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Tämän määrällisen tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ylemmän 

korkeakoulututkinnon vaikutusta röntgenhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneiden 

urakehitykseen sekä palkkaukseen. Vastauksia haettiin kolmeen 

tutkimuskysymykseen: 1. Millaisiin työtehtäviin röntgenhoitajat työllistyvät 

ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen?, 2. Onko ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittamisella ollut vaikutusta työtehtäviin? ja 3. Miten 

palkkaus on kehittynyt ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen? Kohderyhmänä 

olivat ne röntgenhoitajat, jotka olivat suorittaneet lisäksi ylemmän 

korkeakoulututkinnon. Aineistonkeruu suoritettiin sähköisellä 

kyselykaavakkeella. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Avoimet 

vastaukset analysoitiin teemoittelemalla. Ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneet olivat työllistyneet erilaisiin työtehtäviin. Osa vastaajista työskenteli 

edelleen kliinisessä potilastyössä röntgenhoitajana. Vastauksista oli 

todettavissa, että osa vastaajista suunnitteli vielä jatko-opintojen suorittamista. 

Palkkataso oli yleisesti noussut tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vastaajat 

kokivat, että maisteritutkinto oli arvostetumpi työelämässä. Osalle ylemmän 

AMK-tutkinnon (YAMK) suorittaneille ei tahtonut löytyä uusia työtehtäviä. 

Vastaajille oli muodostunut sellainen mielikuva, että organisaatioiden 

näkökulmasta YAMK-tutkinto ei ollut rinnasteinen maisteritutkintoon haettaessa 

johonkin toimeen tai tehtävään. 
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degree from University of applied sciences and had graduated also as Master’s 

degree from University or UAS. The data was collected with an electronic 
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were analyzed by sorting them under different themes as qualitative style.  

According to the results of this study was that respondents were employed and 

working in very variable jobs. Some of the respondents were still working in 
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that Master’s degree from University were more valuated in working life than 
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1 Johdanto 

Vuonna 2005 ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (ylempi AMK, YAMK) 

vakinaistettiin ammattikorkeakoulujen opetustarjontaan Bolognan prosessin 

myötä. Bolognan prosessin tarkoituksena on ollut korkeakoulututkintojen 

harmonisointi Euroopan alueella, jolla on taas pyritty parantamaan 

eurooppalaisten korkeakoulututkintojen kilpailukykyä suhteessa esimerkiksi 

Yhdysvaltoihin (Ojala 2017, 24). Ylempien korkeakoulututkintojen 

vakinaistamisella pyrittiin tarjoamaan ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneille maisteritasoinen jatkokoulutusväylä ja toisaalta järjestämään 

koulutusta, joka vastaisi työelämän osaamisvaatimuksia. (Arene ry. 2016, 6, 

14.) Lainsäädäntömme takaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon ja ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon rinnasteisuuden esimerkiksi haettaessa virkaan 

tai tehtävään, jossa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 

korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998).  

Suomen hallitusohjelmassa ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 

tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä väestöstä 25-34-vuotiaiden 

ikäluokasta puolet on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Vuonna 2007 

samassa ikäryhmässä tutkinnon suorittaneita oli 39% ja noin kymmenen vuotta 

myöhemmin vuonna 2018 tutkinnon suorittaneita 41%. Kasvu on ollut hidasta. 

Suomi sijoittuu OECD-maiden keskiarvossa hieman alapuolelle ja EU-maiden 

vertailussa keskiarvon tasolle. (Halonen ym. 2019, 7, 21.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää määrällisen tutkimuksen 

menetelmällä röntgenhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja 

sijoittumista työelämään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai 

maisteritutkinnon (myöh. ylempi korkeakoulututkinto) suorittamisen jälkeen sekä 

palkkatason kehittymistä. Lisäksi tutkimuksessa halutaan tutkia, onko ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittamisesta hyötyä työelämässä, mitkä ovat olleet 

motivaatiotekijät tutkinnon suorittamiselle sekä minkälaisia tutkintoja 

röntgenhoitajat ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Aihe on 

tärkeä ja ajankohtainen opinnäytetyöntekijän näkökulmasta, koska tämän 
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tyyppistä tutkimusta ei ole ollut löydettävissä röntgenhoitajien ammattiryhmästä 

Suomen kontekstissa. Tällä opinnäytetyöllä haetaan vastauksia kolmeen 

tutkimuskysymykseen: 1. Millaisiin työtehtäviin röntgenhoitajat työllistyvät 

ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen? 2. Onko ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittamisella ollut vaikutusta työtehtäviin? ja 3. Miten 

palkkaus on kehittynyt ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen? 

On tärkeää tuottaa tietoa valmistuneiden työllistymisestä, tutkintojen sisällön 

vastaavuudesta suhteessa työelämän vaatimuksiin sekä erilaisista urapoluista. 

Tieto palvelee niin opiskelijoita kuin korkeakoulujakin. (Ojala 2019, 203.) 

Tutkimuksesta saatavia tuloksia voivat hyödyntää ne röntgenhoitajat, jotka 

suunnittelevat tai harkitsevat jatko-opintoja ja mahdollisesti punnitsevat 

opiskelun kautta saavutettavia hyötyjä suhteessa työllistymiseen tai 

palkkaukseen. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa yleisesti röntgenhoitajien 

urakehityksestä ja jatkotutkinnon suorittaneiden määrästä.  

Tilastokeskuksen tilastopalvelu Vipunen.fi tarjoaa tilastotietoa ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden lukumäärästä ja sijoittumisesta 

työelämään. Nämä perustuvat uraseurantakyselyistä saatavaan tietoon. 

Ensimmäinen valtakunnallisesti kattava ammattikorkeakouluista valmistuneiden 

uraseuranta kysely toteutettiin vasta 2019. Tosin jo vuonna 2010 toteutettiin 

seitsemän ammattikorkeakoulun yhteinen kysely, mutta se ei ollut 

valtakunnallinen. Samantyyppistä uraseurantaa on toteutettu Suomen 

yliopistoissa jo huomattavasti aiemmin, vuodesta 2004 lähtien. Yliopistojen 

urakyselyistä ovat vastanneet ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto. 

(Ahonen & Rouhelo 2020.) Vaikka erilaisia uraseuranta-kyselyitä on toteutettu, 

ne eivät tarjoa tarkkaa tietoa juuri röntgenhoitajien ammattiryhmän tilanteesta ja 

siksi tällä tutkimuksella on oma paikkansa. 

Aiempia radiografian alaan liittyviä väitöskirjoja, joita on tuotettu 2000-luvulla, 

ovat esimerkiksi Waltan (2012) määrällinen tutkimus potilaiden hoidosta 

diagnostisessa radiografiassa röntgenhoitajien näkökulmasta sekä Sorppasen 

(2006) laadullisin tutkimusmenetelmin toteutettu väitöskirja radiografiatieteen 

käsitteiden ja röntgenhoitajan työn määrittelystä. Muista 
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ammattikorkeakoulutasoista koulutusta vaativista sosiaali- ja terveysalan 

ammattiryhmistä on tehty samantyyppistä tutkimusta kuin tässä 

opinnäytetyössä on tarkoitus kartoittaa. Esimerkiksi Kinos (2020) on 

väitöskirjassaan tutkinut muun muassa sosionomien ammattiryhmän 

sijoittumista työelämään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.  

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu ne röntgenhoitajat, jotka ovat 

suorittaneet vielä jatkotutkintoja ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen, 

esimerkiksi tohtorin tutkinnon. Kyselyyn vastaajilta ei ole myöskään kartoitettu 

suoritetun tutkinnon ja koulutuksen sisältöä tai kartoitettu sen tuotamaa 

sisällöllistä osaamista. 

Aiempia tutkimuksia ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista, niiden 

tuottamasta osaamisesta sekä kilpailukyvystä on Suomessa tehty laajasti. 

Tutkimuksissa on selvitetty ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tuottamaa 

osaamista, kilpailukykyä työmarkkinoilla suhteessa maisteritutkintoihin sekä 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työurien kehittymistä. 

Myös yksittäisistä ammattiryhmistä on tehty tutkimusta, kuten esimerkiksi 

sosionomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään 

sekä koulutuksen lisäämän osaamisen merkityksestä työelämässä. (Ojala, 

Isopahkala-Bouret & Haltia 2018, 291; Ojala 2019, 202; Kinos 2020, 165.) 

Maisteritutkinnon suorittaneita koskevissa tutkimuksissa, on muun muassa 

tarkasteltu maistereiden työllistyvyyttä. Niitä seikkoja, jotka vaikuttavat 

työllistymiseen sekä urapolkuja. (Rouhelo 2008, 12; Tuominen 2013, 14.)  

Opinnäytetyöraportti koostuu kolmesta osasta. Aluksi kuvaan röntgenhoitajan 

ammatin sisältöä ja Suomen koulutusjärjestelmää. Lisäksi käsittelen 

tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät jatkotutkintoihin hakeutumiseen 

urakehityksen sekä motivaation näkökulmasta, mutta käsittelen myös 

koulutusinflaation käsitettä. Perehdyn myös aiempiin urakehityksestä 

tuotettuihin tutkimuksiin. Toisessa osassa käsittelen kyselystä saatuja tuloksia 

ja lopuksi käyn läpi tulosten merkitystä johtopäätösten kautta. 
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2 Röntgenhoitajan koulutus ja ammatti 

Röntgenhoitaja (AMK)-tutkinto on sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon sisältö perustuu Valtioneuvoston 

asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) ja tutkinto koostuu perus- ja 

ammattiopinnoista (9+56 opintopistettä (op)), vapaasti valittavista opinnoista (5 

op), ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (75 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). 

Tutkinnon kokonaisuuslaajuus on 210 opintopistettä. Yleisesti 

ammattikorkeakoulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat: asiantuntijuus, 

johtamis- ja kehittämistaidot, työelämälähtöisyys-, yrittäjyys- ja 

kansainvälisyystaidot. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa korostuu keskeiset 

arvot, kuten ihmisarvo, terveys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, 

vapaus sekä oikeus kasvuun ja kehittymiseen. Sosiaali- ja terveysalalla 

vaaditaan oman erityisalan tuntemusta ja tietoperustan hallintaa, mutta myös 

kykyä kehittää itseään ammatillisesti ja ylläpitää ammattitaitoaan. Jatkuva 

oppiminen on keskeisessä roolissa. (OPM 2006, 11, 13, 15, 61.) 

Röntgenhoitaja toimii ammatissaan lääketieteellisen säteilynkäytön 

ammattilaisena ja asiantuntijana sekä optimoi työssään säteilyaltistuksen 

määrää. Ammatissa yhdistyvät kolme osa-aluetta: potilaan hoito ja palvelu, 

tekninen säteilyn käyttö sekä säteilysuojelu ja terveydenhuollon 

toimintaympäristön palvelu (Sorppanen 2006, 109). Röntgenhoitajalla on oikeus 

itsenäisesti suorittaa tutkimuksia ja antaa hoitoja, joissa potilaat altistuvat 

säteilylle (Säteilylaki 859/2018). Röntgenhoitajan tulee perustaa toimintansa 

tutkittuun tietoon sekä pyrkiä kehittämään toimintaansa näyttöön perustuen. 

(OPM 2006, 58-59.) Etenkin tekninen säteilynkäyttö yhdistettynä potilaan 

hoitoon luo röntgenhoitajan ammatin erityisyyden, joka erottaa sen muista 

terveydenhuollon ammattiryhmistä (Sorppanen 2006, 109).  

Röntgenhoitajan osaamisalueeseen kuuluvat kuvantamistutkimusten 

(röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, isotooppi- ja magneettitutkimukset) 

suorittaminen, niihin liittyviin toimenpiteisiin osallistuminen sekä sädehoidon 

toteuttaminen. Lisäksi työn yksi osa-alue on hallita varjo-, tehoste- ja 
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radiolääkeaineiden oikeanlainen ja turvallinen käyttö. Röntgenhoitaja voi 

työskennellä itsenäisesti, mutta etenkin sädehoidossa työskenneltäessä 

työskentely on moniammatillista ja röntgenhoitaja tuo tiimiin oman osaamisensa 

potilaan hoidossa. Röntgenhoitajan työn kulmakivistä tärkeässä roolissa on 

terveydenhuollon toimintaympäristön palvelu, koska sen tuottama tieto on osa 

potilaan hoidon suunnittelua sekä terveydentilan seurantaa (Sorppanen 2006, 

109). Erityispiirteenä röntgenhoitajan työssä ovat lyhyet potilaskontaktit, jotka 

vaativat erityisosaamista luottamussuhteen muodostamiseksi röntgenhoitajan ja 

potilaan välillä. Röntgenhoitaja voi työskennellä terveydenhuollossa sekä 

julkisella sektorilla (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) että 

yksityissektorilla, mutta myös laitevalmistajien palveluksessa, teollisuudessa, 

eläinten kuvantamisessa, sekä tutkimus- ja opetustyössä. (OPM 2006, 58-59.) 

Terveysalaan liittyvien ammattien harjoittamista valvotaan Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran toimesta, koska ammattiryhmien 

toimintaan liittyy muun muassa terveysalan erityisluonne sekä erityinen vastuu 

potilasturvallisuuden toteutumiseksi yhteiskunnassa. Valvira myös myöntää 

oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Röntgenhoitajan 

ammatista säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä pykälässä 5. 

(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; OPM 2006, 10.) 

Valvira ylläpitää Suomessa rekisteriä sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä. Vuoden 2021 lopussa ammattioikeudet olivat voimassa alle 

65-vuotiaista röntgenhoitajista 4519 henkilöllä ja 65 vuotta täyttäneillä ja sitä 

vanhemmilla oli ammattioikeudet 1876 henkilöllä. Osalla rekisterin henkilöistä 

saattaa olla useampia päällekäisiä ammattioikeuksia. (Avoindata.fi 2022.) 
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3 Ylemmät korkeakoulututkinnot 

Suomen korkeakoulujärjestelmä (Kuva 1) rakentuu yliopistoista sekä 

ammattikorkeakouluista. Voidaan puhua suomalaisesta duaalimallista, jossa on 

kaksi selkeää koulutusväylää. (Rantanen & Isopahkala-Bouret 2010, 9.) 

Yliopistojen opetustyössä korostuu tieteellinen tutkimus. Ammattikorkeakoulujen 

opetustarjonta taas pyrkii tarjoamaan sisältöä, joka on käytännönläheistä ja 

työelämää kehittävää ja palvelevaa. (OKM 2022.) 

Suomessa suoritettavien tutkintojen, oppimäärien ja laajojen 

osaamiskokonaisuuksien edellyttämät osaamisen tasot on määritelty 

kansallisessa viitekehyksessä (Finnish National Framework for Qualifications 

and Other Competence Modules, FiNQF), joka perustuu eurooppalaiseen 

tutkintojen viitekehykseen (European Qualifications Framework, EQF). 

Viitekehykset helpottavat erilaisten tutkintojen vertailtavuutta. Viitekehys 

sisältää kahdeksan tasoa. Ylempi AMK-tutkinto ja maisteritutkinto sijoittuvat 

tasolle 7. Saman tason koulutuksissa osaamisvaatimukset eivät kuitenkaan ole 

täysin samanlaisia vaan ne voivat sisältää erilaisia painotuksia. (Arene ry 2016, 

11-12; Opetushallitus 2022.) Bolognan prosessi mahdollistaa laajasti myös 

toisen vaiheen jatkotutkintojen suorittamisen Eurooppalaisella 

korkeakoulualueella. Tutkintojen harmonisointi ja yhtenäiset tutkintorakenteet 

mahdollistavat opiskelijoiden ja koulutetun terveydenhuollon ammattilaisten 

vapaan liikkuvuuden Euroopan alueella. (Massimi & ym. 2017, 54-55.) 

