
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: 

 

 

1 luku 

Yleiset säännökset 

 

1 § 

Soveltamisalan rajaukset 

 

Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn. 

 

 

2 § 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) … 

2) … 

3) … 

 

 

2 luku 

Säteilysuojeluosaaminen ja työkokemus 

 

3 § 

Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaaminen ja työkokemus 

 

Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisalat ovat: 

1) säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä; 

2) säteilytoiminta teollisuudessa ja tutkimuksessa; 

3) ydinenergian käyttö. 

 

Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutuksen toimintakohtaisista osaamisvaatimuksista ja 

työkokemuksesta säädetään liitteessä 1. 

 

 

4 § 

Säteilyturvallisuusvastaavan osaaminen ja työkokemus 

 

Säteilyturvallisuusvastaavan toimintakohtaisista osaamisaloista säädetään liitteessä 2. 

 

Säteilyturvallisuusvastaavan osaamisalakohtaisista säteilysuojelukoulutuksen osaamisvaatimuksista ja riittävästä 

työkokemuksesta sekä säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuudesta säädetään liitteessä 3.  

 

5 § 

Säteilyturvallisuussiantuntijan ja -vastaavan koulutuksesta annettava todistus 

 

Koulutusorganisaation säteilyturvallisuusasiantuntijan ja -vastaavan koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle 

henkilölle antamasta todistuksesta on käytävä ilmi:  

1) todistuksen antava organisaatio;  



2) koulutuksen hyväksytysti suorittaneen henkilön nimi ja syntymäaika;  

3) toimintakohtainen osaamisala; 

4) maininta, että kyseessä on säteilylain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojelukoulutus;  

5) annetun säteilysuojelukoulutuksen sisältö ja määrä; 

6) säteilylain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu työkokemus.  

 

Todistuksen allekirjoittaa kyseisen koulutusorganisaation allekirjoitusoikeuden omaava henkilö tai muu henkilö, 

jonka koulutusorganisaatio on valtuuttanut allekirjoittamaan kyseisiä todistuksia. 

 

Jos vastaavan säteilyturvallisuusasiantuntijan tai -vastaavan säteilysuojelukoulutus sisältyy ammattitutkintoon, on 

koulutuksen suorittamisen käytävä ilmi ammatillisesta tutkintotodistuksesta, tai koulutuksen suorittamisesta on 

annettava erillinen todistus. 

 

 

6 § 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojeluosaaminen 

 

Säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oltava tehtävänsä 

edellyttämät riittävät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. 

 

Säteilysuojelukoulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä on otettava huomioon Euroopan komission julkaisemat 

suositukset säteilysuojelukoulutuksesta. 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojeluosaamisen ja kelpoisuuden edellyttämästä 

säteilysuojelukoulutuksesta säädetään liitteessä 4. 

 

 

7 § 

Asiantuntijoiden ja säteilyturvallisuusvastaavan käytännön edellytykset tehtävien hoitamiseen 

 

Säteilyturvallisuusasiantuntijan, lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan on oltava 

sopiva tehtäväänsä. Henkilöllä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa toiminnanharjoittajan hänelle 

määrittämät tehtävät sekä tehtävänsä mukainen, riittävän itsenäinen asema ja valtuudet. 

 

Säteilyturvallisuusvastaavan toimipaikka, resurssit, ajankäyttö ja muut edellytykset on järjestettävä niin, että hän 

voi säteilyn käytön vaativuuden ja laajuuden edellyttämällä tavalla hoitaa tehtävänsä säteilyturvallisuusvastaavana. 

 

Jos toiminnanharjoittaja esittää turvallisuuslupahakemuksessaan yhden säteilyturvallisuusvastaavan vastuulle useita 

säteilyn käyttöpaikkoja tai maantieteellisesti suurta vastuualuetta, on toiminnanharjoittajan vakuuttavasti 

osoitettava, että esitetyllä säteilyturvallisuusvastaavalla on käytännölliset edellytykset suoriutua tehtävästään. 

 

Toiminnanharjoittajan on 3 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyttävästi järjestettävä ja kuvattava säteilyn 

käytön osalta: 

1) säteilyturvallisuusvastaavan käyttöpaikkakohtaiset vastuut, käyttöpaikan vastuuhenkilöiden tehtävät ja 

toiminnan valvonta; 

2) säteilyturvallisuusvastaavalle varattu työaika ja tehtävät; 

3) säteilyturvallisuusvastaavan perehtyminen säteilyn käyttöpaikkojen toimintaan ja olosuhteisiin; 

4) yhteydenpito- ja raportointimenettelyt käyttöpaikan vastuuhenkilöiden, säteilyturvallisuusvastaavan ja 

toiminnanharjoittajan välillä. 

 

 

 

3 luku 

Täydennyskoulutus 

 

https://www.stuklex.fi/fi/ls/19910592/P18


8 §  

Ammattitaitoa ylläpitävä täydennyskoulutus 

 

Säteilysuojelun täydennyskoulutuksella varmistetaan, että säteilytoimintaan osallistuvilla työntekijöillä on 

työtehtäviensä mukaiset, ajantasaiset tiedot ionisoivasta säteilystä ja sen vaikutuksista, säteilysuojelusta sekä 

säteilytoimintaa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista. 

 

 

9 § 

Säteilysuojelun täydennyskoulutuksen osaamisvaatimukset ja vähimmäismäärä 

 

Säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön säteilysuojelun täydennyskoulutuksen on viiden vuoden jaksoissa 

sisällettävä ainakin liitteen 5 taulukossa tarkoitetut osaamisvaatimukset ja vähimmäismäärä. 

 

Säteilyturvallisuusasiantuntijana tai lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana toimivan on lisäksi saatava 

säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään 20 tuntia viiden vuoden aikana. Säteilyturvallisuusvastaavana 

toimivan on liitteessä 5 säädetyn lisäksi saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään kymmenen tuntia 

viiden vuoden aikana. 

 

 

4 luku 

Lääketieteellinen altistus 

 

10 § 

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin ja hammaslääkärin pätevyys 

 

 

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin ja hammaslääkärin pätevyysvaatimukset ovat: 

1) sädehoidossa syöpätautien erikoislääkäri tai muu erikoislääkäri, joka on pätevöitynyt erikoisalansa 

sädehoitoihin; 

2) isotooppilääketieteessä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri tai muu erikoislääkäri, 

joka on pätevöitynyt isotooppilääketieteeseen; 

3) röntgentutkimuksessa ja toimenpideradiologiassa radiologian erikoislääkäri; muulla röntgenlaitteen 

käytöstä aiheutuvasta lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevalla erikoislääkärillä on oltava 

erikoisalallaan tehtäviä tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja varten tarpeelliset tiedot säteilysuojelusta; jos 

säteilysuojelu ei ole sisältynyt lääkärin opintoihin, vaadittavat tiedot voidaan osoittaa 8 §:ssä  tarkoitetulla 

säteilysuojelukoulutuksella; 

4) hammasröntgentutkimuksessa hammaslääkäri tai muu lääkäri, jolla on perustiedot ionisoivan säteilyn 

terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta. 

Muulla kuin edellä tarkoitetulla lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevalla lääkärillä on oltava perustiedot 

ionisoivan säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan lääketieteellisestä altistuksesta. 

 

 

11 § 

Rajattu oikeus lähettää röntgentutkimukseen 

 

Rajattuun oikeuteen lähettää röntgentutkimukseen kuuluvista natiiviröntgentutkimuksista ja tautitiloista säädetään 

liitteessä 6. 

 

Säteilylain 110 §:n 3 momentissa tarkoitetun lääkärin antaman kirjallisen määräyksen kaavasta säädetään liitteessä 

7. 

 

 

12 § 



Sisäisen kliinisen auditoinnin suorittaminen 

 

Sisäinen kliininen auditointi, joka täydentää toiminnan itsearviointeja, on tehtävä vähintään neljän vuoden välein. 

Auditoinnissa on käytettävä ajantasaista tietoa ja kokemusta hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä. 

 

 

13 § 

Ulkoisen kliinisen auditoinnin suorittaminen 

 

Ulkoinen kliininen auditointi, joka täydentää sisäisiä auditointeja ja itsearviointeja, on järjestettävä vähintään: 

1) kuuden vuoden välein säteilylle altistavassa toiminnassa, jossa ionisoivasta säteilystä annetun 

valtioneuvoston asetuksen (/) 16 §:ssä tarkoitettu lääketieteellisen altistuksen luokka on 1; 

2) kahdeksan vuoden välein säteilylle altistavaan toimintaan, jossa ionisoivasta säteilystä annetun 

valtioneuvoston asetuksen 16 §:ssä tarkoitettu lääketieteellisen altistuksen luokka on 2. 

 

Ulkoisen kliinisen auditoinnin suorittaa toiminnanharjoittajasta riippumattomista pätevistä ja kokeneista 

asiantuntijoista koostuva auditointiryhmä. 

 

 

14 § 

Kliinisen auditoinnin sisältö 

 

Kliinisessä auditoinnissa on ainakin kiinnitettävä huomiota 

1)  määriteltyjen valtuuksien ja vastuiden käytännön toteutumiseen; 

2) oikeutusarvioinnissa noudatettuun käytäntöön ja tiedonkulkuun; 

3) säteilysuojelun optimoinnin käytäntöihin mukaan lukien: 

a) säteilylle altistavan tutkimuksen, hoidon ja toimenpiteen suorittamista koskeviin ohjeisiin ja 

käytäntöihin sekä hoidon verifiointiin; 

b) tutkimus- ja hoitolaitteiden optimaaliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön; 

c) lääketieteellisestä altistuksesta aiheutuvan annoksen ja kuvanlaadun optimointiin; 

4) saavutettuihin tutkimus- ja hoitotuloksiin sekä tiedonkulkuun; 

5) henkilöstön koulutukseen; 

6) laadunvarmistukseen, toiminnan itsearviointien tuloksiin ja tulosten käyttöön. 

 

 

15 § 

Raportointi kliinisestä auditoinnista 

 

Auditointiraportissa esitetään auditoinnissa tehdyt olennaiset havainnot, niiden perusteella tehdyt arviot ja 

päätelmät sekä auditoinnin suorittajien suositukset kehittämistoimenpiteiksi. 

 

Raportti osoitetaan toiminnanharjoittajalle. 

 

 

5 luku 

Vallitsevat altistustilanteet 

 

16 § 

Viitearvot suojelutoimia tekeville työntekijöille 

 

Vallitsevassa altistustilanteessa suojelutoimia tekevälle työntekijälle aiheutuvan efektiivisen annoksen viitearvo on 

yksi millisievert vuodessa.  

