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TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyön tarkoituksena oli markkinoida Metropolia ammattikorkeakoulun radiografian ja
sädehoidon koulutusohjelmaa, röntgenhoitajan ammattia sekä koulutusta rekrytointitunnin avulla
lähihoitajaopiskelijoille Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksessa, Lohjalla. Opinnäytetyön tavoitteena
oli lisätä lähihoitajaopiskelijoiden tietämystä röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta rekrytoinnin
ja markkinoinnin avulla sekä saada lähihoitajaopiskelijoita kiinnostumaan Metropolia
ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö, johon kuului rekrytointitunnin järjestäminen ja sen
pitäminen lähihoitajaopiskelijoille.
Rekrytointitunti koostui 40 minuutin mittaisesta esityksestä sekä lähihoitajaopiskelijoille suunnatusta
palautelomakkeesta, johon vastausaikaa oli 10 minuuttia. Rekrytointitunti videoitiin omaan käyttöön,
jotta omaa esiintymistä sekä tunnin onnistumista oli helpompi arvioida.

Rekrytointituntiin osallistui 38 lähihoitajaopiskelijaa, joista jokainen vastasi palautelomakkeeseen.
Myös kahdelta koulun opettajalta saatiin suullinen palaute rekrytointitunnista. Palautelomakkeessa oli
kolme avointa kysymystä ja kaksi valmiit vastausvaihtoehdot sisältävää kysymystä. Kysymykset
valittiin niin, että saataisiin mahdollisimman monipuolisia vastauksia. Palautelomakkeiden avulla
arvioitiin rekrytointitunnin onnistumista sekä lähihoitajien mielenkiintoa röntgenhoitajan ammattia ja
koulutusta kohtaan. Opiskelijoiden vastauksista laadittiin yhteenveto ja niitä analysoitiin laadullisen
sisällönanalyysin avulla.

Saatujen tulosten perusteella, rekrytointitunti oli kokonaisuudessaan onnistunut, sopivan mittainen ja
rekrytointitunnilla saatiin herätettyä 21 lähihoitajaopiskelijan mielenkiinto röntgenhoitajan ammattia ja
koulutusta kohtaa. Myös kahden opettajan mielestä rekrytointitunti oli onnistunut ja hyödyllinen.
Samanlaisia asioita rekrytointitunnin onnistumisesta ja omasta esityksestä ilmeni myös oman arvioinnin
kautta.

Markkinointiviestinnän keinoin saavutettiin työlle asetetut tavoitteet. Rekrytointitunnilla saavutettiin
lähihoitajaopiskelijoiden mielenkiinto ja saatiin lisätietoa markkinointiin/rekrytointiin liittyvistä
tekijöistä. Tämän opinnäytetyön avulla edistettiin Metropolia ammattikorkeakoulun radiografian ja
sädehoidon markkinointia lähihoitajaopiskelijoille.
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ABSTRACT
The purpose of this final project was to introduce Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
degree programme in radiography and radiotherapy, radiographer’s work and education through a
recruitment session for practical nurse students in Education Centre of Western Uusimaa, in Lohja. The
purpose of our final project was to increase the practical nurses’ knowledge of radiographer’s work and
education and to make the practical nurse students interested in the degree programme in radiography
and radiotherapy at Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

The final project was functional in nature and it included organizing the recruitment session and
executing it to the practical nurse students.

The recruitment session consisted of a 40-minute presentation and a questionnaire directed to the
practical nurse students who had ten minutes time to answer it. The recruitment session was recorded
with a camcorder for our own use, so that we could evaluate our own presentation and the success of
the recruitment session.

38 practical nurse students took part in the recruitment session and every student answered the
questionnaire. We also got oral feedback from two teachers of the school. In the questionnaire there
were three open questions and two multiple choice questions. Questions were selected so that we could
get  as  versatile  answers  as  possible.  Through  the  questionnaires  we  estimated  the  success  of  the
recruitment session and the practical nurse students’ interest in radiographer’s work and education. We
made a summary of the students’ answers and they were analyzed with content analysis.

The  results  show  that  the  recruitment  session  was  successful,  it  was  well-timed  and  it  inspired  21
practical nurse students to become interested in radiographer’s work and education. The two teachers
also thought that the recruitment session was successful and useful, which was in line with our own
evaluation of the recruitment session and our presentation.

With the means marketing communication we reached the goals that we had set for our final project.
Through the recruitment session we managed to arouse the students’ interest and we acquired more
knowledge about marketing and recruiting. With this final project we improved the marketing of the
degree programme in radiography and radiotherapy at Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences to the practical nurse students.
Keywords

radiographer, practical nurse, marketing, recruiting, recruitment session
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on markkinoida Metropolia ammattikorkeakoulun

radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaa lähihoitajaopiskelijoille markkinointivies-

tinnän keinoin. Tavoitteena on lisätä lähihoitajaopiskelijoiden tietämystä ja kiinnostusta

röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta rekrytoinnin ja markkinoinnin avulla, ja

saada lähihoitajaopiskelijoita kiinnostumaan Metropolia ammattikorkeakoulun radiogra-

fian ja sädehoidon koulutusohjelmasta.

