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1 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) 

Kuvantamiskeskuksen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön (KYS 

KFI-yksikön) hoitohenkilökunnalle asiantuntijatietoon perustuva sydänlihasperfuusion 

gammakuvauksen vaiheista kertova posteri (liite 3). Posterin tavoitteena on toimia 

hoitohenkilökunnan työvälineenä, kun he ohjaavat potilasta sydänlihasperfuusion 

gammakuvaukseen ja näin edistää kuvauksen onnistumista luomalla apuväline poti-

laan ohjaamisen tueksi. Sydänlihasperfuusion gammakuvaus on kuvaus, jossa tutki-

taan sydänlihaksen verenkiertoa radiolääkkeen avulla. Radiolääke jakaantuu sydänli-

hakseen alueellisen lihasperfuusion mukaisesti (Rautio & Vanninen 2003, 385–395). 

Yleisin diagnostisessa radiologiassa käytetty isotooppi on teknetium (Tc). Sydänli-

hasperfuusion gammakuvaksessa on useita vaiheita. Jotta kuvaus onnistuisi, potilaan 

on noudatettava huolellisesti esivalmisteluohjeita. 

 

Potilasohjaus on keskeinen osa potilashoitoa (Lahtinen 2006; Lipponen, Kyngäs & 

Kääriäinen 2006). Myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa antamaan 

tietoa potilaalle riittävästi ja ymmärrettävästi, jotta potilas voi osallistua omaa hoitoaan 

koskevaan päätöksentekoon. Tietoa potilas saa eri tavoin toteutetun potilasohjauksen 

avulla. Potilasohjauksen lähtökohtana tulee olla potilaskeskeisyys. (Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.)  

 

Suomessa tehtiin 40 824 isotooppitutkimusta vuonna 2006, joista 2 103 Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2006 tehtiin eniten luuston gammakuvauksia 

(39,1 %). Verenkiertoelimistön tutkimusten osuus oli 14,4 % ja hengityselimistön tut-

kimusten osuus 12,7 %. Isotooppitutkimuksista 82,8 % tehtiin 99mTc:llä (teknetium) 

leimatuilla radioaktiivisilla lääkevalmisteilla. Keskimääräinen efektiivinen annos iso-

tooppitutkimusta kohti oli 3,9 mSv. Kollektiivisen annoksen kannalta merkittävimmät 

yksittäiset tutkimukset vuonna 2006 olivat luuston gammakuvaus ja sydänlihasper-

fuusion gammakuvaus. Sydänlihasperfuusion SPET -kuvauksia, joissa käytössä oli 

99mTc leimattu merkkiaine, tehtiin 2 820 kappaletta. (Korpela 2008.) 

 

Työmme toimeksiantaja oli KYS:n KFI-yksikkö. Kuopion yliopistollisen sairaalan toi-

minta-ajatuksena on edistää terveyttä ja visiona on tarjota parasta terveyspalvelua. 

Tätä edellyttävät myös KYS:n eettiset periaatteet, jotka ovat ihmisarvon kunnioittami-

nen, vastuullisuus, ammattitaito, yhteistyö ja keskinäinen avunanto sekä tulokselli-
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suus. Strategisia päämääriä ovat vaikuttava, oikea-aikainen hoito, hyvin toimivat pal-

velukokonaisuudet, arvostettu tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta, uudistuva ja 

osaava henkilöstö, vetovoimainen työyhteisö, talouden tasapaino sekä strategiaa 

tukeva johtamisjärjestelmä. (Terveyttä edistäen 2009.) Strategisiin päämääriin pää-

semisessä työntekijöiden ammattitaidolla ja hyvällä potilasohjauksella on suuri merki-

tys.  

 

Opinnäytetyömme oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin projektityönä. Toi-

minnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen. Se sisältää toiminnallisen osuuden ja tut-

kimusraportin, joka sisältää opinnäytetyöprosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tut-

kimusviestinnän keinoin. Tutkimusraportti pohjautuu ammattiteoriaan ja alan tunte-

mukseen ja sillä on teoreettinen viitekehys. (Airaksinen 2009; Vilkka & Airaksinen 

2003.) Opinnäytetyön tekemisen myötä tietomme ja taitomme sydänlihasperfuusion 

gammakuvauksesta lisääntyi.  

 

 

 

2 SYDÄNLIHASPERFUUSION GAMMAKUVAUS 

 

 

Sydänlihasperfuusion gammakuvaus on EKG-tahdistettu SPET/TT-kuvaus (Single 

Photon Emission Tomography/Tietokonetomografia -kuvaus), jossa tutkitaan sydänli-

haksen verenkiertoa radiolääkkeellä. Radiolääke jakaantuu sydänlihakseen alueelli-

sen lihasperfuusion mukaisesti. EKG on lyhenne sanasta elektrokardiogrammi ja tar-

koittaa sydänsähkökäyrää. Se on sydämen toimintaan liittyviä sähköimpulsseja ja sitä 

kautta sydämen toimintaa kuvaava käyrä. Se on edullinen, yleinen ja non-invasiivinen 

(ei kajoava) tutkimus lääketieteellisessä diagnostiikassa.  SPET/TT-kuvauksessa 

yhdistetään kaksi menetelmää: yksifotoniemmissiotomografia ja tietokonetomografia. 

Kun sydänlihasperfuusion gammakuvaus tehdään levossa ja kuormitustilanteessa, 

osoitetaan mahdollisten vaurio- ja iskemia-alueiden koko ja sijainti. Useimmiten sa-

malla mitataan myös sydämen vasemman kammion pumppaustoiminnan tehokkuus 

ja kammion tilavuudet sydämen syklin eri vaiheissa. Sydänlihasperfuusion gamma-

kuvauksen käyttöaiheita ovat sepelvaltimotaudin diagnostiikka, taudin vaikeusasteen 

tai ennusteen arviointi sekä invasiivisten toimenpiteiden seuranta. Diagnostisesti 

varmin tulos saadaan yhdistetyllä lepo- ja kuormituskuvauksella. (Bjålie, Haug & 

Sjaastad 2007, 228; Työohje 2010; Rautio & Vanninen 2003, 385–395.) 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Syd%C3%A4n
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2.1 Sydämen fysiologiaa 

 

Sydänlihassoluja huoltavat sepelvaltimot. Kaikki suurimmat sepelvaltimohaarat kul-

kevat sydämen pinnalla, eivät lihaksen sisällä kuten luustolihasten valtimot. Tästä on 

se etu, että sydänlihaksen supistuminen litistää vain sepelvaltimoiden pikkuhaaroja, 

ei päärunkoja. Sydänlihasta huoltaneesta verestä poistuu suuri osa sydämen pinnalla 

kulkevia sydänlaskimoita pitkin sydämen takana sijaitsevaan sepelpoukamaan. Siitä 

hiilidioksidipitoinen veri pääsee suoraan sydämen oikeaan eteiseen. (Nienstedt & 

Kallio 2004, 64.) Sepelvaltimokierron tehtävänä on huoltaa sydänlihasta ja pyrkiä 

turvaamaan sen aineenvaihdunnan tarpeet kaikissa olosuhteissa. Terveet sepelval-

timot tekevät sen tehokkaasti, sillä ne ottavat levossa 4−5 % sydämen pumppaamas-

ta verimäärästä, vaikka sydämen paino on vain noin 0,5 % koko kehon painosta. 

(Leinonen 1998.) 

 

Sepelvaltimotauti eli koronaaritauti on sydänlihaksen verenkierrosta ja hapensaannis-

ta huolehtivan sepelvaltimon verenkierron häiriytymisen aiheuttama sairaus. Sen ai-

heuttaa useimmiten sepelvaltimoita ahtauttava verisuonten kalkkeutuminen eli atero-

skleroosi. Taudin ilmenemismuotoja ovat rasitusrintakipu eli ns. angina pectoris -oire, 

sydäninfarkti ja vakavasta sydämen rytmihäiriöstä johtuva äkillinen sydänkuolema. 

(Bjålie, ym. 2007, 239.) 

 

 

2.2 Gammakuvauksen fysikaaliset perusteet 

 

 

Gammakuvaus perustuu radionuklidien käyttöön. Potilaalle annetaan radiolääke, jon-

ka kulkeutumista tai kertymistä seurataan gammakameralla, joka mittaa gammasätei-

lyä. (Ahonen, Savolainen & Bergström 2003.) Gammakameran säteilyä aistivana 

osana on natriumjodidikidelevy. Ilmaisimen kiderakenne tuikahtelee valokvantteja, 

kun siihen absorboituu energiaa gammasäteilystä. Gammakamerassa on lyijyinen 

kollimaattori, joka on tiheään rei’itetty lyijylevy. Kollimaattori päästää lävitseen säteet, 

jotka tulevat yhdensuuntaisesti kollimaattorin reikien kanssa. Vinoon tulevat säteet 

absorboituvat lyijylevyyn. Valoa läpäisevän ilmaisinkiteen taakse on kiinnitetty valo-

johdin, jonka takana on valomonistinputkia. Valomonistinputket muuttavat valoryöpyn 

sähköiseksi signaaliksi eli jännitepulssiksi. Jännitepulssien avulla määritetään, mihin 

kohtaan kidettä gammasäde on kulloinkin osunut. Informaatio siirretään tietokonee-

seen. (Koskinen & Savolainen 2003.)  
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Radiolääke on radioaktiivinen lääkevalmiste. Radiolääkkeitä käytetään tautien diag-

nostiikassa tai hoidoissa. Radiolääkkeessä on lääkeaineeseen liitetty radionuklidi, 

joka lähettää säteilyä radioaktiivisen hajoamisen yhteydessä.  Yleisin diagnostisessa 

radiologiassa käytetty isotooppi on teknetium. 99mTc-radiolääkkeillä on hyvät sätei-

lyominaisuudet, niitä on helppo saada ja niitä voidaan valmistaa sairaalassa. 99mTc-

geneeraattorilla valmistetaan raaka-aineliuos, joka lisätään ei-radioaktiiviseen kittiai-

neeseen. (Bergström & Någren 2003.)  

 

Kittiampullissa on radiolääkeligandi (atomi, ioni tai funktionaalinen ryhmä, joka luovut-

taa yhden tai useamman elektroneistaan yhdelle tai useammalle keskusatomille tai -

ionille) ja pelkistin, tinakloridi, kylmäkuivattuna. Kitin avulla 99mTc-radiolääke pelkiste-

tään alemmille hapetusluvuille. Hapettuminen tarkoittaa tapahtumaa, jossa elektrone-

ja siirtyy hapettavalta aineelta pelkistyvälle aineelle. Aineen annetaan tekeytyä, minkä 

jälkeen se injisoidaan potilaaseen. (Bergström & Någren 2003.) Teknetiumradiolääk-

keet kertyvät sydänlihassoluihin injektiohetkellä vallinneen alueellisen verenkierron 

mukaisesti. Teknetiumleimatut radiolääkkeet eivät huuhtoudu pois sydänlihassoluista, 

ne eivät siis jakaudu uudelleen. (Rautio & Vanninen 2003.) 

