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osa potilaan hoitopolkua selkään kohdistuneen leikkauksen jälkeen, sillä pos-
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neisuutta: natiiviröntgenkuvista on erotettavissa esimerkiksi osteosynteesimate-
riaalin sijainti, nikamasolmukkeiden muodon ja korkeuden muutokset sekä nika-
mien siirtymä toisiinsa nähden. 
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Postoperative lumbar spine imaging is used to exam the postoperative lumbar 
spine situation. Postoperative imaging is an important part of the patient treat-
ment path after a back surgery, because postoperative radiographs can be used 
to evaluate the success of the surgery. This study produced an educational video, 
which can be used to have a quick recap of the postoperative lumbar imaging. 
 
This Bachelor’s thesis is carried out together with Imaging Centre and Pharmacy 
on Pirkanmaa Hospital District. The topic for the thesis and for the video came 
from the Imaging Centre and Pharmacy. The aim of this thesis was to increase 
information of postoperative lumbar spine imaging. The purpose of this thesis 
was to produce an informative video for radiographers and internal clients use.  
 
The educational video can be used in the workstation before patient reception. 
The video is also very useful for the internal clients, who send patients to radio-
graphs, since the video shows what patients must do during the imaging so that 
the radiographs succeed. This educational video is published in the Intranet of 
the Imaging Centre and Pharmacy, where it is easy for medical staff to find. 
 
This study was conducted with a functional approach, and it consists of the edu-
cational video and a written report. A development proposal based on the thesis 
is producing similar videos available to the medical staff. Another development 
proposal is to produce more information available for the medical staff about how 
to function during the imaging, if everything does not proceed as planned, for 
example due to the patient well-being. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Selän kivut esiintyvät yleisimmin alaselän alueella (Saarelma 2020a). Ennen kuin 

selkäkipuinen potilas lähetetään kuvantamistutkimuksiin, tulee arvioida tarkasti, 

onko kuvantamisella vaikutusta hoitolinjan valintaan, ja millä kuvantamismene-

telmällä saadaan luotettavin tulos oireiden aiheuttajasta (Grönblad & Luoma 

2017, 1159). Lannerangan natiiviröntgenkuvaus on yleensä ensisijainen tutki-

mus, mikäli arvioidaan potilaan leikkauksenjälkeistä eli postoperatiivista tilannetta 

tai seurataan osteosynteesin ja -materiaalin stabiiliutta (Alaselkäkipu: Käypä 

hoito -suositus 2014, 7; Lääkäri 2019). Lannerangan natiiviröntgenkuvaus toteu-

tetaan seisten, ellei potilaalla epäillä rangan tukevuutta uhkaavaa vammaa (Ala-

selkäkipu: Käypä hoito -suositus 2014, 7). Seisten kuvatut lannerangan natii-

viröntgenkuvat voivat olla jopa luotettavampia kuin magneettikuvaus (Grönblad 

& Luoma 2017, 1160). 

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvan-

tamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos. Tässä opinnäytetyössä tuotoksena on opas-

video, jossa kerrotaan askel askeleelta, kuinka potilas tulisi auttaa lannerankaan 

kohdistuneen leikkauksen jälkeen sängystä ylös kuvattavaksi, ja kuvauksen jäl-

keen takaisin sänkyyn. Opinnäytetyön tuotoksena syntyvää opasvideota voidaan 

käyttää kuvantamisyksiköissä röntgenhoitajien ammatillisen osaamisen tukena, 

ja sitä voidaan hyödyntää myös Kuvantamiskeskuksen- ja apteekkiliikelaitoksen 

sisäisten asiakkaiden informoimisessa. Sisäisillä asiakkailla tarkoitetaan röntgen-

kuvaukseen lähettäviä yksiköitä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tiedon lisääminen lannerangan leikkauksen jälkei-

sestä natiiviröntgenkuvantamisesta opasvideon avulla, jotta voidaan varmistaa 

potilaan turvallinen ohjaus kuvauksessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia 

videomateriaali lannerangan leikkauksen jälkeisestä natiiviröntgenkuvantami-

sesta. Aiheen valintaan vaikutti opinnäytetyöntekijöiden mielenkiinto natiiviku-

vantamiseen ja sitä kautta lannerangan postoperatiiviseen kuvantamiseen, sekä 

yhteistyökumppanin tarpeeseen saada videoitu opas aiheesta.  
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2 LANNERANGAN LEIKKAUS, LIIKKUMINEN JA KUVANTAMINEN 

 

 

2.1 Lannerankaan kohdistuva leikkaus 

 

Selkäranka koostuu kaularangasta, rintarangasta sekä lannerangasta. Lanne-

rangan jatkeena on risti- ja häntäluu. Kehon paino sekä kuormitus jakautuvat kai-

kille selän eri osille, mutta lannerangan alaosa kuormittuu eniten, koska se liikkuu 

paljon ja kannattelee kehon painoa. (Selkäliitto ry n.d.c.) Selkäkipu on yleisintä 

alaselän alueella. Selkäkipu on yleensä oire jostain taustalla olevasta sairau-

desta, jonka etiologia voi usein olla tuntematon. (Milanow 2014, 253–254.) 

 

Riskiä selkäkipuun nostavat esimerkiksi fyysisesti selkää rasittava työ, hankalat 

työasennot ja tärinä. Istumatyön on todettu lisäävän selän kuormitusta. Selkäki-

vun ja selkäsairauksien riskiä nostavat myös perintötekijät, ylipaino sekä tupa-

kointi. Perintötekijöillä selittyy merkittävä osa selkäkivuista, sillä geenien aktiivi-

suutta säätelevät mekanismit selittävät osan ympäristötekijöiden vaikutuksesta 

alaselkäkipuun. (Alaselkäkipu: Käypä hoito -suositus 2014, 3–4; Oljunin 2018, 

53.) 

 

Yleisimpiä lannerangan leikkaukseen johtavia tilanteita voivat olla esimerkiksi vä-

lilevytyrä, selkärangan kanavan ahtauma sekä murtumat (Lääkäri 2019). Välile-

vypullistuman ja -tyrän leikkaushoidosta on hyötyä, mikäli oireita aiheuttava tyrä 

ei parane itsestään, tai se aiheuttaa merkittävän halvausoireen (Alaselkäkipu: 

Käypä hoito -suositus 2014, 2). Selkäydinkanavan ahtauma johtaa leikkaukseen, 

mikäli kipu käy sietämättömäksi, tai se on esteenä päivittäiselle selviytymiselle 