Koululta saatiin tieto tämänkaltaisen opinnäytetyön tarpeellisuudesta. Koulussa toivot-

tiin hakijamäärän kasvavan tai ainakin pysyvän ennallaan sekä haluttiin vaikuttaa sii-

hen, että opiskelijat, jotka valintakokeiden kautta pääsevät opiskelemaan röntgenhoita-

jaksi sitoutuisivat opiskeluun, eikä keskeyttämisiä tapahtuisi. Keskeytyksiä tällä alalla

on ollut muutama lukukaudessa ja tilanne onkin nyt muuttunut jo parempaan suuntaan.

Esimerkiksi vuonna 2007 keskeyttämisaste oli Metropolia ammattikorkeakoulun radio-

grafian ja sädehoidon koulutusohjelmassa 6.0 % ja vuonna 2008 4.8 % (Heikkinen

2009). Omat kokemukset vahvistivat aiheen tarpeellisuutta, sillä tietoisuus alasta oli

itsellämmekin heikko, ennen kuin aloimme opiskella alaa. Lähdimme käsittelemään

aihetta myös siksi, että saimme viestiä työelämästä, että röntgenhoitajan ammatin tunte-

vuutta pitäisi lisätä. Meidän oma käsityksemmekin on edelleen se, että röntgenhoitajan

ammatti ja koulutus on yleisesti melko huonosti tunnettu. Tämä käsityksemme vain

vahvistui opinnäytetyötä tehdessämme.

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Osana opinnäytetyötämme oli tar-

koituksena pitää kaksi (2) rekrytointituntia lähihoitajaopiskelijoille, kahdessa eri oppi-

laitoksessa. Toinen näistä oppilaitoksista joutui aikataulullisista syistä perumaan tu-

lomme. Aika ei riittänyt uuden lähihoitajaoppilaitoksen etsimiseen, mutta onneksemme

toisessa oppilaitoksessa oli 38 lähihoitajaopiskelijaa kuuntelemassa esitystämme. Rek-

rytointituntiin kuului myös opiskelijoille tarkoitettu palautelomake, jonka avulla pystyt-

tiin arvioimaan rekrytointitunnin onnistumista. Koulu, jossa rekrytointitunti järjestettiin,

oli Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus.
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2 REKRYTOINTI

Sana rekrytointi juontaa juurensa sotilasorganisaation värväystapahtumasta. Ruotsin

kielessä on käytössä substantiivi rekryt, joka sotilasterminologiassa tarkoittaa alokasta

eli palvelukseen otettavaa. Rekrytointi-käsitteen juuret ovat siten sotilaallisessa toimin-

nassa, mutta nykyaikana termiä käytetään pehmeämmin muissakin organisaatioissa.

Suomalaisessa liike-elämässä, järjestömaailmassa ja julkisella sektorilla termi rekrytoin-

ti pitää sisällään työsuhteen aloittamisen ja siihen liittyvät edeltävät toimenpiteet, jotka

yleensä ovat henkilöhakua ja -arviointia. (Markkanen 1999:11.)

2.1 Opiskelijarekrytointi

Opiskelijarekrytoinnilla tarkoitetaan uusien opiskelijoiden hakemista avointa koulutus-

paikkaa varten. Rekrytointiin kuuluu muun muassa opiskelupaikan julkaiseminen, opis-

kelijoiden valinta pääsykokeisiin, hakijoiden haastattelu ja mahdollisesti testaus. (Lahti

2009).

2.2 Röntgenhoitajaopiskelijarekrytointi Metropolia ammattikorkeakoulussa

Metropolia ammattikorkeakoulussa on kaikkien Metropolian opiskelijoiden mahdollista

osallistua promootiotoiminnan opintojaksolle, joka on valinnainen opintojakso, jota voi

suorittaa koko opiskeluoikeutensa ajan. Tämän opintojakson puitteissa opiskelijat osal-

listuvat oppilaitosvierailuille ja messuille (lähinnä Studia-messut, varuskuntamessut ja

mahdolliset oppilaitosten pienemmät koulutusmessut), joissa esitellään koko Metropolia

ammattikorkeakoulun koulutustarjonta. Opiskelijat voivat kuitenkin keskittyä oman

koulutusohjelmansa/alansa esittelyyn, koska se on itselle tutuin. Opiskelijat kertovat

myös siitä, kuinka ovat päätyneet siihen koulutukseen, jossa ovat, koska tämä usein

kiinnostaa hakemisvaiheessa olevia. Metropolia ammattikorkeakoulun viestintäsuunnit-

telijalle tulee runsaasti vierailukutsuja sähköpostitse, eniten pääkaupunkiseudun lukioi-

den opinto-ohjaajilta, jotka haluavat Metropolian esittelyä abiturienteilleen. Myös jon-

kin verran ammattioppilaitokset ottavat häneen yhteyttä. (Lahti 2009).