 

 



17 § 

Viitearvon asettaminen väestölle 

 

Viitearvo saa olla enintään kymmenen millisievertiä vuodessa. Viitearvo voidaan asettaa pienemmäksi kuin yksi 

millisievert vuodessa, jos se koskee tiettyä aluetta tai muuta  kohdetta  tai sellaiseen liittyvää tiettyä altistusreittiä. 

Viitearvoa ei kuitenkaan saa asettaa pienemmäksi kuin 0,1 millisievertiä vuodessa, jos sen saavuttaminen vaatisi 

kohtuuttoman laajoja tai kalliita toimia. 

 

Säteilyaltistuksen pienentyessä väestön altistusta koskevaa viitearvoa on pienennettävä, jos altistuksen 

pienentäminen edelleen on kohtuudella mahdollista. 

 

 

18 § 

Viitearvojen käyttäminen 

 

Viitearvoa verrataan työntekijän tai väestön säteilyaltistuksesta aiheutuvaan annokseen, jonka määrittämisessä on 

huomioitu kaikki altistusreitit paitsi radonista aiheutuva altistus. 

 

Suojelutoimet on pyrittävä toteuttamaan siten, että säteilyaltistuksesta aiheutuva annos pysyy viitearvoa 

pienempänä. Viitearvoa suurempi annos on kuitenkin hyväksyttävä, jos viitearvoa pienemmän annoksen 

saavuttaminen vaatii toimia, jotka aiheuttavat saavutettavaan hyötyyn nähden suhteettomia haittoja. 

 

 

6 luku 

Luonnonsäteily 

 

19 § 

Väestön altistuksen viitearvot luonnonsäteilylle 

 

Väestön altistuksen viitearvo luonnonsäteilylle on: 

1) talonrakentamiseen tarkoitettujen rakennustuotteiden osalta yksi millisievert vuodessa, kuitenkin siten, että 

rakennustuotteissa olevasta cesium-137:sta aiheutuva annos on enintään 0,1 millisievertiä vuodessa; 

2) katujen, teiden ja piha-alueiden rakentamiseen sekä maantäyttöön ja maisemarakentamiseen käytettävien 

materiaalien osalta 0,1 millisievertiä vuodessa; 

3) muussa kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 0,1 millisievertiä vuodessa. 

 

Väestön altistus määritetään 1 momentin 1 ja 2 kohdassa luonnon radioaktiivisista aineista ja luonnossa pysyvästi 

olevista keinotekoisista radioaktiivisista aineista peräisin olevasta gammasäteilystä aiheutuvana efektiivisen 

annoksen lisäyksenä luonnon taustasäteilystä aiheutuvaan annokseen. Momentin 3 kohdassa väestön altistus 

määritetään muista radioaktiivisista aineista kuin radonista aiheutuvana efektiivisen annoksen lisäyksenä luonnon 

taustasäteilystä aiheutuvaan annokseen. 

 

 

20 § 

Työpaikan radonpitoisuuden ja radonaltistuksen viitearvot 

 

Työpaikan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä tilassa, jossa työaika on 

vähintään 600 tuntia vuodessa. Radonpitoisuus lasketaan työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. 

 

Jos työaika on alle 600 tuntia vuodessa, työntekijän altistusta radonille koskeva viitearvo on 450 000 

becquereltuntia kuutiometrissä vuodessa. 

 

 

21 § 

Asunnon ja muun oleskelutilan radonpitoisuuden viitearvot 



 

Asunnon sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä. 

 

Muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä. 

 

Uusien rakennusten suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 200 becquereliä 

kuutiometrissä.  

 

Radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona, joka mitataan tai mittauksen perusteella 

arvioidaan vuoden pituiselta yhtäjaksoiselta ajalta.  

 

 

22 § 

Avaruussäteilystä aiheutuvan annoksen viitearvo 

 

Ilma-aluksen miehistölle avaruussäteilystä aiheutuvan annoksen viitearvo on yksi millisievert vuodessa. 

 

 

23 § 

Muusta luonnonsäteilystä aiheutuvan työperäisen altistuksen viitearvo 

 

Työperäisestä altistuksesta aiheutuvan annoksen viitearvo, kun kyseessä on altistus muulle luonnonsäteilylle kuin 

radonille tai avaruussäteilylle, on yksi millisievert vuodessa. Altistus määritetään efektiivisen annoksen lisäyksenä 

luonnon taustasäteilystä aiheutuvaan annokseen. 

 

 

 

7 luku 

Voimaantulo 

 

24 § 

Voimaantulo 

 

Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    kuuta 2018. 

 

 

 

Liitteet



  

LIITE 1 
 

SÄTEILYTURVALLISUUSASIANTUNTIJAN OSAAMISALAKOHTAISET SÄTEILYSUOJELUKOULUTUKSEN OSAAMISVAATIMUKSET, 

TYÖKOKEMUS JA KELPOISUUS    

 

 

Taulukko 1. Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutuksen osaamistavoitteet. 

OSAAMISTAVOITTEIDEN TASO JA TYÖKOKEMUS 

Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) osaamisalat: 

 säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä,  

 säteilytoiminta teollisuudessa ja tutkimuksessa  

 ydinenergian käyttö 

 

Säteilysuojelukoulutuksen 

osaamistavoitteiden taso 

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa 

erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään 

itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää oman ja 

muiden alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee 

niitä ja uutta tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia myös luovin toteutuksin tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. 

Työskentelee itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja kehittää 

monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. Arvioi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen oppimiseen. Toimii erilaisten ihmisten kanssa 

opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Viestii hyvin suullisesti 

ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. 

Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä. 
 

Työkokemus Terveydenhuolto ja eläinlääketiede:  

Vähintään kahden vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja 

säteilysuojelutehtävistä terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä. 

Teollisuus ja tutkimus:  



Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja 

säteilysuojelutehtävistä teollisuuden ja tutkimuksen aloilta. 

Ydinenergian käyttö:  

Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilysuojelu- tai 

säteilyturvallisuustehtävistä ydinvoimalaitoksilla. 

OSAAMISTAVOITTEET 

1 Tieteellinen perusta, yleistieto säteilystä  

1.1 Ydinfysiikka 

1.2 Säteilyfysiikka 

1.3 Radiokemia 

 Ymmärtää syvällisesti eri säteilylajien ominaisuudet, fysikaaliset syntymekanismit,  

vuorovaikutusilmiöt ja radioaktiivisten aineiden muut ominaisuudet sekä säteilyn käyttöön 

perustuvien sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

 Kykenee toimimaan asiantuntijana uusien sovellusten ja menetelmien käyttöönotossa ja  

uudentyyppistä toimintaa aloitettaessa.   

2 Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät 

2.1 Säteilyn mittaaminen ja mittausmenetelmät 

2.2 Säteilydosimetria 

2.3 Säteilysuojausten suunnittelu 

 Ymmärtää säteilyn mittausmenetelmät ja säteilyaltistuksen kokeelliset ja laskennalliset 

määritysmenetelmät. 

 Osaa määritellä toimintaan sopivat säteilymittarien ominaisuudet  

 Osaa suunnitella säteilyn käyttöpaikkojen säteilysuojaukset. 

3 Säteilysuojelu 

3.1 Säteilybiologia 

3.2 Suureet ja yksiköt 

3.3 Perusperiaatteet  

3.4 Väestön suojelu sisältäen kontaminaation sekä ympäristön altistusreittinä 

3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset  

3.6 Säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt toiminnan harjoittamispaikalla  

3.7 Riskien tunnistaminen ja varautuminen säteilyturvallisuuspoikkeamiin  

3.8 Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa  

3.9 Johtamisjärjestelmä sekä STA:n, STV:n ja LFA:n tehtävät ja yhteistyö 

3.10 Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus  

 Ymmärtää säteilysuojelun keskeiset periaatteet  ja lainsäädännön sekä toiminnan harjoittamispaikalla 

tarvittavat säteilysuojelu- ja turvajärjestelyt  

 Kykenee toimimaan osaamisalansa asiantuntijana, viestimään säteilysuojeluasioista ja opastamaan 

toiminnanharjoittajaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa. 

 Kykenee opastamaan toiminnanharjoittajaa  toiminnasta aiheutuvan altistuksen arvioimisessa, suojelun 



optimoinnissa  sekä ennaltaehkäisevässä suunnittelussa ja riskien kartoituksessa. 

 Osaa neuvoa toiminnanharjoittajaa koulutuksen ja opastuksen järjestämiseksi säteilytoimintaan 

osallistuvalle henkilöstölle säteilyturvalliseen työskentelyyn ja suunnitella tarvittavan säteilysuojelun 

täydennyskoulutuksen.  

4 Säteilytoiminta 

4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely 

4.2 Säteilylähteiden hankintaprosessi, asennus, korjaus ja huolto 

4.3 Säteilylähteiden kauppa, tuonti, vienti, siirrot ja kuljetus 

4.4 Säteilylähteiden kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen 

4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, päästöt, dekontaminointi 

Terveydenhuolto ja 

eläinlääketiede 

(radiologia, hammaslääketiede, 

eläinlääketiede, sädehoito, 

isotooppilääketiede) 

 Tuntee terveydenhuollon ja 

eläinlääketieteen säteilyn 

käyttöön liittyvän toiminnan.  

 Tuntee säteilytoimintaan 

liittyvät vaatimukset. 

 Osaa laatia säteilytoiminnan 

turvallisuusarvion sekä 

säteilyturvallisuutta koskevia 

selvityksiä, raportteja, 

suosituksia ja ohjeita  

 Osaa laatia 

laadunvarmistusohjelmia 

yhteistyössä LFA:n kanssa. 

 Osaa neuvoa koulutuksen 

järjestämiseksi 

säteilyturvalliseen 

työskentelyyn. 

 

 

Teollisuus ja tutkimus 

(avolähteet, umpilähteet, NORM-

lähteet, radon, röntgenlaitteet, 

teollisuusradiografia, 

kiihdyttimet, 

eläinröntgentoiminta) 

 Tuntee teollisuudessa ja 

tutkimuksessa käytettävät 

säteilylähteet ja  näihin 

liittyvän toiminnan, 

eläinröntgentoiminnan sekä 

luonnon säteilylle altistavan 

toiminnan lähteet ja niiden 

käyttäytymisen   

 Tuntee säteilytoimintaan 

liittyvät vaatimukset. 

 Osaa laatia säteilytoiminnan 

turvallisuusarvion  sekä 

säteilyturvallisuutta koskevia 

selvityksiä, raportteja, 

suosituksia ja ohjeita.  

 Osaa laatia toimintaa 

koskevia 

laadunvarmistusohjelmia. 

 Osaa neuvoa koulutuksen 

järjestämiseksi 

säteilyturvalliseen 

työskentelyyn. 
 

