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TIIVISTELMÄ 

 

Kehittämishankkeen tarkoitus on kuvailla isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun 
keskeisiä verkko-oppimateriaaleja Moodle-oppimisympäristössä ja tuottaa niistä 
opiskeluun soveltuva kooste. Hankkeessa saatua tietoa hyödynnetään koulu-
tusta edelleen kehitettäessä. 
 

Hankkeen teoreettinen viitekehys koostuu verkko-opetustapojen ja verkko-
opetukseen liittyvien opetus- ja oppimiskäsitysten, oppimateriaalin suunnittelun 
ja laadun tarkastelusta. Lisäksi teoriaosassa esitellään Pirkanmaan ammattikor-
keakoulun radiografian ja sädehoidonkoulutusohjelman isotooppitutkimusten ja 
säteilysuojeluopintojaksojen sisältöä ja tavoitteita. Teoreettisen osan lopuksi 
tarkastellaan tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi huomioidaan lain-
säädännön säteilyn käyttäjän koulukseen tuomat rajoitteet. 
 

Kehittämishankeraportti rakentuu tutkimusraporttityyppisesti. Aluksi käsitellään 
teoreettinen viitekehys, jonka jälkeen esitellään hankkeen tavoite, tarkoitus ja 
tehtävät. Tuotoksen sisältö esitellään yksityiskohtaisesti. Raportin lopuksi pohdi-
taan sitä, miten tuotoksena syntynyttä verkko-kurssia tullaan testaamaan ja mil-
laisia kehittämistarpeita aineisto mahdollisesti tuo esiin isotooppitutkimusten ja 
säteilysuojelun verkko-opetuksessa. 
 
Kehittämishankkeen tuloksena syntyi lähiopetuksen tukena käytettävä isotoop-
pitutkimusten ja säteilysuojelun verkkokurssi. Tuotosta tullaan edelleen kehittä-
mään testaamisen ja opiskelijapalautteen perusteella. 
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1 Johdanto 

 

Tietotekniikan käyttö on yleistynyt ja sen myötä useissa oppilaitoksissa on tullut 

tarve lisätä verkkopohjaista opetusta. Erilaisille oppimisalustoille suunnitellaan 

ja toteutetaan kursseja tai niitä käytetään vähintäänkin oppimateriaalin jako-

kanavina. Verkkokursseilla pyritään tekemään opetus osittain ajasta ja paikasta 

riippumatonta. Verkkomateriaaleilla helpotetaan opetuksen havainnollistamista 

ja lisäksi verkko-opetuksella pyritään innostamaan ja aktivoimaan opiskelijoita.     

 

Oppimateriaalin saatavuus radiografian alalla on itsessäänkin ongelma. Ongel-

ma muuttuu erittäin vaikeaksi, kun pitäisi löytää verkkoon soveltuvaa materiaa-

lia. Oppimateriaalin välittäminen verkossa tuo lisähaasteen siinä mielessä, että 

materiaalin pitäisi olla itseään selittävää, koska sitä käytetään osittain luokka-

huoneen ulkopuolella.  

 

Kehittämishankkeen tarkoitus on kuvailla isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun 

keskeisiä verkko-oppimateriaaleja Moodle-oppimisympäristössä ja tuottaa niistä 

opiskeluun soveltuva kooste. Luvussa kuusi kuvataan yksityiskohtaisesti millais-

ta materiaalia kurssiin liitetään ja millaisin keinoin sitä tuotetaan.  

 

Tarkastelen ensin teoriatasolla verkko-opetus tapoja, verkko-opetukseen liittyviä 

opetus- ja oppimiskäsityksiä, oppimateriaalin suunnittelua sekä oppimateriaalin 

laatuun liittyviä seikkoja. Teoreettinen viitekehys rakentuu lisäksi Pirkanmaan 

ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidonkoulutusohjelman isotooppitut-

kimusten ja säteilysuojeluopintojaksojen sisällön ja tavoitteiden esittelystä sekä 

lainsäädännön säteilyn käyttäjän koulukseen tuomista rajoitteista. Tarkastelen 

teoreettisen osan lopuksi tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, koska verkkoon 

laitettu materiaali joutuu mahdollisesti tarkastelun kohteeksi ympäri maailman. 
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2 Verkko-opetus ja verkko-oppimateriaalit 

 

Verkossa toteutettaville opinnoille on käytössä useita erilaisia nimityksiä. Vaikka 

termistö on vielä jonkin verran vakiintumatonta, ymmärretään verkko-

opetuksella yleisesti sellaista opetusta, jossa hyödynnetään tieto- ja viestintä-

tekniikkaa (Aho & Kullaslahti 2006, 6).  Opetusministeriön (OPM 2008) mukaan 

paikkaan ja aikaan sitoutumatonta opetusta, jossa hyödynnetään tietoverkkoa, 

kutsutaan virtuaaliopinnoiksi. Myös monimuoto- ja etäopetus –termejä käyte-

tään opinnoista, joita voidaan suorittaa ainakin osittain aikaan ja paikkaan sitou-

tumatta (Aho & Kullaslahti 2006, 6).   

 

 

2.1 Verkko-opetuksen toteuttamistapoja 

 

Verkko-opetusta voidaan luokitella sen mukaan, miten opinnot on järjestetty 

(kuvio 1). Verkko-opetusta voidaan hyödyntää lähiopetuksessa, jolloin verkon 

osuus on toimia lähiopetuksen tukena (Koivula ym. 2008, 6). Jos verkkoa käyte-

tään pelkästään oppimateriaalin ja informaation jakamiseen, ei mallia luokitella 

verkko-opetukseksi. (Aho & Kullaslahti 2006, 7-8) 

 

 
Kuvio 1: Verkko-opetuksen osuus opetuksesta (Aho & Kullaslahti 2006, 6) 
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Jos opetukseen sisältyy sekä lähiopetusta että verkossa tapahtuvia opetusjak-

soja, puhutaan monimuoto-opetuksesta. Monimuoto-opetus eroaa lähiopetuk-

sesta siten, että verkkoa käytetään materiaalin jakamisen ja tiedottamisen lisäk-

si ohjaukseen, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen ja myös erilaisiin ryhmä-, 

yksilö- tai paritöihin.  (Aho & Kullaslahti 2006, 7-8; Koivula ym. 2008, 7; Tella 

ym. 2001, 21; Vänttilä 2006, 13.) 

 
Verkko-opetus voidaan toteuttaa myös kokonaan virtuaalisesti eli verkossa. 

Täysin virtuaalisesti toteutettavat opinnot voidaan jakaa vielä ohjattuihin tai itse-

näisesti suoritettaviin verkko-opintoihin. (Aho & Kullaslahti 2006, 7-8; Koivula 

ym. 2008, 7; Vänttilä 2006, 16). 

 

Hein, Ihalainen ja Nieminen (2000) ovat tarkastelleet verkko-opetustapoja kah-

della ulottuvuudella muodostaen opetustavoista nelikentän. Toinen ulottuvuus 

nelikentässä muodostuu siitä, toteutuuko opetus pelkästään verkossa vai käyte-

täänkö sitä muiden opetusmuotojen ohessa. Toinen ulottuvuus liittyy siihen, 

onko kyseessä prosessi vai toimiiko verkko lähinnä jakelukanavana. Tähän ne-

likenttään viittaavat useat verkkopedagogiikkaan perehtyneet kirjoittajat (mm. 

