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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata opetusvideon avulla, miten bioanalyytikko valmistelee 
potilaan EEG-rekisteröintiä varten. Opetusvideo on tarkoitettu bioanalyytikko-opiskelijoille, teo-
riaopintojen tueksi kliinisen fysiologian ja neurofysiologian opintojaksolle. Tavoitteena on, että opis-
kelijat saavat kattavamman teoriatietopohjan ja voivat toimia aktiivisemmin käytännön harjoittelu-
jaksolla. Työn toimeksiantajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu.  
 
EEG on yksi kliinisen neurofysiologian erikoisalan yleisimmistä tutkimuksista. EEG-tutkimuksella 
selvitetään aivojen toimintahäiriöitä rekisteröimällä aivojen sähköistä toimintaa pään pinnalle ase-
tettavien elektrodien avulla. Tutkimuksen tärkein käyttöaihe on epilepsian diagnostiikka. Opinnäy-
tetyömme tietoperustassa olemme hyödyntäneet alan ajantasaisia kirjallisuuslähteitä. 
 
Toiminnallisen opinnäyteyömme tuotoksena syntyi opetusvideo ja kirjallinen raportti. Opetusvideo 
voidaan liittää opintojakson Moodle-alustalle, jossa se on opiskelijoiden käytettävissä myös itse-
opiskelumateriaalina. Raportissa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eteneminen.  
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ABSTRACT 
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Title of thesis: EEG Registration – Educational Video for Biomedical Laboratory Scientist Students 
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The main purpose of our thesis was to create an educational video on how a biomedical laboratory 
scientist prepares a patient for an EEG registration. The video is for biomedical laboratory scientist 
students and would be included in the studies of clinical physiology and neurophysiology. The goal 
is to help the students build a better foundation on the base of theory studies in the field and ease 
the gap between practical training and working life. Oulu University of Applied Sciences works as 
a mandator of our thesis.  
 
EEG registration is a standard procedure in the field of clinical neurophysiology. The registration is 
to find out possible brain dysfunctions by putting electrodes on the surface of a patient’s head. The 
most important indication of studying electroencephalography is epilepsy. The written sources of 
our thesis are from up-to-date publications in the field. 
 
This practice-based thesis was established by an educational video and a written report. The edu-
cational video can be included in the study module in Moodle where students can use it as inde-
pendent study material. The process of the thesis is shown in this report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Electroencephalography, Biomedical Laboratory Scientist, Clinical Neurophysiology, 
educational video 
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1 JOHDANTO 

Oulun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy kolmen 

opintopisteen kliinisen fysiologian ja neurofysiologian opintojakso sekä käytännön harjoittelujakso 

kliinisen neurofysiologian laboratoriossa. Aiheen teoriaopinnot ja harjoittelu ajoittuvat opintojen kol-

mannen vuoden syksylle. (Oulun ammattikorkeakoulu 2020, viitattu 17.1.2020).  

 

Kliinisen neurofysiologian erikoisalan yleisimpiin tutkimuksiin kuuluu aivosähkökäyrä- eli elektroen-

kefalografiatutkimus (EEG). EEG-tutkimuksella selvitetään aivojen toimintahäiriöitä rekisteröimällä 

aivojen sähköistä toimintaa. 

 

Halusimme luoda lisäoppimateriaalia teoriaopintojen tueksi EEG-rekisteröinnistä, ja opinnäyte-

työmme aiheeksi valikoitui potilaan valmistelu EEG-rekisteröintiä varten. Toteutustavaksi valit-

simme toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tuotoksena syntyi opetusvideo aiheesta. Opetustyöka-

luna video on havainnollistava ja nykyaikainen opetuksen siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Koh-

deryhmänä ovat bioanalyytikko-opiskelijat. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun ammatti-

korkeakoulu.  