Ydinenergian käyttö,  

teollisuuden ja tutkimuksen alalle 

esitetyn lisäksi 

 Tuntee ydinlaitosten 

toimintaperiaatteet, 

erityispiirteet ja pääasialliset 

säteilylähteet. 

 Tuntee ydinlaitoksia koskevat 

säteilyturvallisuusvaatimukset 

ja säädökset.  

 Tuntee ydinlaitosten 

radioaktiiviset päästöt, 

ydinpolttoaineen käsittelyn, 

jätteiden käsittelyn ja 

dekontaminointitoiminnot. 

 



Maantie- ja rautatiekuljetuksissa säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivalla  säteilyturvallisuusasiantuntijalla on oltava vaarallisten aineiden maakuljetusten 

turvallisuusneuvonantajasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (274/2002) tarkoitettu turvallisuusneuvonantajan kelpoisuus.  

 

 

       

LIITE 2  
SÄTEILYTURVALLISUUSVASTAAVAN TOIMINTAKOHTAISET OSAAMISALAT  

 
Säteilyturvallisuusvastaavan toimintakohtaiset osaamisalat terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoiminnassa ovat seuraavat: 

1. Terveydenhuollon röntgentoiminta 

2. Hammasröntgentoiminta 

3. Perusterveydenhuollon tavanomaiset natiiviröntgentutkimukset 

4. Eläinröntgentoiminta 

5. Isotooppilääketiede 

6. Säteilylaitteiden ja –lähteiden asennus, korjaus ja huolto  

7. Säteilyn yleiskäyttö terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä 

 

Säteilyturvallisuusvastaavan toimintakohtaiset osaamisalat teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnassa sekä ydinenergian käytössä ovat seuraavat: 

8. Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä C-tyypin laboratoriotoiminta 

9. Tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta 

10. Avo- ja umpilähteiden käyttö A- ja B-tyypin laboratorioissa 

11. Teollisuusradiografia 

12. Luonnonsäteilylle altistava toiminta 

13. Ydinenergian käyttö 

 

 

 

 

  



 

LIITE 3 
SÄTEILYTURVALLISUUSVASTAAVAN OSAAMISALAKOHTAISET SÄTEILYSUOJELUKOULUTUKSEN OSAAMISVAATIMUKSET, 

TYÖKOKEMUS JA KELPOISUUS    

 

Taulukko 1.1 Säteilyturvallisuusvastaavan osaamisalakohtaiset säteilysuojelukoulutuksen osaamisvaatimukset, työkokemus ja kelpoisuus terveydenhuollon ja 

eläinlääketieteen säteilytoiminnassa. 

OSAAMISALA Terveydenhuollon 

röntgentoiminta; 

Hammasröntgentoiminta; 

Perusterveydenhuollon 

tavanomaiset 

natiiviröntgentutkimukset 

Eläinröntgentoiminta  

 

 

Isotooppilääketiede Säteilylaitteiden ja -

lähteiden asennus, 

korjaus ja huolto 

 

Säteilyn yleiskäyttö 

terveydenhuollossa ja 

eläinlääketieteessä 

(kelpoisuus 

sädehoitotoimintaan sekä 

kaikille muille 

terveydenhuollon ja 

eläinlääketieteen 

osaamisaloille) 

POHJAKOULUTUS  Terveydenhuollon 

röntgentoimintaan radiologi, 

muu säteilyä käyttävä 

erikoislääkäri tai fyysikko, 

 Hammasröntgentoimintaan 

hammaslääkäri, lääkäri, 

röntgenhoitaja tai fyysikko 

 Perusterveydenhuollon 

tavanomaisiin 

natiiviröntgentutkimuksiin 

röntgenhoitaja, lääkäri tai 

fyysikko, 

 Eläinröntgentoimintaan 

eläinlääkäri, röntgenhoitaja tai 

fyysikko  

 Kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen 

erikoislääkäri 

 

 Soveltuva 

korkeakoulututkinto 

 

 

 Sairaalafyysikko 

  OSAAMISEN  TASO  
Terveydenhuollon 

röntgentoimintaan 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen 

ajattelun ja/tai tutkimuksen 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa 

tiedot, joihin liittyy 

teorioiden, keskeisten 

käsitteiden, 

menetelmien ja peri-

aatteiden kriittinen 

Säteilyturvallisuus 

asiantuntijan kelpoisuus 

osaamisalana 

säteilytoiminta 

terveydenhuollossa ja 

eläinlääketieteessä 



käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta tietoa 

kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien toimintaa. 

Kartuttaa oman alansa tietoja 

ja käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii erilaisten 

ihmisten kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja kirjallisesti 

sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

perustana. Ymmärtää oman 

ja muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia 

ongelmia myös luovin 

toteutuksin tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, 

jossa kehitetään uusia 

tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään 

eri alojen tietoja. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia 

lähestymistapoja. Johtaa 

asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman 

alansa tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

ymmärtäminen ja 

arvioiminen. Ymmärtää 

ammatillisten 

tehtäväalueiden ja/tai 

tieteenalojen 

kattavuuden ja rajat. 

Hallitsee edistyneet 

kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden 

hallintaa, kykyä 

soveltaa ja kykyä 

luoviin ratkaisuihin ja 

toteutuksiin, joita 

vaaditaan 

erikoistuneella 

ammatti-, tieteen- tai 

taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien 

ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Työskentelee 

itsenäisesti alan 

asiantuntijatehtävissä 

ja kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia 

ammatillisia toimia tai 

hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman 

osaamisensa arvioinnin 

ja kehittämisen lisäksi 

yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 



kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään ja 

vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

Hammasröntgentoimintaan, 

perusterveydenhuollon 

tavanomaisiin 

naiiviröntgentutkimuksiin ja 

eläinröntgentoimintaan  

Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa tiedot, 

joihin liittyy teorioiden, 

keskeisten käsitteiden, 

menetelmien ja peri-aatteiden 

kriittinen ymmärtäminen ja 

arvioiminen. Ymmärtää 

ammatillisten tehtäväalueiden 

ja/tai tieteenalojen 

kattavuuden ja rajat. Hallitsee 

edistyneet kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden hallintaa, 

kykyä soveltaa ja kykyä 

luoviin ratkaisuihin ja 

toteutuksiin, joita vaaditaan 

erikoistuneella ammatti-, 

tieteen- tai taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Ammattikorkeakoulututkinnot 

Alemmat korkeakoulututkinnot  

Työskentelee itsenäisesti alan 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia ammatillisia 

toimia tai hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

 

alan ulkopuoliselle 

yleisölle äidinkielellään. 

Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 

  

kehityksestä. Valmius 

elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa 

huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan 

että alan ulkopuoliselle 

yleisölle 

äidinkielellään. Viestii 

ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla 

kielellä. 
 



ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman osaamisensa 

arvioinnin ja kehittämisen 

lisäksi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

kehityksestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 
 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

1. Tieteellinen perusta, yleistieto 

säteilystä 
1.1 Ydinfysiikka 

1.2 Säteilyfysiikka 

1.3 Radiokemia 

 

 

 Tuntee osaamisalansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

2. Mittaustekniikka ja 

laskennalliset menetelmät 
2.1 Säteilyn mittaaminen ja 

mittausmenetelmät 

2.2 Säteilydosimetria 

2.3 Säteilysuojausten suunnittelu 

 Tuntee osaamisalaansa liittyvät säteilyaltistuksen  määritysmenetelmät 

 Osaa käyttää ohjeiden mukaan säteilymittareita ja tehdä mittaustulosten perusteella päätelmät tarvittavista toimenpiteistä. 

3. Säteilysuojelu toimintaan  Tuntee säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä työpaikoilla tarvittavat säteilysuojelu- ja 



soveltuvin osin 
3.1 Säteilybiologia 

3.2 Suureet ja yksiköt 

3.3 Perusperiaatteet ja eettiset 

näkökohdat 

3.4 Väestön suojelu sisältäen 

kontaminaation sekä ympäristön 

altistusreittinä 

3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset 

suositukset  

3.6 Säteilyturvallisuus- ja 

turvajärjestelyt säteilyn 

käyttöpaikalla  

3.7 Riskien tunnistaminen ja 

varautuminen 

säteilyturvallisuuspoikkeamiin  

3.8 Toiminta 

säteilyturvallisuuspoikkeamissa  

3.9 Johtamisjärjestelmä sekä yhteistyö 

3.10 Turvallisuuskulttuuri, 

säteilysuojelun täydennyskoulutus 

ja laadunvarmistus 

turvajärjestelyt osaamisalallaan. 

 Kykenee toteuttamaan ja valvomaan osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt mukaan lukien 

työntekijän suojelu. 

 Osaa opastaa oman yksikkönsä henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, uusien menetelmien käyttöönotossa ja 

optimoinnin toteutuksessa. 

 Osaa tunnistaa riskejä käytännön toiminnassa ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä toimia niissä. 

 Tuntee johtamisjärjestelmän ja osaa toimia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

 Edistää omalla toiminnallaan säteilyturvallisuuskulttuuria. 

 Osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. 

 

4. Säteilytoiminta osaamisalalla 
4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, 

säteilylähteiden ominaisuudet ja 

käsittely 

4.2 Säteilylähteiden hankintaprosessi, 

asennus, korjaus ja huolto 

4.3 Säteilylähteiden kauppa, kuljetus ja 

siirrot 

4.4 Säteilylähteiden kirjanpito, 

varastointi ja käytöstä poistaminen 

4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, 

päästöt, dekontaminointi  

 Tuntee säteilylähteet osaamisalallaan.  

 Tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja työpaikan säteilyturvallisuusohjeet osaamisalallaan.   

 

OPINTOJEN LAAJUUS Yhteensä vähintään 2 opintopistettä (kontaktiopetusta vähintään 16 h: teoria 8 h + käytännön harjoittelu 8 h) 

 

TYÖKOKEMUS 4 kk kullakin osaamisalallaan 



Taulukko 1.2 Säteilyturvallisuusvastaavan osaamisalakohtaiset säteilysuojelukoulutuksen osaamisvaatimukset, työkokemus ja kelpoisuus teollisuuden ja  

tutkimuksen säteilytoiminnassa. 

