytössä olevien ohjeiden aiemmat versiot hel-

posti löydettävissä? 
• Miten säteilyn käytön kirjaaminen on ohjeistettu? Mitä Kuntaliiton koodeja käytetään 

(esim. läpivalaisututkimusten yleisiä/anatomisia koodeja)? 

3.4 Säteilyturvallisuuspoikkeamien käsittely 

Säteilylain mukaisesti toiminnanharjoittajan on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin 
ja luotava suunnitelma toimista poikkeamien varalle. Merkittävistä poikkeamista on ilmoitet-
tava Säteilyturvakeskukselle viipymättä. Muista poikkeamista (esimerkiksi yksittäinen laite-
vika tai inhimillisestä virheestä johtuva potilaan ylimääräinen altistus) on ilmoitettava yhteen-
vetotietoja vuosittain. (7)  
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• Onko yksikössä ollut säteilyturvallisuuspoikkeamia ja millaisia poikkeamia yksikössä 

kirjataan? Miten ilmoitukset STUKiin tehdään? 
• Mihin poikkeamat kirjataan? 
• Miten poikkeamat käsitellään? Ketkä osallistuvat poikkeamien käsittelyyn? Miten kä-

sittely dokumentoidaan? 
• Miten ja kuka tekee säteilypoikkeamailmoituksen tai laitteen toimintaan liittyvän vaa-

ratilanneilmoituksen? 
• Miten poikkeamien jatkotoimenpiteet käsitellään ja dokumentoidaan yksikössä? 
• Arvioidaanko jatkotoimenpiteiden vaikuttavuutta? 

3.5 Työntekijöiden perehdytys ja täydennyskoulutus 

Auditoinnissa tulisi kiinnittää huomiota henkilöstön perusosaamiseen (mm. laitteiden käytön 
osaamiseen) ja säteilysuojelun täydennyskoulutukseen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä 
kirjaa vastuullaan olevasta säteilysuojelukoulutuksesta ja perehdytyksestä työntekijäkohtai-
sesti (7). Silloin kun toiminnan ja tehtävien edellyttämä säteilysuojelukoulutus ei ole sisälty-
nyt työntekijän tutkintoon johtavaan perus- tai jatkokoulutukseen työhön tultaessa, toiminnan-
harjoittajan vastuulla on huolehtia siitä, että työntekijä saa tarvittavan säteilysuojelukoulutuk-
sen täydennyskoulutuksena esimerkiksi osallistumalla sopivaan koulutusorganisaation järjes-
tämään koulutukseen. 
 
Perehdytyksen tulee tukea ja edistää potilasturvallisuutta. Hyvä käytäntö on järjestää laitetoi-
mittajan käyttökoulutus sekä peruskäyttäjille että pääkäyttäjille uusien laitteiden käyttöönoton 
yhteydessä. Lisäksi hyvä käytäntö on järjestää jonkinlainen laitteen käyttämisen näyttökoe uu-
delle työntekijälle ennen laitteen itsenäistä käyttöä.  

 
Perehdytys 

 
• Kuinka yksikössä varmistetaan perehdytyksen toteutuminen (koskee kaikki ammatti-

ryhmiä)? 
• Onko yksikössä perehdytyssuunnitelmaa ja/tai perehtymisen seurannan toteutumisen 

dokumentaatiota (esim. perehdytyskortti, perehdytyslomake, osaamiskortti) kaikille 
ammattiryhmille?  