Lainsäädännössä ylemmän korkeakoulututkinnon ollessa vaatimuksena 

haettaessa esimerkiksi julkiseen virkaan, ylempi AMK-tutkinto ja ylempi 

korkeakoulututkinto ovat samanarvoisia tutkintoja ja tuottavat saman 

kelpoisuuden tehtävään (Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 

464/1998).  

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien korkeakoulututkintojen kirjo on laaja ja 

Suomen duaalimallin mukaisesti opetusta tarjotaan ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa. Koulutusohjelmien sisällöt ja tutkinnot vaihtelevat korkeakoulujen 

välillä, mutta selkeän eron tekee myös se, että yliopistossa terveystieteiden 
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opinnot positioituvat eri tiedekuntiin, mutta sosiaalityö kuuluu 

yhteiskuntatieteiden oppiaineisiin. Ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja 

terveysalan opinnot muodostavat yhden selkeämmän kokonaisuuden. 

(Rantanen, Jyrkkiö & Järveläinen 2010, 37-38.) 

 

Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmä. (OKM 2022. 

https://okm.fi/koulutusjarjestelma#korkea-aste) 

3.1 Maisteritutkinto 

Yliopistossa suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon yleisin nimitys on 

maisteri (voi olla myös lisensiaatti). Riippuen opiskellusta pääaineesta, 

opiskelija voi valmistua esimerkiksi terveystieteiden maisteriksi (TtM) tai 

hallintotieteiden maisteriksi (HM/HTM). Maisterintutkinto on laajuudeltaan 120 

opintopistettä, jonka suorittaminen kestää noin 2 vuotta. Tutkintoon kuuluu 
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myös pakollisena kandidaatin tutkinto, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. 

(Studentum.fi 2022.)  

Erilaisia maisteriopintoja tarjotaan laajasti ympäri Suomea ja tutkintonimikkeet 

vaihtelevat hieman yliopistosta riippuen. Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Vaasan 

yliopisto tarjoaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintoja, jotka antavat 

valmiuden toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kehitys- ja 

johtotehtävissä. Opinnoista valmistutaan terveystieteen-, hallintotieteen- tai 

yhteiskuntatieteiden maistereiksi. Myös Turun yliopistossa voi opiskella 

terveystieteiden maisteriksi, mutta hoitotieteen laitos painottaa 

opintotarjonnassaan hieman erilaista lähestymiskulmaa, jossa hoitotyön 

kehittäminen sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ovat keskiössä. 

(Turun yliopisto 2022; UEF 2022; Vaasan yliopisto 2022.) 

Vuonna 2020 Suomen yliopistoista (13 yliopistoa, joista 2 ruotsinkielisiä) 

valmistui ylempään korkeakoulututkintoon yhteensä 18 513 opiskelijaa. Miesten 

osuus valmistuneista oli hieman alle puolet (7530 kpl) ja naisten yli puolet (10 

983 kpl). (Vipunen 2022b.) 

3.2 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) 

Ylemmät ammattikorkeakoulu (AMK)-tutkinnot vakiintuivat 

ammattikorkeakoulujen opintotarjontaan Bolognan prosessin myötä vuonna 

2005. Bolognan prosessin tarkoituksena oli harmonisoida korkeakoulututkintoja 

Euroopan sisällä ja lisätä tutkintojen kilpailukykyä ja vetovoimaa suhteessa 

Yhdysvaltoihin ja Aasiaan (Ojala 2017, 24). Ylempien AMK-tutkintojen 

tarkoituksena oli tarjota ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille 

maisteritasoinen jatkokouluttautumismahdollisuus, joka korosti 

työelämälähtöisyyttä. YAMK-tutkinnon erityispiirteenä korostuu se, että se on 

selkeästi aikuisille suunnattu tutkinto. Tutkinto suoritetaan yleensä työn ohessa. 

Tutkintojen laajuus vaihtelee 60-90 opintopisteen välillä ja niiden kesto on 

päätoimisesti opiskeltuna noin 1-2 vuotta. Ylemmälle AMK-tutkinnolle on 

ammattkorkeakoululaissa asetettu myös kahden vuoden työkokemusvaade 
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kyseiseltä alalta ennen tutkinnon aloittamista (Ammattikorkeakoululaki 

932/2014). Tämä on myös yksi YAMK-tutkinnon erityispiirre. Työkokemuksen 

myötä opiskelijat ovat yleensä kytkeytyneet vahvasti työelämään, joka 

mahdollista myös monialaisen TKI-toiminnan. Tämän työelämän ja opiskelun 

yhteennivoutumisen nähdään tuottavan uniikkia osaamista, jota perinteiset 

koulutukset eivät tarjoa. Koulutuksessa ei pyritä vahvistamaan työelämässä jo 

olevia käytäntöjä vaan keskiössä on työelämän kehittäminen. YAMK-tutkinnon 

tunnusmerkkejä ovat: työelämälähtöisyys, monialaisuus sekä vuorovaikutteinen 

oppiminen ja osaamisen jakaminen. (Rantanen & Isopahkala-Bouret 2010, 9-

10; Arene ry 2016, 6, 9,11-12, 15-16.)  

Vaikka YAMK-tutkinnot ovat olleet ammattikorkeakoulujen opintotarjonnassa 

2000-luvun alkupuolelta asti, YAMK-tutkinnon tunnettuus koetaan vielä 

heikohkoksi. Yksi ongelma on ollut esimerkiksi erilaiset tutkintonimikkeet, jotka 

saatetaan sekoittaa alempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon nimikettä ohjaa usein pohjakoulutuksen mukainen 

AMK-tutkinnon nimike. Tähän on suunnitteilla ollut esimerkiksi yksi yhteinen 

tutkintonimike: maisteri (AMK). Myös tutkintojen status on jäänyt epäselväksi. 

(Rantanen, Jyrkkiö & Järveläinen 2010, 39; Arene ry 2016, 24.) 

Vuonna 2020 ylemmän AMK-tutkinnon suoritti 3870 opiskelijaa. Tilastossa ovat 

mukana tiedot 22 ammattikorkeakoulusta, joista kaksi ovat ruotsinkielisiä 

ammattikorkeakouluja. Eniten tutkinnon suorittaneita valmistui Helsingin 

Metropolia ammattikorkeakoulusta (486 valmistunutta) ja Haaga-helia 

ammattikorkeakoulusta (315 valmistunutta). Kolmanneksi eniten opiskelijoita 

valmistui Turun ammattikorkeakoulusta (309 kpl). Valmistuneiden suurempi 

määrä oli painottunut Etelä-Suomen ammattikorkeakouluihin. Valmistuneista 

vuonna 2020 miehiä oli 1152 opiskelijaa ja naisia oli 2715 opiskelijaa. (Vipunen, 

2022a.) Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijoiden ja tutkinnon 

suorittaneiden määrä on ollut kuitenkin jatkuvasti ollut kasvussa koko 2000-

luvun ajan (Halonen ym. 2019, 45). 
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3.2.1 Aiempia tutkimuksia ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä niiden 

tuottamasta osaamisesta ja urakehityksestä 

Rantanen, Isopahkala-Bouret, Raij & Järveläinen (2010, 267) ovat 

tutkimuksessaan vertailleet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä 

maisteritutkinnon tuottamaa osaamista. Lisäksi he ovat tarkastelleet tutkintojen 

osaamisprofiilien eroavaisuutta. Tutkimuksen analyysin pohjana on käytetty 

Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF), jonka perusteella tutkinnoille on 

määritelty tietyt oppimistulokset (tiedot, taidot ja pätevyys). Tutkimuksen 

tulokset eivät olleet yksiselitteisiä osaamisprofiilien osalta. Sekä ylemmästä 

ammttikorkeakoulututkinnosta että maisteritutkinnosta valmistuneilla oli 

puutteita, jotka työnantajien mukaan sijoittuivat samoille osa-alueille. Ylemmän 

AMK-tutkinnon tuottama osaaminen ei työnantajien mukaan ollut riittävää, mutta 

tähän saattaa vaikuttaa se, ettei YAMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista 

työelämässä osata vielä hyödyntää riittävästi. Toisaalta tutkimukseen 

vastanneet työnantajat olivat itse maisteritutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen 

mukaan ylemmällä AMK-tutkinnolla on oma paikkansa ja tarpeensa, mutta 

koulutuksen tasoa tulisi arvioida myös kriittisesti. (Rantanen ym. 2010, 267-269, 

276.) 

Myös samansuuntaisia havaintoja ovat tehneet hieman myöhemmin Ojala, 

Isopahkala-Bouret & Haltia (2018, 291) artikkelissaan tarkastellessaan ylempien 

ammattikorkeakoulututkintojen tuottamaa osaamista sekä kilpailukykyä 

työmarkkinoilla suhteessa maisteritutkintoihin. Myös tämän tutkimuksen 

mukaan ylempi AMK-tutkinto hävisi maisteritutkinnoille, koska vastaajien 

(YAMK-tutkinnon suorittaneita ja eri koulutusaloilta valmistuneita vuosina 2006-

2012) mukaan sen tunnettuus oli edelleen huono eikä sitä vielä arvosteta 

työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus ei vastaajien mukaan 

konkreettisesti hyödytä työelämässä, koska se ei välttämättä tarjoa parempaa 

työmarkkina-asemaa. Tässä tutkimuksessa tarkastelu pohjattiin koulutuksen 

tuoman inhimillisen pääoman näkökulmaan (human capital theory). (Ojala, 

Isopahkala-Bouret & Haltia 2018, 292, 295, 300.) 



17 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Lilli Lehtonen 

Edelleen 2020-luvulle tultaessa on havaittavissa se, että ylemmät AMK-

tutkinnot häviävät ainakin sosiaalialan kontekstissa edelleen yliopistoissa 

suoritettaville maisteritutkinnoille. Kinos (2020, 165) on väitöskirjassaan tutkinut 

erityisesti sosionomi (YAMK)- tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään 

sekä koulutuksen lisäämän osaamisen merkitystä työelämässä. Tulosten 

mukaan sosionomi (ylempi AMK)-tutkinto toimi selkeimmin reittinä 

esimiestehtäviin, mutta ei niinkään kehittämistehtäviin. Tutkimuksessa oli myös 

havaittu, että jatkotutkintoa ei välttämättä suoriteta parempien työtehtävien 

toivossa vaan motiivi saattaa olla pikemminkin kehittymisorientaatiossa, jossa 

fokus on osaamisen syventämisessä sekä uuden oppimisessa. Tutkinto ei 

etenkään julkisella sektorilla ollut kilpailukykyinen suhteessa yliopistoissa 

koulutetuille sosiaalityöntekijöille ja se oli myös edelleen huonosti tunnettu. 

Myös tässä tutkimuksessa nähtiin, että koulutus lisäsi tutkinnon suorittaneiden 

inhimillistä pääomaa ja sitä pidettiin kannattavana investointina, mutta 

kilpailukyky suhteessa muihin ylempiin AMK-tutkintoihin oli huonompi. (Kinos 

2020, 167-170, 173-174.) 

Aiemmissa tutkimuksissa oli selkeästi viitteitä siitä, että ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto on edelleen huonosti tunnettu ja häviää 

yliopistotutkinnoille. Ojala (2019, 202, 206) on artikkelissaan todennut, jossa 

hän on analysoinut ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden (tekniikan, 

liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla) työuran kehittymistä, että 

tutkimuksen tulosten mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet olivat 

suhteellisen tyytyväisiä urakehitykseensä. Tähän vaikuttivat kuitenkin 

palkkatason paraneminen sekä kokemukset siitä, miten hyvin omalle uralle 

asetetut tavoitteet olivat toteutuneet. (Ojala 2019, 202-203.) 

Edellä mainituista tutkimuksista poiketen hieman erilaista näkökulmaa edustaa 

Tuomisen (2013, 14) väitöskirjatutkimus, jossa tutkimuksen kohteena on ollut 

erityisesti maistereiden työllistyvyys sekä se, mitkä asiat tutkinnon lisäksi 

vaikuttavat työllistymiseen. Tutkimuksen lähestymiskulmana on käytetty 

Harveyn taikatemppumallia (Magic bullet), jossa kyseenalaistetaan pelkkä 

tutkinnon merkitys ja etuoikeus työnhaussa. Mallin mukaan mikään tutkinto ei 
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itsessään tarjoa suoraa ja varmaa työpaikkaa. Yksilön taustalla, taidoilla ja 

ominaisuuksilla on myös merkitystä työnhaussa. (Tuominen 2013, 14.)  

Maistereiden työllistyvyydessä havaittiin eroja niin tutkinnon suorittaneiden 

opintojen keston välillä kuin erilaisten maisteritutkintojen välillä. Nopeassa 

tahdissa opiskelleet ja johonkin tiettyyn tehtävään valmistuneet maisterit ovat 

selkeästi paremmassa asemassa työllistyttäessä kuin hitaasti opiskelleet ja nk. 

generalistimaisterit, joilla ei ole pätevyyttä spesifiin ammattiin. (Tuominen 2013, 

17, 41.)  

Rouhelo (2008, 207) on väitöskirjatutkimuksessaan vertaillut eri ajanjaksoina 

generalistimaistereiden (humanistisen, yhteiskuntatieteen ja ja kasvatustieteen  

alan maisterit) työllistymistä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. 

Tutkimuksen perusteella oli havaittavissa, että 1980-luvulla ja 1990-luvulla 

valmistuneiden työllistyvyydessä oli eroja. 1990-luvulla valmistuneilla oli 

enemmän vaikeuksia työllistyä ja tilanteeseen vaikutti muun muassa taantuma 

sekä korkeakoulutettujen määrän kasvu, joka oli seurausta yhteiskunnan 

koulutuspoliittisista tavoitteista. Maisterit, jotka olivat valmistuneet 1995, 

työskentelivät myös koulutustasoaan alemmissa tehtävissä ja kohtasivat jopa 

työttömyyttä. (Rouhelo 2008, 207-209, 213.) 

Kahdessa edellä mainitussa maistereiden työllistymistä käsittelevässä 

tutkimuksessa oli havaittavissa, että generalistimaistereilla on myös ollut 

haasteita työllistyvyydessä, eikä pelkkä ylempi korkeakoulututkinto ole ollut tae 

varmalle työpaikalle. 
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4 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

4.1 Ura 

Ura on monitahoinen termi, jota on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Ura 

voidaan nähdä puhtaasti etenemisenä työelämässä, mutta tämä näkökulma 

sulkee pois ne työtehtävät ja ammatit, jotka eivät sisällä mahdollisia optioita 

kehittyä. Laajemmin tarkasteltuna ura muodostuu ketjuttuneista työtehtävistä, 

joita yksilö urallaan suorittaa. Ura-käsite ei välttämättä sisällä vain erilaisia 

työtehtäviä tai työskentelyä eri organisaatioissa vaan myös työttömyys ja 

opiskelujaksot ovat osa uran vaiheita (Ojala 2019, 204). Ruohotien (1998, 93) 

mukaan ura on ammatillisen kasvun prosessi, jossa yksilön tiedot ja taidot 

kehittyvät. Tässä ajattelussa hierarkkisuuteen ja siihen perustuva eteneminen 

organisaatiossa on hylätty. Erilaisia urakäsityksiä voidaan määritellä 

pluralistisen urakäsityksen mallin avulla, joka sisältää neljä erilaista 

urakäsitystä. Näitä ovat: lineaarinen urakäsitys, asiantuntijaura, spiraalinen 

urakehitys ja transitionaalinen ura. (Ruohotie 1998, 93, 101-102.) 