Laine 2006, 18; Vänttilä 2006, 16; Verkko-opettajan nettiopas 2007) 

 

Verkko-opetus voi muistuttaa lähiopetusta, vaikka se toteutettaisiinkin pääosin 

verkossa. Esimerkiksi VirtuaaliAMK -opinnot ovat arvioituja, tutoroituja ja ohjat-

tuja ja ne saattavat sisältää myös erilaisia harjoituksia ja tenttejä (VirtuaaliAMK 

2009). 

 

2.2 Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja tutkiva oppiminen 

 

Oppimisnäkemyksellä tarkoitetaan tieteellistä teoriaa, jolla selitetään oppimista 

ja jolla on perusta tieteellisessä tutkimuksessa. Oppimiskäsityksellä sen sijaan 

tarkoitetaan yksilön henkilökohtaista käsitystä siitä, mitä oppiminen on. Tällä 

hetkellä konstruktivistinen näkemys oppimisesta on vallalla, mutta vain muuta-
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ma vuosikymmen sitten ”liputettiin” behavioristisen oppimisnäkemyksen puoles-

ta. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2002a, 82–83.) 

 

Verkko-opetuksen taustalla voi olla mikä tahansa oppimisnäkemys, mutta ylei-

simmin se on opetusteknologinen, kognitiivinen tai konstruktivistinen. Näissä 

kaikissa voidaan käyttää hyödyksi uusia teknologioita. Konstruktivistista oppi-

misnäkemystä pidetään yleisesti verkko-opetukseen parhaiten soveltuvana. 

(Vänttilä 2006, 29, 33.) Konstruktivismin mukaan oppiminen on tiedon rakenta-

mista prosessina; se korostaa opiskelijan omaa aktiivista roolia oppimisessa. 

(Nevgi & Lindblom-Ylänne 2002a, 83.) Kehityshankkeen tuotoksena syntyvä 

verkko-oppimateriaali pyritään suunnittelemaan siten, että se tukee opiskelijoi-

den tiedon rakentamista. Lisäksi huomioidaan se, että opetussuunnitelman mu-

kaan opetus pyritään toteuttamaan tutkivan työotteen mukaisesti.  

 

Tutkiva oppiminen perustuu sille ajatukselle, että oppija asettaa itse ongelmia, 

rakentaa asioista omia käsityksiä ja etsii uutta tietoa (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen 1999; Myllylä, Mäkelä & Torp 2009). Vaikka tutkivan oppimisen taus-

talla on kongnitiivinen oppimisnäkemys, voidaan oppimisprosessia tarkastella 

oppimisen ja tiedonrakentelun välisenä vuorovaikutuksena (Nevgi & Lindblom-

Ylänne 2002a, 111).  

 

 

2.3 Verkko-materiaalin suunnittelu 

 

Opetuksen suunnittelun lähtökohta on tutkinnolle asetut tavoitteet (Nevgi & 

Lindblom-Ylänne 2002b, 239). Oppimateriaalin suunnittelu on osa opetuksen 

suunnittelua ja näin sitäkin ohjaa tutkinnolle ja opintojaksolle asetetut tavoitteet. 

Käyttäjien odotukset ja olemassa oleva osaaminen yhdessä käyttötilanteen 

kanssa määrittelevät oppimateriaalin soveltuvuuden verkko-opetukseen.  

 

Verkko-oppimateriaalit voivat olla hyvin monenlaisia. Osa käytössä olevista ma-

teriaaleista on perinteisistä oppimateriaaleista sellaisenaan verkkoon siirrettyjä 

tai muodoltaan näitä vastaavia. Toisaalta osa on verkon monimuotoisille omi-
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naisuuksille rakentuvia, uudenmuotoisia ja kehittyviä ratkaisuja. (Kiesi ym. 

2005, 9-10.) 

 

Kiesin ja kumppaneiden (2005, 13–15) mukaan oppimateriaalin pitää tukea op-

pimista uusimpien tutkimustulosten mukaisesti. Tärkeää on, että ei tyydytä tuot-

tamaan ja soveltamaan vanhentuneita pedagogisia malleja uudessa teknologi-

sessa ympäristössä. Hyvä oppimateriaali innostaa oppijaa työskentelemään 

opittavan ilmiön parissa sekä motivoi ja tuottaa oppimistuloksia. (Kiesi ym. 

2005, 13, 15.)  

 
Verkko mahdollistaa sen, että aiemmin ainoastaan yhden opettajan käytössä 

ollut materiaali voidaan ottaa käyttöön useiden opettajien ohjaamissa verkko-

opinnoissa. Vähäiset tuntiresurssit riittävät paremmin, kun useampi opettaja 

laatii yhteistyössä materiaalia, joka voidaan sitten hyödyntää verkossa. Tässä 

yhteydessä on luonnollisesti huomioitava erilaiset materiaalin käyttöön liittyvät 

oikeudet. (Kiesi ym. 2005, 9.) 

 

 

2.4 Verkko-oppimateriaalin laatu 

 

Kaiken oppimateriaalin tavoitteena on saada aikaan oppimista. Kun arvioidaan 

oppimateriaalin laatua, voidaan indikaattorina käyttää oppimistuloksia. Oppi-

misprosessit ovat tosin niin monimuotoisia ja yksilöllisiä, että yksittäisen materi-

aalin osuutta oppimisprosessissa on kovin vaikea todistaa. Verkkomateriaalin 

käyttäjä arvioi materiaalin laatua oman kokemuksen kautta. Näkökulma laatuun 

syntyy hänen kokemastaan lisäarvosta opiskelu- ja opetustilanteessa. Kiesi ja 

kumppanit (2005, 12) pitävät kuitenkin tärkeämpänä pedagogisen laadun mit-

taamista eli sen arvioimista, kuinka hyvin oppimateriaali soveltuu opetus- ja 

opiskelukäyttöön ja kuinka hyvin se tukee oppimista.  

 

Verkko-oppimateriaali ei poikkea laadunarvioinnin suhteen muusta oppimateri-

aalista kovinkaan paljon.  Perinteisten oppimateriaalien laatua on arvioitu seu-

raavin kriteereiden: sisällön tarkoituksenmukainen rajaus, kohderyhmän tunte-
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mus, sisällöntuottajien asiantuntemus, didaktinen lähestymistapa, oppimiskäsi-

tys sekä viestinnän ja ilmaisun hallinta. Nämä samat laadun kriteerit pätevät 

myös verkko-oppimateriaaleihin. Lisäksi materiaalia suunnittelevan tulee ottaa 

huomioon verkkomateriaalien erityispiirteet, kuten päivitettävyys, vuorovaikut-

teisuus ja yhteisöllisyys. (Kiesi ym. 2005, 9.) 

 
Suomen Virtuaaliyliopiston Refereepalvelun käyttämät oppimateriaalin laatua 

kuvaavat kriteerit on koottu neljän kriteeriluokan alle: yhteiskäyttöisyyden kritee-

rit (saavutettavuus, kuvaustieto, siirrettävyys), pedagogiset kriteerit (oppimista-

voitteet, kohderyhmä, oppimisen tukeminen), sisällölliset kriteerit (relevanssi, 

asiasisällön luotettavuus ja ajantasaisuus, sisällön esitystavan selkeys ja moni-

puolisuus) ja välineelliset kriteerit (käytettävyys ja esteettömyys). Refereepalve-

lun kriteerit pohjautuvat useisiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin verkko-

oppimateriaalin arviointikriteereihin. (Nurkka ym. 2008.) 