Studia-messut ovat Helsingin messukeskuksessa joulukuun alussa oleva lukiolaisten,

ylioppilaiden ja muiden toisen asteen opiskelijoiden kansainvälinen jatkokoulutustapah-

tuma, Metropolia on siellä mukana isolla ständillä ja laajalla edustuksella. Hakijainfot

Metropolia ammattikorkeakoulun yksiköissä tammikuussa tavoittavat myös hyvän mää-
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rän hakijoita. Infoja on aloittain sovitussa toimipisteessä, ei jokaisessa Metropolia am-

mattikorkeakoulun noin 20 toimipisteessä omaansa. Näissä infoissa Metropolian koulu-

tusohjelmien edustajat toimivat esittelijöinä. Info voi olla järjestetty joko esityksinä tai

niin sanotuilla ständeinä yksikön tiloissa tai näiden molempien yhdistelmänä. Infoista

tiedotetaan lukioihin ja ammattioppilaitoksiin ja kutsutaan hakuvaiheessa olevat nuoret

tutustumaan koulutukseen ja samalla toimipaikkoihimme paremmin. (Lahti 2009).

Metropolia ammattikorkeakoulu järjesti myös Uudenmaan alueen opinto-ohjaajille

oman opinto-ohjaajien infon 29.1.2010. Opinto-ohjaajat ovat tärkeä kohderyhmämme,

koska heidän kautta käsitys, tieto ja mielikuvat Metropolia ammattikorkeakoulusta -

ainakin osittain - välittyvät hakijoille. Lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulu tavoittaa

opiskelijoita hakukampanjan keinoin, joka näin yleisesti ottaen voi olla printtimainontaa

(esimerkiksi lehti-ilmoittelu, hakijan opas, esitteet), www-markkinointia, ulkomainon-

taa (liikennevälineissä, kauppakeskuksissa ja niin edelleen) Metropolian hakukampan-

jan ilme nähdään ensimmäisen kerran Studia-messuilla. Tulevaa hakijan opasta, Hakijan

opas 2010 / Applicant's Guide 2010, jaetaan messuilla, oppilaitosvierailuilla, sitä on

saatavissa hakutoimistosta ja jokaisesta Metropolian yksiköstä. (Lahti 2009).

3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Markkinoinnilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka sisältää eri osa-alueita, kuten mai-

nonnan, myynnin tai jakelun. Markkinointi on johtamistapa, ja sen tarkoituksena on

lähteä asiakkaiden tai valittujen asiakasryhmien tarpeista. Markkinoinnin katsotaan

myös olevan suunnittelun ja mainonnan sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamista ku-

luttajille ja markkinoille. Lisäksi markkinointi on prosessi, johon kuuluvat markkinoin-

timahdollisuuksien analysointi, markkinastrategian kehittely, markkinaohjautuvuuden

suunnittelu ja markkinaponnistusten johtaminen. (Anttila – Iltanen 2001: 12–13).

Tavoitteena markkinoinnille on yleensä niin uusien asiakkaiden hankkiminen kuin van-

hojen asiakkaiden säilyttäminen. Kun koulutuspalveluja markkinoidaan, kyse on eten-

kin uusien asiakkaiden hankkimisesta. Markkinointi onkin yhä pysyvämpi osa koulu-

tuspalvelujen keskuudessa, ja yhä useammin koulutuspalvelujen tarjoajat kilpailevat

oppilaista muiden koulutuspalveluiden kanssa. Kilpailun huomaa myös ammattikorkea-

kouluissa, joiden tärkeimpänä osana toimintaa on saavuttaa kohderyhmänsä ja tavoittaa
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ne eri viestintäkanavien avulla. Markkinoinnin kautta tulevien viestien on tuettava oleel-

lisesti oppilaitoksen tavoitteita ja linjauksia, jotta oppilaitos voi saavuttaa kohderyh-

mänsä. (Junkkari 2001: 14, 58–59, Laaksonen 2006: 21–23).

Organisaatioiden keskeisin toiminto on markkinointi, mutta tämä ei voi onnistua ilman

viestintää. Markkinointiviestinnässä tärkeimpiä keinoja ovat mainonta, tiedotustoiminta,

menekinedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö. (Siukosaari 1999: 14–17).

Markkinointiviestinnän avulla on tarkoitus kertoa palvelusta tai tuotteesta kuin myös

niiden ominaisuuksista ja näin saadaankin aikaan positiivisia mielikuvia palveluun,

tuotteeseen ja yritykseen. Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista

ja se on markkinoinnin aktiviteeteista kaikkein näkyvin. Markkinointiviestintä on koko-

naisvaltaisesti asiakkaisiin kohdistettua toimintaa ja se on koko ajan jatkuvaa. (Siuko-

saari 1999: 14–17. Isohookana 2007: 16–17, 37).