Lineaarista urakehitystä voidaan pitää perinteisenä kehityksenä, jossa 

eteneminen tapahtuu esimerkiksi organisaatiossa ylennyksien kautta. 

Asiantuntijauralle tyypillistä on keskittyminen johonkin tiettyyn professioon tai 

osaamisalueeseen, jossa kehittyminen tapahtuu osaamisen kehittämisen ja 

vaativampien työtehtävien suorittamisen kautta. Spiraalisessa urakehityksessä 

suuretkin työtehtävien ja ammatinvaihdokset voivat olla mahdollisia. 

Kehittyminen tapahtuu sykleittäin ja muutosta haetaan yleensä silloin, kun yksilö 

on saavuttanut riittävän asiantuntijuuden ja osaamisen urallaan. 

Transitionaalisessa urakäsityksessä yksilö vaihtelee ammattiaan ja 

työtehtäviään varsin radikaalisti. Fokuksena on säilyttää mielenkiinto ja 

vaihtelevuus työssä. Urakehitys voi olla toissijainen asia. Erään näkökulman 

mukaan voidaan puhua monimuotoisesta urasta, joka on lineaarisen uran 

vastakohta. Monimuotoisessa urakehityksessä oppiminen on jatkuvaa 

ammatissa kehittymistä ja osaamisen laajentamista myös vuorovaikutuksessa 
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muiden yksilöiden kanssa. Monimuotoista uraa kuvaa myös epävarmuus sekä 

ennakoimattomuus, joka luo paineita työntekijälle, koska työmarkkinoilla 

pärjääminen vaatii jatkuvaa kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista (Ojala, 

Isopahkala-Bouret & Varhelahti 2021, 68). Yksilöiden erilaiset urakehitykset 

nähdään kilpailuetuna organisaatioissa, koska se takaa laajan ja monipuolisen 

osaamisen. (Ruohotie 1998, 101-103.)  

Ura-käsitteen muokkautumiseen on vaikuttanut työelämän muutos. 

Työnteontavat ovat muuttuneet ja tiimi- ja projektiluonteinen työskentely ovat 

arkipäivää työelämässä. Myös organisaatiot ovat monimuotoisempia. Toisaalta 

työntekijät eivät ole enää yhtä vahvasti sitoutuneet organisaatioihin tai yhteen 

työnantajaan. Olennaista on se, että työntekijät eivät ole enää riippuvaisia 

työnantajasta urakehityksen näkökulmasta, vaan yksilöt ovat vastuussa oman 

uransa kehityksestä sekä menestyksestä urallaan. (Ojala 2019, 204.) Jatko-

tutkintojen suorittaminen voi tarjota mahdollisuuden vaihtaa työpaikkaa, -

tehtäviä tai saada lisää vastuuta. Korkeamman tutkinnon suorittamisella 

voidaan ehkäistä myös työttömyyden uhkaa. (Ojala, Isopahkala-Bouret & 

Varhelahti 2021, 68.) 

4.2 Motivaatio 

Motivaatio on tila, jossa yksilö virittyy ja muuttaa tietoisesti käyttäytymistään 

siten, että hän alkaa työskennellä jonkin tavoitteen eteen. Motivaatio myös 

suuntaa yksilön toimintaa. Motivaation lähteenä voivat toimia hyvin erilaiset 

asiat. Näitä kutsutaan motiiveksi, joita voivat olla halut, tarpeet tai palkkiot. 

Esimerkiksi parempi palkka voi motivoida, mutta sen taustalla saattavat olla 

useat syyt, kuten ihmisen omat arvot tai elämäntilanne. Tarpeet siis toimivat 

usein motivaationa. Pelkästään hyvällä motivaatiolla ei saavuteta hyvää 

lopputulosta vaan tähän vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset edellytykset. 

Yleensä yksilö motivoituu asioista, jotka ovat hänelle mahdollisia tai 

saavutettavissa. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. 

Näiden esiintymiseen vaikuttavat eri tilanteiden sen hetkiset motiivit. Sisäistä ja 

ulkoista motivaatiota ei pidä selkeästi erottaa toisistaan eivätkä ne ole toisiaan 
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poissulkevia, vaan niiden painotukset elämässä vaihtelevat eli ne ovat 

tilannesidonnaisia. (Ruohotie 1998, 36, 38, 41; Viitala & Jylhä 2021, 230-232.) 

4.2.1 Uramotivaatio 

Uramotivaatiolla tarkoitetaan yksilön uravalintoja, yksilöllisiä ominaisuuksia sekä 

kykyä ponnistella uran eteen haastavissakin tilasteissa. Uramotivaatio koostuu 

kolmesta osa-alueesta: urakäsitys, -identiteetti ja -sitkeys. Uraidentiteetti 

määrittelee uran merkityksen yksilölle, joka konkretisoituu yksilön tahtotilassa 

kehittää uraansa ja sitoutumisessa työntekoon. Urakäsityksessä kiteytyy yksilön 

omat käsitykset itsestään sekä laaditut tavoitteet urakehitykselle. Urasitkeys 

taas kertoo yksilön resilienssikyvystä epävarmoissa tilanteissa. Urasitkeydessä 

yksilöt ovat valmiita myös ottamaan riskejä saavuttaakseen asetetut 

uratavoitteet. (Ruohotie 1998, 98.) 

Uramotivaatio ja sen osatekijät (urakäsitys, -identiteetti ja -sitkeys) määrittävät 

sen, miten yksilö hakeutuu täydennyskoulutukseen, millaiset yksilön 

kehittymistavoitteet ovat ja kuinka tärkeäksi yksilö lopulta määrittelee 

tavoitteiden saavuttamisen. (Ruohotie 1998, 98-99.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on tehty erilaisia jatko-opintojen jälkeiseen 

urakehitykseen ja erityisesti aikuisopiskelijoiden urakehitykseen liittyviä 

jaotteluita. Nämä perustuvat suomalaisiin tutkimuksiin. Ahola & Galli (2012, 537, 

542) ovat määritelleet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 

urakehityksen kulun, motiiveihin perustuen, kuuteen erilaiseen tyyppiin. Näitä 

ovat: päämäärätietoinen uralla etenijä ja urakehityshakuinen taistelija, 

kehittymishaluinen uralla etenijä ja kehittymishaluinen sopeutuja sekä uraansa 

tyytyväinen ajautuja ja tyytymätön ajautuja. Määrittely nojautuu osittain Cyril 

Houlen klassiseen orientaatioluokitteluun, joka koskee erityisesti 

aikuisopiskelijoita. (Galli & Ahola 2010 65, 68; Ahola & Galli 2012, 537, 542.)  

Ojala, Isopahkala-Bouret & Varhelahti (2021, 69, 71-72) ovat taas jaotelleet 

urakehityskaaria/-kulkuja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Näitä 

urakehityksiä ovat: nouseva ura, uudistuva ura, yrittäjyyteen perustuva ura, 
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jatkuva ura sekä epästabiili ura. Tässä jaottelussa on otettu huomioon muun 

muassa urakehityksen suunta (horisontaalinen/vertikaalinen), työsuhteiden 

kesto (määräaikainen/vakinainen) sekä työpaikan vaihtaminen sekä 

samanaikaisten työpaikkojen lukumäärä. Tutkimuksessa oli myös havaittu, että 

aikuisten suorittamilla tutkinnoilla on vaikutusta urakehitykseen lisääntyneen 

osaamisen, yrittäjyystaitojen, mutta myös pätevyyden saavuttamisen kautta. 

Suurin osa vastaajista edusti urakehityksessään jaotteluun perustuvaa jatkuvaa 

urakehitystä. (Ojala, Isopahkala-Bouret & Varhelahti 2021, 71-72, 76.) 

4.2.2 Sisäinen motivaatio ja ulkoinen motivaatio 

Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin itsemääräämisteoria (self-determination 

theory) perustuu oletukseen, että ihminen on itseohjautuva, tavoitteita asettava, 

aktiivinen ja motivoituva toimija. Ihmisen kehitys ja kasvu tapahtuu 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa, joihin kuuluu muun muassa 

perhe, työyhteisö ja ystävät. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, miten yksilö 

motivoituu. Erilaiset yksilöt motivoituvat erilaisista asioista ja siksi motiivit voivat 

poiketa toisistaan erilaisilla ihmisillä. Itsemääräämisteoriassa tehdään jako 

sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Teoriaa on sovellettu koulutuksen ja 

työelämän tutkimuskentällä. (Vasalampi 2017.)  

Sisäisen motivaation tärkein tunnusmerkki on se, ettei sitä ohjaa ulkoinen 

palkinto. Sisäinen motivaatio kumpuaa henkilön omista saavutuksista, joihin 

hän itse on tyytyväinen. Sisäinen motivaatio liittyy esimerkiksi itse työn sisältöön 

ja se näkyy yksilön päämäärätietoisuutena, innostuksena sekä haluna 

ponnistella tavoitteen eteen. Sisäinen motivaatio liittyy vahvasti itsensä 

kehittämiseen sekä toteuttamiseen ja sillä on myös positiivinen vaikutus 

oppimiseen. (Vasalampi 2017; Viitala & Jylhä 2021, 232.) 

Ulkoinen motivaatio liittyy usein konkreettisiin asioihin, kuten palkkaan tai 

muihin taloudellisiin palkkioihin. Toisaalta myös arvostus nähdään ulkoisen 

motivaation lähteenä. Jos palkkiot nähdään riittävän houkuttelevina, itse työn ei 

tarvitse olla motivoivaa tai mielenkiintoista. Ulkoisilla palkkioilla on usein 
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heikentävä vaikutus sisäiseen motivaatioon. (Vasalampi 2017; Viitala & Jylhä 

2021, 233.) 

4.3 Palkkatason kehittyminen jatko-opintojen jälkeen 

Tilastokeskuksen tekemän palkkarakennetilaston mukaan palkansaajien 

mediaaniansio oli vuonna 2020 Suomessa 3217 euroa kuukaudessa. 

Selvityksessä palkoissa oli huomioitu kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta ei 

kertaluonteisia tulospalkkioita ja lomarahoja. Selvityksessä ilmoitetut palkat 

olivat bruttomääräisiä. (SVT 2020, 1.) 

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna korkeammalla koulutustasolla oli 

vaikutusta palkan suuruuteen. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla 

tarkasteltuna kuukausittaiset tulot olivat keskiarvolla määritettynä 4709 euroa ja 

mediaanipalkka oli 4275 euroa. Sukupuolten välillä esiintyy myös jonkin verran 

eroja. Miesten palkan suuruus oli ylemmällä korkeakouluasteella keskiarvolla 

laskettuna 5225 euroa ja mediaanina 4785 euroa ja naisten palkka oli 

keskiarvolla määritettynä 4337 euroa ja mediaanitulon suuruus oli 3997 euroa. 

Miesten korkeampaa palkkatasoa selittävät miesvaltaiset alat, joissa palkkataso 

on yleisesti parempi. Saman tutkinnon suorittaneiden välillä sukupuolien väliset 

erot olivat pienempiä. (SVT 2020, 1-3 6.) 

Ojala (2019, 208) on tutkimuksessaan kartoittanut ylemmän AMK-tutkinnon 

suorittaneiden palkkatasoa. Tietoa oli kerätty yli tuhannelta vastaajalta. Suurin 

osa vastaajista sijoittui palkkaluokkaan, jossa ansiot olivat 3000-3499€/kk. 

Kolmas osa vastaajista sijoittui luokkaan, joka ansaitsi 4000 euroa tai 

enemmän. Hieman alle kaksi prosenttia vastaajista ansaitsi alle 2000 euroa. 

(Ojala 2019, 205, 208.) Nämä tulokset ovat linjassa tilastokeskuksen 

palkkarakennetilaston mukaan, jossa mediaaniansio oli yleisesti palkansaajilla 

samaa luokkaa, mutta ylemmän korkeakouluasteen palkansaajiin verrattuna 

ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla tulotaso oli heikompi.  

Sukupuolten välillä ja koulutusalojen välillä oli selkeitä eroja palkkauksessa. 

Miehet olivat selkeästi edustettuna korkeimmassa palkkaluokassa. Lähes 30 
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prosentilla miehistä palkan suuruus kuukaudessa oli 5000 euroa tai enemmän. 

Naisia tässä palkkaluokassa oli vain 4 prosenttia. Suurin osa naisista sijoittui 

palkkaluokkaan, jonka ansiot olivat 3000-3499 euroa.  

Tekniikan alan tutkinnon suorittaneista 27 prosenttia ansaitsi 5000 euroa 

kuukaudessa, kun sosiaali- ja terveysalalta valmistuneista vain 2 prosenttia 

vastaajista sijoittui tähän luokkaan. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon 

suorittaneista 32 prosenttia ansaitsi kuukaudessa 2500-2999 euroa. Aiempien 

tutkimusten perusteella miehet etenevät useammin parempiin tehtäviin 

työelämässä ja korkeakoulutuksella on ollut erityisesti merkitystä miesten 

parempaan asemaan työelämässä. Korkeampi koulutus realisoituu myös 

parempina palkkatuloina. Sukupuolien välisiä eroja uralla etenemiseen 

selitetään muun muassa miesten haluna edetä uralla, kun naiset taas valitsevat 

uran, jossa prioriteettina ei välttämättä ole korkeampi status. Erityisesti 

naisvaltaisilla aloilla on havaittu, että tutkinnon arvo kokee inflaation suhteessa 

miesvaltaisiin aloihin. (Ojala 2019, 208-209, 212-213.) 

Erityisesti sosiaali- ja terveysalan palkkausta tarkasteltaessa Kinoksen (2020, 

125) mukaan sosionomien (YAMK) kuukausipalkan suuruus vaihteli 1380 

eurosta 4700 euroon. Palkan suuruuden mediaani oli 2850 euroa ja keskiarvo 

2920 euroa. Palkan suuruudessa ei tarkasteltu sukupuolten välisiä eroja, mutta 

vertailua eri sektoreille työllistymisestä oli tehty. Julkisella sektorilla työtehtävät 

olivat usein perustyötä eikä esimerkiksi esimiestyötä, mikä selitti matalamman 

tulotason. Kuukausipalkan keskiarvo oli 2653 euroa. Yksityisellä sektorilla 

kuukausipalkka oli korkeampi, keskimäärin 3218 euroa. Ylemmän tutkinnon 

suorittamisen jälkeen vastaajista 27 prosentilla palkka oli noussut. (Kinos 2020, 

125.) On siis havaittavissa, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneilla palkkakehitys oli positiivinen, jos he olivat työllistyneet uuteen 

työtehtävään. Valitettavasti sosiaali- ja terveysalalle työllistyneiden palkkaus oli 

huonompi kuin muille aloille työllistyttäessä. 

Erilaisen näkökulman asiaan tuovat Ojala, Isopahkala-Bouret & Varhelahti 

(2021, 68), joiden mukaan aikuisopiskelijoiden palkkataso on yleensä jo 

korkeampi verrattuna nuorempina tutkinnon suorittaneisiin. Aikuisopiskelijat 
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näkevät korkeamman koulutustason kuitenkin edellytyksenä työllistymisen 

parantamiseen. (Ojala, Isopahkala-Bouret & Varhelahti 2021, 68.) 