(Saarelma 2019). Selkärangan murtumista sellaiset, joista aiheutuu halvaantu-

misriski, ovat yleensä leikkaushoitoa vaativia (Saarelma 2020b). Vuodepotilaille 

ei yleensä tehdä selkäleikkauksia, ellei oleteta, että potilas on tulevaisuudessa 

vielä kävelevä. Sama käytäntö on pyörätuolipotilaiden kanssa: leikkaus tehdään 

yleensä vain, jos on oletuksena, että potilas pääsee esimerkiksi kävelemään tu-

levaisuudessa. Poikkeuksena on esimerkiksi leikkaus, jolla mahdollistetaan istu-

matasapainon korjaus. (Lääkäri 2019.) 
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Aina ennen selkäleikkausta kirurgi keskustelee potilaan kanssa leikkauksesta, ja 

esittää potilaalle leikkauksesta saatavat hyödyt, riskit sekä mahdolliset kompli-

kaatiot (Alaselkäkipu: Käypä hoito -suositus, 16–17). Voimakaskaan selkäkipu ei 

ole sinänsä aihe leikkaushoidolle, sillä leikkaushoidosta on apua ainoastaan noin 

yhdelle sadasta selkäkipuisesta (Selkäliitto ry n.d.b). Yleisin tapa leikata lanne-

rankaa on kehon takaosasta posteriorisesti. Vain noin yksi sadasta lannerangan 

leikkauksesta tapahtuu kehon etuosasta. Leikkauksia ei tehdä enää tähystyk-

sessä, koska esimerkiksi välilevytyräleikkauksessa viilto on vain muutaman sen-

tin pituinen ja sillä ei ole käytännön eroa tähystykseen. Pienissä operaatioissa 

käytetään usein apuna mikroskooppia, isommissa operaatioissa leikataan 

avointa tekniikkaa käyttäen. (Lääkäri 2019.) Esimerkiksi välilevytyrän leikkaus-

hoito toteutetaan nykyisin mikroskooppiavusteisesti, mutta avoin leikkaustek-

niikka on yhtä tehokas (Alaselkäkipu: Käypä hoito -suositus 2014, 16). Avoimella 

leikkaustekniikalla tarkoitetaan sitä, että leikkaustoimenpide suoritetaan leikkaus-

alueelle tehdyn viillon kautta. Viilto suljetaan leikkauksen lopuksi hakasilla tai om-

peleilla. (Terveyskylä 2017.) Mikroskooppiavusteisen eli mikrokirurgisen selkä-

leikkauksen etuna pidetään sitä, että se mahdollistaa kaiken tyyppisten välilevy-

tyrien leikkaushoidon mahdollisimman säästävästi ihoa, ihonalaiskudosta ja li-

haksia ajatellen. Mikrokirurgisella toimenpiteellä on usein saavutettavissa hyvä 

tulos, mahdollisimman pienellä toimenpiteellä. (Alexandre, Masini & Menchetti 

2011, 17; Österman 2018, 20–21.) 

 

Projettin ym. (2013) tutkimuksessa lannerangan leikkauksen jälkeisistä kompli-

kaatioista saatiin tulokseksi, että jopa 55 potilaalle 338 potilaasta tuli yksi tai use-

ampi komplikaatio lannerankaan kohdistuneen leikkauksen jälkeen (Projetti ym. 

2013, 340–345). Lannerankaleikkauksesta aiheutuvia komplikaatioita voivat olla 

hermojuurivauriot, jalkojen osittainen halvausoire, selkäydinnestevuoto ja siitä ai-

heutuva fisteliongelma, sekä selkäydinnestevuotoon usein liittyvä tulehdus. Ylei-

siä riskejä lannerankaleikkauksessa ovat myös nukutukseen liittyvät riskit, kuten 

verisuonitukos, aivoinfarkti, laskimotukos sekä keuhkoembolia. Leikkaushaavat 

paranevat yleensä hyvin. (Lääkäri 2019.)  

 

Joskus selkäleikkaus joudutaan uusimaan. Esimerkiksi luudutusleikkauksen jäl-

keen kiinnityslaitteiston hajoaminen tai irtoaminen voi johtaa uuteen selkäleik-

kaukseen. Selkäleikkauksen uusimista joudutaan joskus miettimään myös sen 
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takia, että selkäranka kuluu kokonaisuudessaan. Kun korjataan rangasta yhtä 

kohtaa esimerkiksi luuduttamalla, voi viereisiin nikamaväleihin tulla uusia kulu-

mamuutoksia, jotka johtavat uuteen leikkaukseen. Leikkauksella pystytään usein 

helpottamaan oireita, muttei täysin poistamaan niitä. (Terveyskylä 2018; Lääkäri 

2019.) Esimerkiksi lannerangan jäykistysleikkauksessa leikkausoperaatio aiheut-

taa muutoksia alaselän toimintaan. Toimenpide vaurioittaa selän lihaksia, ja sel-

kärangan liikkuvuus muuttuu pysyvästi. Nikamavälin tai -välien jäykistäminen joh-

taa siihen, että selkärangan liikkeiden aikainen kuormitus lisääntyy jäykistyksen 

viereisissä kohdissa. Tämä saattaa aiheuttaa pidemmällä aikavälillä viereisten 

nikamavälilevyjen kulumista. (Tarnanen 2016, 10–11.) 

 

 

2.2 Lannerangan leikkauksen jälkeinen liikkuminen 

 

Potilaan toipumiseen selkäleikkauksen jälkeen vaikuttavat erityisesti suoritettu 

leikkaus sekä potilaan kudosten paraneminen. Kudosten ja haavan paranemi-

seen vaikuttavat ikä, terveydentila, haavan paikka sekä leikkauksen jälkihoito. 

Potilaan toipuminen ja kuntoutuminen alkaa jo sairaalassa: varsinkin kävely on 

suositeltavaa jo kuntoutumisen alkuvaiheessa. (Selkäliitto ry n.d.b.) Lähtökohtai-

sesti kaikki selkäleikatut potilaat saatetaan jalkeille jo leikkauksen jälkeisen päi-

vän aamuna, sillä se pienentää verenkierrolle aiheutuvia riskejä, ja auttaa tasa-

painon hallinnassa (TAYS 2019). Liikkuminen parantaa verenkiertoa, ehkäisee 

laskimotukosten syntyä ja edistää potilaan toipumista (Terveyskylä 2019). Riski 

esimerkiksi laskimoveritulpan syntymiseen on pienempi, kun potilas alkaa liikkua 

mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen (Todd 2019). 

 

Kun potilas ohjataan nousemaan ylös leikkauksen jälkeen, se tapahtuu yleensä 

kylkimakuun kautta (Terveyskylä 2020a). Kun potilas lähtee nousemaan ylös leik-

kauksen jälkeen, aluksi potilaan tulee laittaa jalat polvesta koukkuun. Potilaan 

tulee kääntyä rauhallisesti kyljelleen, ja viedä jalat sängyn reunan yli. Seuraa-

vaksi potilaan tulee kädellä avustaen nousta kylkimakuulta istumaan. (Terveys-

kylä 2020b.) Jos potilaan olo on istumaan nousemisen jälkeen hyvä, hänen kans-

saan tehdään kävelyaputelineen avulla niin kutsuttu ”totuttelulenkki”, jolloin fy-
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sioterapeutti arvioi potilaan jalkojen ja hermotuksen toiminnan sekä asennon. En-

simmäisenä päivänä leikkauksen jälkeen potilaan tulisi jaloitella kuntonsa mu-

kaan kahdesta kolmeen kertaan. (Fysioterapeutti 2019.)  