Erilaisten mielikuvien luominen juurtuu tiukasti markkinointiviestintään ja näiden avul-

la pystytään luomaan tavoiteltua ja onnistunutta brändiä. Nämä mielikuvat organisaati-

oista ja niiden palveluista ohjaavat omalta osaltaan tekojamme ja valintojamme. On

havaittu, että erityisesti mielikuvilla on suuri merkitys nuorille koulutusvalintoja tehdes-

sä. Kuitenkin on vaikeaa selvittää markkinointiviestinnän vaikutuksia nuorten mieliku-

viin. Kun nuori etsii koulutuspaikkaansa ja hakeutuu opintoihin, mielikuvat ovat läsnä

useassa vaiheessa ja ne ohjaavat nuoren käsityksiä koulusta, opinnoista ja työmarkki-

noista. Ja tästä syystä onkin tärkeää se, että sekä koulun nykyiset kuin tulevat opiskelijat

ovat tyytyväisiä opiskelupaikkaansa. Koulun yhtenä tärkeimpänä mainostajana toimi-

vatkin opiskelijat, sillä he kertovat omia kokemuksiaan koulusta eteenpäin. (Laaksonen

2006, Hakulinen 2006: 36).

Eri viestintäkanavien käyttäminen sekä markkinoinnin sääntöjen noudattaminen tulee

ottaa huomioon koulutuspalvelujen markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi liiallinen

positiivisuus tai ylistäminen markkinoinnissa voi kostautua viimeistään silloin, kun op-

pilaitokseen valitut opiskelijat huomaavat, etteivät markkinoinnissa luvatut asiat kohtaa

oppilaitoksen todellisia lupauksia. (Laaksonen 2006: 23, Isohookana 2007: 20–21, 69–

70).
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4 RÖNTGENHOITAJAN AMMATTI JA KOULUTUS

Röntgenhoitaja työskentelee monipuolisten teknisten kuvaus- ja hoitolaitteiden parissa.

Röntgenhoitajan tulee toimia säteilynkäytönammattilaisena ja radiografiatyön asiantun-

tijana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu lääketieteellinen kuvantaminen ja sädehoito.

Röntgenhoitaja tekee röntgen-, ultraääni-, tietokonetomografia-, magneetti- ja isotooppi-

tutkimuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä suunnittelee ja toteuttaa sädehoitoja.

Moniammatillisessa työyhteisössä röntgenhoitaja on vastuussa tutkimusten, toimenpi-

teiden ja sädehoidon oikeasta ajankohdasta sekä vastaa potilaan esivalmistelusta, ohja-

uksesta ja hoidon jatkuvuudesta yhdessä yleensä radiologin (röntgenlääkärin) kanssa.

Röntgenhoitaja voi myös työskennellä itsenäisesti, moniammatillisen yhteistyön lisäksi.

Röntgenhoitajan tulee myös vastata siitä, ettei potilaiden, muun henkilökunnan ja ympä-

ristön saama säteilyrasitus ylitä sallittuja rajoja. Tieto, jota ammatissa tarvitaan, uusiu-

tuu jatkuvasti. Uusiutuva tekniikka tuo mukanaan jatkuvasti uusia hoito- ja tutkimus-

menetelmiä, joten röntgenhoitajan tulee jatkuvasti kehittää itseään opiskelun avulla ja

hänen tulee jatkuvasti kerätä tietoa ja pyrkiä kehittämään itseään. Röntgenhoitaja voi

työskennellä useissa eri paikoissa. Yleisin niistä on terveydenhuolto: sairaalat, terveys-

keskukset ja yksityiset laitokset. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä esimerkiksi

eläinlääkintähuollossa, teollisuudessa, säteilynvalvonnassa sekä opetukseen liittyvissä

tehtävissä. (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry: 2009).

Röntgenhoitajan toiminnan perustana on riittävä ja asianmukainen lähete tai sädehoito-

suunnitelma. Röntgenhoitajan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että säteilylle altis-

tava tutkimus/toimenpide on tarpeellinen. Röntgenhoitajan tulee myös huolehtia siitä,

että potilaan ja henkilökunnan saama säteilyannos jää niin pieneksi, kuin se on mahdol-

lista (ALARA-periaate). (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry: 2009).

Röntgenhoitajan tulee hallita tarvittavat laitteet, välineet ja menetelmät. Röntgenhoita-

jan tulee hallita työssään jatkuvasti kehittyvä tiede ja teknologia. Röntgenhoitajan tulee

myös pitää huoli siitä, että saa mahdollista lisäkoulutusta, jos kehittyvän tieteen ja tek-

nologian osaamisessa on puutteita. (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry: 2009).