Maisterien vuonna 2021 valmistuneessa uraseurantakyselyssä on kartoitettu 

vuosina 2013-2015 valmistuneiden maistereiden bruttotuloja. Eroja oli 

havaittavissa sukupuolten välillä, mutta myös yliopistojen ja erilaisten tutkintojen 

arvostuksesta sekä työmarkkinoiden alueellisesta keskittymisestä. Lääketieteen 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ansaitsivat parhaiten ja heikoimmin 

ansaitsivat kasvatusalojen maisterit, joiden mediaanipalkka vaihteli 3000-3200 

euron välillä. Humanististen alojen maisterit ansaitsivat myös suhteellisen 

heikosti ja mediaanipalkka asettui noin 3000 euroon. Sukupuolten välillä oli 

jonkin verran havaittavissa eroavaisuuksia. (Tynjälä & ym. 2021, 58, 61.) 

Aiempien tutkimusten valossa on myös kansainvälisesti havaittavissa se, miten 

työllistyminen tietyille aloille, esimerkiksi tekniikan aloille takaa paremman 

palkkatason kuin työskentely sosiaalialoilla. Myös työskentely erilaisilla 

työelämän sektoreilla, esimerkiksi julkisella sektorilla tai yritysmaailmassa, 

vaikuttaa palkkatason kehitykseen. Itse jatkotutkinnolla ei ole juurikaan 

merkitystä työllistymisessä, suhteessa alemman tutkintotason suorittaneisiin, 

työnantajan näkökulmasta eivätkä työnantajat välttämättä arvosta jatkotutkintoa 

vaan ennemminkin työkokemusta. (Lee, Kim & Jung 2020, 637, 660.) 

4.4 Koulutusekspansio ja –inflaatio 

Korkeasti koulutettujen määrä on jatkuvasti kasvussa (Ojala 2019, 202). 

Koulutusekspansiolla tarkoitetaan koulutuksen laajenemista sekä koulutustason 

nousua, joka on ollu voimakasta Suomessa viime vuosikymmeninä. Tähän 

liittyy väestön koulutustason nosto koulutuspoliittisena tavoitteena. (Ojala 2017, 

41.) Tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2030 mennessä 25-34-vuotiaista 50 

prosenttia on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Tämä pohjautuu 

korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon. (Halonen ym. 2019, 21.) 

Koulutusekspansioon liittyy sukupolvittain tapahtuva paremman koulutustason 

sekä yhteiskunnallisen aseman tavoittelu. Korkeammalla koulutustasolla yksilö 
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voi turvata itselleen varmemman työpaikan, hyvän tulotason sekä 

haasteellisemmat työtehtävät. Vaikka koulutukset tuottavat konkreettisia 

todistuksia, niin ne myös aina lisäävät yksilön osaamista. Koulutusekspansioon 

liittyy koulutusinflaatio-ilmiö, joka taas ilmenee siinä, että joihinkin työtehtäviin 

pääsee ajan myötä matalammalla koulutuksella ja joihinkin tehtäviin vaaditaan 

taas entistä korkeampi koulutus. Väestön jatkuva koulutustason nousu johtaa 

tutkintojen arvon laskuun, joka taas ajaa yhä useamman suorittamaan 

korkeampia tutkintoja. Koulutusinflaatio ei kuitenkaan tarkoita koulutuksen 

arvon vähenemistä. (Ojala 2017, 41-42.)  

Vaatimukset ovat työmarkkinoilla kasvaneet ja yhä korkeampaa koulutustasoa 

vaaditaan jatkuvasti. Suoritettu tutkinto ei kuitenkaan välttämättä johda 

parempaan työnkuvaan ja tällöin saatetaan ajautua suorittamaan useita 

tutkintoja. Tämä saattaa aiheuttaa todellisuudessa sellaisen tilanteen, jossa 

työntekijä on jo ylikoulutettu omaan työtehtäväänsä. (Kinos 2020, 172.) 

Koulutuskredentialismi tarkoittaa sitä, miten tietyntyyppiset korkeakoulututkinnot 

avaavat ovia arvostettuihin työtehtäviin ja asemiin. Tässä lähestymistavassa 

itse tutkinto on jo arvo itsessään. Arvostetut tutkinnot heijastuvat työnantajien 

tapaan karsia työnhakijoita sekä ennakkokäsitykseen siitä, että tietyn tutkinnon 

suorittaneet ovat muita luotettavampia. (Ojala, Isopahkala-Bouret & Haltia 2018, 

293.) 
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5  Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisiin työtehtäviin 

röntgenhoitajat ovat työllistyneet ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi AMK-

tutkinto tai maisteritutkinto) suorittamisen jälkeen ja ovatko röntgenhoitajat 

työllistyneet muihin työtehtäviin kuin ennen jatko-opintojen suorittamista.  

Tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, kuinka moni röntgenhoitaja on suorittanut 

jatko-opintoja ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen ja, minkälaisiin työtehtäviin 

he ovat sijoittuneet tutkinnon suorittamisen jälkeen ja mikä merkitys 

lisäkouluttautumisella on ollut palkkakehitykseen. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisiin työtehtäviin röntgenhoitajat työllistyvät ylemmän 

korkeakoulututkinnon jälkeen?  

2. Onko ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisella ollut 

vaikutusta työtehtäviin? 

3. Miten palkkaus on kehittynyt ylemmän korkeakoulututkinnon 

jälkeen? 

5.1 Aineistonkeruumenetelmä 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan kutsua tilastolliseksi 

tutkimukseksi, jossa saatavia tuloksia kuvataan numeerisesti ja esitetään 

visuaalisesti esimerkiksi taulukoiden ja kuvioiden avulla. Näin myös pyritään 

selittämään tutkittavaa asiaa tai ilmiötä. (Heikkilä 2014, 15.) Määrällisessä 

tutkimuksessa yleisin aineistonkeruumenetelmä on kyselylomake (Valli 2018b).  

Tässä tutkimuksessa sähköinen kyselylomake valikoitui 

aineistonkeruumenetelmäksi, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman suuri joukko 

vastaajia. Tutkimus oli luonteeltaan kartoittava, jolloin laadullisen tutkimuksen 

keinoin ei olisi pystytty tavoittamaan yhtä suurta joukkoa.  
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Sähköiseen muotoon tehtyjä kyselylomakkeita ja verkossa kerättyä kyselyä 

voidaan kutsua verkkokyselytutkimukseksi. Kyselytutkimuksen etuna pidetään 

sitä, että aineistonkeruu voidaan suorittaa suurellekin joukolle tutkittavia ja 

voidaan kysyä monia asioita. Aineistonkeruu on yleensä tehokasta, nopeaa ja 

edullista. Verkkokyselyn etuna on erityisesti se, että se voi tuottaa enemmän 

vastauksia kuin perinteinen postikysely (Kuula 2006, 174). Kyselylomakkeen 

käyttöön liittyy myös joitakin ongelmia. Näitä ovat muun muassa se, kuinka 

huolellisesti tai rehellisesti vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin tai kuinka 

hyvin vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset. Kyselytutkimuksissa ongelmana 

voi olla myös vastauskato (nonreponse) eli vastaajat vastaavat kysymyksiin 

puutteellisesti tai ei lainkaan. Tämä taas saattaa vaikuttaa tutkimuksesta 

saataviin tutkimustuloksiin. Jos kohdejoukko on iso, ongelmaksi voi muodostua 

kato. Vastausprosentti voi myös jäädä alhaiseksi, jos tutkittavat eivät pidä 

aihetta tärkeänä. (Miettinen & Vehkalahti 2013, 84-85, 91,93; Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2018, 195-196.) 

Tutkija oli itse laatinut kyselylomakkeen tutustumalla aiempaan tutkimustietoon. 

Kyselylomake on määrällisen tutkimuksen yleisin aineistonkeruumenetelmä. 

Valmiin ja testatun kyselylomakkeen käyttö helpottaa aineistonkeruuta, mutta 

sellaista ei aina ole saatavilla, joten silloin tutkija rakentaa itse lomakkeen. 

Kyselylomakkeen laatijan harjaantuneisuus kyselylomakkeen laadintaan 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, koska vastausvaihtoehtojen suunnittelu on 

keskeistä, jotta vastaajat löytävät aina vastatessaan sopivan 

vastausvaihtoehdon. Aineistonkeruun luonne kyselytutkimuksissa on sellainen, 

ettei tutkija voi kysyä täydentäviä kysymyksiä vastaajilta, joten kyselylomakkeen 

tulee olla sellainen, ettei kysymykset aiheuta tulkinnanvaraisuutta. Ongelmat 

vastauksissa havaitaan yleensä vastauksia käsiteltäessä. Ne tulee kuitenkin 

raportoida. Esitestauksen avulla kyselyn vastausvaihtoehtojen toimivuutta 

voidaan testata etukäteen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2018, 195; Valli 

2018b.)  

Tässä tutkimuksessa kyselylomake esitestattiin ennen varsinaista 

aineistonkeruuta, jotta voitiin varmistua kyselylomakkeen toimivuudesta ja 
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selkeydestä. Esitestaus suoritettiin lähettämällä kyselylomakkeen vastauslinkki 

sähköpostitse kuudelle röntgenhoitajalle, jotka olivat suorittaneet ylemmän 

korkeakoulututkinnon. Esitestaajat saivat samassa sähköpostissa muutamia 

kysymyksiä, joissa kysyttiin muun muassa kyselylomakkeen toimivuutta sekä 

kysymysten ymmärrettävyyttä. Esitestaukseen vastasi viisi röntgenhoitajaa. 

Esitestauksen jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin vielä pientä hienosäätöä. 

Kyselylomake sisälsi yhteensä 19 kysymystä, joista suurin osa oli strukturoituja, 

valmiita kysymyksiä ja Likert asteikollisia (1-5) väittämiä. Likert asteikollisilla 

kysymyksillä mitataan asenteita tai mielipiteitä (Valli 2018a). Vallin (2018a) 

mukaan avoimet kysymykset voivat kertoa uutta tietoa tutkijalle tai ne kertovat 

tarkemmin vastaajien mielipiteistä. Joskus vastaukset voivat olla epämääräisiä 

tai vastaajat eivät ole vastanneet lainkaan, jolloin niistä ei ole hyötyä. Avointen 

kysymysten analysointi vie yleensä enemmän aikaa kuin valmiiksi laadittujen 

kysymysten analysointi. (Valli 2018a.) 

Kysymykset 1-15 koskivat vastaajien taustatietoja ja koulutustietoja sekä 

työkokemusta, työtehtäviä ja sijoittumista työelämään. Kysymyksen 16 

väittämät käsittelivät ylemmän korkeakoulututkinnon vaikutusta työllistymiseen 

ja työtehtäviin. Kysymykset 17 ja 18 koskivat palkkausta. Kyselyn lopussa oli 

yksi avoin kysymys, jossa kysyttiin vastaajien ajatuksia tulevaisuuden 

urakehityksestä. Lisäksi vastaajille annettiin vielä mahdollisuus täydentää 

valmiiksi struktutoitujen kysymysten valintavaihtoehtoja sekä kertoa 

mielipiteensä tutkimuksen aiheesta.  
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6 Tutkimuksen toteuttaminen 

6.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneet 

henkilöt, jotka ovat jatkaneet opintojaan ja suorittaneet ylemmän 

korkeakoulututkinnon eli ylemmän AMK-tutkinnon tai maisteritutkinnon. 

Kehikkoperusjoukko sisältää jonkun rekisterin kaikki kiinnostuksen kohteena 

olevat jäsenet, joista otos poimitaan (Miettinen & Vehkalahti 2013, 85). Otos on 

edustava joukko perusjoukosta, jonka perusteella voidaan tehdä yleistyksiä 

perusjoukosta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2018, 180). Kehikkoperusjoukon 

kokoa on tässä tutkimuksessa vaikea määritellä, koska ei ole täysin varmaa 

tietoa siitä, kuinka moni röntgenhoitaja on suorittanut jatko-tutkintona ylemmän 

korkeakoulututkinnon. Tämän tyyppistä tilastointia ei ole saatavissa. Myöskään 

ei ole tietoa siitä, kuinka moni on edelleen Suomen Röntgenhoitajaliiton jäsen 

jatko-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa varsinaista otosta ei 

voida poimia, koska perusjoukkoa ei tunneta. Jos varsinaista otosta ei voida 

määritellä, kyseessä on näyte, jolloin tulosten edustavuus voi jäädä 

epäselväksi. (Miettinen & Vehkalahti 2013, 86-87). 

6.2 Kysely 

Kysely suoritettiin sähköisenä Webropol-kyselynä (Liite 1.) 20.3.-10.4.2022 

välisenä aikana. Vastausaika ajoittui juuri hoitajien lakon ajankohtaan, joten 

tällä saattoi olla vaikutusta vastaamisaktiivisuuteen. 

Vastauslinkki jaettiin Radiografian tutkimusseuran jäsenille sähköpostitse 

saatekirjeen (Liite 1.) kera sekä Suomen Röntgenhoitajaliiton jäsenrekisterin 

kautta kaikille liittoon kuuluville varsinaisille jäsenille sähköpostitse. 

Vastauslinkkiä jaettiin myös sosiaalisessa mediassa kahdessa ammattiin 

liittyvässä Facebookin keskusteluryhmässä. Tutkija ei tiennyt tutkittavien 

yhteystietoja, joten se lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Koska linkkiä ei 
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lähetetty etukäteen valikoiduille henkilöille, oli vaikea ennustaa, kuinka moni 

vastaa kyselylomakkeeseen. Tutkija ei myöskään voinut olla varma, ovatko 

tutkimukseen vastanneet todella suorittaneet jonkin ylemmän 

korkeakoulututkinnon. 

6.3 Aineiston analysointi 

Kvantitatiivisten tutkimusten tulokset analysoidaan tilastollisilla ohjelmistoilla, 

kuten IBM SPSS Statistics- ja Microsoft Excel-ohjelmistolla (Heikkilä 2014, 118-

119). Tässä tutkimuksessa aineiston analyysissä käytettiin Webropol-ohjelman 

tarjoamia analyysejä sekä IBM SPSS Statistics-ohjelmistoa. Webropol-

ohjelmasta tulokset saatiin siirrettyä suoraan SPSS-ohjelmistoon. Näin vältettiin 

inhimilliset virheet myös datan syötössä.  

Aineisto voidaan tiivistää tunnuslukuihin, jotka voidaan jakaa sijainti- ja 

hajontalukuihin. Sijaintilukuja ovat: keskiarvo, moodi ja mediaani. Näitä 

kutsutaan myös keskiluvuiksi. Keskiarvo voidaan laskea jakamalla 

havaintoarvojen summan havaintojen lukumäärällä. Mediaani taas ilmoittaa 

havainnoista keskimmäisen tai kahden keskimmäisen luvun keskiarvon. Moodi 

taas on aineistossa useimmin esiintyvä arvo. Hajontaluvut kertovat, kuinka 

paljon mittaustuloksissa on vaihtelua. Hajontalukuja ovat: vaihteluväli ja 

vaihteluvälin pituus, kvartiiliväli ja kvartiilivälin pituus, keskipoikkeama, -hajonta, 

varianssi, variaatiokerroin ja keskiarvon keskivirhe. Tunnuslukuja käytettäessä 

aineistojen tieto voidaan tiivistää, mutta samalla menetetään osa informaatiosta. 

(Heikkilä 2014, 82-88.) Aineistosta laskettiin keskeisiä tunnuslukuja, kuten 

keskiarvoja, mediaaneja ja moodeja. Lisäksi Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla tehtiin kuvioita tulosten selkeyttämiseksi.  