 

Gammakuvaus-menetelmällä voidaan tehdä koko kehon gammakuvauksia, kohdeku-

vauksia, yksifotoniemissiotomografioita (SPET-kuvaukset), dynaamisia gammakuva-

uksia sekä positroniemissiotomografioita (PET-kuvaukset) (Vanninen 2005). 

SPET/TT-kuvauksessa yhdistetään yksifotoniemissiotomografia ja tietokonetomogra-

fia. SPET on yksifotoniemissiotomografia, josta käytetään myös nimitystä emissioto-

mografia. Siinä gammakamera kiertää potilasta ympäri ja ottaa kuvia tietyin väliajoin. 

Tietokone laskee ja muodostaa kuvan, jota suodatetaan, lasketaan uudelleen ja kor-

jataan, ja toimintoja toistetaan. Näin voidaan saada esimerkiksi 64 päällekkäistä, toi-

sissaan kiinni olevaa poikkileikettä. Niistä voidaan poimia uudelleenjärjestämisellä 

minkä tahansa suuntaisia. 

  

Tietokonetomografiaa tarvitaan vaimennuskartan laskemiseen kuvien tekovaiheessa. 

Myös tietokonetomografiassa leikekuvat voidaan tehdä kolmiulotteisesta kohteesta.  

Tietokonetomografiassa kohde kuvataan useista tunnetuista kulmista. Leikekuva 

muodostuu, kun eri suunnista tehtyjen projektiomittauksien tulokset lisätään ku-

vasolun lukuarvoon. Kuvasolua vastaavan absorptiokertoimen arvo muutetaan ns. 

TT-asteikolle, jossa ilma saa arvon -1000 ja vesi 0, kudoksien arvot ovat tällä välillä. 

Tietokone laskee ja muodostaa kuvan. (Jurvelin 2005, 39–40.) 
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2.3 Säteilysuojelu isotooppitutkimuksessa 

 

Säteilysuojelun tavoite on varmistaa, että säteilyä käytetään turvallisesti. Säteilysuo-

jelun periaatteet perustuvat kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP; Interna-

tional Commission on Radiological Protection) suosituksiin, jotka ovat saaneet laajan 

kansainvälisen hyväksynnän ja otettu huomioon myös Suomen säteilylaissa. Säteilyn 

käyttöä valvoo säteilylain (592/91) nojalla Säteilyturvakeskus. Ollakseen hyväksyttä-

vää säteilyn käytön on täytettävä oikeutus-, optimointi- sekä yksilönsuojaperiaatteet. 

(Säteilyturvakeskus 2009a.) 

 

Oikeutusperiaatteen mukaan säteilyn lääketieteellinen käyttö hyväksytään, jos se 

tuottaa potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Oikeutusperiaatteeseen kuuluu myös 

tutkimuksen tarpeellisuuden ja diagnostisuuden arviointi ennen kyseisen tutkimuksen 

tai toimenpiteen aloittamista. Jokaisen yksittäisen altistuksen täytyy olla etukäteen 

oikeutettu, ottaen huomioon altistuksen tarkoitus ja kyseessä oleva potilas yksilölli-

sesti. (Säteilyturvakeskus 2009a; Säteilyturvakeskus 2009b.) Tutkimuksen oikeutusta 

miettiessä on otettava huomioon myös säteilyä käyttävälle henkilökunnalle sekä muil-

le säteilylle altistuville henkilöille aiheutuva haitta (Säteilyturvakeskus 2009b). 

 

Lähetteen antava lääkäri arvioi oikeutuksen säteilylle alistavalle toimenpiteelle. Sätei-

lylle altistavasta toimenpiteestä vastuussa oleva lääkäri on velvollinen varmistumaan 

toimenpiteen oikeutuksesta. Lähetteestä on käytävä selvästi ilmi tutkimus- tai hoitoin-

dikaatio ja muut tarpeelliset tiedot, jotta tutkimus tai hoito voidaan suorittaa optimaali-

sesti. (ST 6.3 2003.) 

 

Optimointiperiaatteen mukaan (ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achieva-

ble) säteilyn käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin kohtuu-

della on mahdollista. Altistumistapahtumien todennäköisyys, altistuvien henkilöiden 

lukumäärä ja heidän annostensa suuruus on pidettävä niin pienenä kuin käytännölli-

sin toimenpitein on mahdollista, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät huomioon 

ottaen. Tutkimus tai kuvaus on suoritettava niin, että saavutetaan riittävän diagnosti-

nen tulos mahdollisimman pienellä annoksella. Säteilysuojelun tason on oltava paras 

mahdollinen vallitsevissa olosuhteissa, hyödyn ja haitan ero tulisi olla mahdollisim-

man suuri. (Säteilyturvakeskus 2009a; Säteilyturvakeskus 2009b.) Gammakuvauk-

sissa potilaalle aiheutuvan säteilyannoksen pienentämiseksi on käytettävä saatavilla 

olevia keinoja, joita ovat muun muassa radioaktiivisen aineen kertymisen estäminen 

elimeen, joka ei ole tutkimuksen kohteena, ja radioaktiivisen aineen erittymisen no-

peuttaminen. (ST 6.3 2003.) 
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Radioaktiivisen merkkiaineen lähettämän säteilyn aiheuttamaan potilaaseen kohdis-

tuvaan absorboituneeseen annokseen vaikuttaa aineen määrä, miten radiolääke kul-

keutuu elimistössä ja miten se hajoaa. Säderasitusta voidaan vertailla laskemalla 

tutkimuksen aiheuttama efektiivinen annos tai kudoksen tai elimen ekvivalenttiannos. 

Ekvivalenttiannoksella tarkoitetaan säteilyn tietylle elimelle tai kudokselle aiheutta-

maa terveydellistä haittaa. Ekvivalenttiannos lasketaan absorboituneesta annoksesta 

siten, että huomioidaan annoksen aiheuttaneen säteilylajin kyky aiheuttaa hait-

taa. Efektiivinen annos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishait-

taa. Efektiivistä annosta laskiessa huomioidaan kunkin elimen ja kudoksen säteily-

herkkyys. Efektiivisen annoksen avulla arvioidaan säteilyn potilaalle aiheuttamien 

satunnaisten haittavaikutusten riskiä. Satunnaisten vaikutusten lisäksi säteily voi ai-

heuttaa myös deterministisiä eli suoria haittoja. Sekä efektiivisen annoksen että ekvi-

valenttiannoksen yksikkö on Sievert (Sv). (Savolainen & Koskinen 2003, 672–676; 

Säteilyasetus 20.12.1991/1512; Säteilyturvakeskus 2009b; Säteilyturvakeskus 2011.) 

 

Radiolääkkeen aktiivisuus on mitattava aktiivisuusmittarilla ennen potilaalle antamis-

ta. Potilastietoihin on merkittävä radiolääkkeen aktiivisuus, radionuklidi ja radiolääk-

keen kemiallinen muoto tai lyhenne, jota yleisesti käytetään radiolääkkeen kemialli-

sesta muodosta. Jos voidaan käyttää vaihtoehtoisia radiolääkkeitä, tulee mahdolli-

suuksien mukaan valita sellainen radiolääke, että potilaalle aiheutuva säteilyannos 

jää mahdollisimman pieneksi. (ST 6.3 2003.) 

 

Yksilönsuojaperiaatteen mukaan työntekijöiden ja väestön yksilön säteilyaltistus ei 

saa ylittää vahvistettuja enimmäisarvoja, annosrajoja. Turhaa hoitohenkilökunnan tai 

potilaan säteilylle altistamista on vältettävä. (Säteilyturvakeskus 2009a.) Isotooppihoi-

toa saaneet potilaat on sairaalassa sijoitettava siten, että työntekijöille, muille potilaille 

ja vierailijoille aiheutuvat säteilyannokset pysyvät mahdollisimman pieninä (ST 6.3 

2003). 

 

Isotooppiosastolla tutkimuksiin ja hoitoihin käytettävät radiolääkkeet sekä potilaat, 

jotka ovat saaneet niitä, ovat avolähteitä (radioaktiivinen aine, jota ei ole suljettu ai-

neen leviämisen estävään tiiviiseen suojakuoreen). Tästä johtuen työntekijät altistu-

vat säteilylle valmistaessaan radiolääkeaineita sekä injektioiden ja kuvausten yhtey-

dessä. Säteilyaltistus aiheutuu pääasiassa läpitunkevasta gammasäteilystä.  Tästä 

syystä laboratoriotilat on suunniteltava niin, että työskentely on turvallista, radioaktii-

visten aineiden päästöt ympäristöön ovat pienet ja radioaktiivisia aineita ei pääse 

sivullisten haltuun missään tilanteessa. Käsiteltäessä radioaktiivisia aineita on käytet-



 12 

 

tävä riittävää suojavaatetusta ja kertakäyttökäsineitä. Isotooppilaboratoriossa on olta-

va kontaminaation poistamiseksi ja aineiden leviämisen estämiseksi vaadittavat väli-

neet. (Nikkinen 2003, 670–671.) Radiolääkkeitä käsiteltäessä ja valmistettaessa on 

noudatettava hyvää radiofarmaseuttista käytäntöä. Siihen kuuluvat sekä säteilyturval-

lisuusnäkökohdat että puhtausvaatimukset. (ST 6.3 2003.)  

 

Isotooppityöskentelyssä jokaisen työntekijän on tiedettävä oikeat työtavat ja työsken-

telyyn liittyvät vaarat. Sisäiseltä säteilyaltistukselta on vältyttävä kokonaan. Säteilyssä 

oloajan lyhentämisellä ja etäisyyden lisäämisellä voidaan vähentää ulkoista säteilyal-

tistusta, myös suojien käyttö on tärkeää. Säteily vaimenee kääntäen verrannollisesti 

etäisyyden neliöön, siksi lisäämällä etäisyyttä säteilylähteeseen voidaan säteilyan-

nosta vähentää huomattavasti. Yleisin suojausmateriaali on lyijy, jota voidaan käyttää 

säteilylähteiden ympärillä tai lyijyesiliinana hoitajan päällä. (Nikkinen 2003, 670–671.)  

 

Radioaktiivisista aineista on pidettävä kirjaa. Radioaktiivisten aineiden varaston on 

oltava asiallisesti merkitty, lukittava ja paloturvallinen. Jokaisessa säteilylähteessä 

tulee olla lähteen aktiivisuus-, päivämäärä-, kellonaika- ja kemiallisen yhdistelmän 

merkinnät. Radioaktiivisten aineiden hävittämisestä tulee laatia ohjeet ja niitä tulee 

noudattaa. (Nikkinen 2003, 670–671.) Isotooppiosastolla on oltava tutkimusten ja -

hoitojen suorittamisesta kirjalliset ohjeet. Kirjallisissa ohjeissa tulee olla tutkimus- tai 

hoitoprosessin kaikki vaiheet, myös radiolääkkeiden valmistus ja käsittely sekä radio-

aktiivisten jätteiden käsittely. Kirjallisissa ohjeissa on oltava säteilysuojeluohjeet ja 

turvamääräykset sekä toimintaohjeet vahinkotilanteiden varalta. (ST 6.3 2003.) 