Röntgenhoitajan ammattietiikkaa ohjaavat mm. lainsäädäntö, erilaiset ohjeet, yleinen ja

terveydenhuollon etiikka sekä röntgenhoitajan eettiset ohjeet. Röntgenhoitajan ammatti

kehittyy ja siksi on tärkeätä, että myös ammattieettisistä kysymyksistä keskustellaan ja
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eettisiä ohjeita kehitetään jatkuvasti. (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry: 2009). Ohjeet

ilmaisevat röntgenhoitajille työn keskeiset periaatteet.

Röntgenhoitajan eettisissä ohjeissa keskeisinä periaatteina ovat mm. ihmisarvo, itse-

määrääminen, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, vastuullisuus, turvallisuus ja

korkeatasoinen ammatillinen toiminta. Ohjeet kuvaavat röntgenhoitajan työhön sisälty-

vän eettisen toiminnan tavoitteita. Ohjeiden soveltaminen eri tilanteisiin jää röntgenhoi-

tajan omaksi haasteeksi. (Suomen Röntgenhoitajaliitto Ry: 2009).

4.1 Röntgenhoitajakoulutus ennen ja nyt

Röntgenhoitajakoulutus on aloitettu Suomessa 1950-luvulla röntgenteknillisen apulai-

sen yksivuotisena kurssina. Röntgenhoitajakoulutus muuttui kaksivuotiseksi 1960-

luvulla, jolloin tutkintonimikkeeksi tuli röntgenhoitaja. 2,5-vuotiseksi koulutus muuttui

1970-luvulla. Keskiasteen koulu-uudistuksen myötä ns. vanhanmuotoinen röntgenhoita-

jakoulutus päättyi, tämä tapahtui vuonna 1987. Turussa järjestettiin röntgenhoitajakou-

lutuskokeilu, jonka pohjaksi riitti peruskoulu ja tämä koulutus kesti 4,5 vuotta. myö-

hemmin koulutuksesta tuli 3,5 vuotta kestävä ylioppilaspohjainen opintolinja. Myös

muualla Suomessa, missä koulutusta järjestettiin, siirryttiin samaan järjestelmään. Näi-

den uudistusten jälkeen röntgenhoitajakoulutus siirtyi ammattikorkeakouluihin. Aluksi

ammattikorkeakoulut toimivat väliaikaisina, ja ne vakinaistettiin vähitellen 1990-luvun

lopulla. (Metropolia: 2009).

Tänä päivänä röntgenhoitajan koulutus kestää 3.5 vuotta (joka tarkoittaa opintopisteissä

210 opintopistettä). Röntgenhoitajan mahdollisia jatkokoulutuspaikkoja ovat tiedekor-

keakoulussa radiografian alalla terveystieteiden maisteri sekä ammattikorkeakoulussa

jatkotutkinto (sonograferi). (Ammattinetti: 2009).

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaan on pääsyvaatimuksena vähintään 17-

vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai opintoasteen tai sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinto sekä soveltuvuustestien hyväksytty suorittaminen. (Ammattinet-

ti: 2009).

Vuonna 2009 röntgenhoitajakoulutusta toteutetaan kuudessa ammattikorkeakoulussa,

joista yksi on ruotsinkielinen. Nämä koulut ovat Metropolia (Helsinki), Pirkanmaan

ammattikorkeakoulu (Tampere), Turun ammattikorkeakoulu (Turku), Oulun seudun
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ammattikorkeakoulu (Oulu), Savonia ammattikorkeakoulu (Kuopio) sekä ruotsinkieli-

nen koulutus Novia yrkeshögskolan (Vaasa). Koulutusohjelma on nimeltään radiografi-

an ja sädehoidon koulutusohjelma ja tutkintonimike on röntgenhoitaja (AMK). (Am-

mattinetti: 2009).

4.2 AHOTT

AHOTT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammattikor-

keakoulussa terveysalalla. AHOTT hakee vielä paikkaansa Metropolia ammattikorkea-

koulussa. (Sipilä – Koskinen 2007: 11).

Eräässä käydyssä keskustelussa, yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun lehtorin

kanssa tuli ilmi, että AHOTT vaikuttaa jo Metropolia ammattikorkeakoulussa, ainakin

radiografia- ja sädehoidon koulutusohjelmassa, mutta tämä on vielä niin uusi asia, ettei

se ole täysin löytänyt paikkaansa radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa. Omas-

ta mielestämme AHOTT olisi yksi varteen otettava keino markkinoida radiografian- ja

sädehoidon koulutusohjelmaa Metropolia ammattikorkeakoulussa, lähihoitajille ja mui-

den alojen opiskelijoille, joilla mahdolliset opintojen hyväksi lukemiset ovat mahdolli-

sia. Mutta ennen kuin tätä voidaan markkinointikeinona käyttää, tulisi olla olemassa

selvät linjat miten tästä voi hyötyä.

”Osaamisen tunnistaminen koskee erityisesti aikuisopiskelijoita, joilla on aiempi toisen

asteen tai opintoasteen tutkinto ja työkokemusta sosiaali- ja/tai terveydenhuollosta”.