 

Koululla ei ole kliinisen neurofysiologian tutkimuksiin vaadittavaa välineistöä eikä EEG-rekisteröin-

nin suorituksesta löydy video-oppimateriaalia julkisista lähteistä. Tavoitteena on, että videon myötä 

opiskelijoille konkretisoituu bioanalyytikon käytännön työtehtävät EEG-rekisteröinnissä, ja tarjota 

näin paremmat valmiudet ennen käytännön harjoitteluun siirtymistä. 
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2 EEG-REKISTERÖINTI 

Aivosolujen toimintaa tarkastellaan EEG:n avulla. EEG-rekisteröinnissä mitattavana suureena on 

pään iholle asetettujen elektrodien väliset jännite-erot, jotka synnyttävät tarkasteltavan signaalin 

piirtäen eri suuruisia ja eri nopeuksilla kulkevia aaltoja. EEG-signaali syntyy lähes yksinomaan ai-

vokuoren pyramidisolujen, miljoonia hermosoluja käsittävän hermosolujoukon yhdenaikaisesta ak-

tivaatiosta. Pyramidisolut ovat aivokuoren histologisessa tarkastelussa käytännössä ainoa solu-

joukko, joka pystyy tuottamaan tällaista yhteistoimintaa, mutta tutkimuksissa on todettu, että EEG-

signaalissa voi olla komponentteja myös muiden solurakenteiden, kuten veri-aivoesteen ja gliaso-

lujen sähköisestä aktiivisuudesta. (Vanhatalo, Lauronen, Heinonen, Kallio & Mervaala, 2019, 126.) 

 

2.1 Käyttöaiheet  

EEG-rekisteröinnin ehdottomasti tärkeimpiä käyttöaiheita ovat epilepsian ja erilaisten kohtausoirei-

den diagnostiikka sekä epilepsioiden erotusdiagnostiikka. Koska EEG-rekisteröinnillä mitataan ai-

vojen sähköistä toimintaa, on se spesifinen tutkimus epilepsialle, jossa aivojen sähköinen toiminta 

häiriintyy. Epilepsiadiagnostiikan lisäksi EEG-rekisteröintiä voidaan käyttää apuna erilaisten enke-

falopatioiden eli aivosairauksien, aivoverenkiertohäiriöiden sekä aivokasvainten ja muiden aivojen 

rakenteellisten poikkeamien diagnosointivaiheessa, mutta kuvantamistutkimuksien kehittymisen 

myötä EEG ei ole ensisijainen tutkimusmenetelmä näissä tapauksissa. (Lauronen ym. 2019, 151, 

163–164.) Akuuteissa tilanteissa, kuten tajuttoman potilaan tilaa selviteltäessä, EEG on hyödyllinen 

tutkimus tajuttomuuden taustalla mahdollisesti olevan epileptiformisen eli epilepsiaa kuvaavan häi-

riön osoittamisessa ja ennusteen arvioinnissa (Tolonen & Partanen, 2006, 147). 

 

2.2 Epilepsia 

Epilepsialla tarkoitetaan kohtauksellista ja ohimenevää aivotoiminnan häiriötä, jonka aiheuttajana 

on hermosolujen poikkeava, liiallinen tai synkroninen sähköinen toiminta. Kliiniset kohtausoireet 

johtuvat näistä häiriöistä, joiden kirjo voi olla häiriöpesäkkeen alkulähteestä aivoissa riippuen hyvin 
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moninaisia. Epilepsiat luokitellaan yleensä paikallisalkuisiin tai yleistyviin epilepsioihin, joiden diag-

nosoinnissa EEG-rekisteröinti on keskeisessä osassa. Paikallisalkuisessa epilepsiassa epileptifor-

minen purkaus alkaa yhdeltä aivoalueelta ja vaikuttaa vain häiriöpesäkkeen läheisyydessä olevaan 

hermoverkostoon, mutta voi levitä myöhemmin koko aivojen alueelle, muuttuen täten yleistyneeksi 

kohtaukseksi. Yleistyvässä kohtauksessa taas purkaukset leviävät heti alkaessaan laajalle, mo-

lemmille aivopuoliskoille. EEG-löydöksessä nähdään tällöin kohtauksen alusta lähtien molemmilla 

aivopuoliskoilla yhtäaikaista epileptiformista toimintaa, eikä häiriöpesäkettä voida fokusoida yhdelle 

tietylle alueelle kuten paikallisalkuisessa epilepsiassa. (Käypä hoito –suositus, 2020, viitattu 

8.3.2020.) 