 

Säteilyturvakeskus pitää annosrekisteriä, eli tiedostoa säteilytyössä toimivien työnte-

kijöiden säteilyaltistuksesta. Jokaisella säteilytyötä tekevällä henkilöllä tulee olla hen-

kilökohtainen säteilyannosmittari, joka luetaan tietyin väliajoin. Annosrekisteriä pide-

tään yksilönsuojaperiaatteen ja optimointiperiaatteen toteutumisen valvomiseksi. An-

nosrekisteriin tallennetaan kunkin työntekijän tunnistetiedot sekä tiedot säteilytyön 

laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen seurantamenetelmistä ja säteilyaltistukseen 

vaikuttavista tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen määrityksen tuloksista. Rekiste-

röitävät tiedot ja säteilyaltistuksen seurannan tulokset toimitetaan Säteilyturvakes-

kukselle sen määräämällä tavalla eriteltyinä siten, että jokaisen työntekijän säteilyal-

tistus voidaan määrittää. (Säteilylaki 27.3.1991/592.) 
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3 SYDÄNLIHASPERFUUSION GAMMAKUVAUKSEN VAIHEET  

 

 

Sydänlihasperfuusion gammakuvauksella selvitetään sydämen alueellinen verenkier-

to sydänlihaksen mahdollisten hapenpuute- ja arpialueiden toteamiseksi. Tutkimus 

koostuu rasituskokeesta, rasituskuvauksesta sekä lepokuvauksesta, jonka tarpeelli-

suuden arvioi tutkimuksesta vastaava lääkäri. Sydänlihaksen verenkierto tutkitaan 

siis yleensä kahdessa osassa; sekä rasitustilassa että levossa. (Potilasohje 2010.)  

 

Sydänlihasperfuusion gammakuvaus toteutetaan kliinisen fysiologian ja isotooppilää-

ketieteen yksikössä röntgenhoitajien, sairaanhoitajien, lääkäreiden ja fyysikoiden 

kanssa yhteistyönä. Kun jatkossa puhumme hoitajista, tarkoitamme nimenomaan 

röntgen- ja sairaanhoitajia. Röntgenhoitajat toimivat isotooppilääketieteen puolella, 

jossa itse kuvaus toteutetaan. Sairaanhoitajat työskentelevät kliinisen fysiologian 

puolella, jossa suoritetaan kuvaukseen liittyvä rasitus.  

 

Tutkimukseen liittyy olennaisena osana potilaan ohjaaminen. Onnistunut ohjaus on 

tae onnistuneelle kuvaukselle. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa anta-

maan tietoa potilaalle riittävästi ja ymmärrettävästi, jotta potilas voi osallistua omaa 

hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tietoa potilas saa eri tavoin toteutetun poti-

lasohjauksen avulla. Potilasohjauksen lähtökohtana tulee olla potilaskeskeisyys. (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.) Sen tavoitteena on potilaan oman 

aktiivisuuden lisääminen. Potilasohjauksen avulla potilaat ymmärtävät paremmin hoi-

toon ja sairauteen liittyvää tietoa ja sitoutuvat paremmin hoitoon. (Lahtinen 2006; 

Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006.) Onnistunut ohjaus vaikuttaa myös kansanta-

louteen, sillä oikealla kotihoidolla vähennetään potilaan lääkärikäyntejä. Haasteita 

ohjaukselle asettavat lyhyet hoitoajat ja puutteelliset ohjausresurssit. (Kääriäinen & 

Kyngäs 2006.) Tämän vuoksi työn tuotoksena syntyvä posteri on oiva väline täyden-

tämään potilasohjausta sydänlihasperfuusion gammakuvauksessa. Hyvällä potilasoh-

jauksella saavutetaan luottamuksellinen ilmapiiri ja saadaan tutkimustulokset, jotka 

vastaavat totuudenmukaisesti potilaan normaalitilaa (Suojoki 2005, 676−677). Työn 

tuotoksena syntyvän posterin tarkoitus on varmentaa potilasohjauksen onnistumista. 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyvä posteri kiinnitetään odotustilan seinään, jotta poti-

las voi päivän aikana tutustua tuleviin tapahtumiin ja iäkkäidenkin potilaiden on hel-

pompi hahmottaa päivän kulku. Tutkimusta varten potilaan on syytä varata aikaa 

useampi tunti. 
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3.1 Rasituskoe 

 

Ennen varsinaista kuvausta tehdään rasituskoe. Sydänlihasta rasitetaan niin, että sen 

verenkierto vastaa tilannetta, joka sydämessä vallitsee normaalissa rasituksessa. 

Rasituksen aikana potilaalle annetaan suonensisäisesti radioaktiivista lääkeainetta, 

joka jakautuu sydänlihakseen verenkierron mukaisesti. Tätä jakaumaa kuvataan rasi-

tuskuvauksessa.  Sydänlihaksen kuormitus voidaan tehdä joko lääkeaineella, polke-

malla polkupyöräergometria tai näiden yhdistelmällä. 

 

Onnistunut tutkimus edellyttää onnistunutta valmistautumista. Lähettävä yksikkö an-

taa potilaalle ohjeet tutkimusta edeltävän viikon lääkehoidosta ja muista esivalmiste-

luista. Jos erityisiä ohjeita lääkehoidosta ei ole annettu, saa potilas ottaa lääkkeensä 

normaalisti. Poikkeuksena on kuitenkin dipyridamoli-lääke (kauppanimet Asasantin, 

Dipyrin ja Persantin), jonka käytössä tulee olla 2 vuorokauden tauko ennen tutkimus-

ta. Tutkimuspäivän aamuna potilas voi nauttia normaalin aamupalan, mutta kahvin, 

teen, kaakaon, kolajuomien ja energiajuomien nauttiminen on kiellettyä 24 tuntia en-

nen tutkimusta. Myös suklaata sekä kofeiinipitoisia lääkkeitä (kauppanimiä Anervan, 

Coldrex, Finrexin, Posinova, Treo ja Malvitona) on vältettävä 24 tuntia ennen tutki-

musta. Tupakointi on kielletty 4 tuntia ennen tutkimusta sekä sen aikana. Poikkeuk-

sellista fyysistä rasitusta on vältettävä tutkimusta edeltävänä päivänä ja tutkimuspäi-

vänä. Alkoholia ei tule nauttia kahta tutkimusta edeltävänä päivänä eikä tutkimuspäi-

vänä. (Potilasohje 2010; Työohje 2010.) 

 

Tutkimuspäivän alussa potilaalle annetaan 400mg kaliumperkloraattia (kauppanimi 

Pertiroid), joka suojaa kilpirauhasta ja sylkirauhasia radioaktiivisen lääkeaineen vai-

kutuksilta. Kuormituskokeen loppuvaiheessa annettavaa radioaktiivista lääkeainein-

jektiota varten potilaan kyynärlaskimoon laitetaan kanyyli, jatkoletkullinen 3-tiehana ja 

keittosuolaliuoksella (NaCl) täytetty 20ml-vetoinen ruisku. (Työohje 2010.) 

 

Kuormitus voidaan tehdä joko dynaamisesti tai farmakologisesti. Dynaaminen kuor-

mitus (polkupyöräergometria polkien) voidaan tehdä potilaille sillä edellytyksellä, että 

potilas kykenee saavuttamaan yli 85 % iänmukaisesta maksimisykkeestä. Tämän 

kuormitusmuodon etu on se, että kuormitus on fysiologinen ja samalla saadaan tieto 

suorituskyvystä. Dynaamista kuormitusta ei tule tehdä, jos potilaan suorituskykyä 

rajoittaa jokin ei-sydänperäinen tekijä, kuten keuhko- tai tuki- ja liikuntaelinperäiset 

syyt, perifeerisen verenkierron ongelmat, neurologiset syyt, raaja-amputaatio tai huo-

no suorituskyky tai ko-operaatio.  Tällaisissa tilanteissa kuormitus voidaan tehdä far-

makologisesti. Käytössä on kaksi erilaista lääketyyppiä: vasodilataattorit (adenosiini 



 15 

 

ja dipyridamoli), jotka aiheuttavat koronaarisuoniin hyperemian (lisääntynyt verek-

kyys), ja sympatomimeetit (dobutamiini), jotka lisäävät sydänlihaksen hapentarvetta. 

(Menetelmäohje 2010.)  

 

Kuormitusprotokollaa valittaessa on KYS KFI -yksikössä ensisijainen vaihtoehto far-

makologinen kuormitus adenosiinilla. Dynaaminen kuormitus tehdään potilaille, joilla 

on riittävä suorituskyky ja tätä kuormitusmuotoa erityisesti pyydetään, esimerkiksi 

työkykyselvittelyn yhteydessä. Dynaaminen kuormitus voidaan tehdä myös, jos 

adenosiinikuormitusta ei voida tehdä ja potilaan suorituskyky on riittävä. Jos adeno-

siini on kontraindisoitu (vasta-aiheinen), tehdään dobutamiinikuormitus, mikäli ei ole 

kontraindisoitu. (Menetelmäohje 2010.) 

 

Ennen kuormitusta selvitetään, onko potilas noudattanut annettuja esivalmisteluohjei-

ta. Myös potilaan henkilöllisyys varmistetaan. Potilaalle annetaan edellä mainitusti 

kaliumperkloraatti. Potilas riisuu ylävartalonsa paljaaksi, ja mikäli kuormituksessa 

käytetään kuntopyörää, pukee urheiluun sopivat housut sekä kengät. Potilaalle selvi-

tetään tutkimuksen tarkoitus ja sen kulku. EKG-elektrodeiden kiinnittämistä varten 

iholta ajetaan tarvittaessa ylimääräiset karvat. Iho puhdistetaan 70 %:lla etanolilla ja 

karhennetaan hiekkapaperilla punoitukseen asti kuitenkaan rikkomatta ihoa. Elektro-

dit kiinnitetään Mason-Likar -kytkentöjen mukaisesti ja elektrodivyö laitetaan potilaan 

vyötärölle.  Lopuksi potilaskaapelin johdot yhdistetään elektrodeihin. Potilaalle laite-

taan laskimokanyyli ensisijaisesti kyynärtaipeeseen, jonka kautta annetaan sekä 

adenosiini tai doputamiini että radiolääke. (Menetelmäohje 2010.) 

 

Adenosiini on voimakas, mutta lyhytvaikutteinen vasodilataattori. Vaikutus välittyy 

adenosiinireseptoreiden kautta. Puoliintumisajan on arvioitu olevan alle 10 sekuntia. 

Adenosiini-infuusio aiheuttaa terveessä sydänlihaksessa maksimaalisen verenvirta-

uksen 2−3 minuutin kuluessa infuusion alusta. Sitä annostellaan potilaalle 140 g 

minuutissa jokaista painokiloa kohti. Infuusion loputtua sepelvaltimovirtaus normali-

soituu 1−2 minuutissa. Sepelvaltimotaudissa verenkierron lisääntyminen jää ah-

tauma-alueen distaalipuolella (kauempana oleva) terveitä alueita pienemmäksi, jolloin 

alueelliset perfuusioerot saadaan gammakuvauksessa esiin. (Menetelmäohje 2010.) 