OSAAMISALA Umpilähteet ja 

röntgenlaitteet (muu kuin 

teollisuusradiografia  ja 

tutkimus- ja 

isotooppituotantokiihdytintoi

minta) sekä C-tyypin 

laboratoriotoiminta 

avolähteillä    

 

 

Tutkimus- ja 

isotooppituotanto- 

kiihdyttimet 

Avo- ja 

umpilähteiden käyttö 

A- ja B-tyypin 

laboratorioissa 

Teollisuusradiografia 

POHJAKOULUTUS  soveltuva koulutus  ylempi korkeakoulututkinto 

soveltuvalta alalta 

 

 ylempi 

korkeakoulututkinto 

soveltuvalta alalta 

 soveltuva koulutus 

  OSAAMISEN TASO  Hallitsee oman työ- tai 

opintoalansa 

tietoperustan, periaatteet, 

prosessit ja yleiset 

käsitteet sekä tietyt 

kognitiiviset ja käytännön 

taidot, joita vaaditaan 

tehtävien suorittamiseen 

ja ongelmien 

ratkaisemiseen. Valitsee 

ja soveltaa 

perusmenetelmiä, -

työkaluja, -materiaaleja ja 

-informaatiota. Mukauttaa 

toimintansa olosuhteisiin 

ja toimintaympäristöön 

ratkaistessaan ongelmia. 

 

Vastaa omien tehtäviensä 

loppuun suorittamisesta ja 

toimii turvallisesti työ- tai 

opiskeluyhteisössä. 

Valmiudet toimia 

tehtävissään 

 

 Säteilyturvallisuus 

asiantuntijan kelpoisuus 

osaamisalana säteilytoiminta 

teollisuudessa ja 

tutkimuksessa 

Hallitsee laaja-alaiset 

ja pitkälle 

erikoistuneet oman 

alansa 

erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, 

joita käytetään 

itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen 

perustana. Ymmärtää 

oman ja muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja 

uutta tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia 

ongelmia myös luovin 

toteutuksin tutkimus- 

ja/tai 

innovaatiotoiminnassa

, jossa kehitetään 

uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä 

sovelletaan ja 

yhdistetään eri alojen 

Hallitsee oman työ- tai 

opintoalansa tietoperustan 

laajoissa asiayhteyksissä 

sekä tietyt kognitiiviset ja 

käytännön taidot sekä 

ilmaisukyvyn ja hyödyntää 

näitä tietoja ja taitoja 

ratkaistaessa oman alan 

erityisongelmia ja 

suorittaessaan alan tehtäviä. 

Työskentelee itsenäisesti 

yleensä ennustettavissa, 

mutta mahdollisesti 

muuttuvissa 

toimintaympäristöissä.Vasta

a omien tehtäviensä loppuun 

suorittamisesta sekä toimii 

turvallisesti ja vastuullisesti 

työyhteisössä. Toimii 

taloudellisesti, tuloksellisesti 

ja suunnitelmallisesti sekä 

järjestelee työnsä 

huomioiden muut toimijat. 

Kykenee valvomaan muiden 

suorittamia rutiinitehtäviä. 

Valmiudet toimia 



aloitteellisesti ja 

vastuullisesti. Ymmärtää 

työelämän ja 

yritystoiminnan 

merkityksen yksilölle ja 

yhteiskunnalle. Arvioi 

omaa osaamistaan sekä 

työhön tai opiskeluun 

liittyviä toimia, taitoja ja 

valintoja. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Osaa toimia tutussa 

opiskelu- ja työyhteisössä. 

Viestii monimuotoisesti ja 

vuorovaikutteisesti eri 

tilanteissa ja tuottaa 

monipuolisia tekstejä 

äidinkielellään. Valmius 

vuorovaikutukseen 

toisella kotimaisella ja 

ainakin yhdellä vieraalla 

kielellä myös 

kansainvälisesti.  
 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan 

vaativissa 

asiantuntijatehtävissä 

ja kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää 

monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja 

uusia strategisia 

lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai 

ihmisiä. Arvioi 

yksittäisten 

henkilöiden ja 

ryhmien toimintaa. 

Kartuttaa oman alansa 

tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa 

huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan 

että alan 

ulkopuoliselle 

yleisölle 

äidinkielellään. Viestii 

ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

yrittäjämäisesti toisen 

palveluksessa tai alan 

itsenäisenä yrittäjänä. Arvioi 

omaa osaamistaan ja 

tehtäväaluettaan ja parantaa 

työhön tai opintoihin 

liittyviä toimia. Kehittää 

itseään ja työtään. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

eettisten periaatteiden 

mukaisesti. Viestii 

monimuotoisesti ja 

vuorovaikutteisesti eri 

tilanteissa ja tuottaa 

monipuolisia, myös alaan 

liittyviä, tekstejä 

äidinkielellään. Viestii 

toisella kotimaisella kielellä 

ja on vuorovaikutuksessa 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä 

myös kansainvälisesti. 



kielellä sekä kykenee 

vaativaan 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan 

ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

1. Tieteellinen perusta, yleistieto 

säteilystä 
1.4 Ydinfysiikka 

1.5 Säteilyfysiikka 

1.6 Radiokemia 

 

 

 Tuntee osaamisalansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

2. Mittaustekniikka ja 

laskennalliset menetelmät 
2.1 Säteilyn mittaaminen ja 

mittausmenetelmät 

2.2 Säteilydosimetria 

2.3 Säteilysuojausten suunnittelu 

 Tuntee osaamisalaansa liittyvät säteilyaltistuksen  määritysmenetelmät 

 Osaa käyttää ohjeiden mukaan säteilymittareita ja tehdä mittaustulosten perusteella päätelmät tarvittavista toimenpiteistä. 

3. Säteilysuojelu toimintaan 

soveltuvin osin 
3.1 Säteilybiologia 

3.2 Suureet ja yksiköt 

3.3 Perusperiaatteet ja eettiset 

näkökohdat 

3.4 Väestön suojelu sisältäen 

kontaminaation sekä ympäristön 

altistusreittinä 

3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset 

suositukset  

3.6 Säteilyturvallisuus- ja 

turvajärjestelyt säteilyn 

käyttöpaikalla  

3.7 Riskien tunnistaminen ja 

varautuminen 

säteilyturvallisuuspoikkeamiin  

3.8 Toiminta 

 Tuntee säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä työpaikoilla tarvittavat säteilysuojelu- ja 

turvajärjestelyt osaamisalallaan. 

 Kykenee toteuttamaan ja valvomaan osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt mukaan lukien 

työntekijän suojelu. 

 Osaa opastaa oman yksikkönsä henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, uusien menetelmien käyttöönotossa ja 

optimoinnin toteutuksessa. 

 Osaa tunnistaa riskejä käytännön toiminnassa ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä toimia niissä. 

 Tuntee johtamisjärjestelmän ja osaa toimia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

 Edistää omalla toiminnallaan säteilyturvallisuuskulttuuria. 

 Osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. 

 



säteilyturvallisuuspoikkeamissa  

3.9 Johtamisjärjestelmä sekä yhteistyö 

STA:n kanssa 

3.10 Turvallisuuskulttuuri, 

säteilysuojelun täydennyskoulutus 

ja laadunvarmistus 

4. Säteilytoiminta osaamisalalla 
4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, 

säteilylähteiden ominaisuudet ja 

käsittely 

4.2 Hankintaprosessi, asennus, korjaus 

ja huolto 

4.3 Kauppa, kuljetus ja siirrot 

4.4 Kirjanpito, varastointi ja käytöstä 

poistaminen 

4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, 

päästöt, dekontaminointi  

 

 Tuntee säteilylähteet osaamisalallaan.  

 Tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja työpaikan säteilyturvallisuusohjeet osaamisalallaan.   

 

OPINTOJEN LAAJUUS Osiot 1-4 yhteensä vähintään 2 opintopistettä (kontaktiopetusta vähintään 16 h: teoria 8 h + käytännön harjoittelu 8 h) 

 

TYÖKOKEMUS 4 kk  6 kk 6 kk 6 kk 

 

  



Taulukko 1.3 Säteilyturvallisuusvastaavan osaamisalakohtaiset säteilysuojelukoulutuksen osaamisvaatimukset, työkokemus ja kelpoisuus luonnonsäteilylle 

altistavassa toiminnassa ja ydinenergian käytössä. 

OSAAMISALA Luonnonsäteilylle altistava 

toiminta  
 

Ydinenergian käyttö  
 

POHJAKOULUTUS  soveltuva koulutus   ylempi korkeakoulututkinto 

soveltuvalta alalta 

  

  OPPIMISEN TASO  
Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta tietoa 

kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta tietoa 

kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

  



tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien toimintaa. 

Kartuttaa oman alansa tietoja 

ja käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii erilaisten 

ihmisten kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja kirjallisesti 

sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään ja 

vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien toimintaa. 

Kartuttaa oman alansa tietoja 

ja käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii erilaisten 

ihmisten kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja kirjallisesti 

sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään ja 

vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

1. Tieteellinen perusta, yleistieto 

säteilystä 
1.7 Ydinfysiikka 

1.8 Säteilyfysiikka 

 

 

 Tuntee osaamisalansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 



1.9 Radiokemia 

2. Mittaustekniikka ja 

laskennalliset menetelmät 
2.1 Säteilyn mittaaminen ja 

mittausmenetelmät 

2.2 Säteilydosimetria 

2.3 Säteilysuojausten suunnittelu 

 Tuntee osaamisalaansa liittyvät säteilyaltistuksen  määritysmenetelmät 

 Osaa käyttää ohjeiden mukaan säteilymittareita ja tehdä mittaustulosten perusteella päätelmät tarvittavista toimenpiteistä. 

3. Säteilysuojelu toimintaan 

soveltuvin osin 
3.1 Säteilybiologia 

3.2 Suureet ja yksiköt 

3.3 Perusperiaatteet ja eettiset 

näkökohdat 

3.4 Väestön suojelu sisältäen 

kontaminaation sekä ympäristön 

altistusreittinä 

3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset 

suositukset  

3.6 Säteilyturvallisuus- ja 

turvajärjestelyt säteilyn 

käyttöpaikalla  

3.7 Riskien tunnistaminen ja 

varautuminen 

säteilyturvallisuuspoikkeamiin  

3.8 Toiminta 

säteilyturvallisuuspoikkeamissa  

3.9 Johtamisjärjestelmä sekä yhteistyö 

STA:n kanssa 

3.10 Turvallisuuskulttuuri, 

säteilysuojelun täydennyskoulutus 

ja laadunvarmistus 

 Tuntee säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä työpaikoilla tarvittavat säteilysuojelu- ja 

turvajärjestelyt osaamisalallaan. 

 Kykenee toteuttamaan ja valvomaan osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt mukaan lukien 

työntekijän suojelu. 

 Osaa opastaa oman yksikkönsä henkilökuntaa säteilyn turvallisessa käytössä, uusien menetelmien käyttöönotossa ja 

optimoinnin toteutuksessa. 

 Osaa tunnistaa riskejä käytännön toiminnassa ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin sekä toimia niissä. 

 Tuntee johtamisjärjestelmän ja osaa toimia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

 Edistää omalla toiminnallaan säteilyturvallisuuskulttuuria. 

 Osaa varmistaa täydennyskoulutuksen ja laadunvarmistuksen toteutumisen. 

