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Röntgenhoitajakoulutuksessa opiskelijat oppivat valmiudet inhimillisten ja turvallisten 
kuvantamis- ja hoitopalveluiden toteuttamiseen. Hyvä anatomiaosaaminen on röntgenhoitajan 
ammatissa tärkeä työväline.  Palpaation avulla anatomiaosaamista voidaan hyödyntää 
kuvaustapahtumassa. Ammattitaitoinen röntgenhoitaja pystyy myös itsenäisesti arvioimaan 
röntgenkuvan diagnostista riittävyyttä ja tekemään tarvittavat korjaukset. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulu, ja 
kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa oppimateriaalia röntgenhoitajakoulutuksen käyttöön 
opetusvideon muodossa.  Tavoitteena tässä kehittämistyössä on tukea 
röntgenhoitajaopiskelijoiden oppimista polven seisten kuvattavien röntgenkuvien asettelussa. 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä on käsitelty alan kirjallisuuteen pohjautuen polven 
luista anatomiaa, palpaatiotekniikoita sekä kipupolvesta seisten otettavien natiiviröntgenkuvien 
asetteluita. Kirjallisessa työssä on pohdittu myös röntgenhoitajan roolia kuvaustapahtumassa, 
ergonomisia haasteita sekä multimediaa oppimateriaalina. Opinnäytetyön tuotoksena on 
opetusvideo, joka on arvioitu röntgenhoitajaopiskelijoilla. Opetusvideon teoriaosuudessa 
käydään kuvan, äänen sekä tekstin avulla läpi polven luista anatomiaa ja hyvän röntgenkuvan 
kriteerejä. Opetusvideossa havainnollistetaan liikkuvan kuvan avulla polven palpaatiota sekä 
seisten kuvattaviin röntgenkuviin asettelua. 

Opetusvideota on tarkoitus käyttää oppimateriaalina Turun ammattikorkeakoulun 
röntgenhoitajakoulutuksen natiivikuvauksen opetuksessa. Tämä opinnäytetyö on jatkoa keväällä 
2018 valmistuneelle opinnäytetyölle, jonka tuotoksena on opetusvideo kipuolkapään 
natiiviröntgenkuvantamisesta.  
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In the degree programme of radiography and radiotherapy the students learn the readiness for 
the carrying out of imaging and care services, human and safe. The good anatomy knowing is an 
important tool in the radiographer's profession. Palpation can be used to utilise anatomy knowing 
in the imaging event. The skilled radiographer is also able to estimate the diagnostic adequacy of 
the x-ray independently and is able to correct operation, if necessary. 

As the principal of this functional thesis is Turku University of Applied Sciences. The purpose of 
the development is to produce teaching material for the use of the degree programme in 
radiography and radiotherapy in the form of the educational video. As an objective in this 
development there is to support the learning of radiographer students in the positioning of weight-
bearing plain x-ray of the knee. 

In the theoretical frame of the thesis has been told about the bony anatomy of the knee, palpation 
techniques and the positioning of weight-bearing plain x-ray of the knee without trauma. In the 
written work the radiographer's role in the imaging event, ergonomic challenges and multimedia 
as an educational material have also been thought about. The theoretical frame is based on the 
literature of the profession. The output of the thesis is an educational video, which has been 
estimated on radiographer students. A bony anatomy of the knee and criteria of the good x-ray 
are gone through in the theory share of the educational video with the help of a picture, voice and 
text. In the educational video the palpation of the knee and the positioning to the weight-bearing 
plain x-ray is illustrated with the help of the moving picture. 

The educational video can be used as teaching material in the teaching of the plain radiography 
of the knee in the degree programme in radiography and radiotherapy of Turku University of 
Applied Sciences. This dissertation is an extension to the dissertation which has been completed 
in the spring of 2018 and the output of which is an educational video from the plain radiography 
of the shoulder without trauma. 
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KÄYTETTY SANASTO 

 

Artroosi Nivelrikko (Duodecim terveyskirjasto 2018) 

AP Anterior-posteriorinen eli edestä taakse –suunta. Anterior 
edessä sijaitseva, posteriorinen takana sijaitseva (Duodecim 
terveyskirjasto 2018) 

Artefakta  Kuvan tai sen osan vääristymä johtuen liikkeestä, vierasesi-
neestä ym. (Duodecim-lehti 2018)  

Blendavalo Röntgenputkessa oleva valo, jota rajataan kaihtimilla ja jonka 
avulla kuvattava alue rajataan. 

Detektori  Kuvailmaisin (Suomisanakirja 2018) 

Distaalinen  Kaukana keskustasta (vartalosta) sijaitseva, etäisempi (Duo-
decim terveyskirjasto 2018) 

Fertiili-ikäinen  Hedelmällisessä iässä oleva henkilö (Duodecim terveyskir-
jasto 2018) 

Fleksio  Koukistus (Duodecim terveyskirjasto 2018) 

Kranio-kaudaalinen  Päästä jalkoihin -suunta. Kraniaalinen pään puoleinen, kau-
daalinen hännän puoleinen (Suomisanakirja 2018) 

Lateraalinen  Kaukana keskitasosta sijaitseva, sivulla sijaitseva (Duodecim 
terveyskirjasto 2018) 

Mediaalinen  Keskitason puolella sijaitseva, sisäpuolinen (Duodecim ter-
veyskirjasto 2018) 

Optimointi Röntgenkuvauksessa: toiminnasta aiheutuva terveydelle hai-
tallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöl-
lisin toimenpitein on mahdollista. (STUK. Säteilysuojelun pe-
riaatteet 2018) 

PA  Posterior-anteriorinen eli takaa eteen -suunta. Posteriorinen 
takana sijaitseva, anteriorinen edessä sijaitseva (Duodecim 
terveyskirjasto 2018) 

Palpaatio  Käsin tunnustelu (Duodecim terveyskirjasto 2018) 

Projektio Asento, jossa kuvattava kohde on röntgenkuvauksen aikana. 

Proksimaalinen  Lähellä keskusta (vartaloa) sijaitseva (Duodecim terveyskir-
jasto 2018) 
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1 JOHDANTO 

Oikeaoppinen asettelu röntgenkuvauksessa on tärkeää niin säteilynkäytön optimoinnin 

kuin röntgenkuvan diagnostiikankin kannalta. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen 

alueella tehdyn selvityksen mukaan polven natiiviröntgentutkimus oli vuonna 2017 mää-

rällisesti eniten hukkakuvia aiheuttanut tutkimus. Yleisin syy näiden kuvien hylkäämiseen 

oli virheellinen projektio. Polven natiivitutkimuksen kohdalla virheellinen projektio oli sel-

keästi useammin hylkäämisen perusteena kuin muissa kuvauskohteissa. (Halonen 

2018) Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tukea röntgenhoitajaopiskelijoiden oppimista 

polven seisten kuvattavien röntgenkuvien asettelussa. 

Röntgenhoitajan työssä myös ergonomia nousee tärkeään rooliin ammatissa jaksami-

sen kannalta. Polven natiivikuvantamisessa fyysistä kuormitusta aiheuttavat erityisesti 

hankalat työasennot, joita potilaalta seisten otettaviin projektioihin asettelu vaatii rönt-

genhoitajalta. 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa oppimateriaalia röntgenhoitajakoulutukseen tuke-

maan opiskelijoiden oppimista polven anatomiasta, palpoinnista ja natiivikuvantamisen 

projektioihin asettelusta. Hyvä anatomian tuntemus on röntgenhoitajan ammatissa tär-

keä työväline ja sitä voidaan hyödyntää potilaan asettelussa palpaation avulla. Tämän 

opinnäytetyön tuotoksena on opetusvideo polven anatomiasta, sen palpoinnista ja aset-

telusta natiivikuvausta varten. Opetusvideota voidaan hyödyntää tulevien röntgenhoita-

jaopiskelijoiden koulutuksessa sekä työpaikoilla lisäämään tietämystä polven anatomi-

asta ja sen palpoinnin merkityksestä natiivikuvauksen projektioihin asettelussa. Opin-

näytetyön tuotoksena tehty opetusvideo löytyy Turun AMK Opetusvideot YouTube -ka-

navalta. 

https://www.youtube.com/watch?v=OPb8TPTVbVo&
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2 OPINNÄYTETYÖN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä on tuottaa laadukasta ja infor-

matiivista oppimateriaalia röntgenhoitajakoulutukseen. Kehittämistehtävän tärkeys juon-

taa perimmäiseen tarkoitukseen taata potilaille hyvää hoitoa sekä turvallisia kuvantamis-

palveluita. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opetusvideo Turun ammattikorkea-

koulun röntgenhoitajakoulutukseen tukemaan natiivikuvantamisen oppimista. 

Tarve kehittämistehtävälle nousi esiin keväällä 2018 valmistuneen opinnäytetyön yhtey-

dessä. Tuolloin olkapäästä tehdyn opetusvideon arvioinnin kyselylomakkeen vastauk-

sissa toivottiin vastaavaa videota mm. polvesta. (Campomanes ym. 2018, 25) Ajatus 

esitettiin toimeksiantajan edustajalle, ja hän puolsi opetusvideon tarpeellisuutta polven 

natiivikuvantamisesta. Toimeksiantajan toiveena oli ottaa tähän opinnäytetyöhön mu-

kaan polven seisten kuvattavat projektiot ja käsitellä niitä mahdollisesti myös er-

gonomian näkökulmasta. (Walta, L. Turun AMK, henkilökohtainen tiedonanto 6.9.2018) 

Tämän opinnäytetyön tuotoksessa on perehdytty polven luiseen anatomiaan niin pinta-

anatomian kuin radiologisenkin anatomian näkökulmista. Perimmäinen tarkoitus opetus-

videolla on tuottaa liikkuvaa kuvaa polven natiivikuvauksen seisten otettavien projektioi-

den asettelusta.  Röntgenhoitajaopiskelijat voivat käyttää tuotosta oman oppimisensa 

tukena, etenkin itsenäisessä opiskelussa. Apuna asettelussa on korostettu pinta-anato-

mian palpoimisen merkitystä kuvattavan kohteen suoruuden arvioinnissa. Opetusvide-

olla ja kirjallisessa työssä on lisäksi tarkoitus herätellä röntgenhoitajaopiskelijoita ajatte-

lemaan työn ergonomisia haasteita. 