 

Dobutamiini lisää sydänlihaksen hapentarvetta. Tämä hapentarpeen kasvu johtuu 

syketaajuuden ja verenpaineen noususta sekä tavallisesti myös sydänlihaksen kont-

raktiliteetin eli supistumisvireyden kasvusta. Nämä vaikutukset saavat aikaan ko-

ronaarisuoniin vasodilataation eli verisuonien laajenemisen, jolloin hapenkuljetus li-
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sääntyy kuten dynaamisessakin kuormituksessa. Jos koronaarivaltimo on ahtautunut, 

ei verenvirtauksen nousu ole niin voimakas. (Menetelmäohje 2010.) 

 

Radiolääke injisoidaan kyynärtaipeen laskimoon adenosiinikuormituksessa 3−4 mi-

nuutin kohdalla ja dobutamiinikuormituksessa heti dobutamiini-infuusion päätyttyä. 

Maksimaalisessa polkupyöräergometrikuormituksessa injektio pyritään ajoittamaan 

kuormituksen loppuun lähes maksimivaiheeseen siten, että potilas pystyy polkemaan 

vielä ainakin 1 minuutin ajan radiolääkeinjektion jälkeen. Radiolääkeaine annostel-

laan ruiskulla, jonka ympärillä on lyijysuojus. Injisoidun radiolääkkeen nimi ja aktiivi-

suus merkitään RIS:iin. Kuormitusvaiheen jälkeen kanyyli huuhdellaan fysiologisella 

keittosuolaliuoksella ja jätetään paikalleen iltapäiväksi lepoinjektiota varten. (Työohje 

2010.) 

 

Radiolääkkeenä käytetään Tc-99m-sestamibia tai Tc-99m-tetrofosmiinia. Kun lepo- ja 

rasituskuvaus suoritetaan samana päivänä, ovat annokset 300 MBq (kuormitus) ja 

700 MBq (lepo). Suurikokoisilla potilailla voidaan annoksia tapauskohtaisesti suuren-

taa. Jos kuormitus- ja lepotutkimus tehdään eri päivinä tai potilaille tehdään vain jom-

pikumpi, niin annos on 400 MBq sekä lepo- että rasitustutkimuksessa. Annos on mi-

tattava annoskalibraattorissa Tc-99m:n asetuksilla eikä se saa poiketa enempää kuin 

5 %. Efektiivinen annos on keskimääräisellä annoksella lepokuvauksessa noin 5,3 

mSv (700 MBq) ja rasituskuvauksessa noin 2,1 mSv (300 MBq). Matala-annos-TT -

kuvauksesta aiheutuva efektiivinen annos on 2–2,5 mSv Lapsilla käytetään EANM:n 

Pediatric Task Group:n annostaulukkoa. Tällöin referenssiannoksena on 500 MBq, 

jonka mukaan potilaan painon mukainen annos lasketaan. (Työohje 2010.) 

 

Kuormitustavasta riippumatta potilasta seurataan aina 12-kytkentäisellä EKG:llä. Ve-

renpaine mitataan potilaan ollessa makuuasennossa ennen kuormitusta ja tarvittaes-

sa istuen ennen kuormitusta, sen jälkeen ja palautumisvaiheessa. Valtimoveren hap-

pisaturaatiota seurataan kuormituksen ajan. Palautumista seurataan vähintään 5 mi-

nuutin ajan. Seurannan päätyttyä jätetään kolme EKG-elektrodia paikalleen kuvauk-

sia varten. (Menetelmäohje 2010.) 

 

3.2 Rasituskuvaus 

 

Rasituskokeen jälkeen tehdään rasitusvaiheen kuvaus. Kuvaamalla gammakameralla 

radiolääkkeen jakautumista, saadaan selvitettyä kuinka veri on jakautunut sydänli-

haksessa rasituksen aikana. Tällöin saadaan selville myös mahdolliset hapenpuute- 

ja arpialueet.  
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Ennen päivän ensimmäistä tutkimusta suoritetaan gammakameran ja tietokonetomo-

grafian toiminnan laadunvarmistus, joka tapahtuu ennalta suunnitellun laadunvalvon-

taohjelman mukaisesti. Kunkin kameran laadunvalvontamittausten ohje ja mittaustu-

lokset löytyvät tietokoneelta. Tarvittaessa myös radiolääkkeen laatu varmistetaan 

tekemällä kromatografia erillisen ohjeen mukaan. Kunkin radiolääkkeen laadunvar-

mistusohje on kansiossa annosteluhuoneessa, jossa säilytetään myös tehdyt laadun-

valvontamittausten tulokset. (Työohje 2010.) Kuvaus tehdään ensisijaisesti Prece-

dencella, käyttäen LEHR-kollimaattoreita, vaimennustasoisen TT:n kanssa. Tarvitta-

essa kuvaus voidaan suorittaa myös ECAM:lla HR-kollimaattorein tai IRIX:llä LEHR-

PAR-kollimaattorein. (Työohje 2010.) 

 

Ennen potilaan saapumista hoitaja asettaa kuvauslaitteiston valmiiksi ja valitsee oi-

kean potilaan tiedot kuvauspäätteille. Kuormituksen ja rasitusinjektion laiton jälkeen 

potilas kutsutaan kuvaushuoneeseen ja henkilöllisyys varmennetaan. Potilas riisuu 

ylävartalonsa paljaaksi EKG-piuhojen kytkemisen vuoksi ja käy selinmakuulle kuva-

uspedille. Jos potilaan kunto sallii, kädet asetetaan pään yläpuolelle vartalon suuntai-

sesti. Hoitaja kytkee EKG-piuhat ja tarkistaa, että syke näkyy oikein. Potilasta ohjeis-

tetaan olemaan mahdollisimman liikkumatta tarkan kuvaustuloksen saamiseksi. Kun 

potilas on valmiina, hoitaja ohjaa detektorit oikeisiin asemiin. Potilas ja kuvausalue 

asemoidaan siten, että detektori kiertää mahdollisimman läheltä potilaan rintakehää 

(Työohje 2010.) Precedencellä asetukset ovat 64x64 astetta ja 128x128 astetta. Ku-

vauksen aikana detektorit mittaavat säteilyä 64 kulmasta, kustakin 30 sekuntia kerral-

laan. Kulma-aika vakioidaan potilaan sykkeen mukaan. Matala-annos tietokonetomo-

grafiaan asetetaan kuvausarvoksi 20 mAs ja 140 kV. (Työohje 2010.) 

 

Kuvauksen aikana potilaan yksilöllisyys, mahdolliset kivut ja pelot on otettava huomi-

oon. Potilaan kysymyksiin on vastattava asiallisesti ja viivyttelemättä. Potilaan toiveet, 

muun muassa kuvaushuoneen valaistuksesta, on mahdollisuuksien mukaan huomioi-

tava. Voimakkaasti kivuliaiden potilaiden annosta voidaan suurentaa, jotta tutkimus 

saataisiin tehtyä nopeammin. Potilaan asettelu on tehtävä huolella, jotta potilas jak-

saa olla liikkumatta tutkimuksen ajan. Potilaan kohtelun tulee olla kunnioittavaa, kii-

reetöntä ja ihmisläheistä. (Suojoki 2005, 676–677.)  
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3.3 Lepokuvaus 

 

Noin kolmen tunnin kuluttua rasituskuvauksesta tehdään lepokuvaus. Lepokuvauk-

sessa kuvataan verenkierron jakautuminen lepotilassa olevassa sydänlihaksessa. 

Tuloksia verrataan rasituskuvauksen tuloksiin. 

 

Rasituskuvauksen jälkeen potilasta kehotetaan ruokailemaan. Aiemmin kielletyt ai-

neet ovat edelleen kiellettyjä. Potilaalle annetaan 5 mg isosorbinitraattia (esim. Nit-

rosid®) yksi tunti ennen lepoinjektiota. Mikäli nitraatit aiheuttavat päänsärkyä, ei nit-

rosidia anneta. Lepoinjektio annetaan aikaisintaan 3 tuntia kuormitusinjektion jälkeen 

potilaan ollessa makuuasennossa. Mikäli rasitus- ja lepokuvaukset tehdään samana 

päivänä, lepoinjektion aktiivisuus on 700MBq. Kanyyli poistetaan lepoinjektion jäl-

keen. Injisoidun radiolääkkeen aktiivisuus ja nimi kirjataan RIS-

potilastietojärjestelmään. (Työohje 2010.)  

 

Lepokuvaus tehdään 30−45 minuutin kuluttua lepoinjektion laitosta. Kuvaus toiste-

taan samanlaisena kuin rasituskuvaus. Kuvauksen jälkeen potilas saa syödä ja juoda 

normaalisti, ja tutkimuksen vuoksi kielletyt aineet ovat jälleen sallittuja. Mahdollisten 

sivuvaikutusten yhteydessä potilasta kehotetaan ottamaan yhteyttä kliinisen fysiolo-

gian ja isotooppilääketieteen yksikköön (Työohje 2010). 

 

3.4 Tutkimuksen jälkeen 

 

Henkilökunnan vastuulla on antaa riittävää ohjausta potilaalle myös tutkimuksen jäl-

keisestä ajasta, mutta potilaan vastuulla on ohjeiden noudattaminen. Isotooppitutki-

muksessa ollut potilas säteilee jonkin verran myös tutkimuksen jälkeen ja hänen olisi-

kin hyvä ottaa huomioon seuraavia seikkoja. Tutkimuksen jälkeen voi syödä ja juoda 

ja muutenkin toimia normaalisti. Runsas juominen on kuitenkin suositeltavaa, sillä se 

jouduttaa virtsaan erittyvän radioaktiivisen tutkimusaineen poistumista elimistöstä. 

Tutkimusaineen saamisen jälkeen tulee välttää läheistä kontaktia lapsiin esimerkiksi 

vieressä pitämistä tai syliin ottamista seuraavaan aamuun asti. Näin lapsi säästyy 

turhalta säteilyltä. (Ohjepankki 2008; Työohje 2009.) 

 

Potilaan ei tule imettää lasta isotooppitutkimuksen jälkeen, ennen kuin lapselle aiheu-

tuvan annoksen voidaan arvioida olevan pienempi kuin 1 mSv. Ennen toimenpidettä 

imettävälle naiselle on kerrottava odotettavissa olevasta imetystauosta. Imetystauon 

pituus riippuu käytetystä radiolääkkeestä sekä sen aktiivisuudesta ja puoliintu-

misajasta. (ST 6.3. 2003.) Isotooppitutkimuksessa potilaalle annettavan radiolääk-
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keen aktiivisuus on kuitenkin yleensä niin pieni, että varotoimet tai merkittävät poti-

laan käyttäytymistä koskevat rajoitukset eivät ole tarpeen. (ST 6.3. 2003; Säteilytur-

vakeskus 2009b.) 