Likert-asteikolliset väittämäkysymykset 1-5 yhdistettiin hyödyntämällä SPSS-

ohjelmistoa siten, että väittämien vastaukset ”1=täysin samaa mieltä”, 

”2=jokseenkin samaa mieltä” yhdistettiin yhteen luokkaan, ”3=en ole samaa 

enkä eri mieltä”-luokittelu jätettiin omaksi luokakseen ja ”4=jokseenkin eri 
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mieltä” ja ”5=täysin eri mieltä” yhdistettiin samaan luokkaan. Näin saatiin 

muodostettua vastauksista kolme vastausluokkaa alkuperäisen viiden sijaan. 

Kyselylomake sisälsi myös avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset voidaan 

analysoida tilastollisin keinoin, mutta avoimet kysymykset voidaan myös 

analysoida teemoittelua hyödyntäen (Valli 2018a). Aluksi avoimet kysymykset 

luettiin läpi, jotta vastauksista saatiin muodostettua esiin nousevat teemat ja 

kokonaiskuva. Tämän jälkeen vastaukset luokiteltiin teemoittain, jotta niitä olisi 

helpompi käsitellä ja tulkita. 
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7 Tutkimuksen tulokset 

7.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 79 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta. 

Kahden vastaajan tiedot poistettiin aineistosta, koska vastaajat eivät täyttäneet 

kaikilta osin kyselyssä vaadittuja ehtoja. Lopulliseen analyysiin päätyi 77 

vastaajan tiedot.  

Liitteessä 2. olevaan taulukkoon on kerätty vastaajien taustatiedot. Vastaajista 

suurin osa oli naisia (95%, 73 vastaajaa), ja miehiä 5 prosenttia (4 vastaajaa). 

Vastaajien keski-ikä oli 45 vuotta ja iät vaihtelivat 29 ja 67 ikävuoden välillä. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 55 prosenttia (42 

vastaajaa) ja maisteritutkinnon suorittaneita oli 46 prosenttia (35 vastaajaa). 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia ilmoittamaan erikseen, oliko heidän 

suorittamansa ylempi korkeakoulututkinto ylempi AMK- vai maisteritutkinto. 

Lisäksi kysyttiin tutkinnon nimikettä sekä koulutusohjelman nimeä. Kaikki 

vastaajista eivät olleet ilmoittaneet tutkintonimikettään vaan osa oli ilmoittanut 

vain koulutusohjelman nimen. Terveystieteiden maisteri-tutkintonimikkeen 

ilmoitti 30 vastaajaa ja Röntgenhoitaja YAMK-tutkintonimikkeeksi ilmoitti 26 

vastaajaa. Muita tutkintonimikkeitä olivat muun muassa Kliininen asiantuntija 

sekä Filosofian maisteri. 

Vastaajilta kysyttiin taustatiedoissa myös asuinpaikkaa. Tutkinnon 

suorittaneiden asuinpaikat olivat keskittyneet Etelä-Suomeen ja Keski-

Suomeen. Uudellamaalla asui peräti 23 prosenttia eli 18 vastaajista, Varsinais-

Suomessa 14 prosenttia ja Pirkanmaalla 10 prosenttia vastaajista. Pohjois-

Pohjanmaalla vastaajista asui 16 prosenttia ja Pohjois-Savossa 10 prosenttia 

vastaajista.  

Röntgenhoitajatutkinnon suorittamisesta aikaa oli kulunut 5-10 vuotta 16 

prosentilla vastaajista. Yli puolet vastauksista (60%) sijoittui aikavälille, jossa 

tutkinnon suorittamisesta oli kulunut 11-25 vuotta ja yli 25 vuotta oli kulunut 
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röntgenhoitajatutkinnon suorittamisesta 25 prosentilla vastaajista. Vastaajat 

olivat työskennelleet röntgenhoitajan työssä keskimäärin 10 vuotta ennen kuin 

he olivat hakeutuneet suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, mutta 

vastaajista 27 oli työskennellyt ammatissa 5 vuotta tai vähemmän aikaa. 

Muutama vastaajista oli suorittanut useamman ylemmän korkeakoulututkinnon 

ja muutama oli ensin suorittanut maisteritutkinnon ja vasta sitten röntgenhoitaja 

(AMK)-tutkinnon. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta kulunutta aikaa tarkasteltiin 

jaottelemalla vastaajat kolmeen luokkaan. Noin puolet vastaajista eli 51 

prosenttia (39 vastaajaa) oli valmistunut ylempään korkeakoulututkintoon alle 5 

vuotta sitten. Tutkinnon suorittamisesta oli kulunut 6-14 vuotta 35 prosentilla. 

Loput vastaajista (14%) sijoittuivat luokkaan, jossa tutkinnon suorittamisesta oli 

kulunut yli 15 vuotta. 

Vastaajilta kysyttiin myös syitä, miksi he olivat hakeutuneet suorittamaan 

ylempää korkeakoulututkintoa (Kuvio 1.). Kysymys mahdollisti useampia 

vastausvaihtoehtoja (1-3 kpl), joten vastauksia kertyi yhteensä 206 kappaletta. 

Yleisimmät syyt tutkinnon suorittamiseen olivat halu kehittää itseään (79%), 

halu edetä uralla (69%) ja lisäosaamisen kerryttäminen (30%). Taloudellinen 

intressi (4%) oli suhteellisen pieni motivaatiotekijä. Työnantaja ei ollut 

kenellekään vastaajista suositellut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. 

Muita syitä, joita vastaajat mainitsivat, ei eritellä tässä, jotta vastaajien 

anonymiteetti voidaan taata. 
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Kuvio 1. Syyt hakeutua ylempään korkeakoulututkintoon. 

Kyselyssä kysyttiin myös korkeakoulua, jossa he olivat suorittaneet ylemmän 

korkeakoulututkintonsa. Kaikki vastaajat olivat vastanneet tähän kysymykseen. 

Selkeästi eniten valmistuneita oli Oulun yliopistosta ja Metropolia 

ammattikorkeakoulusta. Seuraavaksi eniten valmistuneita oli Tampereen 

yliopistosta, Kuopion/Itä-Suomen yliopistosta (UEF), Turun 

ammattikorkeakoulusta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Tampereen 

ammattikorkeakoulusta. Muita mainittuja korkeakouluja olivat muun muassa; 

Turun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Savonia ammattikorkeakoulu. 

Vastaajista suurin osa työskenteli (77%) julkisella sektorilla ja yksityisellä 

sektorilla työskenteli vähän alle viidesosa (17%) vastaajista. Kolmannella 

sektorilla työskenteli yksi vastaajista. Yrittäjänä ei toiminut yksikään vastaajista. 

7.2 Vastaajien työtehtävät 

Kuviossa 2. on esitetty graafisesti vastaajien työtehtävien jakaumaa. 

Työtehtäviä kartoitettaessa vastaajat saivat valita useampia vaihtoehtoja, jotka 
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parhaiten kuvasivat omaa tilannetta. Vastauksia kertyi yhteensä 134 kappaletta. 

Suurimmalla osalla työ sisälsi asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. Näissä 

tehtävissä työskenteli vastaajista yli puolet eli 60 prosenttia (46 vastaajaa), 

johtamistehtävissä 43 prosenttia (33 vastaajaa), opetustehtävissä 16 prosenttia 

ja tutkimustyössä 12 prosenttia, mutta kolmannes (33%) vastaajista työskenteli 

edelleen ylemmästä korkeakoulututkinnosta huolimatta röntgenhoitajan 

tehtävissä. 

 

 

Kuvio 2. Vastaajien työtehtävät 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös tarkentamaan työtehtäviään vapaaseen 

tekstikenttään. Kuusi vastaajaa oli jättänyt täydentämättä työtehtäviensä 

kuvauksen. Avoimet vastaukset teemoiteltiin laadullisen analyysin tapaan. 

Työtehtävät olivat vastaavuudeltaan hyvin samantyyppisiä kuin valmiiksi 

annetut vastausvaihtoehdot. Vastaajien yleisimpiä työtehtävänimikkeitä olivat: 

osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, röntgenhoitaja, lehtori ja asiantuntija. 

Asiantuntija- ja kehittämistehtävät sisälsivät vastaajien mukaan erilaisten 

kuvantamispalvelujen ja asiakaspalvelun prosessien ja laadun kehittämistä, 

koulutusten suunnittelua sekä auditointeihin osallistumista. Myös tietohallintoon 
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liittyvät työtehtävät koettiin vastaajien mukaan liittyvän asiantuntija- ja 

kehittämistehtäviin. Tietohallinnon työtehtävät sisälsivät muun muassa 

terveydenhuollon tietojärjestelmien hallintaa, datan keruuta, mutta myös 

tiiminvetäjän tehtäviä. Johtamistehtävät olivat pääasiassa kuvantamisyksiköiden 

päivittäisjohtamiseen liittyviä tehtäviä. Näitä olivat: työvuorosuunnittelu, 

henkilöstöasiat, toiminnan kehittäminen, toiminnasta raportoiminen ylemmälle 

hallintoportaalle. Osalla työnkuvaan kuului myös organisaatioiden välinen 

yhteistyö ja talousasiat. 

Opetustyössä toimivien tehtävät liittyivät pääasiassa terveysalan ja radiografian 

alan opiskelijoiden opetukseen, ohjaamiseen sekä koulutuksen suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Röntgenhoitajien tehtävässä toimivien työ sisälsi kliinistä 

potilastyötä, mutta osalla työnkuvaan sisältyi lisäksi esimerkiksi työvuorolistojen 

suunnittelu ja laatiminen. Osa vastaajista työskenteli muissa kuin 

kuvantamiseen liittyvissä työtehtävissä, mutta sote-alalla. Sote-alalta pois 

siirtyneiden työtehtäviä en erikseen erittele, jotta näitä vastaajia ei pysty 

vastausten perusteella tunnistamaan. 

7.3 Vastaajien urakehitys 

Kysymyksessä 16. vastaajilta kysyttiin väittämien (1-18) muodossa 

urakehityksestä (Liite 3.). Väittämät koskivat työllistymistä ja työtehtävien 

mahdollista muutosta ylemmän AMK- tai maisteritutkinnon jälkeen. Lisäksi 

vastaajilta tiedusteltiin työnantajien suhtautumista suoritettuun ylempään 

korkeakoulututkintoon. Myös vastaajien tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon ja 

sen tuottamaan osaamiseen kartoitettiin.  

Vastaajista hieman yli puolet (52%) työskenteli samalla työnantajalla kuin ennen 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista, mutta hieman alle puolet (48%) oli 

vaihtanut työnantajaa. Samassa työtehtävässä työskenteleviä, kuin ennen 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista, oli huomattavasti vähemmän 

(22%). Vastaajista 75 prosenttia oli vaihtanut työtehtäviään. Tämän hetkiset 

työtehtävät vastasivat koulutusta 74 prosentilla. Hajontaa syntyi tuloksissa 
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väittämän kohdalla, jossa vastaajilta kysyttiin, voisivatko he työskennellä 

tehtävässään myös ilman ylempää korkeakoulututkintoa. Vastaajista hieman 

alle puolet (46%) oli sitä mieltä, että he voisivat työskennellä myös ilman 

ylempää korkeakoulututkintoa nykyisessä tehtävässään ja 52 prosentin mukaan 

ylempi korkeakoulututkinto oli edellytys tämänhetkiseen työhön. Ammattia 

vaihtaneita oli 49 prosenttia, mutta kokonaan sosiaali- ja terveysalalta pois 

vaihtaneita oli suhteellisen vähän, vain 11 prosenttia vastaajista.  

Vastaajat kokivat, että heidän suorittamaansa tutkinto oli kilpailukykyinen 

suhteessa muihin tutkintoihin. Vastaajista 58 prosenttia piti tutkintoaan 

kilpailukykyisenä ja suurin osa (87%) oli myös tyytyväinen suoritettuun 

tutkintoon. Vastaajat olivat itse aktiivisesti hakeutuneet uusiin työtehtäviin (71%) 

ja 80 prosenttia vastaajista olikin työllistynyt uusiin työtehtäviin. Urakehitykseen 

tutkinnon suorittamisen jälkeen, osa vastaajista (58%) oli tyytyväisiä, mutta 34 

prosenttia koki, että ylempi korkeakoulututkinto ei ollut palvellut urakehitystä. 

Vastaajien (77%) mukaan ylempi korkeakoulututkinto koulutuksena oli tuottanut 

osaamista, jota pystyi hyödyntämään myös työelämässä ja 81 prosentin 

mukaan tutkinto oli antanut riittävät valmiudet suoriutua myös 

haasteellisimmista työtehtävistä. Kysyttäessä työnantajan arvostuksesta 

suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa kohtaan, 69 prosenttia oli sitä mieltä, 

että työnantaja arvosti tutkintoa, mutta 23 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Jatko-

opintojen suorittamista suunnitteli 55 prosenttia vastaajista, mutta 36 prosentilla 

ei ollut tämän suuntaisia suunnitelmia. 

7.4 Palkkauksen kehittyminen 

Vastaajien palkan suuruutta kysyttiin valmiiksi luokitetuilla ja strukturoiduilla 

vastausvaihtoehdoilla, jossa vastaajat määrittelivät kuukausipalkan suuruuden 

bruttotuloina. Tästä johtuen keskiarvoa tai mediaanipalkkaa ei aineistosta 

pystytty määrittämään. Vastaajien kuukausiansiot vaihtelivat alle 2500 eurosta 

yli 5000 euroon. Kuviossa 2. on havainnollistettu vastaajien kuukausipalkan 

jakaumaa. Vastaajista suurin osa, noin neljännes (26%, 20 vastaajaa) sijoittui 

palkkaluokkaan, jossa bruttopalkan suuruus asettui 3500-3999 euron välille ja 
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luokkaan 2500-2999€/kk sijoittui toiseksi eniten vastaajia, 19 prosenttia. Yli 

4500 euron suuruinen bruttopalkka oli 18 prosentilla vastaajista. Koska tässä 

kyselyssä vastaajista suurin osa oli naisia, ei ole mielekästä tehdä vertailua 

sukupuolten välillä kuukausiansioiden suuruudesta. 

 

Kuvio 3. Vastaajien kuukausiansiot. 

Palkkauksesta kysyttiin tarkemmin kysymyksessä 18. erilaisten väittämien (1-9) 

(Liite 4.) muodossa, jotta voitiin selvittää palkkakehitystä tutkinnon suorittamisen 

jälkeen sekä palkan merkitystä motivaatiotekijänä. Suurimmalla osalla 

vastaajista (87%) palkkaus perustui johonkin ennalta laadittuun 

työehtosopimukseen. Vastaajista puolet (52%) oli tyytyväisiä palkkatasoonsa, 

mutta 38 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Vastaajista yli puolet (68%) oli 

suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon paremman toimeentulon toivossa ja 

enemmistöllä (69%) palkkaus olikin parantunut tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Kysyttäessä palkan suuruuden merkityksestä (Taulukko 1), suurin osa 

vastaajista (82%) oli sitä mieltä, että palkan suuruudella on toki merkitystä, 

mutta myös mielekäs työ on tärkeää ja se oli vastaajille (69%) 

merkityksellisempää kuin palkan suuruus itseisarvona. 
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Taulukko 1. Palkan suuruuden merkitys vastaajille 

 f % 

Palkan suuruudella ei ole 

minulle merkitystä 

Samaa mieltä 10 13 

Ei samaa eikä eri mieltä 4 5 

Eri mieltä 63 82 

Yhteensä 77 100 

 

Vastauksista kävi myös ilmi, että yli puolet (61%) ei ollut pystynyt vaikuttamaan 

palkkansa suuruuteen, mutta 23 prosenttia vastaajista oli pystynyt 

neuvottelemaan palkastaan. Yleisesti ottaen monella palkkakehitys oli kuitenkin 

ollut myönteinen.  