Anatomian osaaminen korostuu röntgenhoitajan työssä monissa tilanteissa. Röntgen-

hoitaja saa perustan ihmiskehon anatomian osaamiselle opintojensa aikana. Tästä 

syystä monipuolinen ja havainnollistava oppimateriaali, kuten opetusvideo, on tarpeel-

lista röntgenhoitajakoulutuksessa. Laadukas työskentely vaatii osaamisen ja tietotaidon 

jatkuvaa kehittämistä läpi työelämän. Tätä opetusvideota voidaan käyttää myös työpai-

koilla tukemaan ammattitaitoa sekä esimerkiksi työntekijöiden perehdytyksessä. (Luoto-

linna-Lybeck 2011, 70-90) 

Polven natiivikuvauksen projektioihin asettelusta on tehty Metropoliassa vuonna 2017 

opinnäytetyönä oppimismateriaalia, joissa on mukana myös videomateriaalia. (Raisio & 
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Teittinen 2017) Tuotettu materiaali on kuitenkin tarkoitettu Metropolian röntgenhoitaja-

opiskelijoille ja tuotetut oppimateriaalit on julkaistu heidän verkko-oppimisalustassaan, 

johon pääsy vaatii käyttäjätunnukset. Tämän takia kehittämistyömme tarkoituksena oli 

tuottaa sellaista oppimateriaalia polven natiivikuvantamisesta, joka on kaikkien aiheesta 

kiinnostuneiden tavoitettavissa. 
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3 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TIETOPERUSTA 

Ennen opinnäytetyön varsinaista toteutusta perehdyimme alan kirjallisuuteen. Tietope-

rustaan etsimme tietoa polven luisesta anatomiasta, palpaatiosta, natiivikuvantamisen 

projektioista, videosta oppimateriaalina sekä videon tekemisestä. Haimme tietoa suo-

meksi ja englanniksi kirjastopalvelu Finna:n käyttöliittymän kautta erilaisista tietokan-

noista ja painetuista kirjoista. Teimme hakuja opinnäytetyön kannalta keskeisillä haku-

sanoilla kuten palpaatio, pinta-anatomia, natiivikuvantaminen, ergonomia, röntgenhoi-

taja ja opetusvideo sekä näiden yhdistelmillä. Käytimme lähteinä myös esimerkiksi Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Säteilyturvakeskuksen internetsivustoja sekä 

aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä.  

Tietoperusta toimi pohjana kehittämistehtävän toteutukselle. Opinnäytetyön edetessä 

kehittämistyön kokonaiskuva selkeni ja koimme tarvitsevamme lisäyksiä tietoperustaa 

varten. Haimme lisätietoa hakusanoilla kuten kipeä polvi, polvinivel, asettelu natiiviku-

vantamisessa, artroosipolvien kuvantaminen, nivelrikko, polven keinonivel ja näiden sa-

nojen erilaisilla yhdistelmillä. Haimme lisäksi tarkempaa tietoa koskien projektioihin aset-

teluita, röntgenhoitajan roolia ja multimediaa oppimismateriaalina. Etsimme kirjastosta 

löytyvästä kirjallisuudesta tietoa oppimisesta, videon tuottamisesta sekä multimediasta 

oppimisen tukena. 

Löytämistämme materiaaleista valitsimme käyttöömme tämän kehittämistehtävän kan-

nalta sopivimmat materiaalit. Materiaaleja valitessamme kiinnitimme erityisesti huomiota 

siihen, että materiaalit olivat alan ammattilaisten kirjoittamia, sekä julkaistu ammatillisilla 

sivustoilla. Valitsimme materiaaleiksi mahdollisimman uusia julkaisuja ja valintakriteerinä 

oli mahdollisuuksien mukaan vähintään 2010 vuoden jälkeen julkaistut materiaalit. 

Kehittämistehtävän tietoperusta on koottu tämän toiminnallisen opinnäytetyön raportin 

liitteeksi (Liite 1). Tietoperusta koostuu teoriaosuuksista, joissa käsitellään polven luista 

anatomiaa, sen palpointia, kipupolven natiiviröntgenkuvausta, röntgenhoitajan roolia 

sekä multimediaa oppimismateriaalina. 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käytimme lineaarista kehittämistyön prosessi-

mallia. (Salonen 2013) Lineaarinen kehittämistyön prosessimalli etenee loogisessa jär-

jestyksessä tarpeen määrittämisestä, ideoinnin ja sen perusteluiden läpikäymiseen, 

suunnittelun ja organisoinnin kautta toteutukseen sekä tuotokseen ja sen arvioinnin 

myötä työn levittämiseen. (Salonen ym. 2017) 

 

Taulukko 1. Alustava aikataulu. 

Työvaihe  Aikataulu   
Opinnäytetyön suunnitelma  syyskuu   

Sopimus toimeksiantajan kanssa  syyskuu-lokakuu   

Kirjallisuuskatsauksen tekoa  lokakuusta alkaen   

Harjoituskuvaus  marraskuu   

Kuvaus  marraskuu   

Editointi ja äänitys  marraskuu   

Opetusvideon testikäyttö  joulukuu   

Opinnäytetyön raportointi  joulukuu-maaliskuu   

Opinnäytetyön esitys seminaarissa  kevät 2019   

 

4.1 Kehittämistehtävän esivalmistelut 

Opinnäytetyö aloitettiin aiheen suunnittelulla ja perehtymällä aiemmin keväällä valmistu-

neeseen opinnäytetyöhön kipuolkapään opetusvideosta. Laadimme alustavan aikatau-

lun (Taulukko 1), joka kuitenkin muuttui merkittävästi työn edetessä. Etsimme aiheesta 

jo olemassa olevia videoita ja totesimme, ettei varsinaisesti tästä aiheesta ollut löydettä-

vissä suomeksi yhtään sellaista videomateriaalia, joka olisi ollut vapaasti kaikkien saa-

tavissa. Löysimme erilaisia englanninkielisiä videoita, mutta niissä käsiteltiin lähinnä pol-

ven maaten kuvantamista. Totesimme, ettei kipupolven seisten kuvantamisesta ollut eri-

tyisen helposti löydettävissä aikaisempia opetusvideoita. 
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Koostamamme tietoperusta ohjasi kehittämistehtävän tuotoksen toteutusta ja sen poh-

jalta laadimme opetusvideon käsikirjoituksen (Liite 2). Käytimme käsikirjoituksen laatimi-

seen aikaa ja huolellisuutta, jotta kuvauspäivä etenisi sujuvasti. 

Allekirjoitimme Turun ammattikorkeakoulun kanssa toimeksiantosopimuksen syyskuun 

lopulla 2018, jossa sovimme asianmukaisista luvista työn toteuttamiseen, sekä tilojen 

käyttöön. Sovimme natiivikuvantamisen opettajan kanssa kuvauspäivästä ja kuvaustilan 

ovien aukaisusta. Toteutimme etukäteen testikuvauksen ICT- talolla natiivikuvantamisen 

luokkahuoneessa. Varmistimme tilan ja välineiden soveltuvuuden tämän opetusvideon 

kuvaamiseen. Erityisesti huomioimme, että kuva- ja videomateriaalin valoisuus olisi so-

piva. Ennen kuvauspäivää kävimme natiivikuvantamisen opetuksesta vastaavan opetta-

jan kanssa läpi videolla kuvattavien projektioiden asetteluiden oikeanlaisen esittämisen. 

Koimme tarpeelliseksi käydä opetusvideollamme läpi hyvän röntgenkuvan kriteerejä. 

Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuvat oikeat röntgenkuvat halutuista projektioista. 

Työryhmämme jäsen suoritti lokakuussa työharjoittelua Turun kaupunginsairaalan rönt-

genosastolla ja tiedusteli röntgenkuvien käyttömahdollisuutta opinnäytetyössä. Röntgen-

osaston osastonhoitaja luovutti käyttöömme Turun kaupunginsairaalan röntgenosastolla 

kuvatut polven seisten AP-, sivu- ja PA-fleksio –projektioiden esimerkilliset natiivikuvat. 

Tietosuojan mukaisesti kuvista oli poistettu kaikki tunnistetiedot, joista potilas voisi olla 

identifioitavissa. Saimme luvan käyttää saamiamme polven natiivikuvia opinnäytetyös-

sämme. Erillistä kirjallista sopimusta kuvien käyttöön ei koettu tarpeelliseksi tehdä. So-

vimme kuitenkin röntgenosaston osastonhoitajan kanssa, että ennen opinnäytetyön jul-

kaisua voidaan tarvittaessa kirjoittaa kuvien käyttöoikeudesta kirjallinen sopimus. Mar-

raskuussa päädyimme kirjoittamaan kuvien käytöstä toimeksiantosopimuksen Turun 

kaupunginsairaalan röntgenosaston osastonhoitajan, Varsinais-Suomen Kuvantamis-

keskuksen ylihoitajan sekä opinnäytetyötä ohjaavan opettajamme kanssa. 

4.2 Videon kuvaaminen 

Video kuvattiin 20.10.2018 klo 8:00 alkaen ICT-talolla, Turun ammattikorkeakoulun na-

tiivikuvantamisen luokassa ICT C1029. Olimme tehneet etukäteen listan kaikista kuvauk-

sessa mahdollisesti tarvittavista tavaroista. Kuvauksesta vastaava ryhmänjäsenemme 

toi paikalle järjestelmäkameransa (Nikon D3100), täyteen ladattuja kameran vara-akkuja 

ja kaksi erilaista objektiivia (AF-S Nikkor 50mm f/1.9 ja AF-S Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6). 

Järjestelmäkameran kanssa yhteensopiva kamerajalusta sekä kuva- ja videomateriaalin 
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valoisuuden säätelyä helpottava valonheijastin saatiin lainaan kuvauksesta vastaavan 

ryhmänjäsenemme ystävältä.  Muu tarvittava välineistö, kuten lisävalot, tussit ja erilaiset 

teipit järjestyivät muiden ryhmänjäsenien toimesta.  

Päivä aloitettiin järjestelemällä luokkahuone kuvaukseen sopivaksi siirtämällä ylimääräi-

set tavarat sivuun. Teimme kuvausympäristöstä mahdollisimman neutraalin, jotta val-

miissa videomateriaalissa katselijan huomio kiinnittyy esitettävään asiasisältöön rauhat-

toman taustan sijaan. Huolehdimme myös, ettei videolla näy tuotesijoittelua, joten pei-

timme kuvaan mahdollisesti tulevat tuotteiden nimet ja logot. Helpottaaksemme projek-

tioihin asettelua laitoimme lattiaan aputeipit (Kuva 1) pystytelineen eteen. 

 

 

Kuva 1. Aputeipit. © Aaltonen M. 