  

Toisena päivänä leikkauksen jälkeen pyritään siihen, että potilas pääsisi nouse-

maan sängystä seisomaan ilman hoitajan apua. Potilaalla on toisena päivänä 

mahdollisen virtsakatetrin poisto, sekä vessassa käyminen itsenäisesti mutta hoi-

tajien valvonnan alaisena. Potilaan kuntoutuksen edetessä seuraavina päivinä, 

tavoitteena on, että potilas saa siirrettyä painoa enemmän vartalolle kävelyapu-

telineeltä ja potilas kykenisi vähitellen kävelemään täysin itsenäisesti. Potilaan 

kanssa harjoitellaan myös portaissa kävelyä vuoroaskelilla. (Fysioterapeutti 

2019.) Tavallisimpia kiellettyjä liikkeitä leikkauksen jälkeen on erilaiset selän ää-

riasennot, kuten voimakas kierto, kumarrus tai taaksetaivutus (Selkäliitto ry 

n.d.b). On tärkeää, että potilas noudattaa fysioterapeutin ja mahdollisesti lääkärin 

antamia ohjeita sekä rajoituksia, sillä niiden avulla toipuminen etenee toivotulla 

tavalla sekä turvallisesti (Terveyskylä 2019). 

 

Potilaan kuntoutuessa mietitään potilaan kotona pärjäämistä, tai potilaan mah-

dollista siirtoa terveyskeskuksen vuodeosastolle. Tällöin myös selvitetään, että 

mistä saadaan potilaan tarvitsemat apuvälineet, jos potilas päästetään sairaa-

lasta kotiin. (Fysioterapeutti 2019.) Palokosken (2007) pro gradu -tutkielmassa 

tutkittiin kirurgisen potilaan kotona selviytymistä leikkauksen jälkeen. Suurin osa 

tutkimukseen osallistuneista potilaista, 87 %, koki pärjänneensä tiedollisesti hyvin 

leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 103 potilasta, ja heistä vain yksi koki 

selviytyneensä huonosti kotona leikkauksen jälkeen. (Palokoski 2007.)  

 

Kuuden viikon päästä kotiutumisesta potilaalla on ensimmäinen fysioterapiakont-

rolli, ja seuranta kestää kaksi vuotta (Fysioterapeutti 2019). Esimerkiksi sel-

käydinkanavan ahtauman leikkauksen jälkeen selkää kuormittava harjoittelu voi-

daan aloittaa muutamien kuukausien kuluttua leikkauksesta. Se vähentää selän 

kipua. Harjoittelu voi tapahtua itsenäisesti saatujen ohjeiden mukaan, tai tarvitta-

essa fysioterapeutin ohjaamissa ryhmissä. (Karppi 2017, 20–21.) Potilaalle suo-

sitellaan selkäleikkauksen toipumisvaiheen jälkeen liikuntaa, joka parantaa yleis-

kestävyyttä, lihaskuntoa sekä liikehallintaa. Suositeltuja liikuntamuotoja ovat siis 
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esimerkiksi kävely, uinti, vesivoimistelu sekä pilates. Sairausloman pituus on yk-

silöllistä, mutta sen tarve on yleensä yhdestä kuuteen kuukauteen. (Selkäliitto ry 

n.d.b.) 

 

 

2.3 Lannerangan natiiviröntgenkuvantaminen 

 

Röntgentutkimuksen toteutus pohjautuu aina säteilylain (859/2018) mukaisesti 

oikeutus-, optimointi-, ja yksilönsuojaperiaatteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että oi-

keutusperiaatteen mukaisesti röntgentutkimuksesta saatavan hyödyn tulee olla 

suurempi kuin siitä aiheutuva haitta ja optimointiperiaatteen mukaan säteilyaltis-

tus eli terveydelle haitallinen säteily on pidettävä niin pienenä kuin se on kohtuu-

della mahdollista. Yksilönsuojaperiaatteella tarkoitetaan, että säteilytyötoimin-

nassa väestön yksilön ja työntekijän säteilyannos ei saa olla annosrajaa suu-

rempi. (Säteilylaki 859/2018.) 

 

Oikeutusperiaatteen toteutumisesta huolehtiminen on ensisijaisesti lähettävän 

lääkärin tehtävä, mutta oikeutus varmistetaan säteilylle altistavasta tutkimuksesta 

vastuussa olevalta lääkäriltä. Toiminnanharjoittaja voi myös antaa röntgenhoita-

jille oikeutuksen varmistamiseen liittyviä työtehtäviä. (Lajunen ym. 2015, 6–7; Sä-

teilylaki 859/2018.) Optimoinnin avulla röntgenhoitaja pystyy vaikuttamaan poti-

laan säteilyaltistukseen: Säteilykeila tulee rajata vain niihin kehon osiin, joihin sä-

teily on tarkoitus kohdistaa, ja potilaita tulee suojata säteilyltä säteilysuojaimin. 

Käytössä tulee olla tutkimukseen soveltuva laitteisto, jolla säteilylle altistavat hoi-

dot, toimenpiteet sekä tutkimukset tehdään. (Säteilylaki 859/2018.) Röntgentut-

kimus on potilaalle hyödyllinen silloin, kun se johtaa oikean hoitolinjan valintaan, 

potilaan tehokkaampaan hoitoon pääsyyn, toipumiseen, taudin hidastumiseen, 

toimintakyvyn palautumiseen tai sen säilyttämiseen (Grönblad & Luoma 2017, 

1159). 

 

Röntgenhoitajan vastuulla on maksimoida kuvanlaatu, samalla minimoiden poti-

laan säteilyyn liittyvät riskit. Röntgenhoitajan tehtävänä on minimoida toistuvat 

eksponoinnit, vähentäen potilaan viettämää aikaa säteilyssä ja täten säteilyan-

nosta. (Adler & Carlton 2012, 109–110.) Sopivan kuvantamismenetelmän valinta 
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sekä kuvausparametrien säätö potilaan mukaan ovat osa potilaan säteilyaltisuk-

sen optimointia. Kuvausparametrit tulee säätää niin, että saavutetaan riittävä ku-

vanlaatu mahdollisimman alhaisella annoksella. (European commission 2004, 

67). Kuvausparametrejä ovat jännite (kV) sekä putkivirta (mAs). Putkivirta ja jän-

nite vaikuttavat kuvanlaatuun sekä potilaan annokseen. (Geijer, Norrman & 

Persliden 2009, 66.) Kuvausjännite vaikuttaa röntgenputken sisällä kiihdytettä-

vien elektronien liike-energiaan. Mitä suurempi jännite, sitä suurempi on elektro-

nien liike-energia. Jännitettä muuttamalla voidaan vaikuttaa säteilykentän spekt-

riin. Putkivirta taas kuvaa kiihdytettyjen elektronien määrää aikayksikköä kohti. 

Mitä pidempi on kuvausaika, sitä suuremman annoksen potilas saa. (Salomaa, 

ym. 2004, 22, 26, 118.) Kuvausetäisyyden kasvattamisella puolestaan voidaan 

vähentää potilaan saamaa sädeannosta, sillä etäisyyden kasvaessa potilaan 

saama ihoannos pienenee. Suodatus on keino minimoida potilaaseen absorboi-

tuvan säteilyn määrää. (Adler & Carlton 2012, 109–110.) 