 
Opetushallitus julkaisi vuonna 2006 verkko-oppimateriaalin laatukriteerit (Kiesi 

ym. 2005).  Laatukriteerit on tarkoitettu ohjeistoksi ja käytännön työn tueksi, kun 

opettajat ja tuotantoryhmät kehittävät verkko-oppimateriaaleja. Kriteerit luokitel-

tiin seuraavasti: pedagoginen laatu, käytettävyys, esteettömyys ja tuotannon 

laatu. Työryhmän mukaan nämä ovat keskeisiä laadun tekijöitä. 

 
Opetushallituksen työryhmän mukaan verkko-oppimateriaalin pedagogisella 

laadulla tarkoitetaan sitä, että materiaali soveltuu luontevasti opetus- ja opiske-

lukäyttöön, tukee opetusta ja oppimista ja tarjoaa pedagogista lisäarvoa. Käytet-

tävyys on käyttäjän kokemus siitä, miten helppoa materiaalin käyttö on. Jos 

käyttäjä kokee ohjeistuksen puutteelliseksi, törmää toimimattomiin linkkeihin tai 

virheilmoituksiin tai ei löydä materiaalia, voidaan sanoa, että käytettävyys on 

heikkoa. Käytettävyydellä tarkoitetaankin työryhmän mukaan oppimateriaalin 

rakenteen, teknisen toteutuksen ja käyttöliittymäsuunnittelun tuottamaa käytön 

sujuvuutta ja helppoutta. Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että erilaiset ihmi-

set voivat käyttää materiaalia riippumatta heidän fyysisistä tai psyykkisistä omi-

naisuuksistaan. (Kiesi ym. 2005, 13, 18). Verkko-oppimateriaalien todellinen 

laatu tulee esiin vasta, kun materiaalia käytetään. Jotta kehitystyö olisi mahdol-

lista, on käyttäjien palautetta hyvä kerätä säännöllisesti ja muokata oppimateri-

aalia sen perusteella. 
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3 Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu PIRAMK:ssa 
 

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjel-

masta valmistuvan säteilyn ammattilaisen tutkintonimike on röntgenhoitaja 

(AMK). Röntgenhoitajan ydinosaamisalueena ovat sädehoito sekä kuvantamis-

tutkimukset, joita ovat röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset ja 

lisäksi niihin liittyvät toimenpiteet. (Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Koulutusohjelmassa noudatetaan ammattikorkeakouluista annettua lainsäädän-

töä. Koulutus koostuu perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä 

harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Terveyden-

huollon oikeusturvakeskus laillistaa röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneet kuten 

laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) edellytetään. Röntgenhoi-

tajan tutkintoon sisältyy myös Säteilyturvakeskuksen hyväksymä kuulustelu. 

(Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa käytetään opetusmenetelminä 

luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia, tietokoneavusteista opetusta, itse-

näistä työskentelyä ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opetus pyritään to-

teuttamaan tutkivan työotteen mukaisesti. (Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Osa röntgenhoitajan opinnoista pyritään toteuttamaan virtuaaliopintoina (verk-

ko-opintoina). Opetusministeriön asettaman tavoitteen mukaan opiskelijalla pi-

täisi olla mahdollisuus suorittaa 30 opintopistettä virtuaalisesti. Virtuaaliopinto-

jen määrää seurataan, sillä ammattikorkeakoulut tilastoivat AMKOTA -

tietokantaan virtuaaliopintojen määrän. (Opetusministeriö 2008, Mettiäinen 

2008) 
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3.1 Opintojakson tavoitteet ja sisältö PIRAMK:ssa 

 

Isotooppitutkimukset (2,5 op) ja säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa (1 op) 

opintojakson osat ovat osia 14 opintopisteen laajuisesta ”Kuvantamistutkimuk-

set ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö IV” – opintojaksoa, joka on pa-

kollinen ammattiopinto. Isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun lisäksi opintojak-

soon liittyvät seuraavat opintojaksojen osat: kliininen fysiologia (1 op), kliininen 

fysiikka ja laitetekniikka: isotooppilääketieteen laitteet (1 op), isotooppilääketie-

de (1 op) ja isotooppitutkimukset, harjoittelu (7,5 op). (Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Opintojaksosta on laadittu tavoitteet ja sen sisältö on eritelty opinto-oppaaseen. 

Opintojakson osat täydentävät toisiaan eikä niiden tavoitteita ja sisältöjä ole 

erikseen kuvattu. Kunkin yksittäisen opintojakson osan opettajan vastuulla on, 

että kaikki sisältöalueet tulevat esiin, kun kokonaisuutta arvioidaan. (Opinto-

opas 2008-2009.) 

 

Opintojakson tavoitteena on että opiskelija tietää, kuinka kliinisen fysiologian 

menetelmiä hyödynnetään tavallisempien tautien diagnosoinnissa, arvioinnissa 

ja seurannassa ja kuinka potilasta voidaan tutkia ja hoitaa radioaktiivisia iso-

tooppeja käyttäen sekä on selvillä isotooppilääketieteellisillä kuvantamismene-

telmillä todetuista löydöksistä siten, että pystyy hahmottamaan eri-ikäisten poti-

laiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. Tavoitteena on myös, että opis-

kelija osaa radiolääkeaineiden tutkimusannosten laskemisen ja pystyy selosta-

maan yleisimmissä isotooppitutkimuksissa käytettävien radiolääkeaineiden ker-

tymämekanismit. (Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Laitetekniikkaan liittyvä tavoite on, että opiskelija on selvillä isotooppilääketie-

teessä käytettävien laitteiden käyttöturvallisuudesta, tuntee isotooppilääketie-

teessä käytettävien laitteiden ja oheislaitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteen 

sekä kykenee työryhmän jäsenenä käyttämään isotooppitutkimuslaitteita poti-

laiden tutkimustilanteissa oikein ja turvallisesti sekä osaa toimia tarkoituksen-

mukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Lainsäädäntöön ja säteilysuojeluun 

liittyviä tavoitteita ovat, että opiskelija hallitsee isotooppitutkimuksia koskevan 
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säteilylainsäädännön ja erilaiset ohjeistot niin, että kykenee noudattamaan niitä 

työskennellessään isotooppiosastolla ja että opiskelija osaa työryhmän jäsene-

nä toteuttaa potilaan, hoitohenkilökunnan ja muiden henkilöiden tarkoituksen-

mukaisen säteilysuojauksen isotooppiosastolla (ALARA). (Opinto-opas 2008-

2009.) 

 

Lisäksi opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia työyhteisön jä-

senenä ja toimii arvostavasti ja kunnioittavasti potilaita ja heidän omaisiaan se-

kä työtovereitaan kohtaan, sekä pystyy työryhmän jäsenenä suunnittelemaan, 

toteuttaman ja arvioimaan potilaan kokonaishoitoon liittyvät yleisimmät isotoop-

pitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti. Röntgenhoitajaksi kasvamiseen liit-

tyvänä tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja 

suhtautuu myönteisesti palautteeseen sekä itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

(Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Opintojakso sisältää opetussuunnitelman mukaan seuraavaa: ihmisen fysiolo-

gia, isotooppigeneraattorit, aktiivisuuden mittaus, isotooppien annostelu, gam-

makamera ja digitaalisen kuvan rakenne, aikuisten ja lasten isotooppitutkimuk-

set, radiolääkeaineet ja niiden kertymämekanismit, säteilysuojelu isotooppitut-

kimuksissa ja lääkesädehoidoissa (säteilylainsäädäntö, EU suositukset), lää-

kesädehoidot, yleistä isotooppilääketieteestä sekä luuston, keuhkojen, virtsatei-

den ja sydämen isotooppilääketiede.  (Opinto-opas 2008-2009.) 