 

Epilepsiaa epäiltäessä EEG rekisteröidään yleensä aina polikliinisesti kohtausten välisenä aikana 

eli interiktaalisesti. Interiktaaliset EEG-löydökset voivat vahvistaa epilepsiaepäilyä, sillä aivosähkö-

käyrässä voi näkyä poikkeavia löydöksiä kuten muun muassa teräviä aaltoja tai purkauksia, mutta 

diagnoosi perustuu aina käytännössä kliinisiin oireisiin eli kohtauksiin. Interiktaaliset epileptiformi-

set löydökset voivat kuitenkin vahvistaa merkittävästi epilepsiaepäilyä ja edesauttaa diagnoosin 

varmistumista sekä epilepsiatyypin luokittelua. Myös potilaan rekisteröinninaikainen vireystila ja 

tutkimuksen aikana tehtävät provokaatiot, kuten hyperventilaatio ja vilkkuvalo voivat vaikuttaa sii-

hen, saadaanko tutkimuksen aikana rekisteröityä epileptiformisia poikkeavuuksia. (Lauronen ym. 

2019, 151.) 

2.3 Välineistö 

Polikliinista EEG:tä rekisteröitäessä potilaan iholle asetetaan elektrodit ja elektrodeihin liitetään mit-

tajohtimet, joita pitkin aivoissa syntyvät jännitevaihtelut saadaan siirrettyä mittausvahvistimelle. Mit-

tausvahvistin mittaa EEG-signaalia yhteistä vertailuelektrodia eli referenssielektrodia vasten, ja 

vahvistaa rekisteröintielektrodin lähettämän potentiaalin noin voltin suuruusluokkaan, jolloin ke-

hosta mitatut jännitevaihtelut ovat esitettävissä kuvaruudulla. (Koivu, Eskola, Tolonen, 2006, 67–

68.). EEG-rekisteröintiin lisätään useimmiten mukaan myös synkronoitu videokuvaus, joka mah-

dollistaa sen, että tulosten tulkitsija näkee yhtä aikaa sekä EEG-rekisteröinnin monitorilta sekä 

konkreettisesti myös potilaan ja pystyy vertaamaan esimerkiksi mahdollisia kliinisiä oireita poikkea-

vaan aivosähkökäyrään. (Vanhatalo ym. 2019, 130.) 
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2.4 Elektrodien asettelu 

EEG:tä mitattaessa käytetään yleisimmin kansainvälistä 10–20-järjestelmää, jossa aivotoimintaa 

mittaavia elektrodeja on noin 20 (Acharya, Hani, Cheek, Thirumala & Tsuchida, 2016). Elektrodit 

asetetaan pään pinnalle kansainvälisen standardin mukaisille paikoille ja jokainen elektrodi on ni-

metty anatomisten maamerkkien mukaisesti. Vasemmalle aivopuoliskolle asetettavat elektrodit on 

numeroitu parittomilla ja oikeanpuoleiset elektrodit vastaavasti parillisilla numeroilla. Elektrodien 

asettelu on esitetty kuviossa (Kuvio 1). Aivotoimintaa mittaavien elektrodien lisäksi päähän asete-

taan vielä referenssielektrodi eli vertailuelektrodi, jossa vertailupotentiaali on kaikkien mitattujen 

elektrodipotentiaalien keskiarvo. Lisäksi asetetaan korvalehtiin kytkennät, jotta jännite-erot eivät 

heijastu väärin. (Vanhatalo, Lauronen, Heinonen, Kallio & Mervaala, 2019, 128–129.) Yleisimmin 

perus-EEG-rekisteröinnissä käytetään kumiverkolla päähän kiinnitettäviä pintaelektrodeja tai sel-

laista verkkomyssyä, johon on kiinnitetty elektrodit valmiiksi. Erikoistapauksissa voidaan käyttää 

muunlaisia elektrodien kiinnitys- tai sijoitustapoja. (Koivu, Eskola, Tolonen, 2006, 65.) 

 

EEG-rekisteröinnissä käytetyt elektrodit on nimetty anatomisesti kuvaamaan kutakin aivolohkoa tai 

muuta sijaintipaikkaa ja numeroitu joko parittomilla tai parillisilla numeroilla riippuen siitä, kumman 

aivopuoliskon (vasemman vai oikean) alueella elektrodi mittaa. Pään keskiviivassa sijaitsevien 

elektrodien tunnus on z. (Koivu ym., 2006, 73.) 