 

Lannerangan kuvantaminen on hyödyllistä sekä ennen selän leikkaushoitoa, että 

selkäleikkauksen jälkeisessä seurannassa. Natiiviröntgenkuvat ovat tärkeitä, sillä 

niistä on havaittavissa nikamasolmukkeiden muodon ja korkeuden muutokset, 

siirtymät toisiinsa nähden ja osteosynteesimateriaalin sijainti. (Grönblad & Luoma 

2017, 1161.) Lannerangan natiiviröntgenkuvaus tulisi toteuttaa seisten, ellei po-

tilaalla epäillä rangan tukevuutta uhkaavaa vammaa (Alaselkäkipu: Käypä hoito 

-suositus 2014, 7; Lääkäri 2019).  

 

Ennen selkäleikkausta otettavat kuvat eli preoperatiiviset natiiviröntgenkuvat tu-

lisi ottaa noin 3-6 kk ennen selkäleikkausta. Preoperatiivisien kuvien tulisi olla 

seisten kuvattu. Potilasta tutkitaan ennen leikkausta natiiviröntgenkuvien lisäksi 

tietokonetomografia- tai magneettikuvantamisella. Leikkauksen jälkeen otetut, eli 

postoperatiiviset natiiviröntgenkuvat tulisi myös ottaa seisten, jotta ne ovat ver-

tailukelpoisia aiempiin kuviin. (Lääkäri 2019.) Kun tutkitaan postoperatiivisia muu-

toksia, mahdollinen kuvauslöydös on yksi diagnoosivälineistä (Niinimäki 2017, 

174). Useimmiten potilas on jo harjoitellut sängystä ylösnousemista ja kävelyä 

tullessaan röntgeniin postoperatiivisia lannerangan natiiviröntgenkuvia varten, eli 

potilaiden kuntoutus ja toipuminen alkavat jo sairaalassa (Lääkäri 2019; Selkä-

liitto ry n.d.a.). Potilas kuljetetaan röntgeniin sängyllä. Sängystä ylös nouseminen 
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tapahtuu kylkimakuun kautta, ja siirtyminen kuvausasentoon tapahtuu joko käve-

lyapuvälineellä tai ilman. On vältettävä, että selkään syntyisi esimerkiksi staattista 

painetta, kiertoliikettä tai taivutusta. (Fysioterapeutti 2019.) 

 

Tampereen yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen- ja apteekkiliikelaitok-

sen (2017) kuvausohjeiden mukaan lannerangasta kuvataan leikkauksen jälkeen 

PA/AP sekä SIVU -projektiot. PA -projektio kuvataan ensisijaisesti, mutta mikäli 

kohteen etäisyys detektorista kasvaa liian suureksi kuvataan AP -projektio. 

PA/AP -projektiossa kuvan rajaus tulisi olla T12 -nikamasta ristiluun alapuolelle. 

Kuvassa tulee näkyä SI -nivelet, ja nikamakorpusten sekä nikamien takaosien 

tulee näkyä ilman kiertoa. Okahaarakkeiden tulee olla korpusten keskellä, ja jo-

kaisen nikaman poikkihaarakkeiden tulee olla saman pituisia. SIVU -projektiossa 

pyritään kuvaamaan lanneranka suorassa sivusuunnassa. Rajaus tulisi olla T12 

-nikamasta ristiluun alapuolelle, ja nikamasolmujen etupuolelta okahaarakkeiden 

taakse. Kuvassa nikamakorpuksien ja okahaarakkeiden tulisi näkyä ilman kier-

toa, ja nikamakorpuksien ei tulisi olla vääristyneitä, tai okahaarakkeiden lyhenty-

neitä. (Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos 2017.) 
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3 OPASVIDEO OSAAMISEN TUKENA  

 

 

Kun halutaan välittää informaatiota tietylle kohderyhmälle, kutsutaan tätä viestin-

näksi. Viestinnän lähtökohtana on selkeä näkemys siitä, mitä kohderyhmälle ha-

lutaan sanoa. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2005, 11.) Videotallenteet ovat 

yksi viestinnän keinoista (Ala-Fossi, Nieminen & Nordenstreng 2017, 16). Video 

on tehokas keino esittää asioita, sillä hyvä video on havainnollinen sekä vakuut-

tava. Videota käytetään muun muassa havainnollistamaan asioita, joihin liittyy 

toimintaa tai liikettä. (Keränen ym. 2005, 227.) Videota voidaan käyttää havain-

nollistamaan toimintaa, jonka selittäminen pelkkien kuvien ja tekstin perusteella 

olisi työlästä (Kalliala & Toikkanen 2012, 47). 

 

Video on hyödyllinen opetuksessa, sillä opetettava asia on mahdollista tallentaa. 

Tällöin videota voidaan katsoa sopivana ajankohtana, tarvittaessa useampaan 

kertaan. Opasvideoissa on siis se selkeä hyöty, että oppija saa katsoa videon 

silloin, kun se on hänen oppimisensa kannalta hyödyllisintä. Oppijan on myös 

mahdollista hypätä hallitsemiensa kohtien yli. (Vainionpää 2006, 35; Toivola, 

Peura & Humaloja 2017, 95.) Video on yksisuuntainen viestin, eikä katsoja pysty 

vaikuttamaan sen kulkuun. Videon tekijät ovat ennalta valinneet elementit, joiden 

avulla kerrotaan haluttu tieto videon katsojille. Tällaisia elementtejä ovat muun 

muassa juoni, kuvakerronta sekä äänimaailma. Äänikerronnalla saadaan tuettua 

kuvakerrontaa, ja mahdollisesti kerrottua jotain, mitä kuvakerronnan kautta ei vä-

lity. (Keränen ym. 2005, 189, 194.) 

 

Jotta voidaan varmistua, että työntekijä hallitsee työtehtävänsä, käytettävät ko-

neet, työvälineet ja toimintatavat häiriö- ja poikkeustilanteissa, annetaan työnte-

kijälle työnopastusta (Työturvallisuuskeskus n.d.). Onnistuneessa työnopastuk-

sessa korostetaan turvallisia työtapoja, ja tuodaan esille työssä mahdollisesti 

esiintyviä vaaratekijöitä. Työnopastuksen tukimateriaalina voidaan käyttää vi-

deota. Työnopastukseen kuuluvat kaikki asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. 