(Sipilä - Koskinen 2007: 11).

Osaamisen tunnistamisen tavoitteena on tehdä yksilön osaaminen näky-
väksi ja mahdollistaa koulutusorganisaation ulkopuolella hankitun osaami-
sen hyödyntäminen opintosuorituksena. Osaamista on opittava tunnista-
maan entistä joustavammalla tavalla, sillä oppimista tapahtuu hyvin erilai-
sissa ympäristöissä. Ammattikorkeakouluissa on tärkeä kehittää toiminta-
tapoja, joilla opiskelija voi nykyistä paremmin osoittaa sellaisen osaami-
sen, jota ei voida osoittaa todistuksilla. Oppilaitosten ohella hoitotyönteki-
jät oppivat työpaikoilla ja vapaa-ajalla toiminnoissa valmiuksia (esimer-
kiksi ATK-taidot), joita he tarvitsevat työssään. (Sipilä - Koskinen 2007:
11–13).
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5 LÄHIHOITAJAN AMMATTI JA KOULUTUS

Lähihoitajan perustutkinnossa on yhdeksän koulutusohjelmaa, joista opiskelija mielen-

kiintonsa mukaan valitsee yhden. Kuitenkaan jokaisessa oppilaitoksessa, jossa lähihoi-

tajan perustutkintoa järjestetään, ei ole tarjolla kaikkia näitä yhdeksää koulutusohjel-

maa.

Jokaiseen näistä yhdeksästä koulutusohjelmasta sisältyy yhteiset ammatilliset opinnot,

jotka muodostuvat asiakkaan tai potilaan kasvun tukemisesta ja ohjaamisesta, hoidosta

ja huolenpidosta sekä kuntoutumisen tukemisesta. Opintojen tavoitteena on oppia op-

pimisen ja tiedonhankinnan taito, sosiaali- ja terveysalan ammattien yhteiskunnallisen

perustan ja ammattietiikan hallinta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-

män ja lainsäädännön tunteminen. Lisäksi tavoitteena on perehtyä ihmisen kasvuun ja

kehitykseen ja saavuttaa työn edellyttämät ammatilliset vuorovaikutustaidot. (Ammat-

tinetti: 2009).

Koulutukseen kuuluu lääkehoito, ensiapu, perushoito, huolenpitotoiminta sekä niihin

liittyvä aseptiikan, työsuojelun, ergonomian sekä terveyttä edistävän liikunnan ohjaus-

valmiuksien hallinta. Keskeisin tavoite koulutuksessa on kuntouttavan työotteen käyt-

täminen asiakkaan tai potilaan kuntoutumisessa ja toimintakykyisyyden tukemisessa

kasvatus-, ohjaus-, hoito- ja huolenpitotyössä. (Koulutusnetti: 2009).

Lähihoitajat työskentelevät valtaosin julkisella sektorilla (kunnat, kuntayhtymät ja val-

tio). Kuitenkin nykyään järjestetään palveluja myös asiakkaan kodissa tai kodinomai-

sessa ympäristössä sekä yksityiset palvelut ovat yleistyneet selvästi. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon lainsäädäntö ja normit sekä ammattietiikka säätelevät palvelujen tuottamis-

ta. (Koulutusnetti: 2009).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on pätevä sosiaali- ja terveysalan

perustason hoito- ja hoivatyöhön sekä kuntoutumisen tukemiseen, joissa edellytetään

monipuolista ammattitaitoa, teoreettisen tiedon soveltamista ja työvälineiden ja -

menetelmien hallintaa.  (Koulutusnetti: 2009).
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6 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytetään Toiminnallisen opinnäytetyön mallia.

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan

ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Ammattikorkea-

koulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus (rekrytointitunti)

ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöi-

nen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla alan

tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. (Vilkka, Hanna – Airaksinen, Tiina 2003: Toi-

minnallinen opinnäytetyö).

Tämän projektin tarkoituksena on markkinoida röntgenhoitajan ammattia ja Metropolia

ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaa lähihoitajaopiskeli-

joille. Projektin lähtökohtina on edistää osaltamme Metropolia ammattikorkeakoulun

radiografian- ja sädehoidon koulutuksen rekrytointia opinnäytetyön kautta. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on myös parantaa Metropolian opiskelijarekrytointia pitämällä rekry-

tointitunti lähihoitajaopiskelijoille, ja rekrytointitunneilta kerättävän palautteen kautta.

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä lähihoitajaopiskelijoiden kiinnostusta röntgenhoita-

jan ammattia ja koulutusta kohtaan ja lisätä oikeiden opiskelijoiden hakeutumista radio-

grafian- ja sädehoidon koulutusohjelmaan ja vähentää näin opiskelijoiden keskeytyksiä.

Tähän pyrimme kertomalla ammatista ja koulutuksesta ennen koulutukseen hakeutumis-

ta. Pyrimme siihen, että opiskelupaikat jakautuisivat niille opiskelijoille, jotka alasta

ovat todella kiinnostuneita.

