
Helpotusta 
kuvantamiseen 
VR- teoksella

Turun ammattikorkeakoulu
Milla Järvipetäjä





Elämyslääkkeen tehtävä

• Lapsipotilaan positiivinen kokemus
• Kuvauksen tekninen onnistuminen
• Röntgenhoitajan työn helpottaminen
• Potilasohjauksen helpottaminen



Tila
◍ Kolkko ja 

kliininen
◍ Humina
◍ Laite ”raketti”

Haasteita ja rajoituksia

Kohderyhmä
◍ Monenlaisia 

lapsia
◍ Pelko
◍ Paikallaanolo

Käyttäjät
◍ Ei ylimääräistä 

vaivaa
◍ Helpot laitteet
◍ Puhdistus
◍ Liikuteltavuus



Aikuinen 
saattaja

Röntgen-
hoitajat

Toiveiden 
tynnyri

Lapsi-
potilas

Sairaala

XR-
tekijät Hanke

AMK



Prosessi

Määrittelyt: tekniset 
mahdollisuudet

Karsinta ja fokusointi

Ideat ja ideoiden 
esittely

Toteutus: käsikirjoitus, 
visualisointi, animointi,  

laitteisto, sisutus

Teos valmistuu

Olet tässä



Instructions for use

EDIT IN POWERPOINT®
Click on the button under the presentation preview 
that says "Download as PowerPoint template". You 
will get a .pptx file that you can edit in PowerPoint. 

Remember to download and install the fonts used in 
this presentation (you’ll find the links to the font files 
needed in the Presentation design slide)

More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the Credits slide or mention 
SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.

EDIT IN GOOGLE SLIDES
Click on the button under the 
presentation preview that says "Use 
as Google Slides Theme".

You will get a copy of this document 
on your Google Drive and will be 
able to edit, add or delete slides.

You have to be signed in to your 
Google account.

http://www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template
http://www.slidescarnival.com/copyright-and-legal-information


Hotspotit
Kun katsotaan markkeria 
kännykän läpi, ohjeanimaatio 
käynnistyy
Lisättyä todellisuutta



“
VIDEO



Moniammatillisuus
◍ Omanlaisensa visiot
◍ Erilaiset arvostukset
◍ Tietämys lisätystä 

todellisuudesta vähäistä
◍ Erilaiset aikataulut
◍ Realismi >< tylsyys

Haasteita työskentelyssä

Tekniikka
◍ Puhelinten ja tablettien 

käyttöjärjestelmät
◍ Ohjelmointiosaaminen
◍ Ohjelmoinnin ostamisosaaminen
◍ Laitehankinnat



Kysely lapsipotilaalle
◍ Vaikuttaako toivotulla tavalla?
◍ Ennen (lokakuu) ja jälkeen (helmikuu)
◍ 20 henkilöä
◍ Kysymykset aikuisen kanssa
◍ Piirros ”lapsi sairaalassa”

Elämyslääkkeen vaikutus



“
Uskon teoksen hyötyjen olevan suuret. Projektimme 
kohderyhmä on lapset sairaalaympäristössä. Lapset 
kokevat asiat voimakkaasti ja sairaala saattaa olla 

hyvinkin epämiellyttävä ympäristö. Lisätyn todellisuuden 
keinoin jännittäviä toimenpiteitä saadaan lievennettyä ja 

ympäröivä tila voi jopa unohtua.



“
Itse olen oppinut projektissa paljon AR-tekniikasta ja 

siitä, mikä ylipäätään on mahdollista. Aluksi 
monimutkaiselta kuulostava projekti muuntautui lopulta 

selkeäksi ja hyvinkin yksinkertaiseksi.



Kiitos!
Yhteys: milla.jarvipetaja@turkuamk.fi

mailto:milla.jarvipetaja@turkuamk.fi
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