Työnopastusta tarvitaan muun muassa silloin, kun työ toistuu harvoin, tilanne 

poikkeaa tavanomaisesta, työ on tekijälleen uusi tai annetussa työnopastuksessa 

havaitaan puutteita. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) 
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Jotta voitaisiin varmistua turvallisen hoidon tuottamisesta, potilasturvallisuus tu-

lee huomioida jo henkilöstösuunnitteluvaiheessa: henkilöstön osaamisen ja hen-

kilöstön määrän tulee olla riittävät. (THL 2011, 7, 13.) On tärkeää, että työssä tai 

työympäristössä havaitut vaarat ja vaaratilanteet on poistettu tai niitä on vähen-

netty jo ennen työn aloittamista. (Ahokas & Mäkeläinen 2013).  Potilasturvallisuu-

della tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa, oikean hoidon, joka anne-

taan oikeaan aikaan oikealla tavalla, ja josta aiheutuu potilaalle mahdollisimman 

vähän haittaa. Potilasturvallisuus koostuu lääkinnällisten laitteiden turvallisuu-

desta, hoidon turvallisuudesta sekä lääkehoidon turvallisuudesta (THL 2011, 7; 

THL 2019.) Potilasturvallisuudella tarkoitetaan siis terveydenhuollossa toimivien 

organisaatioiden, toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden toimintakäytäntöjä ja 

periaatteita, joilla voidaan varmistua potilaan terveyden- sekä sairaanhoidon pal-

velujen turvallisuudesta.  (THL 2011, 7, 13.) 
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4 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

 

4.1 Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmä 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toi-

minnallinen ja tutkimuksellinen opinnäytetyö on monelta osin samanlaisia. Niissä 

on yhteistä muun muassa tietoperustan keruussa, menetelmissä, mahdollisessa 

materiaalin keruussa sekä tuotoksen teossa. Sekä toiminnallinen että tutkimuk-

sellinen opinnäytetyö etenevät samansuuntaisesti: aiheen valinta, sen rajaus, 

suunnittelu ja organisointi ja tuotoksen kautta tehtävä arviointi. Niissä on kuiten-

kin selkeästi eroja. (Salonen 2013, 5.) Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena 

on toiminnan ohjeistamista, järjestämistä ja opastamista. Se voi olla ammatilli-

seen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Toiminnallinen opinnäy-

tetyö voi olla myös tapahtuman toteuttaminen, kuten konferenssin, kansainväli-

sen kokouksen järjestäminen tai näyttely. Toteutustapana voi olla kirja, video, 

opas tai portfolio, eli toisin sanoen se on jokin tuotos. Tärkeää on, että toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 8–10, 23.)  

 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön sisältyy myös selvityksen tekemistä. Eri am-

mattiympäristöissä on paljon selvityksessä saatavaa tietoa ja taitoa. Valmiin toi-

minnallisen opinnäytetyön pitäisi olla työelämälähtöinen, alan tietojen ja taitojen 

hallintaa osoittava. Työn tuotos on usein tärkeämpi kuin kirjallinen raportti. Ra-

portissa on niin sanottu teoreettinen viitekehys. Tuotos pohjautuu ammattiteori-

aan ja sen tuntemukseen, tutkimuksellisuus kohdistuu idean tai tuotteen toteu-

tustapaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10; Heikkinen 2010, 170.) 

 

 

4.2 Opasvideon suunnittelu ja toteutus  

 

Tämän opinnäytetyön prosessi alkoi aiheseminaarilla maaliskuussa 2019. Jo alle 

kuukausi aiheen valinnan jälkeen opinnäytetyöntekijöillä oli palaveri yhteistyöta-

hona toimivan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen edustajien kanssa. 

Tällöin tarkentui se, että mitä työltä halutaan yhteistyötahon puolelta. Aihe pysyi 
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muutoin samana, mutta opinnäytetyön tekijöille tarkentui muun muassa se, että 

opasvideon tulisi olla suunnattu hoitohenkilöstölle. Opinnäytetyöntekijöille tarken-

tui myös se, että videossa tulisi keskittyä nimenomaan lannerangan leikkauksen 

jälkeiseen kuvantamiseen, eikä esimerkiksi rinta- tai kaularangan kuvantami-

seen. Palaveriin osallistuivat opinnäytetyön tekijät, opinnäytetyötä ohjaava opet-

taja, työelämäohjaaja sekä opiskelijayhdyshenkilöt. Tämän ensimmäisen yhteis-

työpalaverin jälkeen tarkentui, että halutaan video erityisesti lannerangan pos-

toperatiivisesta kuvantamisesta ja siihen liittyvästä potilaan sängystä ylös nouse-

misesta ergonomisesti, ja että videoon suunnattu röntgenhoitajille. Palaverissa 

keskusteltiin myös mahdollisuudesta saada asiantuntijahaastattelu lääkäriltä 

sekä fysioterapeutilta opinnäytetyötä varten. Yhteistyökumppani toimitti opinnäy-

tetyöntekijöille yhteystiedot, joita opinnäytetyön tekijät voisivat haastatella. Opin-

näytetyöntekijöille toimitettiin myös yksikön kuvausohjeet lannerangan natii-

viröntgentutkimuksesta.  

 

Kun opinnäytetyösuunnitelmaa lähdettiin työstämään, opinnäytetyön tekijät teki-

vät aiheanalyysia. Aiheanalyysissä mietitään opinnäytetyön kohderyhmää ja ai-

heen rajausta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä itse tuote, opastus tai video teh-

dään aina jollekin käytettäväksi. Oppaan ja ohjeistuksen tavoitteena on joidenkin 

ihmisten osallistuminen toimintaan tai tapahtumaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

8–10, 23.) Kohderyhmän valinta ohjasi opasvideon teossa siten, että opinnäyt-

työntekijät miettivät jo heti alusta asti videon tekoa siitä näkökulmasta, että video 

menee röntgenhoitajille: heille esimerkiksi ammattisanasto ja kuvauslaitteet ovat 

jo entuudestaan tuttuja. Haluttiin kuitenkin, että videota voidaan hyödyntää myös 

esimerkiksi sisäisten asiakkaiden informoimisessa, joten videota ei haluttu yksin-

kertaistaa liikaa myöskään röntgenkuvausprosessin kannalta.  

 

Opinnäytetyön tekijät tutustuivat tarkasti yksikön kuvausohjeisiin, hakivat laajasti 

tietoa erilaisista lähteistä ja haastattelivat selkäkirurgia sekä fysioterapeuttia en-

nen käsikirjoituksen laatimista, jotta opasvideolla neuvottu potilaan ylös nouse-

minen sängystä ja paluu sänkyyn olisi mahdollisimman turvallisesti toteutettu. 

Opinnäytetyösuunnitelmaan tehtiin alustava käsikirjoitus opasvideota varten. 
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Opinnäytetyösuunnitelman pohjalta opinnäytetyön tekijät saivat tutkimusluvan 

tammikuussa 2020. Kun tutkimuslupa oli saatu, järjestettiin palaveri yhteistyö-

kumppanin videopalveluiden, työelämäohjaajan sekä työelämän opiskelijayhdys-

henkilön kanssa. Tässä palaverissa käytiin läpi käsikirjoitusta, ja yhteistyötahon 

puolelta siitä tahdottiin mahdollisimman lyhyt, mutta informatiivinen. Palaverissa 

käytiin läpi myös kuvausajankohtaa koskevia asioita, ja muita yleisiä videon te-

koon ja kuvaukseen liittyviä asioita. Palaverin jälkeen käsikirjoitusta yksinkertais-

tettiin, jotta siitä saatiin mahdollisimman tiivis, ja näin ollen saatiin ajallisesti vi-

deota lyhennettyä. Keskustelu videosta jatkui sähköpostitse, jolloin videon ku-

vausajankohta sovittiin huhtikuun loppuun 2020. 