Aloitimme kuvaamisen huolella suunnittelemamme käsikirjoituksen mukaisesti. Ennen 

mallipotilaana esiintyvän vapaaehtoisen henkilön paikalle saapumista kuvasimme video-

materiaalia muun muassa luokkahuoneesta löytyvästä luurangosta, jota käytimme vide-

olla polven luisen anatomian esittämiseen. Luokkahuoneessa olevan hyvän valaistuksen 

ansiosta emme tarvinneet lisävaloja videomateriaalin kuvaamiseen. Luokkahuoneen va-

laistuksesta syntyviä varjoja pehmensimme valonheijastimella. Vapaaehtoisena mallipo-

tilaana esiintyvä henkilö saapui sovitusti paikalle tunnin meitä myöhemmin.  
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Aloitimme ottamalla mallipotilaan polvesta muutamia valokuvia valkoisen seinän edus-

talla. Tämän jälkeen piirsimme mallipotilaana esiintyvän henkilön polveen patellan, 

femurin mediaalisen ja lateraalisen epikondyylin sekä tibian mediaalisen ja lateraalisen 

kondyylin (Kuva 2). Olimme määritelleet nämä kohteet polven natiivikuvantamisessa tär-

keiksi palpoitaviksi kohteiksi. Piirtämisen jälkeen otimme lisää valokuvia mallipotilaan 

polvesta videota sekä kirjallista työtä varten. 

 

 

Kuva 2. Anatomiakohteiden valmistelu. © Aaltonen M. 

Kuvaukset jatkuivat suunnitelman mukaisesti projektioihin asetteluiden videoimiseen 

(Kuva 3). Ryhmämme hyvä ongelmanratkaisutaito sekä yhteistyökyky olivat eduksi ku-

vausten edetessä. Pystyimme keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti vastaan tule-

vista vaihtoehtoisista ratkaisuista kuvausten edetessä. 
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Kuva 3. Kuvaaminen. © Aaltonen M. 

Asetteluvideopätkien jälkeen muutimme hieman luokkahuoneen valaistusta ja otimme 

valokuvat blendavalon kanssa jokaisesta projektiosta. Tämän jälkeen kuvasimme videon 

palpaatio-osion. Sen kuvaamisessa käytimme lisävaloja, koska huoneen oma valaistus 

ei ollut riittävä tässä osassa luokkahuonetta. Lisävaloja oli oltava kaksi, jotta valo tuli 

kuvaan pehmeämmin. Valonheijastimella saimme tehtyä hienosäätöä ohjaamalla valon 

tulosuuntaa ja pehmentämällä lisävalojen luomia varjoja. 

Haasteelliseksi kuvauspäivän aikana osoittautui pinta-anatomisten kohteiden piirtämi-

nen mallipotilaan polveen. Jouduimme korjaamaan piirustuksia päivän aikana. Kun 

olimme saaneet kuvattua käsikirjoituksen mukaan kaiken tarvittavan, kävimme läpi jo 
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kuvattua materiaalia ja arvioimme sen riittävyyden. Tämän jälkeen vapaaehtoinen malli-

potilas pääsi lähtemään. Työryhmän jäsenet jäivät hetkeksi kuvaamaan lisämateriaalia 

videolle. 

4.3 Videon editointi 

Yksi ryhmän jäsenistämme on vapaa-ajallaan harrastanut jonkin verran valokuvausta ja 

videoiden editointia. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa pohdimme yhteistyötä ulko-

puolisen media-alan osaajan kanssa editoinnin tiimoilta. Päädyimme kuitenkin yrittä-

mään videon editointia itsenäisesti aikataulullisista syistä. Kuvauksesta vastaava ryh-

mänjäsenemme hankki videon editointiin soveltuvan maksullisen editointiohjelman ilmai-

sen kokeilujakson ja alkoi harjoitella ohjelman käyttöä. Taidot kehittyivät ja tulimme sii-

hen tulokseen, että pystymme tuottamaan laadukkaan opetusvideon ilman ulkopuolista 

media-alan osaajaa. Ostimme käyttöömme maksullisen videoneditointiohjelman Adobe 

Premiere Pro CC 2019.  

Tarkasti suunniteltu käsikirjoitus oli laadukkaan video- ja kuvamateriaalin edellytys ja oh-

jasi niin opetusvideon materiaalin kuvausta kuin editointiakin. Editointi aloitettiin valikoi-

malla parhaat kohtaukset ja valokuvat kuvatuista materiaaleista. Taustamusiikki videolle 

valittiin YouTube-sivuston ilmaisten ja tietosuojavapaiden musiikkien äänikirjastosta. 

Musiikin valintaan vaikutti sen tempo, laulun puuttuminen ja musiikkiraidan pituus. Vide-

olle valikoituneita valokuvia muokattiin kuvankäsittelyohjelmalla, jotta kuvista tulisi visu-

aalisesti käyttötarkoitusta palvelevia. Kuvien muokkaamiseen (Kuva 4) käytettiin mak-

sullista editointiohjelmaa Adobe Lightroom CC, joka oli editoinnista vastaavalle työryh-

män jäsenelle ennestään tuttu ja käytettävissä. Joihinkin Adobe Lightroomissa muokat-

tuihin kuviin liitettiin tekstejä ja ikoneja myös Microsoft Paint sekä Paint 3D -ohjelmilla. 
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Kuva 4. Editointia. © Aaltonen M. 

Videon rungon valmistuttua kokoonnuimme yhdessä työstämään videon rakennetta. 

Pohdimme taustamusiikin sopivuutta, valokuvien ja videoklippien sijoittelua ja muokka-

simme selostuksen ääniraidan käsikirjoituksen videomateriaaliin sopivaksi. Erityisesti 

kiinnitimme huomiota videolla esiintyvien tekstien ulkoasuun, kokoon ja väreihin, jotta 

video olisi visuaalisesti selkeä ja tekstit helposti luettavissa. Esitimme videon raakaver-

sion myös videolla mallipotilaana esiintyneelle vapaaehtoiselle henkilölle, ja hän hyväk-

syi valikoidun materiaalin. Kuvauksesta ja editoinnista vastaava ryhmänjäsenemme teki 

yhdessä pohditut sisällöt videon raakaversioon.  

Toimeksiantajan kanssa oli sovittu, että kehittämistyömme tuloksena tuotettu opetusvi-

deo olisi jatkoa keväällä 2018 tuotettuun kipuolkapäätä käsittelevään opetusvideoon. 

Tästä syystä tavoitteenamme oli myötäillä aiempaa opetusvideota ja otimmekin siitä vai-

kutteita. Emme kuitenkaan nähneet sopivaksi tuottaa teemaltaan täysin samankaltaista 

videota, joten päädyimme valitsemaan erisävyisen värimaailman videollemme. Har-

maansävyiseen värimaailmaan päädyimme sen harmonisen ja selkeän ulkoasun takia. 

Editoidessamme videota pidimme tärkeänä ottaa huomioon vapaaehtoisen potilaan hen-

kilöllisyyden suojaamisen ja leikkasimmekin materiaaleja niin, ettei potilaasta näy enem-

pää, mitä videon opetussanoman myötä on tarpeellista. 
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Ääniraitoja varten kirjoitimme erillisen käsikirjoituksen, jota täydensimme valmistuneen 

teoreettisen viitekehyksen tiedoilla. Äänitimme videolle tulevan selostuksen puhelimen 

äänitystyökalulla. Kokeilimme erilaisia äänitysvälineitä. Puhelimen äänitystyökalulla tuo-

tettu ääniraita oli laadullisesti yhdenvertainen muihin käytössämme olleisiin välineisiin, 

kuten kameran tai tietokoneen äänitystyökaluun. Päädyimme käyttämään puhelimesta 

löytyvää äänitystyökalua sen helpon liikuteltavuuden ja käytön takia. Ääniraidan sisältö 

tuotettiin laaditun käsikirjoituksen mukaan ja äänitysympäristö tehtiin mahdollisimman 

meluttomaksi. Poistimme mahdolliset taustahälyt, kuten ilmastoinnin ja kiinnitimme huo-

miota ympäristön akustiikkaan. Puhetyylissä toimintaamme ohjasi oppimisen palvelemi-

nen. Tavoitteemme oli, ettei kertojan äänestä välity kiireellisyys ja että puhetyyli olisi in-

nostava.  

Valmiit ääniraidat lisättiin videomateriaaliin videon editointiohjelmalla. Ääniraitoja muo-

kattiin vielä hieman poistaen kohinaa ja muita ylimääräisiä taustaääniä. Ääniraitojen ja 

videon taustamusiikin suhde muokattiin toisiinsa nähden sopivaksi, jotta taustamusiikki 

ei peittäisi selostusta. Myös puheen tempoa ja taukoja muokattiin oppimisen tueksi tar-

koitettuun videomateriaaliin sopivaksi, jotta videosta ei tulisi oppimisen kannalta liian kii-

reinen. 

Kokoonnuimme yhdessä arvioimaan tuotettua lopputulosta, kun kaikki halutut ominai-

suudet oli saatu muokattua videomateriaaliin. Kirjasimme asiat, joihin toivoimme arviota 

videon testikäyttöön valikoidulta röntgenhoitajaopiskelijaryhmältä ja laadimme lopullisen 

arviointilomakkeen. Näytimme valmistuneen version vapaaehtoisena mallipotilaana 

esiintyneelle henkilölle ennen opetusvideon testikäyttöä suuremmalla yleisöllä. 

4.4 Videon testikäyttö ja arviointilomakkeen tulokset 

Esitimme opetusvideon Turun ammattikorkeakoulun natiivikuvantamisen opettajille ja 

pyysimme heiltä palautetta videon sisällön oikeellisuudesta, selkeydestä sekä soveltu-

vuudesta oppimismateriaaliksi. He pitivät videon sisältöä hyvänä ja oppimateriaaliksi so-

pivana. Saimme heiltä kehittämisehdotuksia äänenvoimakkuuteen, joka oli suuressa 

luokkahuoneessa liian alhainen. 

Olimme valmistelleet arviointilomakkeeseen (Liite 3) väittämiä, joilla voimme arvioida 

valmiin tuotoksen tarkoituksenmukaisuutta, luotettavuutta sekä visuaalisia yksityiskoh-
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tia, joihin itse kaipasimme eniten mielipidettä. Sovimme Turun ammattikorkeakoulun na-

tiivikuvantamisen opettajan kanssa ajankohdan, jolloin voisimme näyttää opetusvideon 

uusimmalle röntgenhoitajaopiskelijoiden PRÖNTS18 -ryhmälle ja pyytää heiltä arviota 

tuotoksesta.  