 

• Fp = frontopolaarinen 

• F = frontaalinen 

• T = temporaalinen 

• P = parietaalinen 

• O = okkipitaalinen 

• Z = keskiviiva 

• A = auriculum (korvanlehtielektrodi) 

 

Aivotoimintaa mittaavien elektrodien anatomiset paikat on mitattava tarkoin kansainvälisen 10–20-

järjestelmän mukaisesti (Acharya, Hani, Cheek, Thirumala, Tsuchida, 2016). Elektrodien paikat 

haetaan mittaamalla välimatka potilaan alaotsalta (nasionista) kallon takareunaan (inioniin) sekä 

korvakäytävän etureunasta toiseen. Näiden välimatkojen prosentuaaliset välimatkat, 10 % ja 20 % 
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määräävät elektrodien paikat pään pinnalla. Tällaisen elektrodien sijoitustavan ansiosta eri henki-

löiden rekisteröinnit ovat vertailukelpoisia keskenään. (Koivu ym., 2006 71.) 

 

Aivojen sähköistä toimintaa mittaavien elektrodien lisäksi tulisi asettaa niin kutsuttuja polygra-

fiakanavia, joilla rekisteröidään samanaikaisesti myös EKG:tä eli sydänsähkökäyrää sekä EOG:tä 

(elektro-okulografia) eli silmänliikkeitä (Koivu, Eskola & Tolonen, 2006). Polygrafiakanavien tarkoi-

tuksena on erottaa aivotoimintaa mittaavien kanavien joukkoon sekoittuvat, muista elintoiminnoista 

tai esimerkiksi potilaan liikkeistä johtuvat signaalit. Eri sairaaloissa voidaan noudattaa erilaisia käy-

täntöjä polygrafiakanavien suhteen. EKG- sekä EOG-kanavien lisäksi voidaan käyttää myös muita 

lisäkanavia, kuten deltoideus-lihasten EMG-antureita infantiilispasmien eli aivovauriolöydösten yh-

teydessä havaittujen nyökähtely-, lihasnykäys- ja lyhyiden tajuttomuuskohtausten havaitsemiseksi, 

pulssioksimetreja apneaoireiden eli hengityshäiriöiden havaitsemiseksi tai pietsoantureita liikehäi-

riöiden tai nykinäoireiden selvittämiseksi (Vanhatalo ym. 2019, 130). 

 

KUVIO 1. Elektrodien asettelu kansainvälisen 10–20-järjestelmän mukaan. 

Pään alueen ihon huolellinen käsittely elektrodeja asettaessa on rekisteröinnin onnistumisen kan-

nalta välttämätöntä. Rekisteröitäessä perus-EEG:tä pintaelektrodeilla, pystytään vaikuttamaan vain 

ihon ja elektrodin väliseen rajapintaan, jolloin iholta tulisi poistaa kuollut ihosolukko ja välttää epi-

dermiksen vaurioitumista mahdollisimman matalan impedanssin eli hyvän sähköisen kontaktin saa-
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vuttamiseksi. Käytännössä impedanssi tulisi saada alle 10Ω:n, mutta mielellään jopa alle 5Ω:n re-

kisteröinnin mahdollisimman hyvän laadun saavuttamiseksi. Ihon ja pintaelektrodin väliin voidaan 

levittää vielä niin kutsuttua elektrodipastaa, joka pienentää ihoimpedanssia ja edistää sähkövirran 

kulkua kudoksesta elektrodiin ja pitää ihoelektrodiliitoksen vakaampana, mikäli elektrodi pääsee 

rekisteröinnin aikana liikahtamaan. (Tuhkanen, Eskola & Tolonen, 1994, 90.) 

2.5 Rekisteröinti 

Hoitajan tehtävänä on ennen rekisteröinnin aloittamista käydä läpi potilaan tutkimushetken lääkitys, 

edellisen yön aikana nukuttu tai valvottu aika, kohtaustiedot, kulunut aika edellisestä epileptisestä 

kohtauksesta sekä potilaan yleinen vireystila. Kaikki läpikäydyt asiat kirjataan ylös niin, että EEG-

rekisteröinnin tulkitsevalla lääkärillä on mahdollisimman laaja käsitys potilaan rekisteröinninaikai-

sesta statuksesta. (Hakalax, Sainio & Tolonen, 2006, 106.) 