• Käytetäänkö säteilynkäytön turvallisuusarviota osana perehdytystä? 
• Miten perehdytykseen liittyvä osaaminen varmistetaan? 
• Kuinka perehdytyskortit tallennetaan? 
• Miten pidempään poissa olleen (esim. pitkä sairausloma, hoitovapaa yms.) kertauspe-

rehdytys on järjestetty ja miten se dokumentoidaan (kaikki ammattiryhmät)? 
• Miten uuden laitteen perehdytys on järjestetty ja miten se dokumentoidaan (kaikki am-

mattiryhmät)? 
• Miten varmistetaan perehdytys paikalliseen laitetekniikkaan ja ohjeistukseen, kun toi-

mintaan osallistuu ulkopuolisia työntekijöitä? 
• Sisältääkö perehdytys käytännön laitedemonstraatioita? 
• Hallitseeko henkilöstö laitteiden peruskäytön?  

o Hallitseeko henkilökunta läpivalaisulaitteen käytön ja siihen liittyvät säätömahdol-
lisuudet? 
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o Tunteeko henkilökunta laitteen tarjoamat mahdollisuudet esimerkiksi annosopti-

mointiin sekä kuvan jälkikäsittelyyn?  
 

Säteilysuojelun täydennyskoulutus 
 

• Miten säteilysuojelun täydennyskoulutus toteutetaan? (koulutustilaisuudet, itseopis-
kelu?)  

• Palveleeko täydennyskoulutus yksikön tarpeita?  
• Kuinka koulutuksen toteutuminen kirjataan ja miten toteutumista seurataan? Seura-

taanko toteutumista myös ulkopuolisten työntekijöiden osalta?  

3.6 3D-kuvantamisen käyttö liikuteltavilla läpivalaisulaitteilla (esimerkkinä Tules-kirur-
gia) 

3D-kuvantamista käytetään useilla erikoisaloilla, mutta erityisesti ortopediassa. 3D-kuvanta-
misen käyttöalueita ortopediassa ovat sekä implanttien oikea asennus että leikkauksen lopussa 
kriittisten kolmiulotteisten rakenteiden asianmukaisen korjauksen varmistaminen perioperatii-
visesti. Tuolloin on vielä mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin (verrattuna 2D-läpivalaisu-
kuvaan tai postoperatiiviseen CT-kuvaukseen leikkauksen päätyttyä).  
 
3D-kuvantamisella saavutetaan etuja 2D-kuvantamiseen verrattuna komplekseissa anatomi-
sissa rakenteissa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

a. Selkä- ja kaularangan nikamiin kohdistuvissa leikkauksissa, esim. implanttien asen-
nuksessa 

b. Ristiluun murtumien mini-invasiivisissa kiinnityksissä, yleensä vanhusten matalaener-
gisissä vammoissa 

c. Periartikulaaristen murtumien hoidossa esim. nilkan, polven, lonkkamaljan murtu-
missa, joissa nivelpinnan tarkka rekonstruktio ja implanttien oikea sijainti vaikuttaa 
hoidon lopputulokseen. 

 
2D-läpivalaisukuva on hoidon lopputuloksen kannalta riittävä useimmissa ortopedian ja trau-
matologian leikkauksissa, pois lukien edellisen listauksen tilanteet b ja c. Rangan implantti-
leikkauksissa loppukontrollikuvaksi 3D-navigoinnin jälkeen riittää 2D-kuvaus, ellei potilas-
kohtainen tilanne vaadi 3D-kuvausta esim. selkäytimen tai hermojuurten tilanteen kontrolloi-
mista ja virheellisen implantin sijainnin korjaamista heti.  
 
3D-kuvantamisen käytöstä tulisi hyvän käytännön mukaisesti osastolla luoda protokolla, jossa 
esimerkiksi määritetään: 

a. missä nimetyissä saleissa 3D-kuvantaminen on mahdollista (yhteistyössä fyysikon 
kanssa) 

b. mikä varustelu (tasot, tuet) 3D-kuvausta varten vaaditaan 
c. miten 3D-kuvauksen tarve ilmoitetaan leikkausvarauksessa 
d. millainen miehitys/käyttäjät 3D-kuvaukseen vaaditaan 
e. miten salihenkilökunta ja uudet työntekijät perehdytetään ennen 3D-kuvauksen käyt-

töä 
f. henkilökunnan toiminta 3D-kuvauksen yhteydessä (esim. salista poistuminen, apnean 

tarve) 
g. miten 3D-kuvaus toteutetaan virka-aikaan ja päivystysaikaan em. seikat huomioiden. 
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3.7 Laadunvarmistuksen toteuttaminen, saadut tulokset ja niiden hyödyntäminen  