Opetusvideon arviointitilaisuus järjestettiin osana röntgenhoitajaopiskelijoiden natiiviku-

vantamisen opintojaksoa. Arviointitilaisuus toteutettiin saman päivän aikana kahdesti, 

koska opiskelijaryhmä oli jaettu pienryhmiin simulaatio-opetuksen takia. Tilaisuus aloi-

tettiin esittelemällä aihe ja arvioinnin tarkoitus. Arviointiryhmälle kerrottiin vastaamisen 

vapaaehtoisuudesta sekä vastausten käytöstä ja säilytyksestä. Kyselylomakkeen sisältö 

käytiin yleisesti läpi ennen videon näyttämistä. Video esitettiin luokkahuoneen televisio-

ruudulta kaikille samanaikaisesti. Esittämisen jälkeen arviointiryhmä sai täyttää kysely-

lomakkeen.  

Kyselyyn vastasi 12 ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijaa. Kyselyssä oli väit-

tämiä, joita vastaajat arvioivat viisiportaisella asteikolla. Analyysivaiheessa vastausvaih-

toehdoille annettiin numeeriset arvot yhdestä viiteen. Vastausvaihtoehdot olivat (1) täy-

sin eri mieltä, (2) osittain eri mieltä, (3) ei samaa eikä eri mieltä, (4) osittain samaa mieltä 

sekä (5) täysin samaa mieltä. 

Kyselyn tulosten analysoinnista selvisi, että jokaisen väittämän kohdalla yleisin vastaus-

vaihtoehto oli (5) täysin samaa mieltä. Kaikkiin arviointilomakkeen väittämiin vastattiin 

vastausvaihtoehdoilla täysin (5) tai osittain samaa mieltä (4). Vastausten perusteella eni-

ten oltiin samaa mieltä videon anatomiaosion selkeydestä, projektioihin asetteluiden in-

formatiivisuudesta sekä videon pituudesta. Näillä kolmella väittämällä oli yhtä suuri ja 

samalla kyselyn korkein keskiarvo (ka=4,83). Vastausten perusteella eniten parannetta-

vaa olisi selostuksen selkeydessä sekä tekstien riittävän pitkäkestoisessa näkymisessä 

(ka=4,58). Suurimman ja pienimmän keskiarvon väliin jäivät väittämät palpaatio-osuu-

den selkeydestä (ka=4,67), taustamusiikin voimakkuudesta (ka=4,67), videon kiinnosta-

vuudesta (ka=4,75) sekä videosta oppimisen tukena (ka=4,75). 

Arviointilomake sisälsi myös avoimen kysymyksen. Kahdestatoista vastaajasta kuusi oli 

vastannut avoimeen kysymykseen. Avoimen kysymyksen vastauksista nousi esiin yksi 

kehittämiskohta, joka koski videon selostuksen selkeyttä. Tämä mainittiin kahdessa ar-

viointilomakkeessa. Muuten avoimen kysymyksen vastaukset sisälsivät positiivista pa-

lautetta videosta. Palpaation kosketuskohtien merkitseminen tussilla mallipotilaan pol-

veen oli koettu hyväksi asiaksi. 
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4.5 Valmis tuotos 

Arviointilomakkeiden kautta saatu palaute vahvisti käsitystämme siitä, että videon selos-

tus voisi olla ääneltään laadukkaampaa ja selkeämpää. Päädyimme nauhoittamaan ää-

niraidat uudestaan. Nauhoitimme kaikki opetusvideoon tulevat selostukset samassa ti-

lassa, saman päivän aikana. Näin saimme taattua äänenlaadun sekä puhetyylin tasai-

suuden.  

Esitettyämme opetusvideon opinnäytetyön ohjaavalle opettajalle saimme muutaman ke-

hittämisehdotuksen. Ehdotusten perusteella opetusvideon selostukseen lisättiin mai-

ninta mahdollisuudesta kuvata PA-fleksio –projektio pelkästään kipeästä polvesta. Li-

säsimme valmiin tuotoksen alkuun yhden dian, joka herättää katsojan tarkastelemaan 

opetusvideota ergonomian kannalta. 

Opinnäytetyömme lopputuloksena syntyi reilu kahdeksan minuutin pituinen opetusvideo, 

jossa havainnollistetaan polven luista anatomiaa, palpointia, natiivikuvauksen projektioi-

hin asettelua sekä hyvän kuvan kriteereitä kuvien, tekstin, videon ja äänen avulla. Valmis 

opetusvideo on katsottavissa Turun ammattikorkeakoulun Opetusvideot YouTube-kana-

valla, johon löytyy linkki tämän opinnäytetyön johdannosta. Opinnäytetyö julkaistaan 

Theseuksessa. 
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5 EETTISYYDEN JA LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Sitouduimme toimimaan toimeksiantajan tehtävänannon mukaisesti, keräämään luotet-

tavaa tietoa aiheesta ja tavoittelemaan kehittämistyön kannalta parasta ja tarkoituksen-

mukaista lopputulosta. Opetusvideota kuvatessa huolehdimme vapaaehtoisen mallipoti-

laan oikeuksista ja tietosuojasta. Vapaaehtoisen mallipotilaan kanssa tehtiin kirjallinen 

sopimus (Liite 4), jolla hän suostuu esiintymään videossa potilaana. Mallipotilaan ano-

nymiteetin säilymisestä huolehdittiin rajaamalla kasvot pois kuvamateriaaleista. Valmis 

tuotos näytettiin mallipotilaalle ennen videon esittämistä työryhmän ulkopuolisille henki-

löille ja varmistettiin, ettei hänestä näytetä videolla materiaalia, jota hän ei halua näytet-

täväksi.  

Edellytyksenä laadukkaalle video- ja kuvamateriaalille toimi huolellisesti suunniteltu kä-

sikirjoitus. Käsikirjoitus ohjasi opetusvideon materiaalin kuvaamista ja sen editointia koko 

prosessin ajan. Opetusvideon valmistuttua esitimme sen toimeksiantajalle sekä natiivi-

kuvantamisen opintojakson vastaaville opettajille arvioidaksemme kehittämistyön tavoit-

teen saavuttamista. Heiltä pyysimme erityisesti palautetta videolla esitettävien tietojen ja 

toimintojen oikeellisuudesta sekä videon soveltuvuudesta oppimateriaaliksi natiivikuvan-

tamisen opintojaksolle.  

Valmiin opetusvideon laatua, visuaalisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja sisältöä arvioi-

tiin esittämällä se ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijoille ja keräämällä heiltä 

palautetta kyselylomakkeilla. Kyselyn yhteydessä kohderyhmää tiedotettiin asianmukai-

sesti kehittämistyöstä, jota varten vastauksia kerätään. Heille annettiin myös tarvittava 

informaatio vastausten anonymiteetistä, sekä kysymystuloksien käsittelystä sekä käy-

töstä. Kyselylomakkeilla saadun palautteen avulla teimme parannuksia opetusvideoon. 

Toteutimme jatkuvasti koko kehittämistyön prosessin aikana itsearviointia sen jokai-

sessa työvaiheessa. Pohdimme, vastaako se kehittämistyömme tarkoitusta ja ennen 

kaikkea, edistääkö se röntgenhoitajien natiivikuvantamisen oppimista. Näin pystyimme 

varmistamaan, että työn suunta on oikea ja prosessi etenee tavoitteen mukaisesti. (Sa-

lonen ym. 2017) 

Tietopohjaa luodessamme arvioimme kriittisesti, onko hankkimamme tieto ajantasaista, 

tarkoituksenmukaista ja minkälaisista lähteistä tieto on peräisin. Käytimme erilaisia ha-

kukoneita ja tietokantoja. Työmme pohjautuu käyttötarkoituksen mukaisesti ajantasai-

seen ja luotettavaan tietoon. (Kettunen ym. 2017) Kehittämistehtävän luotettavuuden 
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kannalta olisimme kuitenkin voineet toimia tietoa hakiessamme järjestelmällisemmin. 

Olisimme voineet päättää kirjata ylös tietyt kriteerit ja hakusanat, joiden mukaan oli-

simme valinneet käytettävät lähteet kaikkien hakutulosten joukosta. Päädyimme valitse-

maan tähän kehittämistehtävään parhaiten sopivat materiaalit. Kiinnitimme erityistä huo-

miota lähteiden luotettavuuteen ja ajantasaisuuteen. Luotettavuutta voi kuitenkin heiken-

tää se, että lähteinä tuli käytettyä liikaa pelkkiä opinnäytetöitä, niistä löytyvien lähteiden 

sijaan. 

Työryhmämme jäsenillä ei ollut aiempaa kokemusta opetusvideon tuottamisesta. Yksi 

jäsenistä kuvaa vapaa-aikanaan jonkin verran kuvia ja videoita, joista hän on myös teh-

nyt useampia nopeatempoisia videoita lähinnä kotikäyttöön. Perustyökalut videon tuot-

tamiseen ovat siis hallussa. Opetusvideo on kuitenkin kokonaisuutenaan omanlaisensa 

prosessi, jossa on otettava huomioon oppimisen edistäminen ja asiasisällön oikeellisuus. 

Tuottamaamme videota arvioimme hyvän opetusvideon ominaisuuksiin pohjautuen. 
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6 POHDINTA 

Onnistuimme tuottamaan vakuuttavan opetusvideon kipupolven natiivikuvantamisesta 

opiskelun tueksi. Opetusvideo on tuotettu eettisesti. Kyseisen koulutusohjelman opetta-

jat ovat arvioineet videon oikeellisuuden sekä soveltuvuuden oppimateriaaliksi. Valmis-

tuneen opetusvideon tarkoituksenmukaisuutta on arvioitu kohderyhmällä, jolta saimme 

kiitettävää palautetta. Palautteen perusteella selostuksen selkeydessä oli kuitenkin pa-

rantamisen varaa, ja koska olimme itse asiasta samaa mieltä, päätimme äänittää selos-

tukset uudestaan.  

Ääniraidan äänitykseen olisi pitänyt alun perin varata enemmän aikaa ja tuottaa kaikki 

ääniraidat samana päivänä, jotta äänitykset olisivat olleet keskenään tasalaatuisia. Nyt 

nauhoitimme alkuperäisen version ääniä eri päivinä ja osittain eri laitteella, mikä kuului 

äänen laadussa. Korjatussa versiossa ääniraitojen lisääminen videoon suoritettiin sa-

manaikaisesti äänityksen kanssa, jotta varmistuttiin äänityksen olevan videoon sopiva, 

ja kun kaikki äänitykset tehtiin kerralla, vältyttiin puhetyylin ja äänitysympäristön vaihte-

luilta selostuksessa. 