 

Rekisteröinnin aikana hoitaja seuraa EEG-käyrää, tarkkailee potilaan tilaa sekä kirjaa kaikki huo-

mionsa, kuten potilaan liikkeet tai kliiniset kohtausoireet, ylös. Myös rekisteröinninaikainen vireys-

tilan lasku tai –nousu on kirjattava tarkasti ylös, sillä EEG-käyrän laatu muuttuu siirryttäessä esi-

merkiksi torkkeesta syvempään unenvaiheeseen ja käyrää tulkitseva lääkäri perustaa lausuntonsa 

pitkälti hoitajan huomioihin. Mikäli potilas saa rekisteröinnin aikana kliinisiä kohtausoireita, tulee 

potilaan tila kartoittaa ja rekisteröintiä jatkaa niin että nähdään, jatkuvatko purkaukset. Potilasta 

tulisi haastatella tai esittää hänelle kysymyksiä, jotta nähdään vaikuttavatko purkaukset esimerkiksi 

puhekykyyn tai puheen ymmärtämiseen. Kaikki havainnot sekä potilaan tuntemukset kirjataan tar-

kasti ylös. Mikäli potilaalla ilmenee rekisteröinnin aikana tajuttomuus-kouristuskohtaus, tulee ensi-

sijaisesti huolehtia siitä, että potilas ei pääse loukkaamaan itseään ja mahdollisuuksien mukaan 

kutsua apua paikalle. Rekisteröintiä ei kuitenkaan lopeteta kouristuskohtauksen ilmetessä, vaan 

sen kulkua seurataan EEG-käyrältä ja kaikki oireet kirjataan ylös. (Hakalax ym. 2006, 106–107.) 

 

Jos potilaalla ei ole ilmennyt rekisteröinnin aikana purkauksia tai kliinisiä oireita, voi polikliinisen 

potilaan päästää lähtemään rekisteröintitilanteesta heti kun rekisteröinti on loppunut ja elektrodit 

irrotettu. Mikäli EEG-käyrässä taas on ilmennyt poikkeavaa, tulisi potilaan tilaa ja EEG:tä vielä tark-

kailla mahdollisten postiktaalisten eli purkauksenjälkeisten ilmiöiden varalta ja havaitsemiseksi. Jos 
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potilas siirtyy EEG-rekisteröinnin jälkeen hoitoyksikköön, tulee huolehtia, että myös potilaan vas-

taanottavalla taholla on välittömästi hallussaan riittävä ja ajantasainen tieto potilaan senhetkisestä 

tilasta. (Hakalax ym. 2006, 107.) 
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3 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata opetusvideon avulla, miten bioanalyytikko valmistelee 

potilaan EEG-rekisteröintiä varten. Kohderyhmänä ovat Oulun ammattikorkeakoulun bioanalyy-

tikko-opiskelijat. Opetusvideo on tarkoitettu kliinisen neurofysiologian teoriaopetuksen tueksi, en-

nen käytännön harjoitteluun siirtymistä. Opintojaksolla käsitellään teoriassa aivojen sähköistä toi-

mintaa, EEG-rekisteröinnin indikaatioita sekä käyrän tulkintaa, joten niitä ei ole sisällytetty opetus-

videoomme.   

 

Tavoitteena on, että opiskelijoille konkretisoituu EEG-rekisteröintiin tarvittava välineistö sekä toi-

menpiteet laadukkaan rekisteröinnin varmistamiseksi. Kattava teoriatietopohja edesauttaa opiske-

lijaa toimimaan aktiivisemmin käytännön harjoittelujaksolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on kaven-

taa opintojen ja työelämän välistä kuilua tarjoamalla opiskelijoille paremmat valmiudet käytännön 

työhön. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan opintojen aikana oppimiaan tietoja ja tai-

toja käytännössä.   
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4 HYVÄ OPETUSVIDEO 

Audiovisuaalisen oppimateriaalin tuottamisessa on huomioitava monta asiaa. Ailio (2015, viitattu 

2.3.2020) on luonut oppaan laadukkaan videojulkaisun toteuttamiseen. Opetusvideomme on ra-

kenteeltaan prosessikuvaus, jossa kuvataan vaiheittain potilaan valmistelu EEG-rekisteröintiä var-

ten. Jos prosessin kuvausta nopeutetaan hyppimällä ajassa, on huolehdittava, että tämä käy ilmi 

videossa (Ailio 2015, viitattu 2.3.2020). 

 

Videoon kuuluu oleellisena osana ääni. Ailio 2015 antaa oppaassaan vinkkejä äänen käytöstä. 