 

3.5 Tulosten analysointi 

 

Lääkärin tekemä lausunto perustuu kuvien visuaaliseen tulkintaan. Erilaisia kvantita-

tiivisia tulosteita käytetään potilaskohtaisesti tulkinnassa apuna. Lausunnon kuvaa-

vassa osassa selvitetään käytetty kuvaustekniikka, todetut perfuusiohäiriöalueet ja 

vasemman kammion toiminta. Myös tietokonetomografia-kuvalöydökset kuvaillaan. 

Löydösosassa arvioidaan todetut patologiset muutokset muun muassa onko sydän 

normaali, iskeeminen tai infarktoitunut, onko siellä arpikudosta, minkä kokoinen on 

vasen kammio ja millainen on sydämen pumppauskyky. (Työohje 2010.) 

 

Sekä kuormitus- että lepokuvauksista rekonstruoidaan erikseen EKG-tahdistetut ja 

EKG-tahdistamattomat tiedostot. Precedencella (SPET/TT) kuvatut datat rekonst-

ruoidaan Jetstream-nimisellä työasemalla, jolla tehdään tahdistamattomat leikkeet 

sekä Hermes-päätteellä, jolla tehdään tahdistetut leikkeet. Rekonstruoidut kuvat siir-

retään PACS:iin. Myös lepovaiheen TT-kuvapakka ja scout-kuvat sekä lepo- että 

kuormitusvaiheesta siirretään PACS:iin. ECAM:lla ja IRIX:llä (muita gammakameroi-

ta) kuvatut datat analysoidaan ja tulostetaan ensisijaisesti HERMES -ohjelmistolla. 

(Työohje 2010.) 

 

 

 

4 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE, TUOTOS JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamis-

keskuksen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön hoitohenkilökunnalle 

asiantuntijatietoon perustuva sydänlihasperfuusion gammakuvauksen vaiheista ker-

tova posteri. Posterin tavoitteena on toimia hoitohenkilökunnan työvälineenä, heidän 

ohjatessaan potilasta sydänlihasperfuusion gammakuvaukseen.  

 

Sisällön erittelyn avulla saadusta aineistosta tuotoksena laadittiin sydänlihasperfuusi-

on gammakuvauksen vaiheista kertova posteri. Tiedonhakuamme ohjasivat tutkimus-

tehtävät: ”Miten tehdään posteri hoitohenkilökunnalle sydänlihasperfuusion gamma-
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kuvauksesta?” ja ”Mitkä ovat hoitohenkilökunnan ohjauksen kannalta sydänlihasper-

fuusion gammakuvauksen tärkeimmät sisältöalueet?” Keräsimme aiheeseen liittyvää 

teoriatietoa alan kirjallisuudesta, potilas- ja menetelmäohjeista, käytännön harjoitte-

lussa havainnoimalla sekä henkilökunnan haastatteluilla. 

 

 

 

5 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN  

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluissa käytettävä opinnäyte-

työn muoto. Sen toteutustapa vaihtelee koulutusalan, aiheen ja kohderyhmän mu-

kaan. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö. Se tavoittelee amma-

tillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai 

järkeistämistä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on yleensä toimeksiantaja, joka on 

alan asiantuntija. (Airaksinen 2009; Vilkka & Airaksinen 2003.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus. Se sisältää toiminnallisen 

osuuden eli hankkeen tai projektin ja opinnäytetyöraportin eli tutkimusraportin, joka 

sisältää opinnäytetyöprosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän kei-

noin. Tutkimusraportin on pohjauduttava ammattiteoriaan ja alan tuntemukseen, sillä 

on oltava teoreettinen viitekehys. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tekeminen ja 

kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä työn alusta loppuun. Toiminnallisen opinnäyte-

työn tuotoksen kieli ja tyyli tulee olla kohderyhmää puhuttelevaa. Sen tulee olla myös 

sisällön kannalta mielekästä. Kohderyhmä on otettava huomioon prosessin joka vai-

heessa. Ulkoisen toteutuksen tulee olla sovitunlainen. (Airaksinen 2009; Vilkka & 

Airaksinen 2003.) 

 

Opinnäytetyömme toteutettiin projektityönä. Projektimuotoinen työskentely tarkoittaa 

ihmisresurssien ja aineellisten ja rahallisten resurssien hyödyntämistä suunnitellusti 

ja organisoidusti. Projektissa käydään läpi hyvin jäsennelty prosessi, joka johtaa ide-

asta sen toteutumiseen. Projekteja on sekä sisäisiä että ulkoisia. Ulkoisissa projek-

teissa toimeksiantaja asettaa tavoitteet ja vaatii tiettyä tulosta tai tuotetta. (Lööw 

2002, 16–18.) Projektilla on rajallisesti resursseja. On saavutettava tietty tulos, mikä 

edellyttää tiettyä ennalta määrättyä panosta. Projekti on siis suunniteltava etukäteen. 

Suunnittelun tarkoituksena on koordinoida resursseja, arvioida aikatauluja ja pysyä 

niissä, lisätä tehokkuutta, hyödyntää resursseja oikein sekä havaita poikkeamia ta-
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voitteissa. Projektisuunnitelmaa onkin verrattu karttaan, joka palvelee projektin tekijöi-

tä samalla tavalla kuin maastokartta suunnittelijaa. (Lööw 2002, 62–63.)  

 

Opinnäytetyön tuotoksena oleva posteri tuotettiin yhteistyössä Kuopion yliopistollisen 

sairaalan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön henkilökunnan kanssa. 

Posteria suunnitellessa kysyimme neuvoa ja mielipiteitä ohjaustyötä tekeviltä hoitajil-

ta. Apuna posterin tekemisessä käytimme aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja tutki-

musaineistoa ja toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme projektityön mallin mu-

kaan. 

 

Posteri on väline, jonka tehtävänä on lähettää visuaalinen viesti katsojalle. Posterit 

voivat olla itsenäisiä tiedon lähteitä tai ne voivat tukea muita esitysmuotoja. (Duchin & 

Sherwood 1990.) Posterin tarkoituksena on kiinnittää katselijan huomio, toimia inter-

aktiivisesti katselijan kanssa ja jäädä hänen mieleensä (Bushy 1991; Kirkpatrick & 

Martin 1991). Posterista päätettiin tehdä mahdollisimman selkeä sekä visuaalisesti 

että sisällöllisesti alan kirjallisuutta apuna käyttäen.  

 

Projektin toteutusta voidaan kuvata muun muassa projektisykli-käsitteen avulla, kuten 

Mäkisalo (1999). Projektisyklissä on seitsemän vaihetta, joita ovat identifiointivaihe, 

lähtöselvitysten tekeminen, projektisuunnitelman laatiminen, suunnitelman etukä-

teisarviointi, toteutus, onnistumisen arviointi ja vaikuttavuuden arviointi. Kuhunkin 

vaiheeseen määritellään vastuulliset toteuttajat. (Mäkisalo 1999, 98.) Tämän projektin 

toteuttamisessa edetään Mäkisalon (1999) projektisyklin mukaisesti. 

 

5.1 Identifiointivaihe 

 

Identifiointivaiheessa ideoidaan ja suunnitellaan projektia. Jo tässä projektin ensim-

mäisessä vaiheessa tulisi koko kohdeyhteisö saada mukaan projektiin. Projektin on-

nistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on sekä virallisten että epävirallisten johta-

jien tuki. (Mäkisalo 1999, 98.) Työmme identifiointivaihe käynnistyi syksyllä 2009, 

jolloin valitsimme opinnäytetyömme aiheen valmiiden tilattujen aiheiden joukosta ja 

päätimme aloittaa projektivalmistelun posterin laatimiseksi. Sovimme tapaamisen 

kohdeyhteisön yhteyshenkilöiden kanssa ja keskustelimme posterin tarkoituksesta ja 

tavoitteista, aikataulusta, kohdeyhteisön toiveista ja vaatimuksista sekä työn budjetis-

ta. Kuopion yliopistollisen sairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksi-

kön yhteyshenkilöt sekä Savonia-ammattikorkeakoulun edustaja ilmoittivat hyväksy-

vänsä opinnäytetyön idean. Ohjaussopimus laadittiin syksyllä 2009. Työn tilaajan 

kanssa sovittiin, että posterin painatuskulut voidaan osoittaa työn tilaajalle. 



 22 

 

5.2 Lähtöselvitysten tekeminen 

 

Lähtöselvityksen tavoitteena on saada riittävästi taustatietoa projektin suunnitteluun 

ja toteutukseen. Siihen kuuluvat sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen että 

nykyisen toiminnan mittaaminen ja arvioiminen. Nykyisen tiedon hyödyntämisellä 

tarkoitetaan kirjallisuuteen ja aihetta koskeviin tutkimuksiin tutustumista. Nykytilan-

teen kartoittaminen edellyttää nykyisen toiminnan tiedostamista erilaisten mittaustoi-

menpiteiden avulla, joita ovat kyselyt, haastattelut, valmiit tilastot, havainnointi, tiimi-

keskustelut ja sisällönanalyysi. Nelikenttäanalyysin (liite 1) avulla voidaan arvioida 

heikkouksia ja vahvuuksia, mahdollisuuksia sekä riskejä ja uhkia. Kehittämisprojek-

teissa kirjallisuuskatsaus ja mittaustoimenpiteet ovat paljon pienimuotoisempia ja 

rajatumpia kuin ”oikeissa” tutkimuksissa. (Mäkisalo 1999, 99.) 

 

Sisällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. 

Analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Ana-

lyysin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. Hajanaisestakin aineistosta pyri-

tään luomaan mielekäs, selkeä ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2004.) Posterin laatimista varten tehtiin aineistohakua keskeisimmistä käsit-

teistä, jotka muodostavat opinnäytetyön teoriapohjan. Tiedonhakua ohjasivat tutki-

mustehtävät. Koska työmme on kehittämistyö ja sillä on toimeksiantaja, painoi toi-

meksiantajan sana vaakakupissa luonnollisesti eniten. Tämä etenkin siksi, että toi-

meksiantajalla on tuorein ja ajantasaisin tieto ja taito sydänlihasperfuusion gamma-

kuvauksesta ja siitä, kuinka se toteutetaan KYS:ssa. Työmme teoriaosassa on run-

saastikin tietoa sydänlihasperfuusion gammakuvauksesta, mutta posteria varten asi-

aa pelkistettiin ja yksinkertaistettiin, ja lopulta siihen laitettiin vain olennainen. Sydän-

lihasperfuusion gammakuvauksen vaiheista kertova posteri laadittiin sisällön erittelyn 

avulla saadusta aineistosta. 

 

Aineistohaun lisäksi etsittiin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä, joiden aiheet si-

vusivat tämän opinnäytetyön aihetta. Miettisen (2009) työstä katsottiin mallia toimin-

nallisen opinnäytetyön tekemiseen etenkin projektityön menetelmän osalta. Nelikent-

tä- eli SWOT-analyysin avulla arvioimme projektimme heikkouksia, vahvuuksia, mah-

dollisuuksia ja uhkia. Suurimpana heikkoutena olivat pitkät välimatkat, jotka hidastivat 

opinnäytetyön etenemistä ja heikensivät tiedonkulkua ja rajoittivat kommunikointia. 