Opinnäytetyön prosessin edetessä opinnäytetyömme aihe tarkentui ja tästä syystä tar-

vitsimme jo etsityn tiedon lisäksi uudenlaista tietoperustaa. Lisätietoa kaivattiin myös toi-

mintamme sekä tuottamamme tuotoksen arviointia varten. Hakutuloksista valitsimme ot-

sikoiden perusteella työhön parhaiten soveltuvia lähteitä. Näistä lähteinä käytettävät ma-

teriaalit valikoituivat kehittämistehtävän kannalta oleellisten sisältöjen perusteella. Läh-

demateriaalia valittaessa kiinnitimme huomiota lähteiden luotettavuuteen. 

Opinnäytetyötä tehdessämme huomasimme, ettei palpaatiolla ole polven natiivikuvanta-

misessa niin suurta roolia kuin olimme aluksi ajatelleet. Palpaatiota voi kuitenkin käyttää 

avuksi polven suoruuden arvioinnissa, ja sen vuoksi se on hyödyllistä esittää opetusvi-

deossa. Palpaatiosta on olemassa runsaasti tietoa kliinisen tutkimuksen yhteydessä, 

josta vain pientä osaa tarvitaan röntgenkuvauksen projektioihin asettelussa.  

Ergonomia natiivikuvantamisessa on kokonaisuutena niin laaja, että päätimme, ettemme 

käsittele sitä tässä opinnäytetyössä huomion herättelyä enempää. Opetusvideoon 

emme myöskään sisällyttäneet ergonomiaa muuten kuin herättelemällä katsojaa videon 

alussa ajattelemaan polven kuvantamista myös ergonomian kannalta. Laajemman er-

gonomian sisällön lisääminen videoon olisi tehnyt videosta liian pitkän opetusvideoksi. 
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Katsojan mielenkiinnon säilyminen opetusvideon loppuun asti asettaa rajoituksia ope-

tusvideon pituudelle. Mielestämme ergonomia röntgenhoitajan työssä on tärkeää, ja sii-

hen liittyen voisi tulevaisuudessa tehdä erillisen opetusvideon. 

Opinnäytetyö sopii jatkoksi keväällä 2018 valmistuneelle opinnäytetyölle, jonka tuotok-

sena on vastaavanlainen opetusvideo kipuolkapään natiivikuvantamisesta. Jatkokehittä-

misehdotuksena olisi mielestämme vastaavanlainen opetusvideo muistakin kuvantamis-

kohteista esimerkiksi nilkasta. 
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Liite 1: Tietoperusta 

1. POLVEN ANATOMIASTA 

Tässä opinnäytetyössä käsittelemme polven luista anatomiaa. Polvinivel on reisiluun, 

sääriluun ja polvilumpion väliin sijoittuva ihmiskehon suurin nivel (Kuva 1). Kuperan muo-

tonsa avulla reisiluun nivelpinnat sopivat sulautuvasti sääriluun nivelpintoihin, jotka puo-

lestaan ovat koveran muotoiset. (Nienstedt ym. 2009; Pohjolainen 2018) Polvilumpion ja 

reisiluun välisen nivelen muodostavat lumpio ja sen liukupintana toimiva reisiluun ala-

osan etupinta (Pohjolainen 2018). Sääriluun kyhmy (tuberositas tibiae) on luinen ko-

houma sääriluun etupuolella, johon polvilumpio kiinnittyy jänteen avulla. Tämä sääriluun 

kyhmy on kohta, joka koskettaa maata ensimmäisenä polvistuttaessa. (Nienstedt ym. 

2009, 131-132) 

 

 

Kuva 1. Polvinivelen anatomiaa. © Aaltonen M. 

1.1 Radiologinen anatomia 

Polven natiiviröntgenkuvauksen kannalta tärkeitä anatomisia kohteita (Kuva 2) ovat mm. 

reisiluu (femur), reisiluun sisä- ja ulkosivunastat (epicondylus medialis/lateralis femoris), 



Liite 1 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maiju Aaltonen, Sarianna Kokkonen & Marleena Ruoho 

reisiluun sisä- ja ulkonivelnastat (condylus medialis/lateralis femoris), polvilumpio (pa-

tella), sääriluu (tibia), pohjeluu (fibula), sääriluun sisä- ja ulkonivelnastat (condylus me-

dialis/lateralis tibiae), sääriluun kyhmy (tuberositas tibiae), sääri-reisiluunivel (articulatio 

tibiofemoralis) sekä polvilumpio-reisiluunivel (articulatio patellofemoralis). (HUS-Kuvan-

taminen 2017) 

 

 

Kuva 2. Polven luista anatomiaa. © Aaltonen M. 

1.2 Pinta- ja syväanatomia 

Pinta-anatomialla tarkoitetaan rakenteita, joita on mahdollista tunnistaa ihon läpi. Syvä-

anatomialla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat syvemmällä kehossa, eivätkä näin ollen ole 

tunnistettavissa kehon ulkopuolelta. (McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medi-

cine 2017) Pinta-anatomian avulla voidaan paikantaa myös syväanatomia. Tämän takia 

pinta-anatomian tunteminen on tärkeää natiivikuvauksessa. Pinta-anatomian avulla ku-

vattava kohde saadaan aseteltua suoraan ja näin ollen myös syväanatomiset kohteet 

asettuvat halutulla tavalla kuvaan. 

 

2. PALPAATIO 
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Palpaatiolla tarkoitetaan käsin tunnustelua tai tutkimista käsin tunnustellen (Duodecim 

Terveyskirjasto 2018). Röntgenhoitaja kohtaa työssään erilaisen anatomian ja rakenteen 

omaavia potilaita. Polven palpointiin eri indikaatioissa voi vaikuttaa erilaiset tekijät. Näitä 

ovat mm. potilaan liikalihavuus, reuma, traumoista johtuvat muutokset tai leikkausten 

kontrollikuvaukset. Polven keinoniveltä kuvattaessa anatomian suoruus on erittäin tär-

keää, jotta kuvasta voidaan nähdä keinonivelen asema. Tällöin pinta-anatomian ja pal-

poinnin merkitys kasvaa entisestään.  

Palpaatiotekniikoita on erilaisia, ja niistä valitaan kuhunkin rakenteeseen sopiva, eli sel-

lainen, jonka avulla rakenne saadaan parhaiten tuntumaan. Palpaatio aloitetaan yleensä 

helposti tunnusteltavissa olevien luurakenteiden paikallistamisella ja näistä edetään vai-

keammin paikallistettaviin rakenteisiin. Polvinivelen ja sen ympäristön tärkeimpien ra-

kenteiden paikallistaminen vaatii röntgenhoitajalta hyvää anatomian osaamista. 

(Reichert 2008, 5 ja 135-136) 

Palpaatiossa tarvittava paine riippuu etsityn rakenteen tiiviydestä sekä rakenteen päällä 

olevien kudosten koostumuksesta ja paksuudesta. Esimerkiksi etsittäessä luista reunaa 

tai kohoumaa käytetään suhteellisen kovaa painetta, että niiden antama kova vaste voi-

daan tuntea. Pehmeämpää kudosta palpoidaan kevyemmällä paineella, että tällaisen 

kudoksen korkea elastisuus pystytään tuntemaan. Jos etsitty rakenne on paksun rasva-

kerroksen tai lihaksen alla, tarvitaan voimakkaampaa palpaatiota, että rakenne voidaan 

tuntea. (Reichert 2008, 6) 

Palpaatio on keskeinen osa potilaan kliinistä tutkimista ja siitä on helposti saatavissa 

laajemmin tietoa kuin mitä polven natiivikuvantaminen edellyttää. Luisen rakenteen li-

säksi polvesta on mahdollista palpoida myös pehmytkudoksia, kuten lihaksia ja jänteitä. 

Niillä ei kuitenkaan ole natiivikuvauksen projektioihin asettelun kannalta niin suurta mer-

kitystä kuin luisilla rakenteilla. Luisen anatomian palpaatiota (Kuva 3) voidaan hyödyntää 

natiivikuvantamisessa polven suoruuden arvioinnissa. 
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Kuva 3. Palpaatio. © Aaltonen M. 

Kun polvi on aseteltu AP- tai sivukuvaan silmämääräisesti suoraan, voidaan luisten ra-

kenteiden suoruus varmistaa vielä palpoimalla kondyylit. Kondyylien löydyttyä kannattaa 

käyttää saman käden peukaloa sekä etusormea löytyneiden kondyylien maamerkkinä ja 

varmistaa, että lateraalinen ja mediaalinen kondyyli ovat samalla tasolla. Keskisäteen 

paikkaa korkeussuunnassa puolestaan voidaan arvioida palpoimalla patellan alareuna. 

Patella on helppo löytää palpoimalla erilaisistakin polvista, joten patellaa voi käyttää 

apuna polven muun luisen anatomian hahmottamisessa. 

2.1 Luureunan palpaatio 

Luureunaa etsittäessä tekniikkana käytetään suorakulmaista palpaatiota, jossa raken-

netta tunnustellaan sormenkärki luureunaa vasten. Näin luisen rakenteen tarkat rajat 
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saadaan tuntumaan selvästi. Tämä on luotettavin tekniikka, kun halutaan tunnistaa pien-

ten nivelten eri osat ja hahmottaa nivelraot.  Palpaatio kannattaa aloittaa pehmeämmästä 

kudoksesta ja edetä kohti luun reunaa. Luun päällä olevien kudosten jännitys, turvotus 

ja artroottiset kulumamuutokset vaikeuttavat luisten reunojen paikallistamista. Polven 

anatomiaa palpoitaessa suorakulmaista palpaatiotekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi 

patellan tunnustelussa. (Reichert 2008, 7) 

2.2 Luisen kohouman palpaatio 

Kun halutaan palpoida luista kohoumaa, kuten polvesta löytyvät kondyylit ja epikondyylit, 

käytetään pyöreää ja laakeaa palpaatiota sormenpäällä, kevyesti painaen. Tarkoituk-

sena on löytää sormea laakeasti ja tasaisesti liikuttamalla huomattava kohouma verrat-

tuna ympäröivään luupintaan. Liian voimakas painelu vaikeuttaa rakenteen tunnista-

mista, koska muodon ja koostumuksen erot eivät tällöin tunnu niin hyvin. (Reichert 2008, 

7) 

 

3. KIPUPOLVEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUS 

Natiiviröntgentutkimus on polvikipuja selvitettäessä yleisin kuvantamistutkimus. Kuvista 

voidaan nähdä mm. murtumat ja nivelrikko. Polven kivut voivat saada alkunsa vamman 

tai trauman seurauksena ja silloin kipu alkaa akuutisti. Vähitellen alkava ja pitkittynyt 

pahentuva polven kipu kertoo yleensä rappeutumisesta. Polvessa kivunaiheuttajia voi 

olla useita erilaisia tai kipu voi olla monen tekijän summa. Kivun selvittävään diagnoosiin 

päästään useimmiten natiiviröntgenkuvauksen ja perusteellisen kliinisen tutkimuksen 

avulla. (Järvelä 2005)  

Nivelrikko on erittäin yleinen nivelsairaus ja polvinivelen saaman suuren rasituksen joh-

dosta yleinen kivun aiheuttaja polvessa. Nivelrikko aiheuttaa rustopinnan rikkoutumista 

ja sen häviämistä nivelpinnoilta. Röntgenkuvissa tämän voi nähdä kaventuneena nivel-

rakona. Nivelrikko on kuitenkin koko nivelen sairaus ja aiheuttaa näin ollen muutoksia ja 

kipuja rustokudoksen lisäksi lihaksissa, nivelkapseleissa sekä luissa. (Käypähoito 2018) 

Kipeä polvi kuvataan aina vähintään kahdesta suunnasta, edestä ja sivusta. Nivelrikkoa 

epäiltäessä kuvat tulisi ottaa seisten ja molemmista jaloista. Seisten kuvatuista kuvista 

pystytään arvioimaan paremmin nivelmuutoksia, ja kun molemmat polvet kuvataan sa-

malla kerralla, pystytään polvia vertaamaan keskenään. (Järvelä 2005)  
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Tähän opinnäytetyöhön valikoitui toimeksiantajan toiveen mukaan seisten otettavat pol-

ven AP-, sivu- ja PA-fleksio -projektiot. Yleensä kuvataan joko AP-kuva tai PA-fleksio –

kuva sivukuvan lisäksi (HUS-Kuvantaminen 2017). Sekä PA-fleksio- että AP-kuvia voi-

daan käyttää polven tilan arviointiin, mutta PA-projektiossa saadaan paremmin näky-

mään muun muassa nivelrako (Farrugia Wismayer & Zarb 2015). Fleksiossa otetusta 

röntgenkuvasta nivelrikko voidaan huomata aiemmin kuin suorin polvin kuvatusta rönt-

genkuvasta. Tällä tekniikalla nähdään myös paremmin ja luotettavammin hoitolinjauksiin 

vaikuttavat tekijät, kuten ruston puuttuminen kokonaan nivelpinnalta. (Ojala & Arokoski 

2012) 

Nivelrustokudos ei palaudu ennalleen vaurioiduttuaan, vaan jatkaa rappeutumistaan 

vuosien kuluessa. Tämä aiheuttaa kroonisia kipuja sekä toimintakyvyn heikkenemistä. 

Yksi hoitomuodoista on keinonivelen asettaminen vaurioituneen polvinivelen tilalle. Na-

tiiviröntgenkuvaus on olennaisessa asemassa arvioitaessa keinonivelleikkauksen tar-

vetta sekä sen suunnittelussa. (Käypähoito 2018) Tästä syystä röntgenhoitajan on osat-

tava ottaa laadukkaita, anatomisesti suoria natiiviröntgenkuvia polvesta. Keinonivelpol-

ven kuvantamisesta on Turun ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyönä laatukäsi-

kirja kuviksi, yhdessä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen kanssa. Työssä on 

opastettu polven keinonivelpotilaan natiivikuvantamisen projektioiden asettelut ja poti-

laan hoitopolku. (Alapeteri & Kaitazis 2014) 

3.1 AP-projektio 

AP- eli anterior-posteriorisessa projektiossa (Kuva 4) röntgensäteet kulkevat potilaan 

läpi edestä taaksepäin. Potilas seisoo selin detektoriin, kuvattava jalka detektorin ja kes-

kisäteen keskellä. Säteet tulevat kohtisuoraan edestä. Potilas ohjataan ottamaan harti-

oiden levyinen asento, lantio suorassa ja paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Jalkaterän 

asento on joko suoraan eteenpäin tai hieman käännettynä sisäkiertoon niin, että polvini-

vel on suorassa. Varmistetaan polvinivelen suoruus vielä palpoimalla kondyylit. Keski-

säde asetetaan patellan alareunaan, nivelrakoon. (Bontrager et al. 2014, 244) 
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Kuva 4. AP-projektio. © Aaltonen M. 

Hyvän kuvan kriteereihin kuuluu, että kuvaan rajataan 15 cm reittä ja säärtä. Kuvassa 

reisiluun sisäsivunastojen tulisi olla profiilissa ja sisä- ja ulkonivelnastojen symmetriset. 

Sääriluun tulisi peittää noin puolta pohjeluun päästä. Polvilumpion tulisi olla keskellä tai 

hiukan lateraalisesti reisiluun distaaliosan päällä ja proksimaalisesti reisiluun polvilum-

piopintaan nähden. Sääriluun yläpinnan nivelpintojen väliharjun tulisi olla keskellä, reisi-

luun nivelnastojen välikuopan kohdalla. Sääriluun nivelnastojen anteriorisen ja poste-

riorisen osan tulisi kuvautua päällekkäin. Sääri-reisiluunivelen tulisi kuvautua avoimena 

ja yhtä levänä molemmin puolin. (HUS-Kuvantaminen 2017; Bontrager et al. 2014, 244) 

Proteesipolvea kuvattaessa on tärkeää huomioida myös proteesin suoruus kuvassa. 

Femurin etukomponentin tulisi näkyä symmetrisesti ilman kiertoa ja tibian komponentin 

etu- ja takareunojen tulisi kuvautua suorana viivana. Kuvassa tulisi näkyä koko proteesi 

ja sen ympärillä oleva luusementti. (Alapeteri & Kaitazis. 2014, 32) 

3.2 Polven sivukuva 

Sivukuvaa (Kuva 5) otettaessa potilas asetellaan seisomaan sivuttain detektorin viereen, 

kuvattavan jalan lateraalireuna detektoria vasten. Säteet tulevat kohtisuoraan sivusta. 

Toisella jalalla astutaan askel taakse, jottei se tule kuvaan. Varmistetaan, että lantio on 

suorassa samaan suuntaan kuin polvi ja jalkaterä, jotta lonkka-, polvi- ja nilkkanivel ovat 
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keskenään suorassa linjassa. Kuvattava polvi on edessä ja noin 10 – 30 asteen koukis-

tuksessa. Femurin kondyylien suoruus voidaan tarkistaa palpoimalla. Keskisäde tulee 

patellan alareunaan, nivelrakoon. Sivuilta kuva rajataan ihonpinnasta toiseen. (Bontra-

ger et al. 2014, 247; HUS-Kuvantaminen 2017) 

 

 

Kuva 5. Sivukuva. © Aaltonen M. 

Hyvän kuvan kriteerien mukaisesti kuvaan rajataan 15 cm reittä ja säärtä kuten AP-ku-

vassa. Reisiluun sisä- ja ulkonivelnastojen tulisi kuvautua distaaliosistaan päällekkäin. 

Myös sääriluun nivelnastojen tulisi kuvautua päällekkäin. Polvilumpion tulisi olla profii-

lissa ja polvilumpion takareunan kuvautua selkeästi. Polvilumpio-reisiluunivelen ja sääri-

reisiluunivelen tulisi näkyä avoimena. Sääriluun tulisi peittää noin puolta pohjeluun 

päästä. Pohjeluun pään tulisi olla noin 1,25 cm distaalisesti sääriluun nivelpinnasta. 

(HUS-Kuvantaminen 2017; Bontrager et al. 2014, 247) 

Jos kuvattavassa polvessa on proteesi, sen tulisi näkyä kuvassa suorassa, niin että sen 

kaikki komponentit ovat tarkasti päällekkäin. Näin luisten rakenteiden tarkastelu on mah-

dollista ja proteesin irtoaminen voidaan havaita. Kuvassa tulee näkyä koko proteesi ja 

sen ympärillä olevat luurakenteet sekä luusementti. (Alapeteri & Kaitazis. 2014, 34) 
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Sivukuvassa polven koukistus mahdollistaa pehmytkudoksissa mahdollisesti näkyvien 

vaurioiden arvioimisen röntgenkuvasta, sekä patellan ja sen jänteen pituuksien mittaa-

misen. Traumatapauksissa kuitenkin ensisijaisesti polvi kuvataan maaten. (McQuillen 

Martensen 2015, 338–339.) Traumapolven röntgenkuvien arviointiin on perehdytty sy-

vemmin Turun ammattikorkeakoulussa 2016 valmistuneessa opinnäytetyössä: Anato-

miaosaaminen traumapolven ja -nilkan natiivikuvantamisessa – oppimistehtäviä rönt-

genhoitajaopiskelijoille. (Aaltonen ym. 2016) 

3.3 PA-fleksio -projektio 

Rasituskuvassa, eli PA seisten fleksiossa (Kuva 6), potilas asetellaan seisomaan kasvot 

kohti detektoria. Jalkaterät ovat erillään toisistaan, mutta eivät kuitenkaan liian leveästi, 

jotta molemmat polvet mahtuvat kuvaan. Varpaat asetetaan detektorin etureunan koh-

dalle ja varmistetaan, etteivät varpaat mene detektorin alle. Potilasta pyydetään koukis-

tamaan polvet siten, että ne tulevat kiinni detektoriin, ja painamaan myös reisien etupin-

nat vasten detektoria. Keskisäde suunnataan 10 asteen kulmassa kranio-kaudaalisesti 

polviniveltasoon polvien keskelle. Kuvaan rajataan 20 cm reittä ja säärtä. Sivuilta rajaus 

tulee ihon pinnasta toiseen kattaen molemmat polvet. Röntgenkuva voidaan ottaa myös 

pelkästään kipeästä polvesta. Puolimerkki on tärkeä muistaa asettaa kuvauskenttään. 

(Huhtanen, J. Turun AMK, henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2018; Ojala & Arokoski 

2012; HUS-Kuvantaminen 2017) 
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Kuva 6. PA fleksio. © Aaltonen M. 

Hyvän kuvan kriteerien mukaisesti reisiluun sisä- ja ulkonivelnastojen tulisi kuvautua 

symmetrisesti. Sääriluun ja pohjeluun yläpäiden pitäisi kuvautua hiukan päällekkäin. 