 

4. Säteilyn käyttö osaamisalalla 
4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, 

säteilylähteiden ominaisuudet ja 

käsittely 

4.2 Hankintaprosessi, asennus, korjaus 

ja huolto 

4.3 Kauppa, kuljetus ja siirrot 

4.4 Kirjanpito, varastointi ja käytöstä 

 Tuntee säteilylähteet osaamisalallaan.  

 Tuntee säteilytoimintaan liittyvät vaatimukset ja työpaikan säteilyturvallisuusohjeet osaamisalallaan.   

 



poistaminen 

4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, 

päästöt, dekontaminointi  

 

OPINTOJEN LAAJUUS Osiot 1-4 yhteensä vähintään 2 opintopistettä (kontaktiopetusta vähintään 16 h: teoria 8 h + käytännön harjoittelu 8 h) 

 

TYÖKOKEMUS 6 kk Kolme vuotta, josta vähintään 

yksi vuosi 

säteilysuojelutehtävissä 

ydinvoimalaitoksilla. 

  

 

Maantie- ja rautatiekuljetuksissa säteilyturvallisuusvastaavana voi toimia vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa (274/2002) tarkoitettu henkilö.  

 

  



LIITE 4 
SÄTEILYN LÄÄKETIETEELLISEEN KÄYTTÖÖN OSALLISTUVAN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN SOVELTUVA 

KELPOISUUS JA SÄTEILYSUOJELUOSAAMINEN    

 

Taulukko 1.1 Lääketieteen lisensiaatin, rajatun oikeuden lähettää röntgentutkimukseen omaavan sairaanhoitajan ja suuhygienistin, radiologin ja muun 

toimenpideradiologiaa tekevän erikoislääkärin, hammasradiologin, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärin sekä syöpätautien ja 

sädehoidon erikoislääkärin säteilysuojelukoulutus
1)

. 

AMMATTINIMIKE Lääketieteen lisensiaatti 

ja rajatun oikeuden 

lähettää 

röntgentutkimukseen 

omaava sairaanhoitaja 

ja suuhygienisti
2) 

 

 

Radiologi ja muu 

toimenpideradiologiaa 

tekevä erikoislääkäri, 

hammasradiologi
3)

 

Kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen 

erikoislääkäri
4)

 

Syöpätautien 

erikoislääkäri
5)

 

  OSAAMISEN TASO  Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa 

tiedot, joihin liittyy 

teorioiden, keskeisten 

käsitteiden, 

menetelmien ja peri-

aatteiden kriittinen 

ymmärtäminen ja 

arvioiminen. Ymmärtää 

ammatillisten 

tehtäväalueiden ja/tai 

tieteenalojen 

kattavuuden ja rajat. 

Hallitsee edistyneet 

kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden 

hallintaa, kykyä 

soveltaa ja kykyä 

luoviin ratkaisuihin ja 

toteutuksiin, joita 

vaaditaan 

erikoistuneella 

ammatti-, tieteen- tai 

taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen 

ajattelun ja/tai tutkimuksen 

perustana. Ymmärtää oman 

ja muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia 

ongelmia myös luovin 

toteutuksin tutkimus- 

ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, 

jossa kehitetään uusia 

tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään 

eri alojen tietoja. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen 

ajattelun ja/tai tutkimuksen 

perustana. Ymmärtää oman 

ja muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, 

jossa kehitetään uusia 

tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään 

eri alojen tietoja. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 



ennakoimattomien 

ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Työskentelee 

itsenäisesti alan 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia 

ammatillisia toimia tai 

hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman 

osaamisensa arvioinnin 

ja kehittämisen lisäksi 

yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien 

kehityksestä. Valmius 

elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa 

huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan 

että alan ulkopuoliselle 

yleisölle 

äidinkielellään. Viestii 

ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia 

lähestymistapoja. Johtaa 

asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa 

oman alansa tietoja ja 

käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten kanssa 

opiskelu- ja työyhteisössä 

sekä muissa ryhmissä ja 

verkostoissa huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii hyvin 

suullisesti ja kirjallisesti 

sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja 

on vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

vaativaan kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 

 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman 

alansa tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

 

yrittäjänä. Johtaa ja kehittää 

monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman 

alansa tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 

 



kielellä sekä kykenee 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla 

kielellä. 
 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

A. Säteilyfysiikka ja 

säteilybiologia 

 

 

Hallitsee 

lääketieteellisen fysiikan 

ja säteilybiologian ja 

osaa soveltaa tietoja 

pystyäkseen viestimään 

yleisellä tasolla 

lääketieteellisestä 

altistuksesta, 

työperäisestä 

altistuksesta ja väestön 

altistuksesta sekä osaa 

tulkita säteilyriskejä. 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

fysiikan ja säteilybiologian 

ja osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan 

pystyäkseen viestimään 

säteilyaltistuksen laadusta 

ja suuruudesta omalla 

alallaan sekä osaa tulkita 

säteilyriskejä. Osaa 

perustella lähetteen 

antajalle ja potilaalle 

lääketieteellisestä 

altistuksesta aiheutuvan 

säteilyriskin. Osaa ottaa 

huomioon kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät laitevalinnassa ja 

kuvantamisohjelmien 

optimoinnissa sekä 

kuvantamismenetelmän 

valinnassa yksittäiselle  

potilaalle.  

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

fysiikan ja säteilybiologian ja 

osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan 

pystyäkseen viestimään 

säteilyaltistuksen laadusta ja 

suuruudesta omalla alallaan 

sekä osaa tulkita säteilyriskejä. 

Osaa perustella lähetteen 

antajalle ja potilaalle 

lääketieteellisestä altistuksesta 

aiheutuvan säteilyriskin. Osaa 

ottaa huomioon kuvanlaatuun 

ja säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät radioaktiivisen lääkkeen 

ja laitteen valinnassa ja 

kuvantamisohjelmien 

optimoinnissa sekä 

kuvantamismenetelmän 

valinnassa yksittäiselle  

potilaalle. 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

fysiikan ja säteilybiologian ja 

osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan 

pystyäkseen viestimään 

säteilyaltistuksen laadusta ja 

suuruudesta omalla alallaan 

sekä osaa tulkita 

säteilyriskejä. Osaa perustella 

lähetteen antajalle ja potilaalle 

lääketieteellisestä altistuksesta 

aiheutuvan säteilyriskin. Osaa 

ottaa huomioon kuvanlaatuun 

ja säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät sädehoito- ja 

kuvantamislaitteen valinnassa 

sekä isotooppihoitoon 

käytettävän radioaktiivisen 

lääkkeen valinnassa sekä 

hoitomenetelmän valinnassa 

yksittäiselle  potilaalle. 

B. Säteilysuojelu 

lääketieteellisessä altistuksessa 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet 

ja osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteissa, 

erityisesti ottaen 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteissa, erityisesti 

ottaen huomioon lapsen, 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteissa, erityisesti 

ottaen huomioon lapsen, 

nuoren, sikiön ja oireettoman 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteissa, erityisesti 

ottaen huomioon lapsen, 



huomioon lapsen, 

nuoren, sikiön ja 

oireettoman henkilön 

säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

nuoren, sikiön ja 

oireettoman henkilön 

säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

Osaa antaa ohjeet potilaan 

seurantaa varten erittäin 

suuren säteilyaltistuksen 

mahdollisesti aiheuttamien 

haittojen varalta. 

 

henkilön säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

Osaa antaa ohjeet 

radioaktiivista lääkettä 

saaneelle potilaalle ja hänen 

kanssaan läheisesti tekemisissä 

oleville väestön henkilöille 

väestön säteilysuojelun 

optimoimiseksi. 

 

nuoren, sikiön ja oireettoman 

henkilön säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

Osaa antaa ohjeet potilaalle 

säteilystä mahdollisesti 

sivuvaikutuksena  aiheutuvien 

haittojen varalta. 

Osaa antaa ohjeet 

radioaktiivista lääkettä 

saaneelle potilaalle ja hänen 

kanssaan läheisesti 

tekemisissä oleville väestön 

henkilöille väestön 

säteilysuojelun 

optimoimiseksi. 

 

C. Työntekijän säteilysuojelu Osaa suojautua työssään 

säteilyltä annettujen 

ohjeiden mukaisesti. 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

 



Taulukko 1.2 Hammaslääketieteen lisensiaatin, muun säteilyä käyttävän lääkärin, sairaalafyysikon ja röntgenhoitajan säteilysuojelukoulutus
1)

. 

AMMATTINIMIKE Hammaslääketieteen 

lisensiaatti
6)

  
 

Muu säteilyä käyttävä 

lääkäri
7)

 

Sairaalafyysikko
8)

 Röntgenhoitaja
9)

 

OSAAMISEN TASO Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet 

oman alansa 

erityisosaamista vastaavat 

käsitteet, menetelmät ja 

tiedot, joita käytetään 

itsenäisen ajattelun ja/tai 

tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja 

muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia 

ongelmia myös luovin 

toteutuksin tutkimus- 

ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, 

jossa kehitetään uusia 

tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään 

eri alojen tietoja. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia 

lähestymistapoja. Johtaa 

asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman 

alansa tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

Hallitsee laajat 

kokonaisuudet ja 

asiayhteydet. Hallitsee 

edistyneimmät ja/tai 

erikoistuneimmat sekä 

syvällisimmät tiedot, taidot 

ja/tai teoriat, jotka 

sijoittuvat oman alan 

edistyneimmälle ja /tai 

erikoistuneimmalle tasolle 

ja alojen väliselle 

rajapinnalle. Soveltaa asioita 

luovasti. Luo uutta tietoa 

hyvää tieteellistä käytäntöä 

noudattaen. Tekee itsenäistä 

ja luotettavaa tieteellistä tai 

taiteellista ja ammatillista 

tutkimustyötä. Kehittää 

ammatillisia tehtäväalueita 

ja/tai tieteen- tai taiteenalaa. 

Kehittää ja soveltaa uusia 

ideoita, teorioita, 

lähestymistapoja tai 

prosesseja vaativimmissa 

toimintaympäristöissä.Työs

kentelee itsenäisesti alan 

vaativimmissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa asioita 

ja/tai ihmisiä. Tekee 

sellaisia synteesejä ja 

kriittisiä arviointeja, joita 

vaaditaan monimutkaisten 

ongelmien ratkaisemiseen 

Yliopistojen ja Maanpuolustuskorkeakoulun tieteelliset ja taiteelliset 

jatkotutkinnot (lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin 

tutkinnot)Yleisesikuntaupseerin tutkinto Erikoiseläinlääkärin 

tutkintoErikoislääkärikoulutusErikoishammaslääkärikoulutus 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa 

tiedot, joihin liittyy 

teorioiden, keskeisten 

käsitteiden, 

menetelmien ja peri-

aatteiden kriittinen 

ymmärtäminen ja 

arvioiminen. Ymmärtää 

ammatillisten 

tehtäväalueiden ja/tai 

tieteenalojen 

kattavuuden ja rajat. 