Vahvuutena olivat tekijöiden korkea motivaatio sekä ammattitaitoiset yhteistyökump-

panit. Mahdollisuutena oli helpottaa kohdeyhteisön henkilökunnan ohjaustyötä ja op-

pia tiukasti aikataulutettua projektityöskentelyä. Uhkatekijöinä olivat tekijöiden moti-
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vaation ehtyminen, aikataulusuunnitelman pettäminen sekä kuvaustoiminnan muut-

tuminen kohdeyhteisössä. 

   

Syksyllä 2009 kokoonnuimme keskustelemaan yhteyshenkilöiden ja opinnäytetyöm-

me ohjaajan kanssa. Tapaamisessa keräsimme tietoa kohdeyhteisön tarpeista ja 

vaatimuksista ja täsmensimme työn tarkoitusta ja tavoitteita. Lisäksi opinnäytetyönte-

kijät keräsivät tietoa sydänlihasperfuusion gammakuvauksen kulusta ja siihen kuulu-

vasta ohjauksesta havainnoinnin avulla ammattiopintoihin kuuluvan käytännön har-

joittelun aikana.  

 

Etukäteisarviointien jälkeen projektin idea päätettiin esitellä ideatyöpajassa. Laadim-

me ideapaperin, jossa esittelimme projektin alustavan aiheen, tarkoituksen, tekijät, 

alustavan aikataulun ja projektin yhteistyökumppanit. Savonia-ammattikorkeakoulun 

edustaja hyväksyi ideapaperin keväällä 2009.  

 

5.3 Projektisuunnitelman laatiminen ja suunnitelman etukäteisarviointi 

 

Projektisuunnitelma tehdään kirjallisesti. Mäkisalo (1999) vertaa projektia osuvasti 

matkaan. Projektimatkalle lähdettäessä on vastattava seuraaviin kysymyksiin: Mistä 

matkalle lähdetään? Kuka matkalle lähtee? Minne aiomme mennä? Miten pääsemme 

perille? Kauanko matka kestää? Mitä matka maksaa? Mitä resursseja tarvitsemme? 

Kuka matkan maksaa? (Mäkisalo, 99.) Projektisuunnitelmassa vastasimme kyseisiin 

kysymyksiin. Suunnitelmassa määriteltiin projektin tausta ja tarkoitus, kohdeyhteisö ja 

yhteistyökumppanit, esiteltiin projektin kehitystavoitteet, sekä aikataulu- (liite 2) ja 

rahoitussuunnitelma. Projektisuunnitelma esitettiin hyväksytysti lokakuussa 2010. 

 

Etukäteisarviointi tulisi pyytää ainakin kohdeyhteisöltä. Sen lisäksi etukäteisarviointia 

voivat tehdä ulkopuoliset tahot. (Mäkisalo 1999, 101.) Opinnäytetyön suunnitelma 

esitettiin lokakuussa 2010. Projektin etukäteisarvioijana toimivat opinnäytetyön laatijat 

sekä ohjaava opettaja. Lisäksi arviointia pyydettiin kohdeyhteisön yhteyshenkilöiltä. 

Varsinaista opinnäytetyösuunnitelmaa kommentoivat ohjaavan opettajan lisäksi loka-

kuussa 2010 pidettävässä suunnitelmaseminaarissa opponentti sekä seminaariylei-

sö. Seminaarin jälkeen pidettiin palaveri ohjaavan opettajan kanssa. Ennen tutkimus-

luvan anomista tarvitsimme ohjaavan opettajan hyväksynnän opinnäytetyön suunni-

telmalle. Tutkimuslupaa saatiin joulukuussa 2010.  
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5.4 Toteutusvaihe 

 

Projektisyklin toteutusvaiheessa suunnitelmasta tehdään totta (Mäkisalo 1999, 101). 

Opinnäytetyön tekijät toimivat tasa-arvoisina. Molemmat vastasivat varsinaisen asia-

tekstin tuottamisesta ja tuotoksen laatimisesta. Posterin tekemiseen tarvittavaa tietoa 

kerättiin vielä yhteyshenkilöiltä sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan laatuvastaaval-

ta. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön yhteyshenkilöiden kanssa 

olimme yhteydessä syksyllä 2010. Posterin tekemistä varten selvitimme, mitä asioita 

kyseiseen tutkimukseen valmistautumisessa potilaalle ohjataan ja mitä ovat ne asiat, 

joita olisi posterissa hyvä painottaa. Lisäksi selvitimme henkilökunnan toiveita. Laatu-

vastaavalta selvitimme posterin ulkoasuun liittyviä seikkoja, kuten onko posterille 

mahdollisesti olemassa valmis pohja logoineen.  

 

Koulumme ATK-opettajalta haimme apua posterin laatimiseen. Posteri painatetaan 

Kopijyvällä. Kopijyvältä hankimme tietoa siitä, missä muodossa posteri on heille tuo-

tava ja miten siitä saadaan seinälle tuleva kappale. Opinnäytetyön ohjaavalta opetta-

jalta haimme aktiivisesti ohjausta opinnäytetyöprosessin aikana. Toteutusvaiheeseen 

kuuluu ainakin yksi väliarviointi, jossa arvioidaan projektin etenemistä ja tehdään pro-

jektisuunnitelmaan tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia (Mäkisalo 1999, 101). Pro-

jektin lopputulos, eli tässä tapauksessa posteri, luovutetaan Kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen yksikköön. Kun projekti on valmis, se arvioidaan: pohditaan 

saavutettiinko tavoitteet, pitikö aikataulu, miten yhteistyö sujui projektin sisällä ja ul-

kopuolella, sekä tietenkin täyttyivätkö toimeksiantajan vaatimukset (Lööw 2002, 106–

108). Posterin tekemisessä käytimme apuna alan kirjallisuutta.  

 

Teksti ja sen jäsentäminen ovat keskeisessä asemassa posterissa. Oleellista poste-

rin tekemisessä on kyetä tiivistämään asiansa, esittämään se ymmärrettävästi ja 

kääntämään vastaanottajan kielelle. Posterin tulee olla mahdollisimman selkeä. Teks-

tiä ei saa olla liikaa ja kirjainten tulisi olla tarpeeksi suuria. (Tepponen, Välimäki & 

Suominen 1998.) Kirjallisuudessa on annettu useita vinkkejä posterin ulkonäöstä ja 

siinä käytetystä kirjainkoosta. Esimerkiksi Kirkpatrickin ja Martinin (1991) mukaan 

kirjainten tulee olla vähintään 5 millimetriä korkeat, koska posterin tulee olla helposti 

luettavissa vähintään 1,5 metrin päästä. Potilasohjeen tulee olla hyvin tehty, jotta 

potilaat ymmärtävät ohjeet ja haluavat noudattaa niitä. Tekstin tulisi olla selkeää ja 

käsitteet on selitettävä yleiskielellä. Asioiden esittämisjärjestyksellä on suuri merkitys 

potilasohjeen ymmärrettävyydessä. Otsikointi ja kappalejako selkiyttävät ohjetta. 

Lauserakenteen tulisi olla helposti luettavaa ja passiivia tulisi välttää, sillä se voi ai-

heuttaa väärinymmärryksiä. Vierasperäiset sanat, lääketieteen termit ja lyhenteet on 
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selitettävä. (Hyvärinen 2005; Lampinen & Matilainen 2005.) Posteriin tulevaa tekstiä 

pyrittiin yksinkertaistamaan ja ilmaisemaan esitettävät asiat mahdollisimman selkeäs-

ti. Ammattisanastoa ja niin sanottua kapulakieltä pyrittiin välttämään. Fontiksi valit-

simme Times New Romanin sen helppolukuisuuden vuoksi. Fonttikoko on pienimmil-

lään sellainen, että kirjaimet ovat vähintään 5 millimetriä korkeat. 

 

Typografialla tarkoitetaan julkaisun graafisen ulkoasun suunnittelua. Tekstin luetta-

vuudella voidaan tarkoittaa sisällöllistä tai visuaalista luettavuutta. Sisällöllinen luetta-

vuus tarkoittaa sitä, kuinka helposti asia on ymmärrettävissä. Visuaalinen luettavuus 

taas on luettavuutta typografian näkökulmasta, sillä pyritään helpottamaan tekstin 

lukijan työtä. Esitysgrafiikassa typografiseen luettavuuteen vaikuttavia keinoja ovat 

ensisijaisesti oikeinkirjoitus, fontin valinta, kirjainten pistekoko, tekstin väri sekä taus-

tan väri ja kuvitus. (Lammi 2009, 82.) Oikeinkirjoitus ja tekstin ulkoasu tarkistutettiin 

äidinkielenopettajalla. Tekstin väriksi valittiin musta sekä valkoinen mustilla reunuksil-

la. Taustaksi valittiin kuva gammakamerasta sinisävyisenä, sinisen värin rauhoittavan 

ominaisuuden vuoksi. Kuvitus harkittiin tarkkaan ja päädyttiin selkeisiin ja yksinkertai-

siin valokuviin. Kieltomerkit piirsimme itse, näin säästyimme tekijänoikeusasioiden 

selvittämiseltä. 

 

Suunnittelussa olisi huomioitava, että posterin välittämä informaatio tulisi olla esitetty 

niukasti, mutta selkeästi (Duchin & Sherwood 1990). Visuaaliseen ilmeeseen vaikut-

tavat typografiset ratkaisut, kuvat ja sommittelu (Pesonen 2007, 48). Posterin tausta-

na oleva seinäpinta on valkoinen. Tämän vuoksi ja yhteyshenkilöiden toivomuksen 

mukaisesti valittiin taustan väriksi vaaleansininen, joka on rauhoittava ja raikas väri ja 

sopii seinäpinnan väriin. Posteri kiinnitetään seinään sinitarralla tai kaksipuoleisella 

teipillä. Sen vuoksi siihen ei ollut tarpeen järjestää erityisiä kiinnitysmekanismeja.  

 

Julkaisun kuvittaminen on tekstin ja kuvien suhteen rakentamista. Kuvalla on julkai-

sussa monia tehtäviä. Se kiinnittää huomiota, houkuttelee ja orientoi lukijaa, helpot-

taa viestin perillemenoa, täydentää tai sävyttää tekstisisältöä. Kuva on paikallaan 

silloin, kun se esittää asian selkeämmin ja ytimekkäämmin kuin teksti ja kun se herät-

tää lukijan mielenkiinnon ja elävöittää julkaisua. (Pesonen 2007, 49). Kuvien käyttöä 

kannattaa harkita tarkkaan, sillä ne voivat selkiyttää, mutta myös harhauttaa lukijaa. 

Kuvituksen tulee tukea tekstiä. (Hyvärinen 2005; Lampinen & Matilainen 2005.) Valit-

simme posteriin yksinkertaisia, mutta informatiivisia valokuvia tutkimushuoneista ja 

injektion laitosta, kielletyistä ruoka-aineista. Lisäksi liitimme posteriin kaksi valmista 

isotooppikuvaa. Kuvien ansiosta voimme vähentää tekstin määrää.  