Sääriluun yläpinnan nivelpintojen väliharjujen tulisi olla keskellä, reisiluun nivelnastojen 

välissä. Nivelraon tulisi näkyä avoimena. (HUS-Kuvantaminen 2017) 

 

4. RÖNTGENHOITAJAN ROOLI 

Röntgenhoitaja on kliinisen radiografian asiantuntija (Turun AMK 2017). Röntgenhoitaja 

saa koulutuksessaan valmiudet inhimillisten ja turvallisten kuvantamis- ja hoitopalvelui-

den toteuttamiseen. Opiskeluiden aikana sekä työelämässä se on hyvä ohjenuora 

omalle toiminnalle. Röntgenhoitaja toimii itsenäisesti moniammatillisen työyhteisön jäse-

nenä ja on vastuussa potilaslähtöisen hoidon ja kuvantamispalveluiden tuottamisesta. 

Työssään röntgenhoitajan on osattava kohdata erilaisia potilaita sekä heidän omaisiaan 

ja työskennellä ottaen huomioon kaikki potilaan hoitoon osallistuvat osapuolet. Röntgen-

hoitaja omaa ammattitaidon niin potilaan hoitamiseen ja ohjaamiseen kuin kuvauslaittei-

den teknilliseen osaamiseen. Kuvantamisosastolla röntgenhoitaja on vastuussa kuvaus-

laitteiden turvallisesta käytöstä sekä laadunvarmistuksesta. Röntgensäteily on ionisoi-

vaa säteilyä, jonka energia on riittävän suurta aiheuttamaan kudosvaurioita solutasolla 

(STUK 2018). Röntgenhoitajalla onkin kuvantamistilanteessa suuri vastuu ionisoivan sä-

teilyn käytöstä. Teknologian ja hoitotieteiden kehitys vaatii röntgenhoitajalta jatkuvaa 

ammattitaitonsa kehittämistä työelämässä. Edellytykset tälle ammattitaidon jatkuvalle 

kehittämiselle röntgenhoitaja saa ammatillisesta koulutuksesta opiskelun aikana. (Turun 

AMK 2017) 

4.1 Röntgenhoitaja polven natiivikuvantamistapahtumassa 

Ennen potilaan saapumista röntgenhoitaja tutustuu huolella potilaan lähetteeseen ja kat-

soo mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Näin röntgenhoitaja saa tiedon potilaan yksilölli-

sestä anatomiasta sekä mahdollisista kehon sisälle asetetuista proteeseista tai ruuveista 

yms. Röntgenhoitaja arvioi kuvauksen tarpeellisuutta sekä oikeutusta ja on tarvittaessa 

yhteydessä lähettävään lääkäriin. Röntgenhoitaja suunnittelee kuvauksen toteutumista 

jo etukäteen ja valmistelee kuvaushuoneen tarvittavine apuvälineineen. Röntgenhoitaja 
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työskentelee moniammatillisessa työryhmässä ja huolehtii tarvittaessa radiologin kon-

sultaatiosta liittyen kuvausohjeisiin. Näin voidaan taata potilaalle turvallinen ja inhimilli-

nen kuvantamistapahtuma. Röntgenhoitaja pitää huolen siitä, että säteilyn käyttö on oi-

keutusperiaatteen mukaisesti perusteltua eli säteilyn käytöstä on potilaalle enemmän 

hyötyä kuin haittaa. ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -periaatteen mukaisesti 

potilaan säteilyaltistus on pidettävä niin alhaisena kuin se käytännöllisin toimin on mah-

dollista. (STUK 2018) 

Potilaan saapuessa röntgenhoitajan vastuulla on varmistaa kuvattavan potilaan henki-

löllisyys sekä huomioida fertiili-ikäisen naispotilaan raskauden mahdollisuus ja potilaan 

sädesuojien tarvittava käyttö. Kuvaustapahtuman ohjeistaminen aloitetaan kertomalla 

kuvattavan kohteen riisutuksesta sekä mahdollisten artefaktojen poistamisesta kuvaus-

alueelta. Röntgenhoitaja havainnoi potilaan fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ja ottaa 

nämä huomioon ohjatessaan potilasta kuvaustapahtumassa. Hän huolehtii potilaan tur-

vallisesta siirtymisestä kuvausasentoihin ja havainnoi potilaan jaksamista ja vointia läpi 

koko kuvaustapahtuman. Seisten otettavissa polven projektioissa jotkin asennot saatta-

vat olla haasteellisia eritoten ikäihmisille tai niille, joiden polven liikkuvuus on rajoittunut 

jollain tavalla. (Suomen Röntgenhoitajaliitto ry 2007, 1-2)  

Projektioasentoihin pääsemisen ja niissä pysymisen helpottamiseksi röntgenosastoilla 

on erilaisia apuvälineitä. Tässä opinnäytetyössä olemme käyttäneet asettelun apuväli-

neenä tukitankoa, josta potilas saa käsillä tukea asennossa pysymiseen. Kuvattavan 

kohteen paikallaanolo röntgenkuvan oton aikana on edellytys laadukkaalle ja diagnosti-

selle röntgenkuvalle. Potilaslähtöinen kuvantamistapahtuma etenee potilaan ehdoilla, ja 

potilasta onkin hyvä opastaa kuvausasentoihin näyttämällä itse esimerkkiä halutusta 

asennosta. Näin ollen potilas pystyy hakeutumaan omatoimisesti itselleen mukavaan 

asentoon, jota röntgenhoitaja sitten muovaa kuvantamistapahtumaan sopivaksi. Hyvä 

ohjeistaminen kuvaustapahtuman aikana luo turvallisuuden tunnetta potilaalle, sekä su-

juvoittaa työtä. Röntgenhoitaja seuraa myös yksilönsuojaperiaatteen toteutumista. Tämä 

tarkoittaa, että työntekijöille, potilaille ja muulle väestölle asetetut säteilyannosrajat eivät 

saisi ylittyä. (STUK 2018) 

Röntgenhoitaja on vastuussa röntgenkuvien riittävän hyvästä laadusta ja projektioiden 

oikeellisuudesta. Hän myös arvioi uusintakuvien tarvetta tarkastelemalla anatomiaa ote-

tusta kuvasta. Röntgenhoitajalla täytyy olla hyvä osaaminen ihmisen anatomiasta, jotta 

hän pystyy itsenäisesti arvioimaan täyttyvätkö hyvän kuvan kriteerit röntgenkuvassa. 

Röntgenhoitajan tulee pystyä myös arvioimaan kuvan diagnostista riittävyyttä ja sitä, että 
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se vastaa lähetteessä pyydettyyn kysymyksen asetteluun. Uusintakuvien ottamista tuli-

sikin harkita useammalta kantilta. Onko röntgenkuva hyvän kuvan kriteerien mukainen? 

Riittääkö se kuitenkin selvittämään lähetteessä kysytyn asian? Tuoko uusintakuva lisä-

arvoa kuvan diagnostisuuteen? Onko kuvattavaa kohdetta mahdollista asetella enää pa-

remmin? Uusintakuvat lisäävät potilaan sädeannosta, joten uusintakuvien tarvetta pyri-

tään välttämään. Potilaan huolellinen asettelu edesauttaa kuvan onnistumista, 

 ja pinta-anatomian palpoinnilla voidaan varmistaa potilaan tarkoituksenmukainen aset-

telu. Kuvalaatuun vaikuttaa myös artefaktojen poistaminen kuvausalueelta, kohteeseen 

sopivien kuvausarvojen käyttäminen sekä potilaan paikallaanolon ohjeistaminen. (Luo-

tolinna-Lybeck 2011, 70-90) 

Kuvaustapahtuman jälkeen röntgenhoitaja arvioi otettujen röntgenkuvien laatua sekä riit-

tävyyttä ja lähettää ne kuvaverkkopalveluun. Potilaalle ohjeistetaan röntgenlausunnon 

kuuleminen ja varmistetaan, että jatkotoimenpiteet ovat selvillä. Kuvantamishuoneen 

siistiminen on myös röntgenhoitajan vastuulla. Itsearviointia on tärkeä toteuttaa jokaisen 

kuvantamistapahtuman yhteydessä ja sen jälkeen. Näin röntgenhoitaja voi kehittää toi-

mintaansa ja tuottaa hyviä kuvantamispalveluita. 

4.2 Ergonomia kipupolven natiivikuvauksessa 

Liikuntaelimistön vaivat ovat tavallisimpia työhön liittyviä terveysongelmia Suomessa. 

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat myös usein syynä sairauspoissaoloihin ja pysyvään 

työkyvyttömyyteen. Työasennot ja -tavat kuormittavat tuki- ja liikuntaelimistöä monin ta-

voin. Jos kuormitusta on liikaa tai se on vääränlaista, se voi vaikuttaa työntekijän ter-

veyttä heikentävästi. Yleisesti kuormitusta aiheuttavat ruumiillisesti raskas työ ja taakko-

jen käsittely hankalissa tai staattisissa työasennoissa. Toisaalta jatkuva paikallaan istu-

minenkin aiheuttaa kuormitusta tuki- ja liikuntaelimistölle. Käsien voimankäyttö sekä tois-

totyö ovat tavallisesti syynä työn fyysiselle kuormittavuudelle. (Työterveyslaitos 2018)  

Natiiviröntgentutkimuksissa röntgenhoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat potilai-

den siirtäminen ja asettelu kuvausasentoihin sekä kuvauslaitteiden, kuvalevyjen, hilojen 

ja säteilysuojien käsittely. Nykyisin kuvauslevyjä useammin käytössä ovat suoradigitaa-

liset irtodetektorit, jotka painavat kuvalevyjä enemmän. (Arvola & Märsynaho 2014, 9-

11) Röntgenhoitajien kokemuksia kuvantamistyön ja potilassiirtojen fyysisestä kuormit-

tavuudesta -tutkimuksen tulosten mukaan 80 % röntgenhoitajista piti työtään fyysisesti 

kuormittavana. Hankalia työasentoja pidettiin suurena fyysisen kuormituksen aiheutta-
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jana. Kuvaustilanteissa fyysistä rasitusta koettiin aiheutuvan kyykistelystä ja kumarte-

lusta sekä staattisista työasennoista. (Joukanen 2012, 25 ja 28-30) Kipupolven natiivi-

kuvantamisessa röntgenhoitaja joutuu kyykistymään tai kumartumaan useaan kertaan 

asetellessaan polvea eri projektioihin ja varmistaessaan polven suoruutta. Lisäksi mah-

dollinen hilan käsittely aiheuttaa kuormitusta ylävartaloon. Mikäli röntgenlaitteistossa ei 

ole käytössä automatiikkaa, luo röntgenputken siirtäminen oikealle kuvausetäisyydelle 

myös ergonomisesti hankalia työasentoja. Oman kokemuksemme perusteella pidämme 

kipupolven seisten kuvattavia projektioita ergonomisesti kuormittavina juuri lattiatasolle 

kyykistymisen ja kumartelun takia. Asentoja joutuu toistamaan useampaan kertaan ku-

vaustapahtuman aikana ja tämä lisää kuormittavuutta. Apuvälineitä löytyy helpottamaan 

potilaan asennossa pysymistä, ja jotkin korokkeet auttavat myös röntgenhoitajan er-

gonomiaan, mutta röntgenhoitaja joutuu hetkellisesti hakeutumaan vaikeisiin asentoihin 

kuvaustapahtuman aikana. 