 

Videolla esiintyy kolme röntgenhoitajaopiskelijaa: kaksi röntgenhoitajan rooleissa 

ja yksi potilaan roolissa. Varsinaista dialogia videolla ei ole, vaan kertoja sanoit-

taa videolla nähtävät tapahtumat. Kertojana toimi yhteistyötahon henkilö. Videon 

kuvauksissa käsikirjoitus (Liite 1) päivittyi vielä asiantuntevammaksi ja realisti-

semmaksi yhteistyökumppanin neuvojen pohjalta. Videon kuvauksissa todettiin 

myös, että video käy myös sisäisten asiakkaiden perehdyttämistarkoituksessa. 

Videon kuvauksissa kohtauksista otettiin useita ottoja erilaisista kuvakulmista, 

jotta videopalveluilla oli mahdollisuus editoida videosta mahdollisimman sujuva 

ja järkevä kokonaisuus. Yhteistyökumppanin puolelta tuli tässä kohtaa myös 

toive, että videossa olisi tekstitykset: tällöin se on mahdollista katsoa töiden lo-

massa ilman ääniä. 

 

Videon kuvauksien jälkeen videopalvelut sopivat äänityspäivän yhteistyökump-

panin henkilön kanssa, joka videolle tuli kertojaääneksi. Videosta laitettiin tämän 

jälkeen ensimmäinen versio sekä opinnäytetyöntekijöille että yhteistyökumppa-

nille katsottavaksi ja kommentoitavaksi. Videota voitaisiin editoida mahdollisten 

toiveiden mukaan vielä tässä vaiheessa. Videossa ei ollut vielä tässä kohtaa teks-

tityksiä, sillä ne ovat järkevämpää lisätä vasta, kun muu video on valmis, sillä 

niiden teko on hidasta käsityötä. Video lähetettiin myös opinnäytetyötä ohjaaville 

opettajille katsottavaksi. Videoon tehtiin pieniä muutoksia, kuten taustamusiikin 

lisäys. Tämän jälkeen videopalvelujen henkilö teki videoon tekstitykset, ja video 

oli valmis. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessi (Kuvio 1) lähti etenemään aiheseminaarilla keväällä 2019, 

ja siellä tapahtuneella aiheen valinnalla. Aiheseminaarissa opinnäytetyön tekijät 

kiinnostuivat aiheesta, koska se oli työelämälähtöinen. Toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä pääsee tuottamaan jotain konkreettista, yhteistyökumppania hyödyntä-

vää, ja siksi toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen kiinnosti molempia opinnäy-

tetyön tekijöitä. Molemmilla opinnäytetyöntekijöillä oli kiinnostusta tehdä opinnäy-

tetyö, jossa tuotteena tulisi olemaan video ja se kuulosti mielenkiintoiselta tuotok-

selta. Molemmilla opinnäytetyöntekijöillä on kiinnostusta natiiviröntgenkuvanta-

miseen, joten aihe oli mieluinen.  

 

 

  

  

 

  

  

 

KUVIO 1. Opinnäytetyöprosessin eteneminen 

 

Opinnäytetyön raporttia työstettiin alkuvaiheessa paljon yhdessä, mutta työn ede-

tessä tuntui järkevältä jakaa aihetta opinnäytetyöntekijöiden kesken. Molemmat 

opinnäytetyön tekijät tekivät osuutensa esimerkiksi teoriasta erikseen, ja ne koot-

tiin yhdessä opinnäytetyöraporttiin. Näin saatiin työtä jaettua tasapuolisesti, 

mutta koska teoria koottiin lopulliseen muotoonsa yhdessä, työ on yhteneväinen 

kirjoitusasultaan. Opinnäytetyöraportin teoriaosioon löytyi hyvin sekä suomalai-

sia, että kansainvälisiä lähteitä.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana pidettiin palavereita sekä ohjaavien opettajien 

kanssa, että yhteistyökumppanin kanssa. Prosessia edesauttoi nämä palaverit, 

sillä niiden sekä niistä saadun palautteen pohjalta työ eteni aikataulun mukaan. 

Aiheseminaari ja 

aiheen valinta 

Aiheeseen tutustumi-

nen ja sen rajaus yh-

teistyöpalaverin poh-

jalta 

Opinnäytetyön ta-

voitteen ja tarkoituk-

sen laatiminen 

Opinnäytetyö-

suunnitelman ja vi-

deon käsikirjoituk-

sen laatiminen 

 

Hyväksytty opinnäyte-

työsuunnitelma ja tut-

kimuslupa 

Valmis opinnäy-

tetyö 

Valmis video sekä ra-

portti & palautteen 

saaminen työelä-

mästä ja koululta 

 

Videon sekä rapor-

tin viimeistely 

Videon kuvaus, 

editointi ja äänitys 

Palaveri videopalve-

luiden sekä yhteis-

työkumppanin 

kanssa  
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Prosessin aikana eniten aikaa vaati luotettavien sekä monipuolisten lähteiden et-

sintä. Yhteistyökumppanin kautta järjestyneet asiantuntijahaastattelut selkäkirur-

gin ja fysioterapeutin kanssa auttoivat paljon prosessin etenemisessä, ja asian-

tuntijahaastatteluja varten huolella laaditut kysymykset olivat tärkeässä roolissa: 

kun kysymykset olivat hyvin laadittu, opinnäytetyön tekijät saivat vastauksia juuri 

niihin asioihin, joihin lisätietoa kaivattiin. Erityisesti asiantuntijahaastattelut auttoi-

vat videon käsikirjoituksen teossa. Asiantuntijahaastatteluissa saatiin kuulla sekä 

selkäleikkauksia tekevän kirurgin, että selkäleikkauksen jälkeen potilaita kuntout-

tavan fysioterapeutin näkemyksiä ja huomioita siitä, mitkä asiat ovat erityisen tär-

keitä postoperatiivisessa kuvantamisessa huomioida. 

 

Opinnäytetyö eteni aikataulun mukaan. Tutkimuslupa myönnettiin tammikuussa 

2020, jonka jälkeen opinnäytetyöprosessi eteni opinnäytetyön raportin kirjoittami-

sella sekä videon kuvauksilla. Opasvideo valmistui toukokuussa 2020. Opinnäy-

tetyönä syntyneen videon prosessi on kuvattu tarkemmin kokonaisuudessaan 

kappaleessa 4.2 Opasvideon kuvaus, toteutus ja arviointi.  

 

Opasvideon tavoite ja tarkoitus ovat röntgenhoitajien ammatillisen osaamisen tu-

kemisessa, sekä Kuvantamiskeskuksen- ja apteekkiliikelaitoksen sisäisten asi-

akkaiden informoimisessa. Opasvideo täyttää nämä kriteerit. 