 



 26 

 

Väri on hyvä keino korostaa tekstiä. Tekstin värin lisäksi taustan väri vaikuttaa siihen, 

kuinka luettavaa teksti on ja kuinka kauas se näkyy. (Pesonen 2007, 60.) Värinkäy-

tössä voidaan käyttää apuna värien keskinäisiä suhteita joko hakemalla sopivia kont-

rasteja tai pyrkimällä luomaan erilaisia väriharmonioita. Värien valinta kannattaa 

usein aloittaa suurimmasta ja hallitsevimmasta väripinnasta. (Pesonen 2007, 56–57.)  

Valitsimme tekstin värin taustan värin perusteella ja tavoitteenamme oli luoda hyvin 

erottuva teksti. Mustat sekä valkoiset mustareunaiset kirjaimet erottuvat selkeästi 

vaaleansinisestä taustasta, mutteivät ole liian hyökkääviä eivätkä aiheuta rajapintojen 

”vilkkumista” katsellessa. 

 

Sommittelulla tarkoitetaan ilmaisun välineiksi valittujen kuvatekijöiden järjestämistä 

rajatussa tilassa, esimerkiksi painopinnalla. Sommittelu on tasapainoilemista joh-

donmukaisuuden ja vaihtelevuuden välillä. Johdonmukaisuus auttaa ja opastaa luki-

jaa sekä pitää ulkoasun yhtenäisenä. Hallitut poikkeamat piristävät ja luovat mielen-

kiintoa. Julkaisun suunnitteleminen ei ole itseilmaisua. Suunnittelijan tehtävänä on 

välittää viestin perillemeno mahdollisimman toimivassa muodossa, tarkoitukseen so-

pivaa estetiikkaa noudattaen. (Pesonen 2007, 62–63.) Posteria tehdessämme pää-

dyimme vaihtelun sijasta johdonmukaisuuteen. Käytimme sommittelussa apuna nu-

merointia, jolloin kuvat ja teksti saatiin liitettyä vahvemmin ja selkeämmin toisiinsa. 

Halusimme luoda sommittelun avulla ryhdikkään ja selkeän posterin. Kieltomerkkiku-

villa rikoimme posterin kaavaa, jotta se ei olisi tylsä. 

 

Posterin suunnittelussa tulee ottaa huomioon toimeksiantajan laatuvaatimukset. 

KYS:lla ei ollut valmista pohjaa posterin tekemiseen, joten saimme vapaat kädet sen 

suhteen. Sen sijaan logon käyttö on pakollista, joten lisäsimme sen työhömme. Val-

mis posteri sijoitetaan Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikköön. Liit-

teessä 3 on pienennetty kuva posterista. Posterin luonnolliset mitat ovat 113 cm x 

140 cm. Posterin tarkoitus on toimia yksikön henkilökunnan apuvälineenä sydänli-

hasperfuusion gammakuvaukseen tulevan potilaan ohjaamisessa. Posterin tietope-

rusta on kerätty sisällönanalyysin avulla lähdemateriaaleja kriittisesti arvioiden. Pos-

teri rakennettiin yleisten posterin kriteerien mukaan, joita on mainittu edellä. Valoku-

vat posteria varten otimme itse. 

 

5.5 Loppuarviointi ja vaikuttavuuden arviointi 

 

Projektisykliin kuuluu loppuarviointi. Siinä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista, ta-

voitteiden toteutumista, aikataulun pitävyyttä, yhteistyön sujuvuutta, kohderyhmän 

osallistumista ja projektiryhmän toimintaa sekä toimeksiantajan vaatimusten täytty-
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mistä. Projektisyklissä arvioidaan myös vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arvioinnissa 

tarkastellaan, mitä kohdeyhteisössä on tapahtunut projektin jälkeen. Tässä vaiheessa 

arvioidaan pitkän ajan tavoitteiden täyttymistä, joten arviointia ei voida tehdä heti pro-

jektin päättyessä. Tämän vuoksi projektisyklin seitsemäs vaihe jää usein tekemättä, 

vaikka se kuuluukin olennaisena osana projektisykliin. (Mäkisalo 1999, 101.) Opin-

näytetyömme jatkotutkimusaiheeksi esitämme arviointia tämän projektin vaikuttavuu-

desta ohjaukseen ja kuvauksen laatuun.  

 

 

 

6 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion yliopistollisen sairaalan Ku-

vantamiskeskuksen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön hoitohenki-

lökunnalle asiantuntijatietoon perustuva sydänlihasperfuusion gammakuvauksen vai-

heista kertova posteri. Posterin tavoitteena on toimia hoitohenkilökunnan työvälinee-

nä heidän ohjatessaan potilasta sydänlihasperfuusion gammakuvaukseen ja näin 

edistää kuvauksen onnistumista luomalla apuväline potilaan ohjaamisen tueksi. 

 

6.1 Posterin arviointi 

 

Projektiin kuuluu loppuarviointi ja vaikuttavuuden arviointi (Mäkisalo 1999, 101). On 

arvioitava miten projekti onnistui, miten tuloksiin päästiin ja täyttyivätkö tavoitteet. 

Tässä projektissa on arvioitava myös tuotosta eli posteria. Mäkisalon mukaan vaikut-

tavuuden arvioinnissa tarkastellaan, mitä kohdeyhteisössä on tapahtunut projektin 

jälkeen. Tässä vaiheessa arvioidaan pitkän ajan tavoitteiden täyttymistä, joten arvi-

ointia ei voida tehdä heti projektin päättyessä.  (Mäkisalo 1999, 101.) 

 

Monista hankaluuksista ja hidasteista huolimatta olemme tyytyväisiä tuotokseemme. 

Posteri onnistui mielestämme hyvin ja saavutimme tavoitteemme. Toimeksiantajan 

vaatimukset täyttyivät. Posteri on selkeä ja informatiivinen: siinä on tarvittava tieto, 

mutta ei mitään turhaa. Kirjaimet ovat selkeitä ja tarpeeksi suuria. Pyrimme helposti 

luettaviin virkerakenteisiin. Vältimme passiivia, jotta ei tulisi väärinymmärryksiä. Em-

me käyttäneet byrokraattisia ja kankean tieteellissävyisiä ilmauksia, jotta lukijan ei 

tarvitsisi arvailla, mitä asioilla tarkoitetaan. Posterin sommittelu on selkeä ja yhden-

mukainen. Pyrimme sommittelulla johdonmukaisuuteen. Rikoimme kieltomerkkikuvilla 

posterissa olevaa kaavaa, jotta siitä ei tulisi tylsä. Taustalla oleva kuva kuvauslait-
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teesta herättää katselijan mielenkiinnon. Kuvat ovat yksinkertaisia mutta informatiivi-

sia. Ne ovat mielenkiintoisia, ja ne elävöittävät ja selkiyttävät tekstiä. 

 

Värisävyt ovat rauhallisia ja selkeitä, ne kiinnittävät potilaan huomion ja houkuttelevat 

luokseen tutustumaan. Posterin koko (113 cm x 140 cm) on hyvä, se ei ole liian pieni. 

Jos posteri olisi suurempi, se myös veisi paljon enemmän tilaa ja sen sijoitus sekä 

kiinnitys voisi olla hankalaa.   

 

Pyrimme tuottamaan posterin kunnioittaen potilaan oikeuksia. Kiinnitimme erityistä 

huomiota potilaan oikeuteen saada riittävästi ja tarkoituksenmukaista tietoa tutkimuk-

sesta. Posteri helpottaa myös Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön 

hoitohenkilökunnan eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä. 

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Suomen röntgenhoitajaliitto ry:n hallitus on hyväksynyt ja julkistanut Röntgenhoitajan 

ammattietiikka -ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on edistää röntgenhoitajien korkeata-

soista ammatillista toimintaa ja ohjata ammattieettistä pohdintaa päivittäisessä työs-

sä. Eettisissä ohjeissa on määritetty röntgenhoitajan tehtävä ja ammatin kehittäminen 

sekä suhde potilaaseen, työhön, työtovereihin ja yhteiskuntaan. Kaikissa osa-

alueissa korostetaan toisten kunnioittamista, vastuullisuutta ja sitoutumista. (Suomen 

röntgenhoitajaliitto ry. 2000.) Koko opinnäytetyöprosessin ajan nämä eettiset ohjeet 

ovat ohjanneet toimintaamme.  

 

Tutkimusetiikka tarkoittaa yleisesti sovittuja sääntöjä tutkimuskohdetta, toimeksianta-

jia, kollegoja, rahoittajia ja suurta yleisöä koskien. Eettisesti kestävien tiedonhankin-

tamenetelmien ja tutkimusmenetelmien noudattaminen on hyvää tieteellistä käytän-

töä. Tutkijalla tai tutkimusryhmällä on vastuu tekemästään tutkimuksesta. Tutkijan on 

perustettava tiedonhankinta oman alan tieteelliseen kirjallisuuteen, sen tuntemuk-

seen, muihin asianmukaisiin tietolähteisiin, havaintoihin ja oman tutkimuksensa ana-

lysointiin. Tutkijan on kunnioitettava muiden tutkijoiden työtä muun muassa lähdeviit-

teiden merkitsemisellä. Tutkijan on oltava rehellinen, huolellinen ja tarkka sekä tutki-

mustyössä että tutkimustulosten esittämisessä. Tutkijan on osoitettava tutkimuksel-

laan tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tulosten hallintaa. Hyvää tieteellistä 

käytäntöä noudatettaessa tutkimus on suunniteltava, toteutettava ja raportoitava huo-

lellisesti ja laadukkaasti. Tutkimuksen on oltava avoin ja julkinen. (Vilkka 2005, 29-

41.) 
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Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimuksen luotettavuus ovat kiinteästi yhteydessä 

toisiinsa, sillä lopulta luotettavuuden mittarina on kuitenkin tutkija ja hänen rehellisyy-

tensä. Tutkimuksessa arvioinnin kohteena ovat tutkijan tekemät valinnat ja ratkaisut. 

Tutkimuksen raportoinnissa on oltava huolellinen, tutkijan on kuvailtava ja perustelta-

va tehdyt valinnat. Tutkimuksen aiheen ja valitun menetelmän on oltava yhteensopi-

via ja tutkimustuloksen ja aineiston on vastattava toisiaan. Tutkimuksen on oltava 

arvovapaata, tutkijan on tehtävä kaikki asiat läpinäkyviksi. (Vilkka 2005, 158-160.) 

 

KYS hyväksyi opinnäytetyöaiheemme ja toteutustavan, ja saimme työllemme tutki-

musluvan. Koko opinnäytetyöprosessin ajan pyrimme huolellisuuteen, täsmällisyy-

teen ja rehellisyyteen. Alkuperäiset tekstit ja lähdeviitteet on mainittu tekstissä, ja ne 

on kerrottu omin sanoin. Pyrimme tekemään opinnäytetyön raportoinnin ja tulosten 

esittämisen mahdollisimman huolellisesti ja seikkaperäisesti. Pyrimme olemaan kriit-

tisiä hankkimamme tiedon suhteen, karsimme epäoleellista ja keskityimme tieteelli-

sesti tuotettuihin lähteisiin. Käyttämämme artikkelit ovat asiantuntijoiden kirjoittamia, 

ne ovat tuoreita, ajantasaisia ja luotettavia. Opinnäytetyön aihe ja valittu menetelmä 

ovat yhteensopivia.  