Tavallisesti spiikki eli selostava puhe äänitetään ja lisätään videoon vasta jälkikäteen editointivai-

heessa. Jos katsojan halutaan keskittyvän puheeseen, ääni kannattaa lisätä tällöin rauhallisem-

paan kohtaan videota. Hyvän äänenlaadun varmistamiseksi taustamelu pitäisi saada mahdollisim-

man vähäiseksi. Huomioimme tämän äänittämällä puheen hiljaisessa tilassa, jossa ei kaiu. Selos-

tuksissa kannattaa käyttää lyhyitä, yksinkertaistettuja lauseita. Aktiivimuotoiset alle 8 sanan pituiset 

lauseet ja alle 18 sanan pituiset virkkeet ovat tehokkaita ja suositeltuja. Ennen äänitystä kannattaa 

harjoitella tekstin lukemista ääneen, jotta puhe on luonnollista eikä monotonista tekstin lukemista. 

Samalla huomaa turhat toistot, jotka kannattaa korvata mieluummin synonyymeillä tai pronomi-

neilla.  Puhe on tärkeää osoittaa videon kuvitellulle katsojalle. Puheen nopeudesta on mainittu, että 

sen tulisi olla hieman normaalia puhetta hitaampaa ja kirjoitettujen välimerkkien kohdalla voi pitää 

lyhyen tauon. (2015, viitattu 2.3.2020.) O’Donoghue ohjeistaa selkeään puheeseen videolla eli sa-

nojen ajastus niiden määrään nähden. Esimerkiksi ohjeistus puhuessa kolme sanaa sekunnissa 

ajoitettuna videon kohtauksille varmistaa sopivan keston videolle. (2014, 49–50)  

 

Videon kuvan rajaamisessa voi hyödyntää eri kuvakokoja. Tiivistä lähikuvaa ja laajaa yleiskuvaa 

kannattaa vuorotella. Lähikuvat tehostavat kerrontaa, mutta niiden jatkuva käyttö tekee videosta 

ahdistavan. Esteettisistä syistä kuvaa ei saa rajata ihmisen nivelten kohdalta, vaan niiden välistä. 

(Ailio 2015, viitattu 11.3.2020.) 

 

O’Donoghue 2014 muistuttaa videokuvan valaistuksesta, joka ei saa olla liian kirkas eikä liian hä-

märä. Kameran täytyy pystyä kuvaamaan tarkkaa kuvaa, varsinkin kun halutaan korostaa jotain 

asiaa esimerkiksi elektrodien kohtaa. Kameran heiluminen täytyy saada minimiin, koska pienellä 

kameran ruudulla se voi jäädä huomaamatta (2014,14–15). 
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Opetusvideo on kerronaltaan lineaarinen ja tarkoitettu katsottavaksi alusta loppuun (Keränen & 

Penttinen 2007, 198). Siksi on tärkeää pitää videon kesto lyhyenä. Kuokkanen (2019, viitattu 

11.3.2020) mainitsee hyväksi pituudeksi 2–6 minuuttia. Myös O’Donoghue kehottaa jättämään vi-

deolta turhat ja häiritsevät elementit pois. Editointivaiheessa on tärkeää leikata pois turhat kohtauk-

set ja muokata videosta mahdollisimman selkeä, johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus. (2014, 

14–15). 

4.1 Saavutettavuus 

Euroopan unioniin saavutettavuuskriteeri tuli voimaan vuonna 2016 ja vuonna 2019 voimaan astu-

nut digipalvelulaki toimeenpani saavutettavuusdirektiivin Suomessa. Laissa saavutettavuudella tar-

koitetaan niitä ”periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava digitaalisten palvelujen suunnitte-

lussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, erityi-

sesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa” (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 

306/2019 2 §). Laki koskee julkisen sektorin toimijoita. Huomioimme saavutettavuuden omassa 

työssämme käyttämällä videossa sekä puhuttua puhetta että tekstiä. Pidämme lauseet lyhyinä ja 

selkeinä. Huomioimme, että tekstit erottuvat videon taustasta ja niiden kesto on riittävä. Näin video 

on ymmärrettävä lukihäiriöstä, näkö- tai kuulovammasta huolimatta. 

 

4.2 Laatukriteerit 

Laadimme opetusvideollemme laatukriteerit edellisissä kappaleissa käsiteltyjen asioiden pohjalta. 

Laatukriteerit toimivat opetusvideomme tavoitteina ja ohjasivat toimintaamme käsikirjoitus-, ku-

vaus- ja editointivaiheissa. Opetusvideomme laatukriteerit on tiivistetty taulukkoon (Taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Laatukriteerit. 