 

 

5.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyön tekoa varten haettiin tutkimuslupaa yhteistyökumppanin kautta, ja 

se saatiin ennen opinnäytetyön tuotoksen eli videon kuvaamista. Tutkimusluvan 

saaminen pohjautui kattavaan opinnäytetyösuunnitelmaan, jossa rajattiin tulevan 

työn aihe, ja kerrottiin muun muassa opinnäytetyön aikataulutuksesta. Näin ollen 

sekä opinnäytetyöntekijöillä, että yhteistyökumppanilla oli tiedossa tulevan opin-

näytetyön laajuus ja mitä sen tulisi pitää sisällään. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä raportoinnilla on oma roolinsa, sillä raportin lu-

kemisen jälkeen lukija pystyy ymmärtämään tuotoksen ja opinnäytetyön merki-

tyksen (Vilkka & Airaksinen 2003, 82-83). Opinnäytetyötä työstäessä ja siihen 

lähteitä haettaessa opinnäytetyön tekijät kiinnittivät huomiota erityisesti lähteiden 
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luotettavuuteen sekä eettisyyteen. Tutkija on rehellinen ja ainestoa, jota hän tul-

kitsee, on valikoitu ilman omia ennakkokäsityksiä. Tämä on edellytys luotettaville 

kirjallisille lähteille. Opasvideon tekemisessä lähdekritiikki on erityisessä ase-

massa. Tämä on hyvä muistaa tiedonhankintavaiheessa ja kuvattava, miten käy-

tettyjen tietojen oikeellisuus ja luotettavuus on varmistettu. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 53.) 

 

Tähän opinnäytetyöhön on haettu laaja-alaisesti erilaisia lähteitä. Työn lähdeai-

neistoa on haettu viranomaisten tietokannoista kuten Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitokselta. Lähteiksi on hyväksytty ainoastaan luotettavaksi arvioidut artikkelit, 

tutkimukset ja muut teokset, kuten Käypä Hoito -suositukset, Selkäliiton ohjeet, 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäiset ohjeet sekä Terveyskylän viralliset ohjeis-

tukset. Opinnäytetyön teorian pohjaksi on pyritty hakemaan mahdollisimman uu-

sia lähteitä ja tutkimuksia. Mikäli on käytetty yli 10 vuotta vanhoja lähteitä, on 

niissä tieto ollut yhä ajantasaista, ja niistä ei ole tullut uudempia painoksia. Läh-

teenä käytetyt artikkelit ovat asiantuntija-artikkeleita tai vertaisarvioituja. Lähteitä 

on haettu monipuolisesti kansainvälisistä tietokannoista kotimaisiin. Englannin- 

ja venäjänkieliset lähteet on käännetty huolellisesti, jotta niiden sisältö pysyy sa-

mana myös suomen kielellä. Ainestoa on pyritty tulkitsemaan objektiivisesti ilman 

ennakkoluuloja. Lähdeviittaukset on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun kir-

jallisen raportoinnin ohjeiden mukaan. Ajantasainen lähdeluettelo helpottaa läh-

teiden etsimistä sekä se voi hyödyttää muita samasta aiheesta tietoa etsiviä. 

 

Tekijänoikeuslain (404/1961) mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijällä 

on tekijänoikeus teokseen. Mikäli teoksella on useampi tekijä, on tekijänoikeus 

heillä yhteisesti. (Tekijänoikeuslaki 404/1961.) Opinnäytetyön tuotoksena synty-

neen opasvideon tekijänoikeudet ovat molemmilla opinnäytetyön tekijöillä. Opin-

näytetyön tekijät luovuttavat käyttöoikeudet videoon Pirkanmaan sairaanhoitopii-

rin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle. Jos videotallenteella esiintyy 

henkilö niin, että hänen kasvonsa näkyvät, ja henkilön nimi on mainittu samassa 

yhteydessä, on kyseessä henkilötieto. Tätä henkilötietoa ei saa julkaista ilman 

kyseisen henkilön lupaa. (Toikkanen & Oksanen 2011, 94; Tietosuojavaltuutetun 

toimisto. n.d.) Jokainen videolla näkyvä henkilö allekirjoitti ja täytti kuvausluvan 

ennen opasvideon kuvaamista. Potilaiden yksityisyydensuojasta huolehdittiin tar-

kasti opinnäytetyötä tehdessä, sillä potilaita tai muita kuvaukseen liittymättömiä 
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henkilöitä, kuten potilaiden omaisia, ei näy videolla. Videolla ei näy potilaiden tie-

toja.  

 

 

5.3 Oma oppimiskokemus ja kehittämisehdotukset 

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana opinnäytetyön tekijät oppivat tiedonhakua teo-

riaa tehdessään, ja opinnäytetyön myötä opinnäytetyön tekijät kehittyivät kirjalli-

sen työn sekä tieteellisen tekstin kirjoittamisessa. Opinnäytetyön teossa otettiin 

huomioon koko potilaan selkäleikkausprosessi alusta lähtien, ja siitä edettiin sii-

hen, että miksi on tärkeää saada hyvä postoperatiivinen kuva leikkauksen jäl-

keen. Opinnäytetyön myötä opinnäytetyön tekijät saivat hyvää kertausta lanne-

rangan hyvän kuvan kriteereistä, ja opinnäytetyön tekijät oppivat paljon potilaiden 

postoperatiivisesta kuvantamisesta sekä liikkumisesta. Edellä mainitut asiat hyö-

dyttävät opinnäytetyöntekijöitä röntgenhoitajan ammatissaan.  

 

Opinnäytetyön tekijät oppivat myös paljon opasvideon teosta, ja siitä, mitä hyvä 

opasvideo pitää sisällään. Opasvideon työstäminen oli aikaa vievää ja vaativaa, 

vaikka lopputuloksena syntyikin yksinkertaistettu, noin kolme minuuttia kestävä 

video. Opasvideon kuvauksien vaativuus yllätti molemmat opinnäytetyön tekijät: 

kun kohtauksista kuvattiin useampi otto, oli kuvausten loppupuolella hankala kes-

kittyä enää näyttelemiseen. 

 

Kehittämisehdotuksena tämän opinnäytetyön tekijät ehdottaisivat vastaavien vi-

deoiden tuottamista: on henkilöstölle hyödyllistä, että esimerkiksi harvemmin teh-

täviä röntgentutkimuksia voitaisiin kerrata videon avulla ennen potilaan kuvanta-

mista. Myös lähettäville yksiköille olisi usein hyödyllistä nähdä, miten kuvaus to-

teutuu. Toisena kehittämisehdotuksena olisi tietopaketti röntgenhoitajille siitä, 

että miten tulisi toimia, mikäli kuvaus ei mene suunnitellulla tavalla, eli mikäli po-

tilas ei esimerkiksi pystykään nousemaan sängystä seisomaan. 
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LIITTEET 

Liite 1. Opasvideon käsikirjoitus 

 

Videolla on kolme näyttelijää: kaksi röntgenhoitajaa ja potilas. 

 

 

KOHTAUS VIDEO KERTOJAN PUHE KOHTAUK-
SEN KESTO 
(sekuntia) 

 
1 

Alkukuva (Akuteekilla 
on asiaa) 

Opasvideo onnistuneeseen lannerangan 
postoperatiiviseen kuvantamiseen. 

7 s 

 
2 

Röntgenhoitajat ovat 
tietokoneen ääressä 

Tutkimus alkaa potilaan lähetteen luke-
misella ja vanhojen kuvien katsomisella. 
Tutkimus laitetaan tutkimuskoneelle val-
miiksi. 