Laadunvarmistus kattaa terveydenhuollon röntgentutkimusten ja -toimenpiteiden osalta mm. 
säteilylaitteille tehtävän teknisen laadunvalvonnan (vastaanottotarkastukset ja määräaikaistes-
tit), potilasannoskeräysten toteuttamisen ja annosten vertaamisen olemassa oleviin vertailuta-
soihin (sisäiset tai Säteilyturvakeskuksen julkaisemat), kliinisen kuvan laadun arvioinnin ja 
omatoimisten arviointien sekä kliinisten auditointien (sisäiset ja ulkoiset) toteuttamisen ja ar-
viointitulosten hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä.  
 
Hyvän käytännön mukaisesti liikuteltavilla C-kaarilla kuvanlaatua, annosta sekä vakioisuutta 
mittaava fantomitesti tulisi tehdä kuukausittain. Kiinteästi asennetuilla hybridilaitteilla tulisi 
tehdä tämän lisäksi päivittäinen toimintakunnon testaus ennen ensimmäistä potilasta. Säännöl-
lisesti toteutetut annoskeräykset riittävän suurella otoskoolla auttavat erottamaan toimenpiteet 
ja laitteet, joista kertyy potilaalle erityisen korkeat annokset. Toisaalta annoskeräyksillä voi-
daan kehittää optimointiperiaatteen noudattamista ja sen tehostamista. Annoskeräysohjelmis-
tojen käyttö mahdollistaa huomattavasti isomman otoskoon ja parantaa näin annoskeräysten 
luotettavuutta. 
 
Kliinisissä auditoinneissa tulee kiinnittää erityistä huomiota laadunvarmistus- ja itsearviointi-
tulosten käyttöön. Säteilyturvakeskus valvoo osaltaan, että yksikön laadunvarmistusohjelma 
kattaa säteilylainsäädännön ja säteilymääräysten sille asettamat vaatimukset ja toisaalta, että 
säteilyä käyttävät yksiköt noudattavat annettuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä myös käy-
tännöntasolla.  

 
Tekninen laadunvalvonta 
  

• Miten laitteiden tekninen laadunvalvonta on toteutettu yksikössä (suunnitelma, käy-
tännön toteutus sekä vastuut)? 

• Mihin ja miten laadunvarmistustestien tulokset kirjataan? 
• Miten mahdollisiin poikkeaviin tuloksiin on ohjeistettu reagoitavan ja miten tämä toi-

mii käytännössä? 
• Miten mahdollisten 3D kuvantamislaitteiden osalta käyttäjätason laadunvarmistus on 

toteutettu? 
• Onko laitteilla olemassa huoltosopimukset? 
• Kuka tarkistaa huoltoraportit ja varmistaa hyväksyttävyyskriteerien täyttymisen? 

 
Annoskeräykset 
 

• Miten annoskeräykset ovat ohjeistettu tehtäväksi? 
• Kenen vastuulla annoskeräysten toteuttaminen on yksikössä? 
• Onko käytössä oleville laitteille tehty annoskeräykset yleisimmille tutkimuksille/toi-

menpiteille ja ovatko tulokset vertailutasojen sisäpuolella (jos olemassa)? 
• Onko käytössä sisäisiä vertailutasoja? 
• Mitkä ovat toimenpiteet tulosten ylittäessä vertailutasot? 
• Onko annoskeräysten yhteydessä tehty kliinisen kuvanlaadun arvioita? 
• Onko 3D-tutkimuksille tehty annoskeräyksiä? 
• Hyödynnetäänkö annoskeräysten tuloksia säteilyn käytön optimoinnissa? 
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• Onko annoskeräyksissä käytetty otoskoko riittävän kattava? 
• Huomioidaanko toimenpiteiden vaativuusaste annoskeräyksissä? 