 

Opiskelija suorittaa isotooppitutkimusten ja siihen liittyvän säteilysuojelun sekä 

laitetekniikan ja isotooppilääketieteen teoriaopinnot ennen kuin hänellä on mah-

dollisuus päästä ammattitaitoa edistävään harjoitteluun isotooppiosastolle. Osa 

edellä esitetyistä tavoitteista voidaan saavuttaa vasta käytännön harjoittelussa. 

Kokonaisuus rakentuu vähitellen ja jonkin verran päällekkäisyyttä eri opettajien 

ja luennoitsijoiden toteuttamissa opintojaksojen osissa on.  
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3.2 Säteilynkäyttäjän koulutukseen liittyvä lainsäädäntö  

 

Röntgenhoitajaksi opiskelevien säteilysuojelukoulutus perustuu säteilyn lääke-

tieteellistä käyttöä koskeviin EU- säännöksiin ja niiden perusteella annettuun 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 423/2000. Nämä säädökset velvoit-

tavat toiminnan harjoittajaa huolehtimaan siitä, että kussakin säteilyä käyttäväs-

sä organisaatiossa henkilöstöllä on tehtäviänsä edellyttämä koulutus ja päte-

vyys säteilyn käytössä.  

 

Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeessa 1.7 (ST-ohje 1.7) esitetään 

terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen sisältö ja vähimmäis-

määrä ionisoivan säteilyn käytön osalta. Röntgenhoitajien säteilysuojelun ope-

tus sisällytetään peruskoulutuksen opinto-ohjelmaan. Opiskelijan pitää saada 

koulutuksensa aikana valmiudet ymmärtää säteilysuojelussa tarvittavia tietoja ja 

osata säteilysuojelu käytännön työtehtävissä.  

 

Röntgenhoitajan peruskoulutukseen pitää ST 1.7 mukaan kuulua 3 ov (4,5 op) 

säteilysuojelukoulutusta, joista vähintään puolet pitää olla kontaktiopetusta. Iso-

tooppitutkimusten osalta säteilysuojelukoulutus sisältää seuraavat osa-alueet: 

säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet, säteilysuojelusäännöstö, säteilytur-

vallisuus työpaikalla ja säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä (ks. liite 1).  Tällä 

säteilysuojelukoulutuksella tavoitellaan säteilyfysiikan ja säteilybiologian osalta 

sellaista tiedon tasoa, että röntgenhoitaja ymmärtää toimialaansa kuuluvat asiat 

käytännössä ja pystyy selittämään ne muillekin (hyvät tiedot). Säteilysuojelu-

säännöstöön ja työpaikalla toteutettavien säteilyturvallisuustoimenpiteisiin sekä 

säteilyn käyttöön isotooppilääketieteessä liittyvien tietojen pitää olla syvällisiä. 

Röntgenhoitajan pitää ymmärtää toimialaansa kuuluvat asiat käytännössä ja 

teoriassa ja hänen pitää pystyä soveltamaan ja tekemään niiden perusteella 

päätöksiä isotooppilaboratoriossa työskennellessään. (ST-ohje 1.7) 
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4 Tekijänoikeudet 

 

Tieto- ja viestintätekniikan kehityksen mukanaan tuomat opetuksen verkkoso-

vellukset ovat osa koulujen arkipäivää nykyään. Verkkomateriaalin hankkimi-

sessa ja työstämisessä pitää huomioida tekijänoikeuskysymykset. Internet on 

samalla tavalla tekijänoikeuden alainen julkaisukanava kuin esimerkiksi kirjat ja 

televisio.  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) verkko-oppimisympäristössä tiiviste-

tään tekijän oikeuksista seuraavaa: ”Verkko-oppimisympäristöille tyypilliset piir-

teet, kuten monitekijäisyys ja vuorovaikutteisuus, olemassa olevien aineistojen 

tai niiden osien helppo kopiointi, yhdistely, muuntelu ja tehokas levittäminen 

nostavat esiin useita tekijänoikeudellisessa mielessä merkittäviä kysymyksiä.” 

(SAMK 2009.) 

 

4.1 Mikä on tekijänoikeus? 

 

Tekijänoikeuslaissa (1961) sanotaan, että ”Sillä, joka on luonut kirjallisen tai 

taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen 

tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuva-

teos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai 

taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Kirjallisena teok-

sena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka 

plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa”. Huomioitavaa on kui-

tenkin, että tekijän oikeus ei suojaa ideaa, ainoastaan idean pohjalta luotua te-

osta. (Tekijänoikeuslaki.) 

 

Tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla 

siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muu-

tettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa 

taikka toista tekotapaa käyttäen. (Tekijänoikeuslaki.) 
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Tekijänoikeus syntyy heti, kun teos on luotu ja on voimassa, kunnes 70 vuotta 

on kulunut tekijän tai ryhmässä tuotetun teoksen viimeksi kuolleen tekijän kuo-

linvuodesta. Julkistamattoman teoksen, jonka tekijää ei tunneta, tekijänoikeus 

on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona teos luotiin. Oi-

keus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päät-

tymisestä, jona kuva valmistettiin. (Tekijänoikeuslaki.) 

 

4.2 Tekijänoikeudet ammattikorkeakoulun verkkokurssilla 

 

Opettajalle syntyy tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, esimerkiksi verkko-

oppimateriaaliin. Jos joku muu haluaa käyttää tätä materiaalia omassa opetuk-

sessaan, se edellyttää luvan kysymistä kyseiseltä opettajalta (ellei oikeus ole 

siirtynyt työnantajalle). Oppilaitos opettajan työnantajana voi kuitenkin käyttää 

normaalissa toiminnassaan aineistoa, jonka opettaja on opetustyöhön kuuluva-

na valmistanut. Tekijänoikeus aineistoon säilyy opettajalla. Suomen tekijänoi-

keusjärjestelmässä tekijänoikeus syntyy aina tekijälle silloinkin, kun teos teh-

dään virka- tai työsuhteessa tai tilauksesta. Tekijä on aina luonnollinen henkilö, 

ihminen, ei juridinen henkilö kuten yritys, laitos tai yhdistys. (Kopiraitti 2009; 

SAMK 2009; Korpela 2009) 

 

Tekijänoikeussopimuksilla voidaan luovuttaa opetustyöhön liittyvien teoksien 

oikeuksia. Oikeuksien luovuttamiseen ei lain mukaan tarvitse liittyä rahallista 

korvausta. Kun opettajan tuottaman materiaalin oikeuksia siirretään, käytetään 

OPM:n laatimia sopimuspohjia.  (Kopiraitti 2009; SAMK 2009.) 