10 s 

 
3 

Röntgenhoitajat hake-
vat potilaan tutkimuk-
seen sängyllä käytä-
vältä. 

Potilas saapuu kuvaukseen yleensä 
osastolta sairaalasängyllä. Potilaskuljet-
taja tuo potilaan odotusaulaan, josta hoi-
tajat hakevat hänet kuvaukseen. 

13 s 

 
4 

Röntgenhoitajat ottavat 
potilaan vastaan, poti-
las näyttää potilasran-
neketta. Röntgenhoi-
taja selittää potilaalle 
tutkimuksen etene-
mistä. 

Potilaan saapuessa kuvaukseen, varmis-
tutaan ensin hänen henkilöllisyydestään. 
Sitten potilaalle kerrotaan tutkimuksen 
kulusta. 

9 s 

 
5 

Röntgenhoitaja kertoo 
potilaalle suullisesti ja 
elein, miten sängystä 
tulee nousta ylös. Poti-
las ohjataan kyljelleen 
sängylle, jalat reunan 
yli roikkuen. Tästä rönt-
genhoitajat auttavat 
potilaan istumaan. 
 
Potilas istuu sängyn 
laidalla, röntgenhoitajat 
auttavat riisumisessa. 

Potilaalle kerrotaan, miten sängystä tulisi 
pian nousta ylös. Potilaan tulisi nousun 
aikana pyrkiä jännittämään vatsalihaksi-
aan, jotta hänen keskivartalonsa pysyisi 
mahdollisimman suorana, ja jotta sel-
kään ei syntyisi kiertävää liikettä. Potilas 
ohjataan ensin kääntymään rauhallisesti 
kyljelleen, niin että jalat tulevat reunan 
yli. Tästä asennosta röntgenhoitajat 
avustavat potilaan istuma-asentoon. 
Ylös nousemisen tulee tapahtua potilaan 
ehdoilla, rauhallisesti ja kivun sallimissa 
rajoissa. 
 
Potilaalta varmistetaan, että ylös nouse-
minen ei aiheuttanut huonoa oloa. Jos 
potilaan olo on hyvä, voidaan häntä 
avustaa riisumisessa. 

46 s 



27 

 

 

  

 
6 

Potilas autetaan sei-
somaan liikuteltavalle 
kuvaustelineelle, jolla 
hänet viedään thorax-
telineelle ja asetel-
laan kuvaa varten. 
Röntgenhoitajat sää-
tävät kuvakentän oi-
kean kokoiseksi. 

Seuraavaksi potilas avustetaan 
sängyltä seisomaan liikuteltavalle 
kuvaustelineelle, ja hänet kuljete-
taan sillä thoraxtelineelle. Potilas 
asetellaan niin, että hän on mah-
dollisimman lähellä telinettä, ja 
ranka on keskellä kuvakenttää. 
Kuvakenttä rajataan niin, että 
ranka ja SI –nivelet erottuvat le-
veyssuunnassa kokonaan, ja 
pystysuunnassa tulisi näkyä alim-
mista rintanikamista ristiluun alle. 

16 s 

 
7 

Röntgenhoitaja antaa 
hengitysohjeet poti-
laalle, menee kuvaus-
huoneeseen sulkien 
oven perässään ja ot-
taa kuvan. 

Seuraavaksi potilasta kehotetaan 
olemaan liikkumatta, ja häntä ke-
hotetaan olemaan hengittämättä. 
Otetaan kuva, ja tarkistetaan sen 
riittävyys. Kuvan tulisi olla mah-
dollisimman saman näköinen, 
kuin ennen leikkausta otetut ku-
vat, jotta lääkäri voi vertailla ku-
via. 

17 s 

 
8 

Röntgenhoitaja aset-
telee potilaan sivuku-
vaa varten. Potilas 
kääntyy ottamalla 
muutaman askeleen, 
eikä kiertämällä ran-
gasta. Sädesuoja lai-
tetaan suojaamaan 
potilaan rintoja. Kuva-
kenttä säädetään oi-
kean kokoiseksi. 

Seuraavaksi kuvataan sivukuva, 
ja potilas ohjeistetaan käänty-
mään vasen kylki liikuteltavaa ku-
vaustelinettä vasten. On tärkeää, 
että potilas kääntyy niin, että ran-
kaan ei tule kiertoliikettä. Potilas 
ohjataan nostamaan toinen käsi 
ylös tangolle, ja toiseen käteen 
laitetaan sädesuoja, jolla potilas 
saa suojattua rintansa. 
 
Seuraavaksi potilas asetellaan 
niin, että ranka on kuvakentän 
keskellä. Kuvakenttä rajataan 
pystysuunnassa alimmista rinta-
nikamista ristiluun alle. Leveys-
suunnassa tulisi näkyä nika-
masolmujen etupuolelta okahaa-
rakkeiden taakse. 

21 s 



28 

 

 

 

 

 
9 

Potilaalle annetaan 
hengitysohjeet ja ote-
taan kuva. 

Potilasta kehotetaan jälleen ole-
maan liikkumatta. Potilaan tulisi 
puhaltaa keuhkot tyhjiksi ilmasta 
kuvaa varten. Kun kuva on otettu, 
tarkistetaan sen riittävyys. 

10 s 

 
10 

Potilas kuljetetaan 
kuvaustelineellä sän-
gyn luo. Potilas avus-
tetaan takaisin sän-
kyyn. Potilas ensin is-
tuu sängyn reunalle, 
josta hän lähtee hiljal-
leen laskeutumaan 
kyljelleen. 
 
Röntgenhoitajat tuke-
vat potilaan siirty-
mistä nostamalla jal-
koja, ja tukemalla har-
tioista sitä mukaa, 
kun potilas laskeutuu 
kyljelleen. Potilas 
kääntyy lopuksi rau-
hallisesti selälleen. 
 
Potilaalle kerrotaan 
jatkosta. 

Kun potilas on saatu kuvattua, 
hänet ohjataan kääntymään 
vatsa telinettä kohti. Tämän jäl-
keen potilas kuljetetaan liikutelta-
valla kuvaustelineellä sängyn luo. 
Tästä potilas voi istuutua sän-
gylle, ja hän saa pukeutua. Sitten 
liikuteltava kuvausteline siirre-
tään tieltä pois, ja avustetaan po-
tilas makuuasentoon. 
 
Selkään ei tulisi kohdistua sän-
kyyn palatessakaan kiertoliikettä 
tai rasitusta. Potilas voi laskeutua 
hoitajien avustamana rauhalli-
sesti kyljelleen. Siitä potilas voi 
kääntyä selälleen. 
 
Potilaalle kerrotaan, että hänet 
saatetaan käytävään, josta poti-
laskuljettaja tulee hänet hake-
maan. 

37 s 

 
11 

Potilas kuljetetaan 
käytävään. 

Potilas kuljetetaan sängyllä käy-
tävään. Tämän jälkeen röntgen-
hoitaja putsaa laitteet, laittaa ku-
viin tarvittavat kuvamerkinnät, lä-
hettää kuvat ja kirjaa tutkimuksen 
RIS:siin. 

10 s 

   
YHT: 196 s 
(3 min 16 sek) 
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