 
Toimenpiteiden säteilyannokset 
 
Hyvän käytännön mukaisesti annostiedot tulisi kirjata potilastietojärjestelmään, mikäli varsi-
naista annosraporttia toimenpiteestä ei arkistoida. 

 
• Mikä on tapa, joilla tutkimusannoksia seurataan? 
• Mihin toimenpiteiden annokset kirjataan?  
• Miten kerättyjä annostietoja hyödynnetään annosoptimoinnissa? 
• Miten sikiön saama annos määritetään ja kirjataan mahdollisissa raskaana olevien po-

tilaiden toimenpiteissä (etenkin vatsan ja lantion alueen toimenpiteet)? Kuka tekee an-
nosarvion ja kuinka hän saa tiedot toimenpiteestä? 

3.8  Hybriditoimenpiteiden erikoispiirteet 

Hybriditoimenpiteissä potilaan säteilyannokset ovat huomattavasti suurempia kuin esimer-
kiksi ortopediassa ja annoksista voi aiheutua potilaalle myös suoria haittavaikutuksia. Tästä 
syystä vaativissa hybriditoimenpiteissä potilaan annosta on hyvä seurata toimenpiteen aikana. 
Potilasannokselle on hyvä asettaa toimenpiteen aikaiset hälytysrajat joko yhden kuvauksen 
suunnan ihoannoksena, referenssipisteen annoksena tai DAP-arvona. Hyvän käytännön mu-
kaisesti avustavan henkilökunnan tulisi ilmoittaa toimenpidettä tekevälle lääkärille, mikäli po-
tilaan ihoannos ylittää 2 Gy laitteen annosnäytön mukaan tai ilmakerma referenssipisteessä 
ylittää 3 Gy. DAP:lle hälytysrajana voidaan käyttää 300 Gycm2 (100 cm2 kenttäkoolla). Toi-
menpiteen jatkuessa henkilökunnan tulisi ilmoittaa uudelleen, mikäli yhden kuvauksen suun-
nassa suurin ihoannos tai referenssipisteen annos kasvaa edellisestä 1 Gy tai DAP kasvaa 100 
Gycm2. Mikäli koko toimenpiteen ihoannos ylittää 3 Gy tai referenssipisteen annos ylittää 5 
Gy tai DAP ylittää 500 Gycm2, tulee potilaalle järjestää seuranta mahdollisten iho-oireiden 
varalta. (9) 
 

• Onko röntgenlaitteeseen asennettu tehdasasetusten lisäksi erillisiä low-dose-ohjelmia, 
joilla voidaan sädeannosta vähentää kuvanlaadun liikaa kärsimättä? 

• Onko laitetoimittajan edustajan kanssa optimoitu annostasoja (annos/pulssi) vai käyte-
täänkö oletusasetuksia? 

• Poistutaanko hybridisalista digitaalisten subtraktioangiografiakuvausten (DSA) ajaksi? 
• Onko säteilysuojien käyttö optimaalista? Onko käytössä erilliset lattialla pyörillä liik-

kuvat sermit toimenpiteen tekijän ja potilaan väliin? Kattokiinnitteinen säteilysuojain? 
• Onko steriilit kertakäyttöiset sirontasuojat käytössä? 
• Onko toimenpiteen tekijä selvillä C-kaaren kippausten vaikutuksesta sädeannokseen? 
• Onko reaaliaikaisilla sädemittareilla harjoiteltu optimaalista säteilysuojainten asemoin-

tia? 
• Onko indeksitoimenpiteiden (esim. EVAR) sädeannoksista seurantaa? 
• Onko yksikössä tehtäville vaativille toimenpiteille asetettu potilasannosten hälytys- ja 

selvitysrajat (ihoannos, referenssipisteen annos tai DAP)? 
• Onko tutkimuksen tekijöillä tiedossa KKTT-annosten suuruusluokka ja huomioi-

daanko kertyvää annosta oikeutusarvioinnissa? 
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