 

Lainsäädännössä ei ole erillistä tekijänoikeus-sääntelyä digitaalisille tuotteille tai 

oppimisympäristöille. Internet, intranet ja extranet ovat tekijänoikeudellisesti yh-

tä julkisia verkkoja, salasanoilla tai muilla suojauksilla ei ole merkitystä. (Kallan-

ranta 2009.) Linkitykseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännökset ovat edelleen 

osin selkiytymättömiä. Linkkien tekemiseen on suosituksia, mutta tekijänoikeus-

laki ei varsinaisesti kiellä minkäänlaisten linkkien tekemistä. Selkeintä on, jos 

linkki tehdään aukeamaan uuteen ikkunaan ja se ohjataan ulkopuolisen materi-

aalin aloitussivulle. Näin linkin avaajalle ei jää epäselväksi, että kyseessä on 
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toisen tekijän materiaali.  Sellaisten linkkien tekemiseen, jotka avaavat sivun 

kehykseen upotettuna omien sivujen sisään, voi tarvita luvan. Vaikka oikeudelli-

sia perusteita linkityksen kieltämiseen ei olisikaan, niin yksityisellä sivuston yllä-

pitäjällä on mahdollisuus esittää ei-velvoittava toivomus, että hänen sivuilleen ei 

tehdä linkkejä. (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 2003;  Electronic Frontier 

Finland ry. 2009; SAMK 2009; Kallanranta 2009) 

 

Kuvien poimiminen tietoverkosta liitettäväksi omaan materiaaliin on sallittua 

vain, jos kyseisellä sivulla annetaan siihen lupa. Yksityinen kotikäyttö ei ole teki-

jänoikeuden alaista, mutta koulukäyttö on. (Opetushallitus 2009.) Kopioston 

myöntämä valokopiointilupa ei koske teoksen digitaalista kopiointia eli kuvan tai 

tekstin skannaaminen opetuskäyttöön edellyttää erillistä lupaa teoksen oikeu-

denomistajilta. (Kopiraitti 2009; Kopiosto 2009.) 

 

Verkko-oppimateriaalina voidaan käyttää myös erilaista audiovisuaalista mate-

riaalia. Opetusministeriö on hankkinut luvan mm. YLE:n ja MTV:n kotimaisten ja 

yhteispohjoismaisten opetusohjelmien sekä YLE:n radio-ohjelmien käyttöön. 

Materiaalin tallentaminen esimerkiksi koulun tai kunnan sisäverkkoon on kuiten-

kin kielletty ja näin sen jakaminen verkon kautta on laitonta. Tv- ja radio-

ohjelmia sekä muita audiovisuaalisia tuotteita on saatavilla myös internetissä. 

Kunkin palveluntarjoajan sivuilta voidaan tarkistaa kyseisten ohjelmien käyttö-

ehdot. Esimerkiksi suosittu YouTube –videomateriaali on käyttöehtojen mukaan 

tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, joten sitä ei oppitunneilla saa esittää. Toisaalta 

linkki sopivaan videoon kotona katseltavaksi on sallittua. (Kopiosto 2009.)  

 

Tekijänoikeus ei estä teoksen oikeanlaista siteeraamista. Siteeraus- ja lainaus-

oikeuden perusteella teoksesta (sen jälkeen, kun se on julkaistu) on lupa ottaa 

lainauksia hyvän tavan ja tarpeen edellyttämässä laajuudessa. Siteerausoikeus 

koskee kaikkia teoksia, mutta parhaiten ohjeistus sopii tekstimuotoisiin teoksiin 

(Kallanranta 2009; Kopiosto 2009). Siteeraamisen yhteydessä on muistettava 

lähdetietojen oikeaoppinen ja riittävän laaja merkitseminen.  

 

Verkko-opetukseen sopivat hyvin myös videoidut luennot. Jos kyseessä on jon-

kun toisen henkilön luento (kuin verkko-oppimateriaalin tekijän), on luennon pi-
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täjältä pyydettävä lupa luennon tallentamiseen ja lisäksi uusi lupa tallenteen 

esittämiseen joko verkossa tai lähiopetuksen osana. Luennoivalla opettajalla ei 

yleensä ole velvollisuutta suostua esityksensä nauhoittamiseen. (Kallanranta 

2009, Tekijänoikeusasiamiehen suositus 2006.) 

 

Toisen henkilön tekemiä tiedostoja ei saa ilman tekijän lupaa jakaa internetissä. 

Kun valmistetaan opetusmateriaalia, esimerkiksi luentokalvoja tai verkkomateri-

aalia, ja halutaan ottaa siihen toisen tekemä teos tai sen osa, tarvitaan tähän 

lupa tekijältä.  Jos oppimateriaalin tekijä löytää internetissä omaan opetukseen 

sopivaa materiaalia, hän voi kuitenkin kopioida idean ja tuottaa sen perusteella 

omaa materiaalia. Myös linkin tekeminen tähän materiaaliin on mahdollista. 

(Kallanranta 2009; Kopiraitti 2009.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opetusmateriaalin digitaaliseen tuottamiseen 

ja käyttöön tarvitaan aina lupa paitsi,  

• jos kyseessä on materiaalin tekijän oma teos  
• jos kyse on yksittäisestä tiedosta 
• jos kyse on teoksen ideasta, aiheesta tai rakenteesta 
• jos kyse on siteeraamisesta, jolloin huolehditaan asianmukaisesta lähde-

viitauksesta 
• jos kyse on viranomaispäätöksestä, laista tai asetuksesta, joita saa va-

paasti käyttää 
• jos kyse on teoksesta, jonka suoja-aika on päättynyt 

 

Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtAMK) ja Opetusministeriö (OPM) ovat laati-

neet yhteistyössä sääntöjä selkiyttämään sitä, miten opiskelija voi käyttää verk-

ko-opintojakson aikana saamiaan materiaaleja ja toisaalta miten opettaja voi 

käyttää opiskelijan tuottamia materiaaleja. Osallistuessaan verkkokurssille opis-

kelija suostuu siihen, että hänen valmistamaansa aineistoa voidaan käyttää sen 

opintojakson opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Jos opiskelijan 

aineistoa halutaan käyttää muualla, siitä pitää tehdä kirjallinen sopimus. (SAMK 

2009.) 

 

Opiskelijalla on melko laajat käyttöoikeudet verkkokurssin aikana saamaansa 

materiaaliin. Opiskelijalla on opetuksen aikana oikeus tallentaa oppimateriaalia 

sekä digitaalisessa että analogisessa muodossa, valmistaa oppimateriaalista 
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tulosteita sekä varmuuskopioita, muunnella oppimateriaalia ja yhdistellä sitä 

muuhun aineistoon sekä hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäis-

tä oppimateriaalia, esittää ja näyttää oppimateriaalia ja sen muunnelmia ope-

tuksen yhteydessä, jakaa oppimateriaalista valmistettuja tulosteita tai digitaali-

sia tiedostoja muille samaan opetukseen osallistuville. Toisaalta hänellä on oi-

keus hyödyntää oppimateriaalia vain tietokoneavusteiseen opetukseen liittyväs-

sä opiskelukäytössä. Jos hän tarvitsee materiaalia muuhun käyttöön, hänen 

tulee hankkia siihen erillinen lupa. (SAMK 2009.) 
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5 Kehittämishankkeen tavoite, tarkoitus ja tehtävät 

 

Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun 

opintojaksoilla käytettävien opiskelumateriaalien saatavuutta ja lisäksi lisätä 

jaksojen mielekkyyttä röntgenhoitajakoulutuksessa. Tuotettu verkko-

oppimateriaali voi lisätä röntgenhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä isotooppitut-

kimusten ja säteilysuojelun merkityksestä laadukkaaseen hoitotyöhön. Hank-

keessa saatua tietoa voidaan hyödyntää koulutusta edelleen kehitettäessä. 