Hallitsee edistyneet 

kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden 

hallintaa, kykyä 

soveltaa ja kykyä 

luoviin ratkaisuihin ja 

toteutuksiin, joita 

vaaditaan 

erikoistuneella 

ammatti-, tieteen- tai 

taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien 

ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Työskentelee 

itsenäisesti alan 

asiantuntijatehtävissä 

ja kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia 



toimintaa. Kartuttaa 

oman alansa tietoja ja 

käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten kanssa 

opiskelu- ja työyhteisössä 

sekä muissa ryhmissä ja 

verkostoissa huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii hyvin 

suullisesti ja kirjallisesti 

sekä alan että alan 

ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja 

on vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

vaativaan kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 

 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa. 

Laajentaa ja uudelleen 

määrittää tietoja tai 

ammattikäytäntöjä.Kartuttaa 

oman alansa tietoja ja/tai 

vastaa muiden 

kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten kanssa 

opiskelu- ja työyhteisössä 

sekä muissa ryhmissä ja 

verkostoissa huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii hyvin 

suullisesti ja kirjallisesti 

sekä tiedeyhteisölle että 

yleisölle oman tutkimusalan 

ja koko tieteenalan ja/tai 

ammattialan kysymyksistä 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 

 

 

ammatillisia toimia tai 

hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman 

osaamisensa arvioinnin 

ja kehittämisen lisäksi 

yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

kehityksestä. Valmius 

elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa 

huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan 

että alan ulkopuoliselle 

yleisölle 

äidinkielellään. Viestii 

ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla 

kielellä. 
 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

A. Säteilyfysiikka ja 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 



säteilybiologia fysiikan ja säteilybiologian 

ja osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan   

pystyäkseen viestimään 

säteilyaltistuksen laadusta 

ja suuruudesta omalla 

alallaan sekä osaa tulkita 

säteilyriskejä. 

Osaa perustella lähetteen 

antajalle ja potilaalle 

lääketieteellisestä 

altistuksesta aiheutuvan 

säteilyriskin. Osaa ottaa 

huomioon kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät laitevalinnassa ja 

kuvantamisohjelmien 

optimoinnissa sekä 

kuvantamismenetelmän 

valinnassa yksittäiselle  

potilaalle. 

fysiikan ja säteilybiologian ja 

osaa soveltamaan tietoja 

työskentelyalallaan 

pystyäkseen viestimään 

säteilyaltistuksen laadusta ja 

suuruudesta omalla alallaan 

sekä osaa tulkita säteilyriskejä. 

Osaa perustella lähetteen 

antajalle ja potilaalle 

lääketieteellisestä altistuksesta 

aiheutuvan säteilyriskin. Osaa 

ottaa huomioon kuvanlaatuun 

ja säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät laitevalinnassa ja 

kuvantamisohjelmien 

optimoinnissa sekä 

kuvantamismenetelmän 

valinnassa yksittäiselle  

potilaalle. 

fysiikan ja säteilybiologian ja 

osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan   

pystyäkseen ohjaamaan 

muita säteilyaltistuksen 

laadusta ja suuruudesta 

päivittäisessä työssä. Osaa 

arvioida ja tulkita 

säteilyriskejä. 

Osaa opastaa laitteiden ja 

ohjelmistojen valinnassa 

ottaen huomioon 

kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät.  

fysiikan ja 

säteilybiologian ja osaa 

soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan ja  

pystyy viestimään 

tärkeimmistä 

lääketieteelliseen 

altistukseen, 

työntekijöiden 

altistukseen ja väestön 

altistukseen vaikuttavista 

tekijöistä. Osaa viestiä 

säteilyaltistuksen 

laadusta ja suuruudesta 

päivittäisessä työssä sekä 

tulkita säteilyriskejä. 

Osaa ottaa huomioon 

kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen 

liittyvät tekijät 

yksittäisen potilaan 

kuvantamisessa ja 

hoidossa. 

B. Säteilysuojelu 

lääketieteellisessä altistuksessa 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteisiin, 

erityisesti ottaen huomioon 

lapsen, nuoren, sikiön ja 

oireettoman henkilön 

säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteisiin, erityisesti 

ottaen huomioon lapsen, 

nuoren, sikiön ja oireettoman 

henkilön säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

 

Osaa arvioida ja kehittää 

työskentelyalalle soveltuvia 

säteilysuojelumenettelyjä 

lääketieteellisen altistuksen 

optimoimiseksi sekä säteilyn 

lääketieteellisestä käytöstä 

aiheutuvan väestön ja 

työperäisen altistuksen 

optimoimiseksi. 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet 

ja osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteisiin, 

erityisesti ottaen 

huomioon lapsen, 

nuoren, sikiön ja 

oireettoman henkilön 

säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

 

C. Työntekijän säteilysuojelu Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Osaa optimoida säteilyn 

lääketieteellisestä käytöstä 

aiheutuvaa työperäistä 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 



altistusta yhteistyössä 

säteilyturvallisuusasiantuntija

n kanssa.  

 

  



Taulukko 1.3. Muun säteilyä käyttävän terveydenhuollon ammattihenkilön, säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin, muun säteilylle altistavaa työtä tekevän 

terveydenhuollon ammattihenkilön ja eläinlääketieteen lisensiaatin säteilysuojelukoulutus
1)

. 

AMMATTINIMIKE Muu säteilyä käyttävä 

terveydenhuollon 

ammattihenkilö (esim. 

isotooppiyksikön hoitaja 

tai leikkaussalin säteilyä 

käyttävä hoitaja, 

suuhygienisti, 

hammashoitaja)
 10)

 

 

 

Säteilyyn perehtynyt 

työterveyslääkäri  

Muu säteilylle altistavaa 

työtä tekevä 

terveydenhuollon 

ammattihenkilö ja 

eläintenhoitaja (esim. 

kiinnipitäjä, 

leikkaussalityöntekijä, joka 

ei käytä säteilyä) 
11)

 

 

Eläinlääketieteen 

lisensiaatti 

 

 

 

OSAAMISEN TASO Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa 

tiedot, joihin liittyy 

teorioiden, keskeisten 

käsitteiden, menetelmien 

ja peri-aatteiden 

kriittinen ymmärtäminen 

ja arvioiminen. 

Ymmärtää ammatillisten 

tehtäväalueiden ja/tai 

tieteenalojen kattavuuden 

ja rajat. Hallitsee 

edistyneet kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden 

hallintaa, kykyä soveltaa 

ja kykyä luoviin 

ratkaisuihin ja 

toteutuksiin, joita 

vaaditaan erikoistuneella 

ammatti-, tieteen- tai 

taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien 

ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

pitkälle erikoistuneet oman 

alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, joita 

käytetään itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen perustana. 

Ymmärtää oman ja muiden 

alojen rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta 

tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia ongelmia 

myös luovin toteutuksin 

tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja 

menettelyjä sekä sovelletaan 

ja yhdistetään eri alojen 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä 

tai toimii yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja uusia 

strategisia lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai ihmisiä. 

Arvioi yksittäisten 

Hallitsee laaja-alaiset ja 

edistyneet oman alansa 

tiedot, joihin liittyy 

teorioiden, keskeisten 

käsitteiden, menetelmien 

ja peri-aatteiden kriittinen 

ymmärtäminen ja 

arvioiminen. Ymmärtää 

ammatillisten 

tehtäväalueiden ja/tai 

tieteenalojen kattavuuden 

ja rajat. Hallitsee 

edistyneet kognitiiviset ja 

käytännön taidot, jotka 

osoittavat asioiden 

hallintaa, kykyä soveltaa ja 

kykyä luoviin ratkaisuihin 

ja toteutuksiin, joita 

vaaditaan erikoistuneella 

ammatti-, tieteen- tai 

taiteenalalla 

monimutkaisten tai 

ennakoimattomien 

ongelmien ratkaisemiseksi. 

Työskentelee itsenäisesti 

alan asiantuntijatehtävissä 

ja kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

Hallitsee laaja-alaiset 

ja pitkälle erikoistuneet 

oman alansa 

erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, 

menetelmät ja tiedot, 

joita käytetään 

itsenäisen ajattelun 

ja/tai tutkimuksen 

perustana. Ymmärtää 

oman ja muiden alojen 

rajapintojen tietoihin 

liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja 

uutta tietoa kriittisesti. 

Ratkaisee vaativia 

ongelmia myös luovin 

toteutuksin tutkimus- 

ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, 

jossa kehitetään uusia 

tietoja ja menettelyjä 

sekä sovelletaan ja 

yhdistetään eri alojen 

tietoja. Työskentelee 

itsenäisesti alan 

vaativissa 

asiantuntijatehtävissä 

ja kansainvälisessä 



asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia 

ammatillisia toimia tai 

hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman 

osaamisensa arvioinnin 

ja kehittämisen lisäksi 

yksittäisten henkilöiden 

ja ryhmien kehityksestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle 

yleisölle äidinkielellään. 

Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä. 
 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa oman 

alansa tietoja ja käytäntöjä 

ja/tai vastaa muiden 

kehittymisestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset ja 

eettiset näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään. Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä sekä 

kykenee vaativaan 

kansainväliseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 

 

yrittäjänä. Johtaa 

monimutkaisia 

ammatillisia toimia tai 

hankkeita. Kykenee 

päätöksentekoon 

ennakoimattomissa 

toimintaympäristöissä. 

Vastaa oman osaamisensa 

arvioinnin ja kehittämisen 

lisäksi yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

kehityksestä. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Toimii erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä muissa 

ryhmissä ja verkostoissa 

huomioiden yhteisölliset 

ja eettiset näkökulmat. 

Viestii hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että 

alan ulkopuoliselle 

yleisölle äidinkielellään. 

Viestii ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen omalla 

alallaan ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä. 
 

yhteistyössä tai toimii 

yrittäjänä. Johtaa ja 

kehittää 

monimutkaisia, 

ennakoimattomia ja 

uusia strategisia 

lähestymistapoja. 

Johtaa asioita ja/tai 

ihmisiä. Arvioi 

yksittäisten 

henkilöiden ja ryhmien 

toimintaa. Kartuttaa 

oman alansa tietoja ja 

käytäntöjä ja/tai vastaa 

muiden kehittymisestä. 

Valmius elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa 

huomioiden 

yhteisölliset ja eettiset 

näkökulmat. Viestii 

hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan 

että alan ulkopuoliselle 

yleisölle 

äidinkielellään. Viestii 

ja on 

vuorovaikutuksessa 

toisella kotimaisella 

kielellä sekä kykenee 

vaativaan 

kansainväliseen 

viestintään ja 

vuorovaikutukseen 

omalla alallaan ainakin 

yhdellä vieraalla 



kielellä. 