Suurta hajontaa syntyi, kun kysyttiin palkan suuruutta suhteessa työn 

vaatimuksiin. Vastaajista 49 prosenttia oli sitä mieltä, että palkka oli linjassa 

työn vaatimuksiin nähden, mutta hieman alle puolet (40%) oli asiasta eri mieltä. 

Myös kysymyksessä, jossa tiedusteltiin sitä, onko palkkakehitys ollut odotusten 

mukainen, syntyi paljon hajontaa (Taulukko 2). Vastaajista 38 prosenttia koki, 

että palkkakehitys ei ollut ollut odotusten mukainen. Kuitenkin 36 prosenttia oli 

sitä mieltä, että palkkakehitys oli ollut toiveiden mukaista ja hieman yli neljännes 

(26%) ei ollut samaa eikä eri mieltä. 

 

Taulukko 2. Odotukset palkkakehityksestä. 

Palkkakehitys ei ole ollut odotusten mukainen tutkinnon suorittamisen 

jälkeen 

 f % 

 

Samaa mieltä 29 38 

Ei samaa eikä eri mieltä 20 26 

Eri mieltä 28 36 

Yhteensä 77 100 
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Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin kysymys. Tässä kohtaa vastaajia 

pyydettiin kertomaan omista tulevaisuuden suunnitelmista tai odotuksista omaa 

työuraa kohtaan. Lisäksi vastaajat saivat kommentoida kyselyn aihepiiriä sekä 

täydentää valmiiksi strukturoitujen kysymysten vastausvaihtoehtoja. Vastaajista 

29 henkilöä oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen ja osan vastaukset 

olivat hyvin suppeita, joten mitään yleistyksiä tämän kysymyksen vastauksista 

ei voi tehdä.  

Vastauksista nousi kuitenkin esiin selkeitä yhteisiä teemoja, joita olivat: 

nykyisessä työpaikassa/-tehtävässä jatkaminen, uuden työpaikan etsiminen, 

jatko-opintojen suorittaminen vielä ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen, 

kehittyminen omassa työtehtävässä, työantajan arvostus tutkintoa kohtaan, 

siirtyminen pois terveysalalta ja eläköityminen.  

Osa vastaajista toivoi uutta työpaikkaa tai työtehtäviä, jotka vastaisivat 

paremmin suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa ja lisäisivät haasteita 

työssä. Myös uusien hyvinvointialueiden käynnistäessä työskentelyään, osa oli 

odottavaisin mielin ja kiinnostunut toimimaan mahdollisissa uusissa 

hyvinvointialueen työtehtävissä. Myös ongelmia nousi aineistosta esiin. Osa 

koki, ettei uusista työtehtävistä haluttu maksaa rahallista korvausta, jos ne 

tulivat osaksi nykyistä tehtävänkuvaa tai uuden työn saaminen oli haastavaa 

ilman aiempaa työkokemusta. Tämän hetkinen työtilanne oli osalle mieleinen ja 

sopiva. Nykyisiin työtehtäviin oli vaadittu ylempi korkeakoulututkinto, joka oli 

ollut motivaatiotekijä tutkinnon suorittamiselle. Joillakin vastaajilla urakehitys oli 

ollut suhteellisen vaivatonta ja he kokivat, että uudet positiot olivat auenneet 

kuin itsestään. 

Jatko-opintojen suorittamista harkitsi moni, osa oli myös jo jatkanut opintojaan 

esimerkiksi tohtori-opinnoilla ja työsti parhaillaan väitöskirjaa. Jotkut kokivat, 

että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla oli haasteita päästä 

yliopistoon suorittamaan jatko-opintoja. Muutamat olivat suorittaneet 

pedakogisia opintoja ja haaveena oli toimia opetustehtävissä. Myös 

hallinnolliset lisäopinnot olivat osalla tähtäimessä. Yllättäen muutamat 
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suunnittelivat maisteriopintoja yliopistossa, vaikka he olivat jo suorittaneet 

ammattikorkeakoulussa yhden ylemmän korkeakoulututkinnon.  

Monet vastaajista kokivat, että työnantajat arvostivat enemmän maisteritutkintoa 

kuin ylempää AMK-tutkintoa ja tämän nähtiin olevan selkeä kompastinkivi 

haettaessa joihinkin työtehtäviin. Eikä ylemmän AMK-tutkinnon tuomaa 

osaamista osattu vieläkään hyödyntää esimerkiksi luomalla selkeitä 

tehtävänkuvia, joissa ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet voisivat toimia. 

Rekrytointiin liittyvänä ongelmana nähtiin olevan se, että usein haettaviin 

paikkoihin oli jo käytännössä valittu joku organisaation sisältä, vaikka haettava 

työpaikka olisikin ollut auki yleisessä haussa. Osan mielestä urakehitys oli ollut 

myös omien odotusten vastaista. Osa vastaajista oli jo työuransa loppupuolella 

ja eläköityminen oli jossain kohdassa tulossa ajankohtaiseksi. Siitäkin 

huolimatta, joillakin vastaajilla oli innostusta vielä suorittaa lisäopintoja. 
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8 Johtopäätökset tutkimuksen tuloksista 

Tutkimuksessa haettiin vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen. 1.Millaisiin 

työtehtäviin röntgenhoitajat työllistyvät ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen?, 

2. Onko ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisella ollut vaikutusta 

työtehtäviin? ja 3.Miten palkkaus on kehittynyt ylemmän korkeakoulututkinnon 

jälkeen? Seuraavaksi pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin aineiston 

perusteella. 

8.1 Röntgenhoitajien työtehtävät ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen 

Kyselyn perusteella ei voida tehdä täysin varmoja yleistyksiä siitä, mihin 

vastaajat olivat sijoittuneet ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen, koska 

vastaajat olivat määritelleet ammattinimikkeensä ja työtehtävien sisällön 

avoimiin tekstikenttiin vastaamalla. Kyselyyn vastaajista 77 prosenttia 

työskenteli julkisella sektorilla, 17 prosenttia yksitylsellä sektorilla ja kolmannella 

sektorilla vain 1 prosentti. Yrittäjänä ei työskennellyt kukaan. Tähän 

jakautumiseen saattaa vaikuttaa se, että röntgenhoitaja toimii työssään 

säteilynkäytön ammattilaisena ja työ on tarkkaan säädeltyä muun muassa 

säteilylakiin perustuen. Työn luonne itsessään saattaa rajata esimerkiksi 

yrittäjyyden pois. Kyselyn vastausten perusteella hyvin harva oli vaihtanut 

kokonaan alaa, joten urakehitys nojaa pitkälti röntgenhoitajan ammattiin ja 

ammatti-identiteettiin. 

Asiantuntija- ja kehittämistehtävissä työskenteli 60 prosenttia ja 

johtamistehtävissä 43 prosenttia vastaajista. Röntgenhoitajan työtehtävissä 

työskenteli edelleen kolmannes (33%) vastaajista. Opetustehtävissä työskenteli 

16 prosenttia. Vastaajien yleisimpiä työtehtävänimikkeitä olivat: osastonhoitaja, 

apulaisosastonhoitaja, röntgenhoitaja, lehtori ja asiantuntija. 

Asiantuntija- ja kehittämistehtävissä työskentelevien työnkuva koostui muun 

muassa erilaisten kuvantamispalvelujen ja asiakaspalvelun prosessien sekä 

laadun kehittämiseen. Työtehtäviin kuului myös koulutusten suunnittelua sekä 
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auditointeihin osallistumista. Tietohallinnon työtehtävät sisälsivät muun muassa 

terveydenhuollon tietojärjestelmien hallintaa, datan keruuta ja myös 

tiiminvetäjän tehtäviä. Vastaajien johtamistehtävät liittyivät pääasiassa 

kuvantamisyksiköiden päivittäisjohtamiseen. Osalla työnkuvaan kuului myös 

organisaatioiden välinen yhteistyö ja talousasiat. Opetustyössä toimivien 

tehtävät liittyivät pääasiassa terveysalan ja radiografian alan opiskelijoiden 

opetukseen, ohjaamiseen sekä koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Röntgenhoitajien tehtävässä toimivien työ sisälsi pääasiassa kliinistä 

potilastyötä. Osa vastaajista työskenteli muissa kuin kuvantamiseen liittyvissä 

työtehtävissä, mutta sote-alalla. Sote-alalta oli siirtynyt kokonaan pois vain 

muutama, mutta on myös mahdollista, että tässä kyselyssä ei tavoitettu näitä 

henkilöitä, koska kyselylinkki saatteineen jaettiin röntgenhoitajan ammattiin 

liittyvien kanavien kautta. Sote-alalta pois siirtyneiden vastausten osalta ei voitu 

päätellä, mitä olivat olleet syyt vaihtaa alaa. 

Kaikista vastaajista 60 prosentilla työ sisälsi asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. 

Vertailtaessa vastaajien ilmoittamia työtehtäviä ja ammatteja, oli huomattavissa, 

että esimerkiksi osa osastonhoitajan nimikkeellä työskentelevät kokivat, että työ 

sisälsi asiantuntija- ja kehittämistehtäviä eikä pelkästään johtamistehtäviä.  

Vastaajista 25 henkilöä työskenteli erilaisissa esihenkilön ja päivittäisjohtamisen 

tehtävissä. Vastaajien ilmoittaman koulutustaustan perusteella 9 vastaajista oli 

maisteritutkinnon suorittaneita ja 16 vastaajalla oli ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto. Vastauksista oli pääteltävissä, että asioiden 

johtamisen parissa (esimerkiksi strategiatyö) työskenteli vain muutama 

vastaajista ja heidän koulutustaustansa oli useimmin maisteritutkinto. 

Opetustehtävissä toimivien yleisin ammattinimike oli lehtori. Varsinaisissa 

opetustehtävissä työskenteleviä oli vastausten mukaan kahdeksan vastaajaa, 

vaikka kaikista vastaajista 16% (12 vastaajaa) ilmoitti, että työtehtäviin kuului 

opetusta. Koulutustaustan jakauma oli hyvin tasainen, mutta hieman suurempi 

osa oli suorittanut maisteritutkinnon. 
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Kliinisen asiantuntijan tehtävissä ja tietohallinnon tehtävissä, jotka voidaan 

katsoa kuuluva asiantuntija- ja kehittämistehtäviin vastaajien vastausten 

perusteella, työskenteli 16 vastaajaa. Kliinisten asiantuntijoiden tai yleisesti 

kehittämis- ja laatuasioiden kanssa työskentelevien koulutustaustajakauma oli 

hyvin tasaisesti jakautunut maisteritutkintoihin ja ylempiin AMK-tutkintoihin. 

Tietohallinnon parissa työskentelevien koulutustausta oli enemmistöllä ylempia 

ammattikorkeakoulututkintotaustainen. 

Kaikista vastaajista 33 prosenttia (25 vastaajaa) työskenteli edelleen 

röntgenhoitajana kliinisessä potilastyössä. Selkeästi useampi oli suorittanut 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, mutta myös maisteritutkinnon 

suorittaneita löytyi tästä ryhmästä. Myös aiemmissa tutkimuksissa oli 

havaittavissa, että ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet työskentelivät samassa 

työssä kuin ennen valmistumista. Ojalan, Isopahkala-Bouret’n & Varhelahden 

(2021, 75) mukaan tämäntyyppistä urakehitystä pidetään jatkuvana urana, 

jossa tutkinnon suorittaneet eivät ole työllistyneet uusiin työtehtäviin ja he 

työskentelevät ylikoulutettuina entisissä tehtävissään. Mahdollisia syitä 

urakehityksen taantumiseen oli alueelliset puutteet sopivista työpaikoista sekä 

kova kilpailu harvoista työpaikoista. (Ojala, Isopahkala-Bouret & Varhelahti 

2021, 75.) 

8.2 Ylemmän korkeakoulututkinnon vaikutus työtehtäviin 

Vastaajilta kysyttiin urakehityksestä ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen 

väittämien muodossa. Vastaukset eivät olleet aivan yksiselitteisiä. Esimerkiksi 

väittämään ”työskentelen tällä hetkellä nykyistä koulutustani vastaavassa 

tehtävässä” oli vastannut 74 prosenttia olevansa samaa mieltä, kun taas 

väittämään ”työskentelen samassa tehtävässä kuin ennen ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittamista” vastaajista 75 prosenttia oli eri mieltä. 

Tässä vastaajat ovat ehkä ajatelleet röntgenhoitaja (AMK)-tutkinto on omaan 

työtehtävään sopiva koulutus, vaikka ovatkin suorittaneet lisäksi ylemmän 

korkeakoulututkinnon. Tutkinnon nähtiin lisänneen osaamista yleisesti, koska 

jopa 81 prosenttia koki, että tutkinnon tuoma osaaminen auttoi selviämään 
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haasteellisimmistakin työtehtävistä. Tutkinnon tuottamaa osaamista pystyi 77 

prosenttia hyödyntämään nykysessä työssään.  

Vastauksista voidaan myös päätellä, että tutkinnon suorittaneet ovat myös itse 

aktiivisesti edistäneet työllistymistään. Vastaajista 71 prosenttia oli hakeutunut 

muihin työtehtäviin, mutta vastaajista 17 prosenttia ei ollut työllistynyt uusiin 

työtehtäviin yrityksistä huolimatta. Tutkinnon suorittamisella koettiin olleen 

positiivinen merkitys työnhaussa. Tätä mieltä olivat 75 prosenttia vastaajista.  

Vastaajista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 55 prosenttia 

ja 46 prosenttia maisteritutkinnon. Vastaajista 58 prosenttia piti tutkintoaan 

kilpailukykyisenä työmarkkinoilla suhteessa muihin tutkintoihin. Myös 69 

prosenttia koki, että työnantaja arvosti suoritettua tutkintoa.  

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan omista 

tulevaisuuden suunnitelmista tai odotuksista omaa työuraa kohtaan ja ajatuksia 

kyselyn aiheesta. Vastaajista 29 henkilöä ei vastannut tähän kysymykseen, 

joten mitään varmoja yleistyksiä tämän kysymyksen vastauksista ei pysty 

tekemään.  

Vastausten perusteella vastaajat kokivat, että maisteritutkintoa arvostettiin 

enemmän työelämässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ei 

vastaajien mukaan tahtonut löytyä uusia työtehtäviä etenkään julkiselta 

sektorilta. Vastaajille oli muodostunut myös sellainen mielikuva, että 

organisaatioiden näkökulmasta ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei ollut 

rinnasteinen suhteessa maisteritutkintoon ja joissakin työtehtävissä ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto oli rajattu kelpoisuusehtojen ulkopuolelle. 

Asetuksessa korkeakoulututkintojen järjestelmästä, pykälässä 10 todetaan, että 

haettaessa tehtävään, jossa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto ovat rinnasteisia 

tutkintoja (Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998, §10). Tämän 

tyyppisessä ilmiössä saattaa olla viitteitä koulutuskredentialismista. Ojalan, 

Isopahkala-Bouretin & Haltian (2018, 293) mukaan koulutuskredentialismissa 

tietyntyyppiset korkeakoulututkinnot avaavat ovia arvostettuihin työtehtäviin ja 
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asemiin. Arvostetut tutkinnot heijastuvat työnantajien tapaan karsia työnhakijoita 

sekä ennakkokäsitykseen siitä, että tietyn tutkinnon suorittaneet ovat muita 

luotettavampia.  