 

Kehittämishankkeen tarkoitus on kuvailla isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun 

keskeisiä verkko-oppimateriaaleja Moodle-oppimisympäristössä ja tuottaa niistä 

opiskeluun soveltuva kooste.  

 

Kehittämishankkeen tehtävät täsmentävät työn tarkoitusta. Tämän hankkeen 

tehtävinä oli selvittää: 

1. Mitä verkko-opetus on? 

2. Miten verkkomateriaalia tuotetaan?  

3. Millaisia laatuvaatimuksia verkkomateriaalille asetetaan? 

4. Millaisia reunaehtoja säteilylainsäädäntö ja opetussuunnitelma 

asettavat isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun verkkokurssille ja 

verkkomateriaalille? 

5. Mitä tekijänoikeusasioita verkkomateriaalin tuottamisessa ja 

käyttämisessä pitää ottaa huomioon? 
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6 Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu Moodlessa 

 

Moodle-oppimisympäristö otettiin käyttöön Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 

vuonna 2004. Käytössä on kesäkuussa 2009 asennettu versio 1.9. Tällä hetkel-

lä Moodlessa on Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa 22 verkko-

kurssia. Isotooppitutkimuksia ja siihen liittyvää säteilysuojelua ei ole ollut opis-

kelijoille aiemmin tarjolla osittaisenakaan verkkokurssina. 

 

Moodle-oppimisympäristö on ahkerassa käytössä ja sen käyttö on lisääntynyt 

vuosi vuodelta. Vuonna 2007 PIRAMK:ssa suoritettujen virtuaaliopintojen mää-

rä oli 7324 op ja vuonna 2008 tammikuusta joulukuun alkuun mennessä jo 

28290 op. (Mettiäinen 2008.) 

 

6.1 Materiaalia Moodle -oppimisympäristöön 

 

Kehittämishanke -prosessi käynnistyi teoriatiedon kokoamisella. Halusin tutus-

tua verkko-opetukseen, verkko-oppimateriaalien tuottamiseen ja tekijänoikeuk-

siin sen lisäksi, että pidin koko ajan mielessä oppijaksoille asetetut tavoitteet ja 

lainsäädännön tuomat reunaehdot. Näistä asioista koostuikin työn teoreettinen 

osuus. 

 

Hankkeen tuotoksen työstäminen alkoi Moodle-oppimisympäristöön tutustumi-

sella. Alusta oli opettajan roolissa minulle täysin uusi. Kaikki Moodlen ominai-

suudet olivat tuntemattomia ja niihin tutustuminen vei paljon aikaa. Pyrin teke-

mään kurssista sellaisen, että siinä on esimerkinomaisesti esitelty erilaisia akti-

viteettejä ja tehtäviä, joita haluan myöhemmin omalla kurssillani käyttää. Kurssi 

ei tule kerralla valmiiksi, vaan se vaatii paljon kehittämistä jatkossa. 

 

Kurssin luomisen aloitin napsauttamalla ”Lisää uusi kurssi”-painiketta. Määritte-

lin kurssin asetukset PIRAMKn käytänteiden mukaisesti (kuvio 2) ja tallensin 

kurssin muokkausta varten.  
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Kuvio 2: Näkymä kurssin asetuksista 

 

Kun sain kurssin asetukset muokattua haluamikseni, aloitin kurssin sisällön 

muokkaamisen. Käytin paljon jo olemassa olevaa materiaalia, mutta muokkasin 

kaikkia materiaaleja verkkoon paremmin soveltuviksi. 

  

6.2 Aiheosioiden sisältö 

 

Jaoin kurssin kahdeksaan aiheosioon. Ne eivät seuraa toisiaan kronologisessa 

järjestyksessä, vaan niitä käsitellään oppijakson aikana rinnakkain ja niihin pala-

taan jakson edetessä.  

 

6.2.1 Orientaatio 

 

Sijoitin kurssin yleistiedot (esittely ja aikataulut) etusivun ylimpään numeroimat-

tomaan ”laatikkoon”. Siihen liitin myös ”Uutiset” –keskustelualustan, joka voi 

toimia jakson aikana tiedotus- ja keskustelualustana yleisille asioille. Kun tar-

kempi aikataulu selviää, esitäytän aikataulun myös kurssialustalla olevaan ka-

lenteriin. 
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Ensimmäinen varsinainen aiheosio on kurssin orientaatio. Siinä kuvasin jakson 

tavoitteet, sisällön, menetelmät ja arviointisuunnitelman. Lisäksi orientaatio-

osiossa on listattuna tenttikirjallisuus ja oheiskirjallisuus sekä tehtävänä akti-

voiva kirjoitustehtävä (kuvio 3). 

 

 
Kuvio 3: Orientaatio-osion sisältö 

 

Kukin osa avautuu uuteen ikkunaan. Toteutin ne uutena web-ikkunana helpon 

päivitettävyyden vuoksi. Luentomateriaalin muokkasin kirjaksi, sillä materiaalia 

on paljon ja kirjana sitä on helpompi käsitellä. Aktivoiva kirjoitustehtävä on oh-

jeistettu pintapuolisesti, mutta tarkoituksena on, että ohjeistus käsitellään yh-

dessä orientaatiotunnin aikana. 

 

 

6.2.2 Säteilysuojelu 

 

Toinen aiheosio käsittelee säteilysuojelua. Opintojaksolla seurataan valmista 

luentorunkoa, mutta liitin aiheosioon tärkeitä linkkejä (kuvio 4) helpottamaan 

sähköisen materiaalin löytymistä. Tein linkit suoraan Säteilyturvakeskuksen 

(STUK) sivuille, jotta minulle ei olisi tullut ongelmia tekijänoikeuksien kanssa. 

Samasta syystä laitoin kaikki linkit avautumaan uuteen ikkunaan.  
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Kuvio 4: Säteilysuojelu-osion sisältö 

 

Liittämästäni aineistosta koin erityisen tärkeänä ST-1.7 mukaisen listan säteily-

suojelukoulutuksen sisällöstä niille henkilöille, jotka työskentelevät isotooppila-

boratoriossa (liite 1). Tätä listaa käsitellään myös luentojen aikana. Myös 

STUK:n sanaston tärkeimmät isotooppilääketieteeseen liittyvät termit keskustel-

laan auki luentotilanteessa. 

 

 

6.2.3 Isotooppitutkimukset 

 

Kolmas aiheosio on ”Isotooppitutkimukset”. Tähän osioon liittyy Moodleen pa-

lautettava tehtävä (kuvio 5). Sijoitin sen ensimmäiseksi osion alkuun. Case-

tehtävä tehdään parityönä ja siihen annetaan ohjeistusta luentojen aikana, mut-

ta muistin virkistämiseksi laitoin ohjeet myös tehtävänantoon.  Kyseessä on kir-

jallinen työ, jossa hyödynnetään opiskelijoiden taitoja etsiä luotettavaa tietoa 

verkosta. 