Yhteistyökumppaneinamme toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Länsi-

Uudenmaan koulutuskeskus.

7 REKRYTOINTITUNTISUUNNITELMA

Osana opinnäytetyötä toteutamme rekrytointitunnin toisen vuoden lähihoitajaopiskeli-

joille. Valitsimme toisen vuoden opiskelijat, koska heidän mahdollisiin jatko-

opiskelupaikkojen valintoihin on vielä mahdollisuus vaikuttaa. Heillä on vuosi opiske-

lua takana sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta ja opiskelijat ovat saaneet jo jonkin asteisen
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kuvan alasta. Heillä on varmasti jo jonkinlainen näkemys siitä haluavatko he alalla py-

syä.

7.1 Sisältö

Pidämme rekrytointitunnin Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksessa, Lohjan toimipis-

teessä 16.2.2010, toisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille. Saimme etukäteen tiedon, että

paikalle olisi tulossa noin 60 opiskelijaa. Kokonaisuudessaan tunnin kestoksi arvioimme

etukäteen noin 60 minuuttia.

Tunnin aluksi esittelemme itsemme, kerromme mistä tulemme, mitä tuntimme koskee ja

kerromme, että rekrytointi tunti on osa opinnäytetyötämme. Jaamme palautelomakkeet

opiskelijoille tunnin alussa, jotta opiskelijat voivat kirjata ajatuksiansa heti kun niitä

tulee mieleen, ja kerromme, että vastausaikaa on tunnin jälkeen vielä noin 10–15 mi-

nuuttia. Kerromme myös sen, että palautelomakkeeseen vastataan nimettömästi, jotta

opiskelijoiden tietosuoja säilyy. Näiden palautelomakkeiden avulla pystymme arvioi-

maan rekrytointitunnin onnistumista. Kerromme opiskelijoille, että tunnin lopuksi

jaamme halukkaille Metropolia ammattikorkeakoulun hakijan oppaan sekä Metropolia-

kangaskassin, johon olemme etukäteen laittaneet Metropolia-messuflyerin. Markki-

noimme tällä tavalla Metropolia ammattikorkeakoulua.

Lähdemme liikkeelle kertomalla Metropolia ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen

kerromme radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmasta. Kerromme opiskelijoille

koulutukseen hakeutumisesta, siitä millainen valintakoe on ja mikä sen tarkoitus on.

Kerromme myös röntgenhoitajan ammatista, ja painotamme esityksessämme nimen-

omaan röntgenhoitajan ammattia terveydenhuollon alalla, kertomalla eri tutkimus- ja

hoitomenetelmistä.

Rekrytointitunnin tueksi päätimme ottaa käyttöön PowerPoint-esityksen, jonka avulla

kertominen Metropolia ammattikorkeakoulusta, röntgenhoitajan ammatista ja koulutuk-

sesta helpottuu. Olemme käyttäneet opiskelussamme usein PowerPointia, joten meille

sen valitseminen oli luonnollista ja helppoa.  Olimme ottaneet myös valokuvamateriaa-

lia koulumme röntgenluokista ja saimme myös käyttöömme perusröntgenkuvia koulul-

ta.
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7.2 Palautelomake

Aineistoa voidaan kerätä tekemällä kysely isolle ryhmälle yhtä aikaa. Tätä on hyödyn-

netty ihmistieteissä, kun kohderyhmä on kokoontuneena johonkin, kuten kouluissa

luokkiin. Tärkeää on muistaa, ettei aineistokeruu saa viedä liikaa vastaajan aikaa tai

väsyttää häntä, sillä silloin tutkimuksen luotettavuus heikkenee. Lomakkeen tulisi olla

valmiiksi yksiselitteinen, josta on poistettu väärinymmärtämismahdollisuudet. (Toim.

Aaltola - Valli 2007: 107).

Kysely koostui aluksi neljästä avoimesta kysymyksestä, mutta päädyimme kuitenkin

valitsemaan kolme avointa kysymystä ja kaksi valmiit vastausvaihtoehdot sisältävää

kysymystä. Näin saamme todennäköisesti opiskelijoilta monipuolisia vastauksia ja laa-

jempia vastauksia, kuin ”kyllä” tai ”ei”. Uskomme tällä saavuttavamme myös hyvän

kyselyn, johon opiskelijoiden on helppo vastata. Kerromme rekrytointitunnin alussa

täyttöohjeet palautelomakkeeseen ja myös palautelomakkeeseen olimme kirjanneet ly-

hyen ohjeistuksen. Palautelomakkeiden tarkoituksena on saada lähihoitajaopiskelijoiden

mielipide rekrytointitunnin onnistumisesta.