Myös ylemmän AMK-tutkinnon toivottiin mahdollistavan jatkossa jatko-opintoja 

helpommin esimerkiksi yliopistossa ja toisaalta osa suunnitteli suorittavansa 

vielä maisteritutkinnon, koska koki, ettei ylempi ammattikorkeakoututkinto 

parantanut urakehitystä. Muutama maisteritaustaisista ilmoitti suorittavansa jo 

tohtoriopintoja ja työstävänsä väitöskirjaa. 

Arene ry:n vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan YAMK-tutkinnon 

tunnettuus koettiin vielä heikohkoksi, vaikka tutkinnot ovat olleet 

ammattikorkeakoulujen opintotarjonnassa 2000-luvun alkupuolelta asti. Yhtenä 

ongelmana nähtiin erilaiset tutkintonimikkeet, jotka saatetaan sekoittaa 

ammattikorkeakoulututkintoihin. Lisäksi tutkintojen status oli jäänyt epäselväksi. 

Selvityksessä ilmeni myös, että tohtoriopintoihin pääsy koettiin vaikeaksi. 

(Arene ry 2016, 13, 24.) Saman tyyppisiä havaintoja oli Kinos (2020, 173-174) 

tehnyt väitöstutkimuksessaan, jossa todettiin, että sosionomi (YAMK)-tutkinto ei 

ollut julkisella sektorilla kilpailukykyinen suhteessa yliopistoissa suoritettuihin 

tutkintohin. Tutkinto oli myös edelleen huonosti tunnettu. Ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa pidettiin kannattavana investointina, mutta 

kilpailukyky suhteessa muihin ylempiin AMK-tutkintoihin oli huonompi. (Kinos 

2020, 168-170, 173-174.) 

Arene ry:n selvityksestä on kulunut jo kuusi vuotta aikaa. Tässä tutkimuksessa 

on viitteitä siitä, että jo vuonna 2016 todetut ongelmat ovat valitettavasti 

edelleen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajan esteinä 

urakehityksessä ainakin röntgenhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneilla.  

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että suurin joukko, joka ei 

työskennellyt päivittäisessä potilastyössä ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittamisen jälkeen, työskenteli esihenkilö- ja johtamistehtävissä. Asia, joka 

nousee aineistosta selkeästi esiin, on se, että röntgenhoitajan työtehtävissä 

työskenteli edelleen lähes yhtä moni kuin esihenkilötehtävissä ja kolmannes 
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kaikista vastaajista. Herää kysymys, että, miksi näin moni työskentelee edelleen 

röntgenhoitajana. Vastausten perusteella useat kuitenkin toivoivat urakehitystä. 

On siis valtavasti potentiaalia, joka on tällä hetkellä osittain hyödyntämättä. 

8.3 Palkkauksen kehittyminen ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen 

Vastaajien tuli määritellä kyselyssä se, mihin heidän bruttopalkkansa suuruus 

sijoittui ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Yllättäen noin 

neljännes vastaajista (26%) ansaitsi kuukaudessa 3500-3999 euroa ja erityisen 

yllättävää oli se, että joidenkin vastaajien tulojen suuruus oli yli 5000 euroa 

kuukaudessa. Kyselyn vastaajista suurin osa oli kuitenkin naisia, joista osa 

työskentelee sosiaali- ja terveysalalla ja julkisella sektorilla, joka nähdään usein 

matalapalkka-alana.  

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan palkansaajien mediaaniansio 

oli vuonna 2020 Suomessa 3217 euroa kuukaudessa (SVT 2020, 1). Tämän 

mukaan palkka-ansio on tässä tutkimuksessa linjassa Suomen palkkatason 

kanssa. Miesten palkan suuruus tilastokeskuksen mukaan oli ylemmällä 

korkeakouluasteella keskiarvolla laskettuna 5225 euroa ja mediaanipalkka 4785 

euroa ja naisten palkka oli keskiarvolla määritettynä 4337 euroa ja 

mediaanitulon suuruus oli 3997 euroa (SVT 2020, 1-3 6). Ei kuitenkaan pidä 

unohtaa, että noin viidennes (20%) vastaajista ansaitsi kuukaudessa vain 2500-

2999 euroa.  

Ojala (2019, 208) on kartoittanut tutkimuksessaan ylemmän AMK-tutkinnon 

suorittaneiden palkkatason suuruutta, suurin osa vastaajista sijoittui 

palkkaluokkaan, jossa ansiot olivat 3000-3499€/kk. Kolmannes vastaajista 

ansaitsi 4000 euroa tai enemmän ja hieman alle kaksi prosenttia vastaajista 

ansaitsi alle 2000 euroa. (Ojala 2019, 205, 208.) Vastaavasti sosionomien 

(YAMK) kuukausipalkan suuruus vaihteli 1380 eurosta 4700 euroon. 

Mediaaniansio oli 2850 euroa ja keskiarvopalkka 2920 euroa. Ylemmän 

tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaajista 27 prosentilla palkka oli noussut. 

(Kinos 2020, 125.) Tässä tutkimuksessa palkkakehitys oli ollut myös 



49 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Lilli Lehtonen 

myönteinen, koska 69 prosentilla vastaajista palkan suuruus oli parantunut 

ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 

Kyselyn kysymyksessä 10. kartoitettiin vastaajien tärkeimpiä syitä hakeutua 

suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Yhtenä vastausvaihtoehtona oli 

taloudellinen intressi, jonka oli valinnut vain 3,9 prosenttia vastaajista. 

Vastaavasti vaihtoehdon ”halu kehittää itseään” oli valinnut 79 prosenttia ja 

vaihtoehdon ”halu edetä uralla” 69 prosenttia vastaajista. Vastaajilta kysyttiin 

myös erikseen yhden väittämän muodossa ”hakeuduin suorittamaan ylempää 

korkeakoulutukintoa, jotta voisin saada parempaa palkkaa”. Vastaajista 68 

prosenttia oli samaa mieltä. Näiden vastausten välillä on jonkin verran 

ristiriitaa.Toisaalta toisessa kysymyksessä puhuttiin taloudellisesta intressistä, 

joka saattaa olla abstraktimpi käsite kuin itse palkka. 

Sisäinen motivaatio näkyy yksilön päämäärätietoisuutena, innostuksena sekä 

haluna ponnistella tavoitteen eteen. Sisäinen motivaatio liittyy vahvasti itsensä 

kehittämiseen sekä toteuttamiseen. Ulkoinen motivaatio liittyy usein palkkaan. 

Toisaalta myös arvostus nähdään ulkoisen motivaation lähteenä. Ulkoisilla 

palkkioilla on usein heikentävä vaikutus sisäiseen motivaatioon. (Vasalampi 

2017 ; Viitala & Jylhä 2021, 232-233.) 

Tässä tutkimuksessa vastaajat (69%) arvottivat mielekkäämmän työn 

tärkeämmäksi kuin rahallisen korvauksen, mutta myös palkan suuruudella 

koettiin olevan merkitystä. Toisaalta syyt, minkä vuoksi tutkinto oli haluttu 

suorittaa, liittyvät suhteellisen vahvasti sisäiseen motivaatioon, koska ne 

liittyivät itsensä kehittämiseen ja urakehitykseen sekä osaamisen lisäämiseen. 

Huomionarvoista oli myös se, että yhdenkään vastaajan työnantaja ei ollut 

kannustanut suorittamaan tutkintoa. Voidaan myös todeta, että vastaajat olivat 

uramotivoituneita, koska he olivat itse hakeutuneet jatko-opintojen pariin 

kehittääkseen itseään ja uraansa. Ruohotien (1998, 98-99) mukaan 

uramotivaatio ja siihen liittyvät osatekijät (urakäsitys, -identiteetti ja -sitkeys) 

heijastuvat siinä esimerkiksi, millaisia yksilön kehittymistavoitteet ovat ja miten 

yksilö hakeutuu jatko-opintoihin. 
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8.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksessa pyritään saamaan luotettavia vastauksia sekä välttämään 

virheitä. Tutkimuksen reliabiliteetilla (luotettavuus) tarkoitetaan sitä, että saadut 

tulokset eivät ole sattumanvaraisia ja mittaus voidaan toistaa. Esimerkiksi 

valmiiksi testatut mittarit lisäävät tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Tutkijan on 

oltava tarkka ja kriittinen tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tilastollisessa 

tutkimuksessa tutkijan rooli on erityisen tärkeä tuloksia tulkittaessa sekä 

johtopäätöksiä tehtäessä. Myös tilasto-ohjelmien käytön hallinta on oleellista. 

On hyvä muistaa, että tutkimuksesta saatavat tulokset eivät ole yleensä 

yleistettävissä vaan niitä tulee tarkastella aina tietyssä kontekstissa. 

Tutkimuksen luotettavuus kärsii, jos otoskoko on liian pieni tai kato liian suuri. 

(Heikkilä 2014, 28; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2018, 231.) 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa sitä, että onnistutaan mittaamaan 

sitä, mitä on ollut tarkoituskin. Tutkimuksen validiteettia voidaan parantaa 

määrittelemällä etukäteen mitattavat käsitteet ja muuttujat. Kyselylomakkeen 

tulee sisältää selkeät ja yksiselitteiset kysymykset, joilla pyritään saamaan 

vastaus asetettuun tutkimusongelmaan. Edustava otoskoko sekä korkea 

vastausprosentti lisäävät tutkimuksen validiteetta. (Heikkilä 2014, 27; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2018, 231.) 

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen laati tutkija itse aiempiin tutkimuksiin 

perehtyen. Koska tutkija ei ollut laatinut aiempia kyselyjä, tällä voidaan katsoa 

olevan tutkimuksen luotettavuutta heikentävä vaikutus. Kyselylomake 

esitestattiin viidellä henkilöllä ja palautteen perusteella se todettiin toimivaksi ja 

sisällöltään ymmärrettäväksi. Esitestauksen jälkeen vain yhtä kyselylomakkeen 

väittämää korjattiin selkeämmäksi. Tutkimuksen otoksen määrittely on ollut 

haastavaa, koska perusjoukon määrittelyä ei ole pystytty tekemään, koska 

varsinaista tilastointia juuri ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 

röntgenhoitajista ei ole saatavilla. Tästä johtuen tutkimuksen tulokset ovat 

näyte. Tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin suhteellisen suuri kyselyyn 
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vastanneiden määrä, mutta edelleen jää epäselväksi, kuinka suurta joukkoa 

perusjoukosta nyt saadut tulokset edustavat.  

Kyselylinkkiä saatekirjeineen jaettiin suhteellisen laajasti sekä ammattiliiton 

kautta, että sosiaalisen median suljetuissa keskusteluryhmissä, joiden jäsenet 

ovat suorittaneet röntgenhoitaja-tutkinnon, joten suurella todennäköisyydellä 

vastaajat ovat olleet niitä, jotka kyselyllä on haluttu tavoittaa. Vieläkin suurempi 

kattavuus olisi voitu saavuttaa jakamalla kyselyä eri sairaanhoitopiirien 

organisaatioissa tai korkeakoulujen kautta. Tämä olisi kuitenkin vaatinut useita 

erillisiä tutkimuslupia, joten tähän ei ryhdytty. 

Toinen tutkimuksen luotettavuutta heikentävä tekijä on tutkijan tilasto-

ohjelmistojen hallinta. Tutkimuksen tekijällä ei ole vankkaa osaamista tilasto-

ohjelmien käytöstä, joten inhimillisiä virheitä, joita ei ole huomattu 

tutkimusprosessin aikana, huolellisuudesta huolimatta, on saattanut tapahtua. 

8.5 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen tekijän tulee noudattaa tutkimusprosessissa hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut 

tutkimuseettiset ohjeet, joissa kiteytyy tutkimusprosessin luotettavuus. 

Tutkimusprosessissa oleellista on läpinäkyvyys, joka liittyy niin tutkimuslupien 

hankintaan, aineistonkeräämiseen, tulosten tallentamiseen kuin raportointiin. 

Plagiointi, vilppi ja piittaamattomuus loukkaavat hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tutkimuksen tekijä on itse vastuussa tutkimuksen aikana tehdyistä ratkaisuista 

ja hänen tulisi noudattaa aina yhteisesti sovittuja periaatteita. Tutkija on 

vastuussa myös siitä, ettei tutkittaville aiheutetta haittaa ja ihmisarvoa 

kunnioitetaan. Myös tutkimuksen tuloksista ja niiden seurauksista tutkija on 

vastuussa. Aineistoa käsitellessä ja raportoinnissa on pidettävä huoli siitä, ettei 

tutkimukseen osallistuvia voida tunnistaa (Heikkilä 2014, 29). Myös 

esteellisyyskysymykset tulee myös huomioida tutkimusprosessissa. (Kuula 

2006 26, 30; TENK 2012 6-8.)  
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Tutkimuksella ei ollut toimeksiantajaa eikä tutkimuksen tekeminen hyödyttänyt 

tutkijaa taloudellisesti, joten tutkijalla ei ollut mitään syytä vääristellä 

tutkimuksen tuloksia vaan objektiivisuus säilyi. Aineistonkeruumenetelmän 

anonymisoinnista johtuen tutkija ei myöskään pystynyt millään tavalla 

tunnistamaan tutkittavia. Tuloksia käsiteltäessä pyrittiin siihen, että vastausten 

luokittelussa luokat olivat riittävän suuria ja jos vastaajia oli liian pieni joukko, 

tämän ryhmän vastauksia ei eritelty, jotta kukaan ei pystyisi tunnistamaan 

vastaajaa. 

Tutkimukseen osallistuville kerrotaan rehellisesti tutkimuksesta kerättävän 

aineiston käyttötarkoituksesta (Heikkilä 2014, 29). Kun tiedonkeruu tapahtuu 

verkon kautta sähköisesti kyselylomakkeella, tutkittavat voivat itse päättää, 

haluavatko he osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen vastaamalla tutkittava 

antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen. (Kuula 2006, 177.) Tässä 

tutkimuksessa kyselylinkin saatteena olevassa tutkimustiedotteessa kerrottiin 

selkeästi, mitä kyselyllä on tarkoitus tutkia ja painotettiin sitä, että tutkimukseen 

vastaaminen on täysin vapaahtoista. Tutkimukseen osallistumisen pystyi 

keskeyttämään milloin tahansa lopettamalla vastaamisen kyselyn kysymyksiin. 

 



53 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Lilli Lehtonen 

9 Pohdinta 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa röntgenhoitaja (AMK)-tutkinnon 

suorittaneiden urakehitystä ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen sekä sitä, 

minkälaisiin työtehtäviin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet. Lisäksi 

tarkastelun kohteena oli vastaajien palkkakehitys tutkinnon suorittamisen 

jälkeen.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet jakautuivat hyvin tasaisesti 

ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneisiin sekä maisteritutkinnon suorittaneisiin. 

Tässä tutkimuksessa ei haluttu luoda vastakkaisasetelmia tutkintojen välille 

vaan tarkoituksena oli tarkastella yleisesti ja objektiivisesti röntgenhoitajien 

suorittamia ylempiä korkeakoulututkintoja sekä niiden jakaumaa.  

Tutkimuksen tuloksien perusteella ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

olivat työllistyneet monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin, kuten johtamis- ja 

esihenkilön työtehtäviin sekä asiantuntija-, tutkimus- ja opetustehtäviin. 

Kolmannes vastaajista työskenteli kuitenkin edelleen röntgenhoitajana 

kliinisessä potilastyössä. Vastausten perusteella oli todettavissa, että hieman yli 

puolet vastaajista suunnitteli jatko-opintoja ja osa oli jo siirtynyt tohtoriopintojen 

suorittamiseen. Vastauksista oli myös havaittavissa se, että vastaajat arvostivat 

tutkintoaan ja sen tuomaa osaamista. He myös pyrkivät aktiivisesti hakemaan 

uusia työtehtäviä.  