 

Isotooppitutkimusten luennoilla pohditaan hoitajan roolia ja vastuita potilaan 

tutkimusprosessissa suhteessa muihin ammattiryhmiin. Suomenkielellä ei ole 

aiheesta julkaisuja, mutta Euroopan isotooppiyhdistys (European Associsation 

of Nuclear Medicine - EANM) on julkaissut isotooppihoitajien pätevyysvaati-

mukset (Competencies for The European Nuclear Medicine Technologist) ja 

kokeneemman isotooppihoitajan pätevyydestä ja vastuista (Advanced Perfor-

mance and Responsibility Guidelines for the Nuclear Medicine Technologist) 

kertovan julkaisun. Nämä molemmat liitin materiaaliksi osioon kolme.   
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Kuvio 5: Isotooppitutkimukset -osion sisältö 

 

Erittäin hyvää ja käyttökelpoista oppimateriaalia ovat eri sairaanhoitopiirien tut-

kimus- ja potilasohjeet. Olen liittänyt osioon linkit kolmen sairaanhoitopiirin oh-

jeistukseen. Kaikki on jälleen linkitetty suoraan sairaanhoitopiirien sivuihin ja ne 

aukeavat uuteen ikkunaan tekijänoikeusasioiden vuoksi. Potilas- ja tutkimusoh-

jeita käsitellään yhdessä luennolla ja vielä uudelleen Case-tehtävän purkutilan-

teessa.  

 

6.2.4 Laskuja 

 

Neljännessä osiossa aiheena ovat isotooppitutkimuksiin ja –hoitoihin liittyvät 

laskut. Aivan osion alkuun (kuvio 6) liitin käytettävät laskukaavat, aktiivisuuden 

yksiköiden muuntokertoimen esimerkkeineen ja aktiivisuustaulukon. Näitä kaik-

kia tarvitaan laskutehtäviä suoritettaessa.  

 

 

 
Kuvio 6: Lasku-osion sisältö 
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Monet opiskelijat joutuvat harjoittelemaan laskuja kotona ilman ohjausta. Tämän 

vuoksi halusin liittää lasku-osioon esimerkkejä ratkaisuista selitettynä. Yhden 

esimerkin tein ruudunkaappaustyökalulla ja sain sillä tavoin äänen mukaan las-

kun ratkaisuun. Toisen laskun ratkaisun kirjoitin vaihe vaiheelta, jotta sitä olisi 

helppo seurata. Laitoin osioon runsaasti harjoituslaskuja ja niihin liittyvät ratkai-

sut. Myös varsinaisiin kotona tehtäviin harjoituslaskuihin laitoin ratkaisut saata-

ville. Ajatuksena on, että ratkaisu-tiedostojen ”silmät ummistetaan” kunnes kaik-

ki ovat ensin yrittäneet laskuja itsenäisesti. Sovin aina tapauskohtaisesti opiske-

lijoiden kanssa, milloin he haluavat laskujen ratkaisut nähdä.  

 

Viimeisenä lasku-osiossa laskutehtävä, joka toteutetaan tentti-aktiviteetilla. Las-

kutentti muodostuu kolmesta osasta, josta jokainen on läpäistävä hyväksyttä-

västi. Laskut arvioidaan hyväksytty - hylätty periaatteella ja  hyväksymisraja on 

100 % eli kaikkien osien on oltava täydellisesti oikein tullakseen hyväksytyksi.  

 

Isotooppilaskuissa operoidaan usean desimaalin tarkkuudella, kun laskua suori-

tetaan. Laskuohjeen mukaan laskun vastaus annetaan järkevällä tarkkuudella 

eli korkeintaan yhden desimaalin tarkkuudella. Jos opiskelija on pyöristänyt de-

simaaleja jo varhaisessa vaiheessa, voi lopputuloksessa olla kymmenyksen 

ero. Tämä tuotti ongelmia oikean vastauksen määrittelemisessä. Onneksi tent-

tiaktiviteetin numeraalisessa kysymyksessä on mahdollisuus määritellä hyväk-

syttävä virhe.  

 

6.2.5 Työpaja 

 

Viidennessä osiossa on työpaja-toimintaan liittyvä ohjeistus ja oheismateriaali 

(kuvio 7). Työpajaan liittyy myös kirjallinen tehtävä, jonka opiskelijat palauttavat 

Moodleen työpajan jälkeen. Ohjeistus työpajaan aukeaa muutamaa päivää en-

nen varsinaista työpajaa, joten jokaisella on mahdollisuus tutustua päivän sisäl-

töön rauhassa.  
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Kuvio 7: Työpaja-osion sisältö 

 

Kaikki ohjeet on tarpeen tulostaa yhtenä kappaleena myös laboraatioluokkaan, 

sillä luokassa on vain muutama verkkoyhteyksillä varustettu tietokone käytössä. 

Moodle- materiaalia ei voida hyödyntää maksimaalisesti, mutta parasta on, että 

asioihin voidaan palata myöhemmin, kun materiaali on olemassa verkossa. Mo-

lemmat oheismateriaalina toimivat linkit on tehty uuteen ikkunaan avautuvina ja 

alkuperäisessä yhteydessä säilyvinä.  

 

 

6.2.6 Kuvalinkkejä ja linkkejä isotooppifilmimateriaaliin 

 

Kuvalinkit-osioon oli alunperin tarkoitus saada pienimuotoinen kuvapankki ai-

doista potilastapauksista. Mutta jos potilaskuvia käytetään kurssimateriaalina, 

on käytävä läpi raskas lupaprosessi ja lisäksi kuvien käyttö vaatii tiiviin yhteis-

työn johonkin isotooppilääkäriin ja –laboratorioon. Aikataulullisista syistä en ryh-

tynyt tähän, vaan jätän sen tulevaisuuden haasteeksi. Sen sijaan tein linkkejä 

verkossa oleviin isotooppikuvastoihin, siten että kuvastot aukeavat opiskelijoille 

uuteen ikkunaan alkuperäisessä yhteydessään.  

 

Röntgenhoitajien työstä isotooppilaboratoriossa on todella vähän mitään kuva-

materiaalia tai filmimateriaalia. Sen vuoksi halusin tuottaa tärkeimmistä isotoop-

pitutkimusprosessin osista filmimateriaalia. Kuvasin röntgenhoitajan työtä Tam-

pereen yliopistollisen sairaalan isotooppiosastolla yhden päivän ajan. Valitetta-

vasti kuvamateriaali tallentui sellaiseen muotoon, ettei sen jälkikäsittely ollut 

mahdollista, joten kallisarvoinen materiaali on saavuttamattomissa. Filmimateri-
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aalin lisääminen jää siis myös tulevaisuuden haasteeksi. Sen sijaan tein tähän 

osioon linkkejä Youtube:ssa olevaan kuvamateriaaliin. YouTuben käyttöehdois-

sa mainitaan, että filmit on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön, joten 

voin antaa opiskelijoille ainoastaan vinkkejä siitä, mistä käyttökelpoista materi-

aalia löytyy. 

 

 

6.2.7 Tentti – Isotooppitutkimukset 

 

Viimeinen aiheosio on isotooppitutkimusten tentti. Olen ajatellut, että tentti voi 

toimia joko arvosanan perusteena, mutta toisaalta myös itsearvioinnin välinee-

nä. Tentti-aktiviteetilla on helppo toteuttaa molemmat vaihtoehdot.  

 

Valitsin tenttiin tosi / epätosi –tehtäviä ja monivalintatehtäviä. Tallensin huolelli-

sesti laadittuja kysymyksiä kysymyspankkiin, josta voin käyttää niitä uudelleen 

ja uudelleen tuoden ne tenttiin. Voin halutessani käyttää samoja kysymyksiä 

myös toisilla verkkokurssilla.  