Laatukriteeri Sisältö 

Ulkoasu Terävä kuvanlaatu, hyvä valaistus, selkeät kuvat ilman häiritsevää taustaa. 

Ääni Ei taustamelua, selostava puhe selkeää, lauseet lyhyitä ja ytimekkäitä.  

Sisältö Toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja ajantasaisiin ohjeisiin. 

Kesto Johdonmukaisesti etenevä, sopivan lyhyt (noin 5 minuuttia). 

Saavutettavuus Puhe myös tekstinä, teksti erottuu taustasta. 
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5 TOTEUTUS 

Opinnäytetyön toteutuksen käytännön järjestelyistä sovittiin Oulun ylipoistollisen sairaalan kliinisen 

neurofysiologian laboratorion henkilökunnan kanssa. Opetusvideo kuvattiin KNF-laboratorion ti-

loissa ja käytössämme oli myös EEG-rekisteröinnin suorittamiseen tarvittava välineistö. 

5.1 Käsikirjoitus 

Laadimme perusteellisen käsikirjoituksen jouhevan kuvauspäivän takaamiseksi. Käsikirjoitus si-

sälsi kohtauskuvaukset ja hahmotelmat tekstityksistä. Sovimme myös tehtävänjaoista ja rooleista. 

Erityistä huomioita kiinnitimme videon johdonmukaiseen etenemiseen. Arvioimme videon kestoksi 

noin 5–10 minuuttia.  

5.2 Kuvaus ja editointi 

Video kuvattiin laadukkaan kameran omaavalla iPhone 11 -älypuhelimella, jolloin videon laatu on 

hyvä myös isolla näytöllä toistettaessa. Varmistimme laadukkaan ja riittävän määrän materiaalia 

kuvaamalla kohtauksista useita otoksia. Kuvatessa kiinnitimme huomiota tarkoituksenmukaisiin ku-

vakulmiin ja taustan selkeyteen. Pyrimme toteuttamaan videon niin, että suoritettavat toimenpiteet 

näkyvät selvästi katsojalle, eivätkä esimerkiksi hoitajan kädet peitä kuvattavaa toimintaa.  

 

Editointiohjelmaksi valitsimme ilmaisen Movie Maker 10 -ohjelman sen helppokäyttöisyyden 

vuoksi. Aloitimme editoinnin valitsemalla laadukkaimmat videoklipit, leikkaamalla ne sopivan mit-

taisiksi ja järjestelemällä ne kronologiseen järjestykseen. Harmonisen kokonaisuuden luomiseksi 

käytimme samaa fonttia, värimaailmaa ja siirtymätehosteita läpi koko työn. Valmiiseen videonau-

haan lisäsimme tekstityksen, selkeällä äänellä puhutun selostuksen sekä kuvia, joissa nuolin ko-

rostettuja yksityiskohtia toiminnan havainnollistamiseksi.  

5.3 Arviointi 

Valmiin tuotoksen arviointi oli tarkoitus hoitaa asiantuntijapaneelissa, mutta monen ihmisen aika-

taulujen yhteensovittamisen osoittautui haasteelliseksi ja palautetta päätettiin pyytää osallistujilta 
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sähköpostitse. Opinnäytetyön ohjaavilta opettajilta toivottiin palautetta etenkin videon teknisestä 

toteutuksesta ja miten video saavutti sille asetetut laatukriteerit. Bioanalyytikko-opiskelijoilta tiedus-

teltiin, kokivatko he videon helposti ymmärrettäväksi ja hyödylliseksi, eli saavuttiko opetusvideo 

tavoitteensa. Opetusvideosta pyydettiin kommentteja myös Oulun yliopistollisen sairaalan kliinisen-

neurofysiologian laboratorion henkilökunnalta. Heiltä toivottiin kommentteja erityisesti mahdollisista 

asiavirheistä.   
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6 TULOKSET 

Opinnäytetyöprosessin tuotoksena syntyi kirjallinen raportti sekä 8 minuuttia 6 sekuntia kestävä 

opetusvideo bioanalyytikko-opiskelijoille aiheesta EEG-rekisteröinti. Opetusvideo täyttää sille ase-

tetut laatukriteerit ulkoasun, äänen ja sisällön suhteen. Saavutettavuuskriteeri on otettu huomioon 

käyttämällä taustasta erottuvaa tekstitystä sekä selkeää selostusta.  