Huomionarvoinen oli myös se seikka, että röntgenhoitaja (AMK)-tutkinnon 

suorittaneet olivat hakeutuneet suorittamaan ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa, jotta he voisivat kehittää itseään, edistää 

urakehitystään sekä hankkia lisää osaamista. Vastaajista kukaan ei ollut 

aloittanut opiskelua työnantajan kannustamana. Mielestäni oli yllättävää, 

etteivät työnantajat kannusta ja osallistu työntekijöiden kehittymiseen eikä 

siihen varsinaisesti haluta panostaa työantajien taholta. Koska osa vastaajista 

oli jo jatkanut tai suunnitteli jatkavansa opintoja, voidaan todeta, että ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet röntgenhoitajat olivat hakeutuneet alun perin 

opiskelemaan ilman ulkoisia vaikuttimia ja motivaatio on perustunut 
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enemmänkin sisäiseen motivaatioon ja haluun kehittää itseään sekä 

mahdollisuuteen edetä omalla urallaan. 

Osan mielestä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei pidetty julkisella sektorilla 

yhtä pätevä verrattuna maisteritutkintoon omien kokemusten perusteella ja sen 

koettiin vaikuttavan työnhaku- ja rekrytointiprosesseihin. Vastausten perusteella 

oli havaittavissa koulutusinflaatioon liittyvä ilmiö, jossa tutkinnon suorittaminen 

ei takaa työllistymistä uusiin työtehtäviin ja toisaalta jatkuvasti vaaditaan yhä 

korkeampaa koulutustasoa. Toisaalta jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, 

että ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei ole saavuttanut samaa asemaa kuin 

maisteritutkinto, vaikka ne ovat toisiinsa verrannollisia ja juridisesti 

samanarvoisia.  

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ollut jo pitkään osa 

koulutusjärjestelmäämme. Siitä huolimatta tutkinnon suorittaneet törmäävät 

rakenteellisiin esteisiin ja asenteisiin, jotka estävät etenemisen uralla ja 

osaamisen hyödyntämisen työelämässä. Ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat yleensä vahvasti integroituneet 

työelämään opintoja edeltävän työkokemusvaateen vuoksi ja silti tämän ryhmän 

osaamista kyseenalaistetaan vielä vuonna 2022. Tässä asiassa riittää vielä 

työsarkaa, jotta tutkinnot tunnistettaisiin. 

Erityisen yllättävää tutkimuksen tuloksissa oli vastaajien palkkauksen kehitys. 

Kehityssuunta oli ollut positiivinen. Vastaajista valtaosa ansaitsi kuukaudessa yli 

3500 euroa, vaikka tutkimukseen vastanneista suurin osa oli naisia. 

Opinnäytetyön valmistumisen aikaan Suomessa elettiin värikästä lakkokevättä 

ja hoitajajärjestöt vaativat alan pelastavaa palkkaohjelmaa työtaistelukeinoin, 

jotta sote-alan jälkeenjäänyt palkkataso saataisiin kohenemaan. Tämä tutkimus 

antaa kuitenkin positiivisen signaalin siitä, että röntgenhoitajat, joilla on ylempi 

korkeakoulututkinto ovat saavuttaneet suhteellisen hyvän palkkatason. Etenkin, 

kun tutkimukseen vastanneista suurin osa oli naisia. 

Tutkimusaihe syntyi toisen ohjaajani ideasta. Itse koin erittäin tärkeäksi ja jopa 

prioriteetiksi, että haluan röntgenhoitajataustaisena tehdä tutkimusta omasta 
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ammattiryhmästäni. Mielestäni radiografiaan liittyvää tutkimusta tehdään 

suhteellisen vähän. Tutkimuksellani ei ollut toimeksiantajaa, joten koen, että 

olen pystynyt tarkastelemaan vastaajien tuloksia varsin objektiivisesti ja ilman 

ennakkokäsityksiä. Kaikki tutkimusprosessin aikana tehdyt valinnat ovat olleet 

omiani ja olen vastuussa niistä. Olen myös pyrkinyt kuvaamaan 

tutkimusprosessin vaiheet mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti. Toivon, että 

opinnäytetyöni hyödyttää röntgenhoitajia, jotka harkitsevat suorittavansa vielä 

jatko-opintoja. Toivon myös, että tutkimuksen tulokset voivat mahdollisesti 

parantaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnustamista jatkossa. 

Olen myös itse vasta valmistumassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, 

joten itselläni ei ole kokemuspohjaa, minkälaista urakehitys voi olla tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. Olen kokenut opinnäytetyön tekemisen hyvin 

opettavaisena prosessina ja olen mielestäni kehittynyt prosessin aikana 

pohtimaan asioita entistä analyyttisemmin.  

Tutkimuksen tuloksia tulee tarkastella juuri siinä kontekstissa kuin tutkimusta on 

tehty. Tutkimuksen tulokset eivät siis ole yleistettävissä muihin ammattiryhmiin. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin linjassa aiempien tutkimustulosten 

kanssa. 

9.1 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen tulokset jäivät tässä opinnäytetyössä suhteellisen pinnallisiksi ja 

kuvaileviksi ja jatkossa olisikin hedelmällistä tutkia laadullisen tutkimuksen 

keinoin tarkemmin röntgenhoitajien urapolkuja ja etenkin niiden jatkotutkinnon 

suorittaneita, jotka ovat jatkaneet vielä tohtoriopintojen pariin. Tässä 

tutkimuksessa ei kartoitettu sitä, minkälaista osaamista tutkinnon suorittaminen 

oli vastaajille tuottanut, joten sitä voisi tulevaisuudessa kartoittaa. Toisaalta olisi 

mielenkiintoista tietää, miten tätä lisäosaamista mahdollisesti työelämässä 

hyödynnetään. Lisäksi tästä tutkimuksesta puuttuu täysin työnantajien 

näkökulma, joten tämäkin tarkastelukulma voisi tuoda lisäinformaatiota tulevissa 

tutkimuksissa. Tämäntyyppinen tarkastelu voisi valottaa etenkin sitä, miksi sote-
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alalla työntekijöitä ei erityisesti kannusteta suorittamaan ylempiä 

korkeakoulututkintoja. 

Tutkimuksen selkeä heikkous oli se, ettei otoskokoa pystytty määrittelemään 

perusjoukon pohjalta, koska tilastointi puuttuu. Tutkimuksen tuloksista ei voida 

päätellä, kuinka suurta joukkoa tutkimukseen vastanneet edustavat 

röntgenhoitajien ammattiryhmästä. Tilastoinnin haasteet lienevät johtuvan 

useista erilaisista tutkintonimikkeistä, joilla ylempiin korkeakoulututkintoihin 

valmistutaan. Sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista. Perusjoukon 

määrittely vaatisi huomattavasti isomman prosessin kaikkien röntgenhoitaja 

(AMK)-taustaisten tavoittamaksi, mutta se toisi arvokasta tietoa. 
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Saatekirje ja kyselykaavake 

 

 

     

    Päiväys 16.3.2022 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

Röntgenhoitajien urakehitys ja työllistyminen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

 
Hei sinä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut röntgenhoitaja, 
 

Pyydän sinua osallistumaan tähän kyselyyn, jossa kartoitetaan röntgenhoitajien työtehtäviä 
sekä palkkakehitystä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmällä 
korkeakoulututkinnolla (ylempi ammattikorkeakoulututkinto/maisteritutkinto) tarkoitetaan 
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettua tutkintoa. Mikäli olet suorittanut vielä 
jatkotutkinnon (esimerkiksi tohtorin tutkinto) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen 
jälkeen, niin tämä kysely ei koske sinua.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja opinnäytetyön tekijä vastaa siitä, 
että kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksia 
ei myöskään luovuteta muille osapuolille sellaisenaan. Vastauksista ei pysty tunnistamaan 
yksittäistä vastaajaa.  
 
Vastaaminen tutkimuksen sähköiseen kyselyyn katsotaan suostumukseksi tutkimuksessa 
kerättyjen tietojen tutkimuskäyttöön. Voit myös keskeyttää tutkimuksen koska tahansa 
lopettamalla kyselyn täyttämisen ja sulkemalla selainikkunan.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa röntgenhoitajien suorittamista jatko-
opinnoista sekä niiden vaikutuksista työtehtäviin ja työllistymiseen. Kyselyn vastauksia 
käytetään osana aiheesta julkaistavaa opinnäytetyötä. Tutkimuksesta saatujen 
tutkimustulosten pohjalta laadittu opinnäytetyö julkaistaan avoimesti 
ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa.  
 

Opinnäytetyöntekijä opiskelee SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan kehittämisen 
koulutusohjelmassa Turun ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

  
Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä. Kyselylomakkeeseen vastaaminen 
kestää noin 15 minuuttia.  

 
Vastaathan tutkimukseen mahdollisimman pian. Tutkimukseen vastaamisen viimeinen 
ajankohta on 10.4.2022. Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä. Jos olet jo 
aiemmin vastannut tähän samaan kyselyyn, tämä kysely ei koske enää sinua.  

Linkki kyselyyn:  
https://link.webropolsurveys.com/S/B179DF6F1C98E3F9 
 
Pyydän sinua tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä opinnäytetyötä 
tekevälle tutkijalle ja/tai opinnäytetyön ohjaajille. Yhteystiedot löytyvät alta. 

 
Ystävällisin terveisin ja vastauksista kiittäen Lilli Lehtonen 
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Vastaajien taustatiedot 

Vastaajien taustatiedot lkm Prosentti 

Sukupuoli     

Mies 4 5 % 

Nainen 73 95 % 

Ikä     

<41-vuotiaat 27 35 % 

41-50-vuotiaat 29 38 % 

>50-vuotiaat 21 27 % 

Asuinpaikka     

Uusimaa 18 23 % 

Varsinais-Suomi 11 14 % 

Pirkanmaa 8 10 % 

Kanta-Häme 6 8 % 

Pohjois-Savo 8 10 % 

Pohjois-Pohjanmaa 12 16 % 

Valmistuminen rtg-hoitajan 
tutkintoon 

    

5-10 vuotta sitten 12 16 % 

11-25 vuotta sitten 46 60 % 

yli 25 vuotta sitten 19 25 % 

Suoritettu ylempi 
korkeakoulututkinto 

    

ylempi AMK-tutkinto 42 55 % 

maisteritutkinto 35 46 % 

Valmistuminen ylempään 
korkeakoulututkintoon 

    

alle tai 5 vuotta sitten 39 51 % 

6-14 vuotta sitten 27 35 % 

>15 vuotta sitten 11 14 % 

    (jatkuu) 
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(jatkuu) 

Syitä hakeutua suorittamaan 
ylempää korkeakoulututkintoa 

    

Halu suorittaa ylempi 
korkeakoulututkinto 

31 40 % 

Halu vaihtaa työtehtäviä 21 26 % 

Halu vaihtaa koulutusalaa 1 1 % 

Halu edetä uralla 53 69 % 

Halu kehittää itseä 61 79 % 

Lisäosaamisen/pätevyyden 
hankkiminen 

23 30 % 

Tauko työelämästä 7 9 % 

Taloudellinen intressi 3 4 % 

Työnantajan suositus 0 0 % 

Perhe/tuttavat/kollegat 
kannustivat 

1 1 % 

Muu syy 6 8 % 

Nykyinen työnantaja     

Julkinen sektori 59 77 % 

Yksityinen sektori 13 17 % 

Kolmas sektori 1 1 % 

Yrittäjä 0 0 % 

Joku muu 4 5 % 
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Vastaajien urakehitys 

URAKEHITYS 
Samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri mieltä 

Työskentelen samalla työnantajalla kuin ennen ylemmän 
korkeakoulututkinnon  suorittamista. 

52 % 0 % 48 % 

Työskentelen samassa tehtävässä kuin ennen ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittamista. 

22 % 3 % 75 % 

Työskentelen tällä hetkellä nykyistä koulutustani 
vastaavassa tehtävässä. 

74 % 3 % 23 % 

Voisin työskennellä nykyisessä työssäni myös ilman 
ylempää korkeakoulututkintoa. 

46 % 3 % 52 % 

Olen työllistynyt toiseen ammattiin ylemmän 
korkeakoulututkinnon jälkeen. 

49 % 8 % 43 % 

Olen itse hakeutunut muihin työtehtäviin ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

71 % 9 % 20 % 

En ole työllistynyt uuteen työtehtävään, vaikka olen 
hakenut muita töitä valmistuttuani ylempään 
korkeakoulututkintoon. 

17 % 4 % 79 % 

Olen vaihtanut kokonaan pois sosiaali- ja terveysalalta 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

12 % 5 % 83 % 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisella on ollut 
vaikutusta työllistymiseeni. 

70 % 10 % 20 % 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisella on ollut 
myönteinen merkitys työnhaussa. 

75 % 16 % 9 % 

Suorittamani ylempi korkeakoulututkinto on ollut edellytys 
nykyiseen työtehtävääni. 

60 % 5 % 35 % 

     (jatkuu) 
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(jatkuu) 

Suorittamani ylempi korkeakoulututkinto on 
kilpailukykyinen työmarkkinoilla suhteessa muihin 
tutkintoihin. 

58 % 16 % 26 % 

Koen, että työnantajani arvostaa suorittamaani ylempää 
korkeakoulututkintoa. 

69 % 8 % 23 % 

Suorittamani ylempi korkeakoulututkinto ei ole hyödyttänyt 
urakehitystäni toivomallani tavalla. 

34 % 8 % 58 % 

Suorittamani ylempi korkeakoulututkinto on antanut 
riittävät valmiudet haasteellisimmista työtehtävistä 
suoriutumiseen. 

81 % 12 % 8 % 

Olen voinut hyödyntää ylemmässä korkeakoulututkinnossa 
hankkimaani osaamista nykyisessä työssäni. 

77 % 8 % 16 % 

Olen tyytyväinen suorittamaani ylempään 
korkeakoulututkintoon. 

87 % 10 % 3 % 

Olen suunnitellut suorittavani tai olen suorittanut jatko-
opintoja samalla alalla valmistuttuani ylempään 
korkeakoulututkintoon. 

55 % 9 % 36 % 
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Vastaajien palkkakehitys 

PALKKAKEHITYS 
 Samaa 
mieltä  

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä  

 Eri mieltä  

Palkkani on työehtosopimuksen mukainen. 87 % 8 % 5 % 

Hakeuduin suorittamaan ylempää 
korkeakoulututkintoa, jotta voisin saada 
parempaa palkkaa. 

68 % 4 % 29 % 

Palkan suuruudella ei ole minulle merkitystä. 13 % 5 % 82 % 

Mielekäs työ on tärkeämpi kuin rahallinen 
korvaus. 

69 % 8 % 23 % 

Olen tyytyväinen tällä hetkellä palkkaani. 52 % 10 % 38 % 

Palkkani on parantunut valmistuttuani 
ylempään korkeakoulututkintoon. 

69 % 4 % 27 % 

Olen pystynyt neuvottelemaan paremman 
palkan itselleni valmistuttuani ylempään 
korkeakoulututkintoon. 

23 % 16 % 61 % 

Palkkani vastaa tällä hetkellä työni 
vaatimuksia. 

49 % 10 % 40 % 

Palkkakehitys ei ole ollut odotusteni 
mukainen ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittamisen jälkeen. 

38 % 27 % 36 % 
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