 

5. MULTIMEDIA OPPIMISMATERIAALINA 

Multimedialla tarkoitetaan useampien erilaisten mediamuotojen kuten äänen, kuvan ja 

tekstin yhdistämistä kokonaisuudeksi. Multimedian avulla käsiteltävä asia voidaan tuoda 

tuotoksessa esille monin eri tavoin, joka edesauttaa asian oppimista. Kuvien, äänien ja 

erilaisten tehosteiden sekä tekstien avulla käsiteltävä asia saa toistoa ja näin ollen oppi-

minen nopeutuu. Oppimismateriaalina multimedian on koettu lisäävän oppimisen moti-

vaatiota ja tuovan siihen mielekkyyttä. (Olkinuora ym. 2001, 132-133) 

Video sopii sen kuvan ja äänen ansiosta oppimateriaalina erilaisille oppijoille. Visuaaliset 

oppijat hyötyvät kuvista ja teksteistä, kun taas auditiivisille oppijoille videossa olevalla 

puheella on suurempi merkitys. Multimedian avulla saadaan viritettyä ja ylläpidettyä tark-

kaavaisuutta ja se edustaa ihmisen luonnollista tapaa tuoda esille tietoa. Videolla on 

myös helpompi havainnollistaa erilaisia asioita, verrattuna pelkkiin kuviin tai tekstiin. Mul-

timedian avulla käsiteltävä asia saadaan tuotua esiin sen todellisessa ympäristössä, jol-

loin asia on helpompi sisäistää. (Olkinuora ym. 2001, 18 ja 132) Natiivikuvantamisen 

projektioihin asettelun oppimisessa opetusvideo materiaalina on oiva väline, koska fyy-

sisen toiminnan harjoittelua edistää malliesimerkin näkeminen. Omaa suoritusta voi ver-

rata saman tien videolla nähtyyn malliesimerkkiin, joka auttaa omaksumaan uusia toi-

mintamalleja. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 71)  
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Internetin ansioista oppimateriaalin jakamiseen ja ajan tasalla pitämiseen on huomatta-

vasti paremmat edellytykset kuin mitä painettujen oppikirjojen levittäminen ja päivittämi-

nen edellyttävät. Teknologian kehityksen mukana myös kuva ja ääni ovat nousseet kes-

keisiksi muodoiksi tiedon välittämisessä. (Ruuska ym. 2015, 188) 

Opetusvideo oppimateriaalina mahdollistaa itsenäisen opiskelun ennen ja jälkeen lä-

hiopetuksen. Katsomalla videota jo ennen lähiopetustuntia opiskelija pääsee perehty-

mään käsiteltävään aiheeseen ja näin ollen oppiminen varsinaisella lähiopetustunnilla 

on tehokkaampaa. Opetusvideon helpon saatavuuden ja visuaalisuuden avulla oppeja 

voi kerrata tehokkaasti itsenäisestikin. Opetusvideo mahdollistaa käsiteltävän materiaa-

lin monipuolisen käytön ja sitä voidaankin hyödyntää opetuksen tukena myös lähiope-

tustunneilla.  

Aktiivinen kuuntelu tai katselu sopii opiskelumenetelmäksi useimpiin oppiaineisiin tekstin 

lukemisen rinnalle tai sen sijaan. Englanninkielinen termi clipped classroom viittaa ope-

tukseen, jossa oppimateriaalina käytetään opiskeltavasta asiasta tehtyjä 5 – 15 minuutin 

pituisia opetusvideoita. Yleensä niissä kuvataan jotain yksittäistä ilmiötä, jota opettajan 

ääni selostaa kuvan taustalla. Opiskelijoille videot tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia 

verrattuna perinteiseen luokassa tapahtuvaan opetukseen. Videot ovat katseltavissa, 

milloin ja missä tahansa, ja käyttäjä voi pysäyttää videon ja palata haluamaansa kohtaan 

uudestaan. Käyttäjän kannalta oleellista videoissa on se, että ne ovat asiantuntijoiden 

käsikirjoittamia ja hyvin toteutettuja. (Ruuska ym. 2015, 190)  

Clipped classroom –materiaalia voidaan käyttää opetuksessa niin, että opiskelijat katso-

vat opetusvideoita ennen oppituntia ja keskustelevat aiheesta esimerkiksi videoon liitty-

vällä keskustelualustalla. He voivat myös laatia listan vaikeasti ymmärrettävistä asioista, 

joihin haluavat palattavan myöhemmin oppitunnilla. Myös opettaja on voinut etukäteen 

listata asioita, joihin haluaa opiskelijoiden kiinnittävän videossa huomiota. Näin oppitunti 

voidaan käyttää tärkeimmiksi koettujen asioiden käsittelyyn yhteisesti. (Ruuska ym. 

2015, 190) 

Hyvä opetusvideo on laadukkaasti ja huolellisesti toteutettu niin käsikirjoituksen, kuvauk-

sen kuin editoinninkin osalta. Kun on kyse opetusvideosta, katsojan on voitava luottaa 

videolla esiintyvän tiedon oikeellisuuteen ja luotettavuuteen. Tämä asettaa videon teki-

jöille vastuuta sisällön tuottamisen ja lähteiden valinnan suhteen. Hyvä opetusvideo ei 

ole kestoltaan liian pitkä, jotta katselijan mielenkiinto säilyy. Ripeä ja innokas puhetyyli 
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on kannattava katselijan kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Opetusvideota on mahdollista ke-

lata ja katsella uudestaan. Väliotsikointi selkeyttää opetusvideota ja tukee katselijan op-

pimista. (Mehtälä 2016, 7) 
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Liite 2: Videon käsikirjoitus 

Roolitus:   

Käsikirjoitus: Maiju Aaltonen, Sarianna Kokkonen, Marleena Ruoho   

Potilas: ulkopuolinen henkilö   

Röntgenhoitaja: Marleena Ruoho   

Kuvaaja: Maiju Aaltonen   

Kuvausavustaja: Sarianna Kokkonen   

Ääniraita: Sarianna Kokkonen   

Editointi: Maiju Aaltonen   

 

Tarvikkeet:   

Järjestelmäkamera, objektiiveja ja kamerajalusta   

Lisävaloja ja valonheijastin   

Siisti työasu röntgenhoitajalle    

Tusseja 

Vanulappuja 

Teippejä 

 

Videon rakenne:   

Video alkaa otsikkodialla, jossa on videon otsikon lisäksi myös Turun ammattikorkea-
koulun logo. Taustamusiikki soi hiljaisena taustalla koko videon ajan.  

Alkukohtauksessa röntgenhoitaja valmistelee kuvaustilaa. Samalla selostaja kertoo vi-
deon aiheen sekä palpoinnin ja anatomian tuntemisen merkityksen natiivikuvantami-
sessa. Selostajan puhe liitetään videoon erillisenä ääniraitana.  

Polven anatomiaa käydään läpi piirroskuvassa selostajan kertomana AP- ja sivusuun-
nassa. Tärkeitä anatomisia kohtia polvessa ovat reisiluu (femur), reisiluun sisä- ja ulko-
sivunastat (epicondylus medialis/lateralis femoris), reisiluun sisä- ja ulkonivelnastat (con-
dylus medialis/lateralis femoris), polvilumpio (patella), sääriluu (tibia), pohjeluu (fibula), 
sääriluun sisä- ja ulkonivelnastat (condylus medialis/lateralis tibiae) sekä sääri-reisiluu-
nivel (articulatio tibiofemoralis). Videoon lisätään näiden kohtien nimet tekstinä suomeksi 
ja latinaksi.   

Seuraavassa kuvatussa kohtauksessa röntgenhoitaja näyttää potilaan polvesta, miten 
palpointi tapahtuu. Potilaan polveen on myös piirretty nämä kohteet.   
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Väliotsikko “AP-projektio”   

Selostaja kertoo polven röntgenkuvasta hyvän kuvan kriteerejä. Pääasiat myös teks-
tinä.    

Röntgenhoitaja asettelee potilaan polven AP-projektioon. Selostaja kertoo koko ajan, 
mitä videolla tapahtuu ja miksi. Röntgenhoitajan ergonomia huomioidaan lopuksi.   

Väliotsikko “Sivuprojektio”   

Selostaja kertoo polven röntgenkuvasta hyvän kuvan kriteerejä. Pääasiat myös teks-
tinä.   

Röntgenhoitaja asettelee potilaan polven sivuprojektioon. Selostaja kertoo koko ajan, 
mitä videolla tapahtuu ja miksi. Röntgenhoitajan ergonomia huomioidaan lopuksi.   

Väliotsikko “Molemmat polvet seisten PA-fleksio ”   

Selostaja kertoo polven röntgenkuvasta hyvän kuvan kriteerejä. Pääasiat myös teks-
tinä.   

Röntgenhoitaja asettelee potilaan polvet seisten PA-fleksio -projektioon. Selostaja ker-
too koko ajan, mitä videolla tapahtuu ja miksi. Röntgenhoitajan ergonomia huomioidaan 
lopuksi.   

Videon lopetus    

Lopputekstit   
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Liite 3: Videon arviointilomake 

KYSELYLOMAKE 

 

Rastita mielestäsi sopivin vaihtoehto. 

 Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Ei  

samaa 

eikä eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Anatomiaosio on selkeä.               

Palpaatio-osio on selkeä.      

Projektioihin asettelut ovat informatiivisia.      

Selostus on selkeä.      

Taustamusiikki on sopivalla voimakkuudella.      

Tekstit ovat näkyvissä riittävän kauan.      

Tämä video on kiinnostava      

Tämä video tukee oppimistani.      

Videon pituus on sopiva.      

 

Korjausehdotuksia tai muuta mainittavaa videosta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 4: Vapaaehtoisen mallipotilaan suostumuslomake 

 

 