 

Pyysimme opetusvideosta palautetta kolmelta Oulun ammattikorkeakoulun bioanalyytikko-opiske-

lijalta, jotka ovat suorittaneet kliinisen neurofysiologian teoriaopinnot, mutta eivät käyneet vielä käy-

tännön harjoittelua. Palaute oli positiivista ja kohderyhmään kuuluvat opiskelijat kokivat videon hyö-

dylliseksi. Opetusvideomme selkeytti käytännön toimintaa ja toteutus oli selkeä. Työn tavoite siis 

saavutettiin. Joistakin asioista, kuten elektrodikartasta olisi kaivattu vielä lisää informaatiota. Pää-

timme kuitenkin jo käsikirjoitusvaiheessa, ettemme käsittele videossa yksitellen elektrodien sijain-

teja myssyssä tai vastaavasti elektrodikartassa, koska videosta olisi tullut muuten kohtuuttoman 

pitkä. Videossa olisi toisaalta kannattanut näyttää raportissakin olevaa kuvaa elektrodien asette-

lusta 10–20-järjetelmän mukaan. KNF-laboratorion henkilökunta antoi myös positiivista palautetta 

videosta. Asiavirheitä ei ollut. Kehitysehdotuksina kerrottiin, että myssyä voisi kutsua virallisemmin 

”electro capiksi” ja impedanssien yhteydessä olisi ollut hyvä mainita yksikkö, joka on kilo-ohmia. 

Nämä ovat hyviä huomioita. Emme kuitenkaan lähteneet enää muokkaamaan videota näiden asi-

oiden osalta, koska äänen ja tekstin uudelleen sovittaminen olisi muodostunut hankalaksi. 
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7 POHDINTA 

Oulun ammattikorkeakoululla oli tarvetta uudelle kliinisen neurofysiologian materiaalille. Opinnäy-

tetyömme tarkoituksena oli tuottaa uutta opiskelumateriaalia kliinisen neurofysiologian teoriavai-

heen opintoihin, ja päätimme toteuttaa työmme toiminnallisen opinnäytetyön muodossa tekemällä 

opetusvideon. Pohdimme omien kliinisen neurofysiologian opintojen kautta, mitä opiskelumateri-

aalin tulisi sisältää ja päädyimme siihen, että haluamme käsitellä opetusvideossamme potilaan val-

mistelun EEG-rekisteröintiä varten. Onnistuimme kokoamaan selkeän ja kompaktin lopputuloksen, 

jota Oulun ammattikorkeakoulu voi jatkossa käyttää kliinisen neurofysiologian teoriaopetuksessa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelijalle konkretisoituu EEG-rekisteröintiin tarvittava väli-

neistö sekä potilaan valmisteleminen tutkimusta varten, mutta myös oman kliinisen neurofysiolo-

gian osaamisen kehittäminen ja syventäminen. Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus tapahtui 

oman käytännön harjoittelujaksomme jälkeen kevään ja syksyn 2020 aikana, jolloin ne tukivat hyvin 

toisiaan sekä edesauttoivat oman osaamisen kehittymistä.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista, mutta myös vaativaa. Vaikeuksista selvisimme poh-

timalla asioita porukalla, mutta OYS:n kliinisen neurofysiologian laboratorion bioanalyytikot olivat 

suurena apuna silloin, kun oma tietämys tuntui loppuvan. Opinnäytetyöprosessin aikana suurena 

haasteena oli ajan löytäminen ja monen vuorotyössä käyvän ihmisen aikataulujen yhteensovitta-

minen. Käytännön toteutuksessa haasteita tuotti ilmaisen ja helppokäyttöisen editointiohjelman löy-

täminen. Useassa ilmaisversiossa oli rajoitettu videon lopullista tallentamista tai ohjelma oli voi-

massa vain tietyn aikaa. Onnistuimme kuitenkin löytämään sopivan ohjelman ja testasimme tallen-

tamista, tekstien sekä äänen liittämistä ennen varsinaisen opetusvideon editoinnin aloittamista. 

 

Videomme on suunnattu bioanalyytikko-opiskelijoille teoriaopintojen tueksi. Ideaa voisi jatkojalos-

taa ja tehdä aiheesta virallisemman ja kattavamman opetus-/perehdytysvideon työntekijöille kliini-

sen neurofysiologian laboratorioon. 
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