 

Määrittelin tentin asetukset siten, että kullakin opiskelijalla on yksi yritys tehdä 

tentti, se tehdään yhden istunnon aikana, se arvioidaan numeraalisesti ja opis-

kelija saa palautteen automaattisesti tehtyään koko tentin. Oikeista vastauksista 

opiskelija saa pisteen, mutta väärästä vastauksesta hän menettää pisteen. Kun 

tentin tarkka ajankohta selviää, määrittelen tentille aloitus- ja lopettamisajan.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

 

Säteilyturvakeskuksen antaman ST 1.7 mukaan röntgenhoitajan peruskoulutuk-

seen pitää kuulua säteilysuojelukoulutus, joista vähintään puolet pitää olla kon-

taktiopetusta. Määräyksen vuoksi säteilysuojelukoulutusta ei voida milloinkaan 

toteuttaa kokonaan verkkokurssina, mutta virtuaaliopetuksen osuutta voidaan 

toki jonkun verran lisätä.  

 

Virtuaali- tai verkko-opintojen osuutta ammattikorkeakouluopinnoissa pyritään 

yleisesti lisäämään.  Jokaisella ammattikorkeakouluopiskelijalla on tänä päivänä 

mahdollisuus suorittaa opintoja verkossa. Opetusministeriön kehittämissuunni-

telman mukaan kaikissa ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa pitää olla 

mahdollisuus suorittaa vähintään 20 opintoviikkoa (30 op) virtuaaliopintoina. 

 

Suoritetut verkko-opinnot tilastoidaan ja niitä seurataan opetusministeriön ylläpi-

tämän AMKOTA-tietokannan avulla. Tilastoinnin kannalta harmaalla alueella 

ovat opinnot, joissa verkkoa hyödynnetään kontaktiopetuksen tukena. Hank-

keen tuotoksena syntyneen verkko-kurssinkin kohdalla virtuaaliopintojen osuu-

den määrittäminen on haasteellista. Kyseessä on kontaktiopetuksen tueksi ra-

kennettu verkkokurssi, johon on kytketty erilaisia itsetuotettuja materiaaleja ja 

linkkejä verkkomateriaaleihin. Lisäksi kurssilla on verkkotenttejä ja tehtävien 

palautusalustoja. Näistä pitäisi määritellä verkossa tapahtuvan opetuksen osuus 

ja se osa opintojakson opetuksesta tilastoidaan verkko-opintoina. 

 

Isotooppitutkimusten ja säteilysuojelun verkko-oppimateriaalin laatiminen tyh-

jästä oli suurempi haaste kuin alun perin osasin ajatella. Vaikka olen opettanut 

isotooppitutkimuksia jo useita vuosia ja substanssi on minulle tuttu, ei mielek-

kään kokonaisuuden tuottaminen ollut yksinkertaista. Tekninen toteutus oli tot-

tumattomalle tekijälle valtava haaste ja jokaisen yksittäisen aktiviteetin ja sisäl-

lön lisääminen ponnistus. Alun perin hankkeessa oli tarkoitus toteuttaa isotoop-

pilääketieteen kuvapankki osaksi verkkomateriaalia, mutta pitkällisen lupapro-

sessin vuoksi jätin sen tulevaisuuden tavoitteeksi. Myös filmimateriaalin tuotta-

miseen liittyi sellaisia ongelmia, joiden vuoksi isotooppityöskentelyn vaiheet liik-
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kuvana kuvana jäi tällä kertaa toteuttamatta. Molemmat osa-alueet tulevat var-

masti olemaan osa kurssin sisältöä tulevaisuudessa. 

 

Pääsen testaamaan kurssia vasta keväällä 2010. Todennäköistä on, että kurs-

sia on tarvetta kehittää vastaamaan enemmän verkkopedagogiikan vaatimuksia 

jo ennen varsinaista testaamista. Toivon saavani testiryhmän opiskelijoilta pa-

lautetta muun muassa verkko-opiskelun mielekkyydestä. Olen opettanut iso-

tooppitutkimuksia ja säteilysuojelua kuudelle ryhmälle tätä ennen ja voin myös 

verrata keväällä 2010 opintoihin osallistuvan ryhmän tenttionnistumista aiempi-

en ryhmien tenttituloksiin.  
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Liite 1: Säteilysuojelukoulutuksen sisältö isotooppilaboratoriossa työskentelevil-
le hoitajille ST 1.7 mukaan 
 

 
 
 
Säteilyfysiikan perusteet: atomin ja atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus, säteilysuureet ja 

–yksiköt, gammasäteily ja hiukkassäteily, röntgensäteily, ionisoimaton säteily ja ultraääni, sätei-

lyn lähteet (luonnonsäteily, keinotekoiset lähteet), sisäinen ja ulkoinen säteily, säteilyn ja aineen 

vuorovaikutukset, säteilyn vaimeneminen aineessa, säteilyn havaitseminen ja mittaaminen 

 

Säteilybiologian perusteet: säteilyn vaikutukset molekyyli-, solu- ja kudostasolla, säteilyn 

suorat ja satunnaiset vaikutukset ja niiden tunnistaminen, kynnysarvo ja sen merkitys, säteilyn 

ja sen vaikutuksen vastekäyrä, säteilypalovamma, säteilysairaus, säteilyn vaikutukset kehitty-

vään sikiöön, havainnot säteilyn aiheuttamista syövistä ihmisellä, säteilyriskin arviointi 

 

Säteilysuojelusäännöstö: säteilysuojelun yleiset periaatteet (oikeutus, optimointi ja annos-

rajat), säteilysuojelulainsäädännön ja -ohjeiston kansainvälinen perusta (EU, ICRP, IAEA, 

WHO), säteilylainsäädäntö ja ohjeet, muu säteilyyn liittyvä säännöstö (ydinenergialainsäädäntö, 

terveydenhuollon lainsäädäntö yms.), valvontaviranomaiset 

 

Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla: turvallisuuslupa ja ilmoitusvelvollisuus, sä-

teilyn käyttöorganisaatio, säteilysuojelutoimenpiteet työpaikalla, säteilyn käytön valvonta työpai-

kalla, säteilyn käytön oikeutus ja optimointi käytännössä, säteilytyöluokat A ja B, valvonta- ja 

tarkkailualueet, työntekijöiden säteilyaltistuksen seuranta (annostarkkailu ja työolojen tarkkailu), 

työntekijöiden terveystarkkailu, suojavälineiden käyttö (potilas, henkilökunta ja potilasta avusta-

va henkilö), säteilysuojausmateriaalit, laitteiden ja tilojen säteilyturvallisuus, varoitus- ja hälytys-

laitteet, varoitusmerkinnät, dokumentointi, säteilyonnettomuus ja toimenpiteet sen yhteydessä 

 

Isotooppilääketiede: isotooppilääketieteen perusteet, radioaktiiviset lääkeaineet, radionukli-

digeneraattori, kuvantamis- ja mittalaitteet, isotooppitutkimukset ja –hoidot, vaihtoehtoiset tutki-

musmenetelmät, tieteelliset tutkimukset, työskentely avolähteillä (sisäinen ja ulkoinen säteily, 

kontaminaatioriski), radioaktiivisten aineiden varastointi, radioaktiiviset jätteet, laadunvarmistus, 

potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot, säteilyriskin arvioiminen ja selvittäminen 

potilaalle ymmärrettävästi, lapsia, raskaana olevia naisia ja imettäviä äitejä koskevat ohjeet, 

potilaan kotiuttaminen isotooppihoidon jälkeen, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit, isotooppilää-

ketieteen poikkeavat tapahtumat 

 