 

OSAAMISTAVOITTEET 

 

A. Säteilyfysiikka ja 

säteilybiologia 

 

 

Hallitsee lääketieteellisen 

fysiikan ja säteilybiologian 

ja osaa soveltaa tietoja 

työskentelyalallaan ja  

pystyy viestimään 

tärkeimmistä 

lääketieteelliseen 

altistukseen, työntekijöiden 

altistukseen ja väestön 

altistukseen vaikuttavista 

sekä osaa tulkita 

säteilyriskejä. Osaa viestiä 

säteilyaltistuksen laadusta 

ja suuruudesta 

päivittäisessä työssä sekä 

tulkita säteilyriskejä. Osaa 

ottaa huomioon 

kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen liittyvät 

tekijät yksittäisen potilaan 

kuvantamisessa ja hoidossa. 

 

 

Osaa viestiä säteilyaltistuksen 

laadusta ja suuruudesta  sekä 

tulkita säteilyriskejä. Osaa 

valita tarpeen mukaan 

menettelyt säteilyn biologisten 

vaikutusten selvittämiseksi 

sekä tulkita vaikutuksia ja 

päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

 

 

Osaa viestiä yleisellä tasolla 

lääketieteellisestä 

altistuksesta, työperäisestä 

altistuksesta ja väestön 

altistuksesta sekä tulkita 

säteilyriskejä. Osaa viestiä 

säteilyaltistuksen laadusta ja 

suuruudesta päivittäisessä 

työssä sekä tulkita 

säteilyriskejä.  

 

 

Osaa viestiä 

säteilyaltistuksen 

laadusta ja suuruudesta 

omalla alallaan sekä 

tulkita säteilyriskejä. 

Osaa ottaa huomioon 

kuvanlaatuun ja 

säteilyaltistukseen 

liittyvät tekijät 

yksittäisen eläimen 

kuvantamisessa ja 

hoidossa. Ymmärtää 

yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet 

ja osaa soveltaa niitä 

käytännössä 

B. Säteilysuojelu 

lääketieteellisessä altistuksesa 

ja eläinlääketieteessä 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

soveltaa niitä käytännössä 

potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi eri 

altistustilanteisiin, 

erityisesti ottaen huomioon 

lapsen, nuoren, sikiön ja 

oireettoman henkilön 

säteilysuojelun 

erityispiirteet. 

 

 Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet ja 

osaa soveltaa niitä 

käytännössä. 

Ymmärtää yleiset 

säteilysuojeluperiaatteet 

ja osaa soveltaa niitä 

käytännössä. Osaa 

huolehtia 

eläintenhoitajien ja 

eläinten kiinnipitäjien 

säteilysuojelusta. 

C. Työntekijöiden säteilysuojelu Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Ymmärtää mahdolliset 

altistusreitit eri tyyppisissä 

säteilytoiminnoissa. Osaa 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 

Osaa käyttää työntekijän 

suojelun optimointiin 

tarkoitettuja menettelyjä. 



arvioida työntekijän 

kelpoisuutta A-luokan 

säteilytyöntekijäksi. Osaa 

tarvittaessa varmistua 

työntekijän suojelun 

optimoinnista yhteistyössä 

säteilyturvallisuusasiantuntijan 

ja säteilyturvallisuusvastaavan 

kanssa. 

Tarkempia tietoja osaamistavoitteista on annettu Euroopan komission julkaisussa Säteilysuojelu No 175 Ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

säteilysuojelukoulutukseen Euroopan Unionissa ( Radiation Protection No 175 Guidelines on Radiation Protection Education and Training of Medical 

Professionals in the European Union)
 1)

 taulukossa 2.2.,  
2)

 taulukossa 3.1.,  
3)

 taulukoissa 4.1.1, 4.2.1 ja 4.3.1., 
4)

 taulukossa 4.4.1., 
5)

 taulukossa 4.5.1.,  
6)

 

taulukossa 5.1.,  
7)

 taulukossa 4.3.2., 
8)

 taulukossa 7.1.,  
9)

 taulukossa 6.1, 6.1.1, 6.1.2 ja 6.1.3., 
10)

 taulukoissa 4.3.2, 5.1, 6.1, 6.1.1 ja 6.1.2.  ja 
11)

 taulukossa 8.1.  

 



LIITE 5  

SÄTEILYTOIMINTAAN OSALLISTUVAN TYÖNTEKIJÄN TÄYDENNYSKOULUTUS 

Täydennyskoulutuksessa on painotettava kussakin tehtävässä tarpeellisia säteilyturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä ja kyseisessä säteilytoiminnassa 

säteilyturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ja uusinta tietoa. 

 

 

Taulukko 1.1 Täydennyskoulutus säteilysuojeluun säteilyn lääketieteellisessä käytössä ja eläinlääketieteessä viiden vuoden jaksossa.  

TYÖSKENTELYALA Terveydenhuollon  

röntgentoiminta; 

hammasröntgentoiminta; 

eläinröntgentoiminta 

 

 

Isotooppilääketiede; 

sädehoito  

 

Säteilylaitteiden tai –

lähteiden asennus, 

korjaus ja huolto 

terveydenhuollossa 

 

Säteilyn yleiskäyttö 

terveydenhuollossa ja 

eläinlääketieteessä 

TEHTÄVÄ  Radiologi tai muu säteilyä 

runsaasti käyttävä lääkäri 

 Muu säteilyä käyttävä 

lääkäri, hammaslääkäri, 

eläinlääkäri 

 Lähettävä lääkäri 

 Säteilyyn perehtynyt 

työterveyslääkäri 

 Kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen 

erikoislääkäri 

(isotooppilääkäri) 

 Syöpätautien 

erikoislääkäri 

(sädehoitolääkäri) 

 

 Asennusta, korjausta ja 

huoltoa 

terveydenhuollon 

laitteille suorittava 

henkilö 

 Sairaalafyysikko 

  OSAAMISEN TASO  
 Radiologi, 

hammasradiologi tai muu 

säteilyä käyttävä lääkäri:  

Kuten liitteen 4 taulukossa 

1.1 radiologille ja 

hammasradiologille sekä 

taulukon 1.3 muulle 

säteilyä käyttävälle 

lääkärille on määritelty. 

 Lähettävä lääkäri, 

hammaslääkäri, 

eläinlääkäri, lähettävä 

lääkäri, säteilyyn 

perehtynyt 

työterveyslääkäri: Kuten 

liitteen 4 taulukossa 1.1 

lähettävälle lääkärille, 

taulukossa 1.2 

 Kuten liitteen 4 

taulukossa 1.1 kliinisen 

fysiologian ja 

isotooppilääketieteen 

erikoislääkärille ja 

syöpätautien 

erikoislääkärille on 

määritelty. 

 Kuten liitteen 4 

taulukossa 1.3 muulle 

säteilyä käyttävälle 

terveydenhuollon 

ammattihenkilölle on 

määritelty. 

 Kuten liitteen 4 

taulukossa 1.2 

sairaalafyysikolle on 

määritelty. 



hammaslääketieteen 

lisensiaatille ja taulukossa 

1.3 säteilyyn perehtyneelle 

työterveyslääkärille ja 

eläinlääketieteen 

lisensiaatille on märitelty.  

A. Säteilyfysiikka ja säteilybiologia  Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

 Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti. 

 Osaa tulkita säteilyriskejä. 

 Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri: osaa lisäksi soveltaa uusinta tietoa säteilyn terveysvaikutuksista 

työssään. 

 Sairaalafyysikko: osaa lisäksi arvioida säteilyriskejä uusimpaan tietoon perustuen ja ohjata muita 

terveydenhuollon ja eläinlääketieteen ammattilaisia viestimään säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta. 

 

B. Säteilysuojelu lääketieteellisessä 

altistuksessa  

 Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti. 

 Osaa tehtävänsä mukaan käyttää lääketieteellisen altistuksen optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. 

 Sairaalafyysikko: osaa lisäksi arvioida ja kehittää soveltuvia säteilysuojelumenettelyjä. 

C. Työntekijän ja väestön 

säteilysuojelu 

 

 Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti. 

 Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. 

 Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri: osaa varmistua työntekijän suojelun optimoinnista yhteistyössä 

säteilyturvallisuusasiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan kanssa. 

 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri ja syöpätautien erikoislääkäri: Osaa suojella 

väestöä antamalla isotooppihoitoa saaneelle tai implantoituja säteilylähteitä kehoonsa saaneelle potilaalle 

ohjeita. 

OPINTOJEN LAAJUUS  Radiologi tai muu 

säteilyä runsaasti 

käyttävä lääkäri tai 

hammasradiologi: osiot 

A-C yhteensä vähintään 

40 tuntia  

 Lähettävä lääkäri: osiot 

A-C yhteensä vähintään 

8 tuntia 

 Muu säteilyä käyttävä 

lääkäri, , säteilyyn 

perehtynyt 

työterveyslääkäri 

hammaslääkäri: osiot 

A-C yhteensä vähintään 

Osiot A-C yhteensä 

vähintään 40 tuntia 

Osiot A-C yhteensä 

vähintään 20 tuntia 

Osiot A-C yhteensä 

vähintään 40 tuntia 



20 tuntia 

 Eläinlääkäri: osiot A-C 

yhteensä vähintään 5 

tuntia 

TEHTÄVÄ  Röntgenhoitaja 

 Isotooppiyksikön hoitaja 

 Suuhygienisti, hammashoitaja 

 Säteilyn käytössä avustava terveydenhuollon ammattihenkilö 

 Muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö 

 Eläintenhoitaja 

  OSAAMISEN TASO  
 Kuten liitteen 4 taulukossa 1.2 röntgenhoitajalle, taulukossa 1.3 muulle säteilyä käyttävälle terveydenhuollon 

ammattihenkilölle, muulle säteilylle altistavaa työtä tekevälle terveydenhuollon ammattihenkilölle ja 

eläintenhoitajalle on määritelty. 

 

A. Säteilyfysiikka ja säteilybiologia 

 

 Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

 Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti. 

 Osaa tulkita tehtäväänsä liittyviä säteilyriskejä. 

 

B. Säteilysuojelu lääketieteellisessä 

altistuksessa ja eläinlääketieteessä 

 Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti. 

 Osaa tehtävänsä mukaan käyttää lääketieteellisen altistuksen optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. 

 

 

C. Työntekijän ja väestön 

säteilysuojelu 

 

 Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti. 

 Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän ja väestön suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. 