 

Tietoa keräsimme myös käytännön työelämästä. Alalla toimivat ammattilaiset tarkisti-

vat ja päivittivät raporttimme. Emme käyttäneet posterissa lainkaan potilaan kuvia, 

sillä mielestämme selkeät ja yksinkertaiset kuvat olivat riittävät. Potilaan läsnäolo 

kuvissa ei mielestämme olisi selventänyt kuvia. Olemme ottaneet vastuun toiminnas-

tamme ja olemme pyrkineet eettisesti kestävään päätöksentekoon. Tekemämme va-

linnat perustuvat alan kirjallisuuteen. 

 

Luetimme työmme loppuvaiheessa muutamalla ystävällämme, jotta kirjoitusvirheet ja 

liian monimutkaiset virkkeet jäisivät pois. Pyysimme kommentteja tekstin sujuvuudes-

ta ja kieliasusta. Lopuksi opinnäytetyö kävi äidinkielen opettajan ja englannin opetta-

jan tarkastuksessa. Loppuarvioinnin suoritti opettajamme ja yliopettajamme. Myös 

opponentit arvioivat työtämme.  

 

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyömme jatkotutkimusaiheeksi esitämme arviointia tämän projektin vaikut-

tavuudesta ohjaukseen ja kuvauksen laatuun. Opinnäytetyöllä voi olla sovellusarvoa, 

jos isotooppiosasto haluaisi tehdä tai teetättää muistakin tutkimuksista julisteet. Toi-

vottavasti myös muut yksiköt kiinnostuvat asiasta ja antavat opinnäytetyöaiheita. Mie-
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lestämme posterimme voi olla hyvänä esimerkkinä ja pohjana kehittää tällaista ohja-

usmenetelmää eteenpäin.  

 

6.4 Opinnäytetyöprosessi 

 

Röntgenhoitaja toimii moniammatillisessa työryhmässä ja röntgenhoitajalta vaaditaan 

taloudellista, hallinnollista ja työnjohdollista osaamista, yrittäjyyttä sekä työhön liitty-

vää opetus- ja ohjaustaitoa sekä opiskelijaohjauksen taitoja (Opetusministeriö 2006). 

Projektissa työskenteli moniammatillinen työryhmä, ja yhteistyö sujui hyvin. Työn tar-

koituksena oli tuottaa posteri, joka auttaa eri alojen hoitajia ja potilaita ymmärtämään 

tutkimuksen kulun. Molemmat opinnäytetyöntekijät joutuivat ottamaan johtajan roolin 

vuorollaan. Olemme tehneet paljon ryhmätöitä opiskeluaikanamme, mutta opinnäyte-

työn tekeminen on ollut aivan erilainen työ. Opinnäytetyö on vaatinut tiivistä sitoutu-

mista ja vahvaa luottamusta opinnäytetyöpariin. Kaikki päätökset, joita opinnäytetyö-

prosessin aikana olemme tehneet, teimme yhdessä. Kommentoimme jatkuvasti tois-

temme kirjoituksia ja haimme omiin kirjoituksiimme toisen hyväksynnän. Näin saimme 

myös yhteneväisen työn.  

 

Oli haasteellista etsiä opinnäytetyön teoriatietoa ja erotella löytyneestä tiedosta paik-

kansapitävä ja työhömme sopiva tieto. Mielestämme saimme kuitenkin aikaan selke-

än ja tiiviin paketin opinnäytetyön taustateoriasta. Työn edistyessä haimme ja saim-

me ohjausta ohjaavalta opettajalta ja KYS:n yhteyshenkilöiltä. Ohjaus tapahtui pää-

asiassa sähköpostin välityksellä. Projektisyklin loppuarvioinnissa arvioidaan aikatau-

lun pitävyyttä ja yhteistyön sujuvuutta (Mäkisalo 1999, 101). Yhteistyö kaikkien pro-

jektiin osallisten kanssa oli sujuvaa. KYS:n yhteyshenkilöiden kanssa linjasimme jo 

projektin alkumetreillä yhteiset linjat, ja kaikki osapuolet ovat pysyneet niissä. Työn 

valmistumiselle emme asettaneet mitään tiettyä päivämäärää, sillä mukana oli liian 

paljon asioita, jotka vaikuttivat molempien opinnäytetyöntekijöiden resursseihin tehdä 

työtä.  

 

Opetusministeriön mukaan röntgenhoitajalla on oltava valmius itsensä jatkuvaan ke-

hittämiseen ja johtamiseen. Röntgenhoitajan on myös haluttava ja osattava laajentaa 

tietoperustaansa nopeasti, teknologisen kehityksen mukaisesti. (Opetusministeriö 

2006.) Tieto- ja viestintätekniikan osaamisemme kehittyi huomattavasti prosessin 

aikana. Vaikka Microsoft Officen PowerPoint on ohjelmana tuttu, emme olleet aiem-

min käyttäneet sitä posterin tekemiseen. Tulevissa työpaikoissamme voimme käyttää 

hyväksi osaamistamme. Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi sydänlihasperfuusion 

gammakuvauksen vaiheista kertovan posterin, koska aihe on lähtöisin työelämästä. 
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On mielenkiintoista olla kehittämässä työelämää ja hoitotyöhön olennaisena osana 

kuuluvaa potilaan ohjaamista. Tästä työstä on todennäköisesti apua jollekin. Pyrimme 

parhaamme mukaan ottamaan potilaiden tarpeet huomioon suunnitellessamme ja 

toteuttaessamme posteria. Ammatillinen osaamisemme lisääntyi työn myötä ja tietä-

myksemme isotooppitutkimuksista ja menetelmästä lisääntyi. Opimme paljon poti-

lasohjauksesta ja sen tärkeydestä. Opimme uuden kirjallisen ja visuaalisen tavan 

viestiä potilaan kanssa, posterin. Tätä tietoa voimme käyttää hyödyksemme tulevai-

suudessa työelämässämme. 
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VAHVUUDET   HEIKKOUDET 

 

-Ammattitaitoiset yhteistyökumppanit  -Pitkät välimatkat  

 

-Tekijöiden korkea motivaatio  -Posterin tekemiseen tarvittavan  

     osaamisen puuttuminen 

 

 

MAHDOLLISUUDET   UHKATEKIJÄT 

 

-Onnistuessaan projekti voi helpottaa koh- -Tekijöiden motivaation ehtymi- 

deyhteisön henkilökunnan ohjaustyötä  nen 

 

-Projekti tarjoaa tekijöilleen mahdollisuuden -Aikataulusuunnitelman   

oppia tiukasti aikataulutettua projektityös- pettäminen  

 kentelyä   

    -Kuvaustoiminnan muuttuminen 

-Opimme uuden tavan toimia    kohdeyhteisössä 
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PROJEKTIN AIKATAULUSUUNNITELMA 

 

Kevät 2009:  Opinnäytetyön aiheen hyväksyminen ja ohjaajan nimeäminen 

01.04.2009:  Ideapaja 

01.06.2009:  Ideapaperin hyväksyminen 

11/2009:  Ohjaussopimuksen kirjoittaminen 

3/2010:  Menetelmätyöpaja I 

9/2010:  Opponentin valinta  

20.09.2010:  Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitelman palautus ohjaavalle  

 opettajalle ja opponentille (2 viikon lukuaika) 

04.10.2010:  Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari, suunnitelman esitys 

10/2010:  Opinnäytetyön suunnitelman hyväksyminen 

10/2010:  Tutkimuslupa-anomuksen täyttö 

 Tutkimuslupa-anomus hyväksytty 

 Yhteydenpito kohdeyhteisön kanssa�11/2010-1/2011 

11/2010-1/2011 

 Posterin laatiminen 

1/2011: ABC-työpaja 

 Menetelmätyöpaja II  

Kevät 2011: Opinnäytetyön palautus englanninkieliseen(1 viikon lukuaika)  

 ja suomenkieliseen tarkistukseen (2 viikon lukuaika) 

 Opinnäytetyön palautus ohjaavalle opettajalle ja opponentille  

 (3 viikon lukuaika) 

 Kypsyysnäyte (4 viikon lukuaika) 

 Posterin painatus  

 Opinnäytetyön viimeistely 

 Opinnäytetyöseminaari 

 



        

 

 
 
POSTERI - SYDÄNLIHASPERFUUSION GAMMAKUVAUS 

 

 

SYDÄNLIHASPERFUUSION GAMMAKUVAUS 

Posteri 

 

Outi Kauhanen 

Outi Niemelä 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio, Radiografian ja sädehoidon  

koulutusohjelma 



        

 

 

Sisältö 

 

Tuotoksen kuvaus………..……………………………………………………3 

Posteri…………………………………………………………………………..4 

Lähteet……………………………………………………………………….....5 



        

 

Tuotoksen kuvaus 

 

Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt posteri tehtiin yhteistyössä Kuopion Yliopistollisen 

Sairaalan (KYS) Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön henkilökunnan 

kanssa. Posterin tekemisessä käytettiin apuna alan kirjallisuutta ja yksikön työ- ja poti-

lasohjeita. Posterissa on esitetty sydänlihasperfuusion gammakuvauksen kulku niin kuin 

se toteutetaan KYS:ssa, jossa kyseisiä kuvauksia tehdään useita viikossa. 

 

Posterin tavoitteena on toimia hoitohenkilökunnan työvälineenä heidän ohjatessaan poti-

lasta sydänlihasperfuusion gammakuvaukseen sekä edistää kuvauksen onnistumista 

luomalla apuväline potilaan ohjaamisen tueksi. Sydänlihasperfuusion gammakuvaus on 

kuvaus, jossa tutkitaan sydänlihaksen verenkiertoa radiolääkkeellä, joka jakaantuu sy-

dänlihakseen alueellisen lihasperfuusion mukaisesti (Rautio & Vanninen 2003, 385–

395.) Posteri kiinnitetään odotustilan seinälle, jossa sitä voi rauhassa tarkastella. Muistu-

tukseksi siihen on merkitty myös tutkimuksen onnistumisen vuoksi vältettävät ruoka-

aineet. Posteri on kooltaan 113 cm x 140 cm.  

 

Halusimme luoda posterista levollisen ja rytmikkään katseluelämyksen. Tähän pyrimme 

taustan vaaleansinisellä värillä sekä kuvien ja tekstin asettelulla. Posterin taustakuvana 

on kuva gammakamerasta. Posterissa on kuva lepoinjektion laitosta ja huoneesta, jossa 

tehdään tutkimukseen kuuluva rasitus. Posterin alalaitaan liitimme kaksi kuvaa valmiista 

gammakuvista. Posteria tehdessämme kiinnitimme erityistä huomiota kerronnan selkey-

teen ja pyrimme välttämään niin sanottua kapulakieltä. Toivomme, että posteri saavuttaa 

tavoitteensa. 
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