 

OPINTOJEN LAAJUUS Röntgenhoitaja ja isotooppiyksikön hoitaja: Osiot A-C yhteensä vähintään 40 tuntia  

Säteilyn käytössä avustava terveydenhuollon ammattihenkilö: Osiot A-C yhteensä vähintään 20 tuntia 

Muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö: 20 tuntia  

Eläintenhoitaja: Osiot A-C yhteensä vähintään 5 tuntia 

  



 

 

 

Taulukko 1.2 Täydennyskoulutus säteilysuojeluun teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytössä viiden vuoden jaksossa. 

TYÖSKENTELYALA 

Luokitus on ionisoivasta säteilystä 

annetun valtioneuvoston asetuksen 

liitteessä 5 säädetyn luokituksen 

mukainen.uokka 

A. Toiminnasta aiheutuvien 

riskien ylin luokka 3 ja 

työperäisen altistuksen 

riskiluokka 3 1-2 

ja työperäisen altistuksen 

riskiluokka 1-2    

 

 

B. Toiminnasta aiheutuvien 

riskien ylin luokka 1-2 ja 

työperäisen altistuksen 

riskiluokka 3 

C. Toiminnasta 

aiheutuvien riskien ylin 

luokka 3 ja työperäisen 

altistuksen riskiluokka 1-2 

D. Toiminnasta 

aiheutuvien riskien 

ylin luokka 1-2 ja 

työperäisen altistuksen 

riskiluokka 1-2 

TEHTÄVÄ  Säteilyn käyttöön liittyvät tehtävät 

 

  OSAAMISEN  TASO  Hallitsee oman työ- tai 

opintoalansa tietoperustan, 

periaatteet, prosessit ja 

yleiset käsitteet sekä tietyt 

kognitiiviset ja käytännön 

taidot, joita vaaditaan 

tehtävien suorittamiseen ja 

ongelmien ratkaisemiseen. 

Valitsee ja soveltaa 

perusmenetelmiä, -

työkaluja, -materiaaleja ja -

informaatiota. Mukauttaa 

toimintansa olosuhteisiin ja 

toimintaympäristöön 

ratkaistessaan ongelmia. 

Vastaa omien tehtäviensä 

loppuun suorittamisesta ja 

toimii turvallisesti työ- tai 

opiskeluyhteisössä. 

Valmiudet toimia 

tehtävissään aloitteellisesti 

ja vastuullisesti. Ymmärtää 

työelämän ja 

yritystoiminnan merkityksen 

yksilölle ja yhteiskunnalle. 

Arvioi omaa osaamistaan 

sekä työhön tai opiskeluun 

Toiminnasta aiheutuvat 

riskit: 

 Kuten työskentelyalalla 

D. 

Työntekijän suojelu: 

 Kuten Työskentelyalalla 

A. 

Toiminnasta 

aiheutuvat riskit: 

 Kuten työskentelyalalla 

A. 

Työntekijän suojelu: 

 Kuten työskentelyalalla 

D. 

 

Hallitsee oman työ- tai 

opintoalansa 

tietoperustan laajoissa 

asiayhteyksissä sekä 

tietyt kognitiiviset ja 

käytännön taidot sekä 

ilmaisukyvyn ja 

hyödyntää näitä tietoja 

ja taitoja ratkaistaessa 

oman alan 

erityisongelmia ja 

suorittaessaan alan 

tehtäviä. Työskentelee 

itsenäisesti yleensä 

ennustettavissa, mutta 

mahdollisesti 

muuttuvissa 

toimintaympäristöissä.

Vastaa omien 

tehtäviensä loppuun 

suorittamisesta sekä 

toimii turvallisesti ja 

vastuullisesti 

työyhteisössä. Toimii 

taloudellisesti, 

tuloksellisesti ja 

suunnitelmallisesti 



liittyviä toimia, taitoja ja 

valintoja. Valmius 

elinikäiseen oppimiseen. 

Osaa toimia tutussa 

opiskelu- ja työyhteisössä. 

Viestii monimuotoisesti ja 

vuorovaikutteisesti eri 

tilanteissa ja tuottaa 

monipuolisia tekstejä 

äidinkielellään. Valmius 

vuorovaikutukseen toisella 

kotimaisella ja ainakin 

yhdellä vieraalla kielellä 

myös kansainvälisesti.  
 

sekä järjestelee työnsä 

huomioiden muut 

toimijat. Kykenee 

valvomaan muiden 

suorittamia 

rutiinitehtäviä. 

Valmiudet toimia 

yrittäjämäisesti toisen 

palveluksessa tai alan 

itsenäisenä yrittäjänä. 

Arvioi omaa 

osaamistaan ja 

tehtäväaluettaan ja 

parantaa työhön tai 

opintoihin liittyviä 

toimia. Kehittää 

itseään ja 

työtään.Valmius 

elinikäiseen 

oppimiseen. Toimii 

erilaisten ihmisten 

kanssa opiskelu- ja 

työyhteisössä sekä 

muissa ryhmissä ja 

verkostoissa eettisten 

periaatteiden 

mukaisesti. Viestii 

monimuotoisesti ja 

vuorovaikutteisesti eri 

tilanteissa ja tuottaa 

monipuolisia, myös 

alaan liittyviä, tekstejä 

äidinkielellään. Viestii 

toisella kotimaisella 

kielellä ja on 

vuorovaikutuksessa 

omalla alallaan 

ainakin yhdellä 

vieraalla kielellä myös 

kansainvälisesti. 



A. Säteilyfysiikka ja säteilybiologia  Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. 

 Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti. 

 Osaa tulkita tehtäväänsä liittyviä säteilyriskejä. 

B. Työntekijän ja väestön 

säteilysuojelu 

 Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti. 

 Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän ja väestön suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. 

OPINTOJEN LAAJUUS Ylin riskiluokka 1-2: Osiot A ja B yhteensä vähintään 10 tuntia 

Ylin riskiluokka 3: Osiot A ja B yhteensä 5 tuntia  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

LIITE 6 

RAJATUN OIKEUDEN LÄHETTÄÄ RÖNTGENTUTKIMUKSEEN PIIRISSÄ OLEVAT NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET JA 

TAUTITILAT  

 

 

1. Sairaanhoitajan oikeus lähettää röntgentutkimukseen  

 

Kiireellisenä päivystystutkimuksena 

Nimike* Tutkimuskoodi*  Tautitila 

Olkavarren röntgen NB6AA murtumaepäily 

Kyynärnivelen 

röntgen 
NC1AA 

murtumaepäily 

Kyynärvarren 

röntgen 
NC2AA 

murtumaepäily 

Ranteen röntgen ND1AA murtumaepäily 

Ranteen yksittäisen 

luun erillisröntgen 
ND1RA 

murtumaepäily 

Käden tai sormien 

röntgen ND2AA 
murtumaepäily 

Lantion röntgen NE1AA lonkkamurtumaepäily 

Lonkan röntgen NF1AA lonkkamurtumaepäily 

Reiden röntgen NF3AA murtumaepäily 

Polven röntgen NG1AA murtumaepäily 

Säären röntgen NG4AA murtumaepäily 

Nilkan röntgen NH1AA murtumaepäily 

Kantapään röntgen NH2AA murtumaepäily 

Jalkaterän tai 

varpaiden röntgen 
NH3AA 

murtumaepäily 

* Vastaa Kuntaliiton Radiologista tutkimus- ja toimenpideluokitusta 2017 

 

Potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti 

Nimike* Tutkimuskoodi*  Tautitila 



Olkavarren röntgen NB6AA murtuman hoidon kontrollitutkimus 

Kyynärnivelen 

röntgen 
NC1AA 

murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Kyynärvarren 

röntgen 
NC2AA 

murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Ranteen röntgen ND1AA murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Ranteen yksittäisen 

luun erillisröntgen 
ND1RA 

murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Käden tai sormien 

röntgen 
ND2AA 

murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Lantion röntgen NE1AA lonkkamurtuman hoidon kontrollitutkimus 

Lonkan röntgen NF1AA lonkkamurtuman hoidon kontrollitutkimus 

Reiden röntgen NF3AA murtuman hoidon kontrollitutkimus 

Polven röntgen NG1AA murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Säären röntgen NG4AA murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Nilkan röntgen NH1AA murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Kantapään röntgen NH2AA murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Jalkaterän tai 

varpaiden röntgen 
NH3AA 

murtuman hoidon kontrollitutkimus  

Thoraxin röntgen GD1AA sydän- ja verisuonisairauden kontrollitutkimus 

Thoraxin röntgen, 

yksi projektio 
GD1PA 

sydän- ja verisuonisairauden kontrollitutkimus 

Thoraxin röntgen 

radiologian yksikön 

ulkopuolella 

GD1UA 

tehohoitopotilaan seurantatutkimus 

* Vastaa Kuntaliiton Radiologista tutkimus- ja toimenpideluokitusta 2017 

 

 

2. Suuhygienistin rajattu oikeus lähettää röntgentutkimukseen 

 

Potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti 

Nimike* Tutkimuskoodi*  Tautitila 

Hammasröntgen, 

Bite-Wing-kuva 

hampaiston 

sivualueelta 

EB1SA 
  

kariesvaurioiden havainnointi sivualueiden 

hampaiden väli- sekä purupinnoilta 

* Vastaa Suomen Kuntaliitto ry:n Radiologista tutkimus- ja toimenpideluokitusta 2017 



 

 

LIITE 7 

RAJATUN OIKEUDEN LÄHETTÄÄ RÖNTGENTUTKIMUKSEEN ANTAMISESSA KÄYTETTÄVÄN MÄÄRÄYKSEN KAAVA  

 
Annettaessa sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle sekä suuhygienistille oikeus lähettää röntgentutkimukseen, on annettavassa kirjallisessa 

määräyksessä oltava ainakin seuraavat tiedot:  

- terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n mukainen määräyksen saavan henkilön rekisteröintinumero  

- määräyksen saavan henkilön yksilöintitieto; sukunimi ja etunimet  

- määräyksen saavan henkilön työnantajaa koskeva tieto; kunta/kansanterveystyön kuntayhtymä, terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin osoite, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite  

- määräyksen saavan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan,  kätilön tai suuhygienistin toimenkuva, jossa hän on oikeutettu lähettämään röntgentutkimukseen 

- luettelo röntgentutkimuksista, joihin määräyksen saava henkilö on oikeutettu lähettämään 

- röntgentutkimukseen lähettämiseen liittyvät ehdot tai edellytykset: olosuhteet, mahdolliset toimipaikkoja koskevat tiedot  

- määräyksen saavan henkilön vakuutus toimia noudattaen annettuja ohjeita ja kansallisia hoitosuosituksia  

- määräyksen saavan henkilön allekirjoitus  

- työnantajan vakuutus ja allekirjoitus (päiväys, asema)  

 

 

 

 

 

 

 

 