8 REKRYTOINTITUNNIN TOTEUTUS

Rekrytointitunti järjestettiin Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksessa, Lohjalla

16.2.2010. Saavuimme koululle hyvissä ajoin, jotta ehdimme tutustua käytössä oleviin

laitteisiin ja perehtyä niihin. Koulun opinto-ohjaaja tuli meitä vastaan sovittuun aikaan.

Hän opasti meidät auditorioon, jossa rekrytointitunti pidettiin. Tekniikka oli nopeasti

hallussa ja videokamera asennettu paikalleen. Meille jäi vielä puoli tuntia aikaa valmis-

tautua esitykseemme ennen kuin opiskelijat tulisivat paikalle.

Etukäteen olimme harjoitelleet useaan otteeseen esitystämme ja aikatauluttaneet myös

esityksemme. Olimme sopineet, että aloittaisimme klo. 10.00 ja kokonaisuudessaan

rekrytointitunti kestäisi korkeintaan 60 minuuttia. Mukaan tähän oli laskettu jo mahdol-

liset oppilaiden esittämät kysymykset, palautelomakkeiden täyttäminen ja palautus.

Kun opiskelijat saapuivat auditorioon, olimme saaneet kaikki hyvissä ajoin valmiiksi.

Olimme laittaneet Metropolia hakijanoppaat sekä Metropolia-kangaskassit valmiiksi

esille, jotta lähihoitajaopiskelijoiden olisi helppo ne lähtiessään ottaa. Röntgenkuvat
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olimme myös asettaneet pöydälle valmiiksi, niiden auditoriossa kierrättämistä varten.

Olimme myös avanneet PowerPoint-esityksemme valmiiksi sekä magneettitutkimukses-

ta kertovan videon. Kun opiskelijat olivat päässeet istumaan ja videokamera oli laitettu

käyntiin, aloitimme rekrytointitunnin kertomalla hiukan ketä olemme, mistä tulemme ja

miksi tulimme rekrytointitunnin pitämään. Laitoimme myös palautelomakkeet jakoon jo

tässä vaiheessa, jotta opiskelijat voivat jo esityksenkin aikana kirjoittaa muistiin kom-

menttejaan.

Tämän jälkeen siirryimme kertomaan röntgenhoitajan koulutuksesta sekä radiografian ja

sädehoidon koulutusohjelmasta. Kerroimme valintakokeista ja näytimme tähän liittyen

koulumme verkkosivuja, joihin tutustumalla saa lisätietoa opiskelusta Metropolia am-

mattikorkeakoulussa ja koulutusohjelmiin hakemisesta. Kerroimme myös mistä opiske-

lijat saavat lisätietoa eri koulutusohjelmista ja koulutukseen hakemisesta. Kerroimme

mitä aineita opiskelemme, paljonko meillä on koulun ulkopuolista harjoittelua ja mitä

ylipäätänsä koulutuksemme sisältää. Pyrimme elävöittämään esitystämme sillä, että

lisäsimme kertomaamme omia kokemuksia koulutuksesta, sekä harjoitteluista koko esi-

tyksen aikana.

Seuraavaksi kerroimme tarkemmin röntgenhoitajan ammatista, sekä toimenkuvasta,

siitä missä kaikkialla röntgenhoitaja voi työskennellä. Keskityimme esityksessämme

kuitenkin röntgenhoitajan ammatin harjoittamisessa terveydenhuollossa, sillä se on suu-

rin työllistäjä, tämän toimme esityksessämme julki.

Esityksessämme keskityimme terveydenhuollon pariin, joten seuraavaksi oli loogista

kertoa eri röntgentutkimuksista, jotta paikalla olijat saisivat kuvan siitä mitä röntgenhoi-

taja konkreettisesti tekee. Esityksessä kerroimme keskeisimmistä röntgentutkimuksista.

Kerroimme pääasiat eri tutkimuksista, sekä mitä röntgenhoitajan toimenkuvaan kuuluu

eri tutkimuksissa, sekä mitä opiskelija missäkin pääsee tekemään. Lisäksi kerroimme

hiukan toimenpideradiologiasta, isotooppihoidoista/tutkimuksista sekä viimeisenä säde-

hoidosta. Elävöitimme esitystämme kierrättämällä auditoriossa perusröntgen-kuvia sekä

näyttämällä lyhyen videon magneettitutkimuksista.

Esityksemme kesti 40 min. jonka jälkeen opiskelijat täyttivät palautelomakkeet ja saivat

ne palauttaessaan kiitokseksi Metropolia kangaskassin. Koko rekrytointituntiin kului n.

50 minuuttia, joten olimme onnistuneet aikataulutuksessamme.
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Meille jäi tilaisuudesta erittäin positiivinen kuva. Esityksen aikana tuli useita kysymyk-

siä, niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin, sekä lopuksi vielä muutamia kysymyksiä. Pal-

jon saimme kiitosta kaikilta kuulijoilta ja tuntiamme pidettiin mielenkiintoisena sekä

tietoa antavana esityksenä.

9 SISÄLLÖN ANALYYSI

Sisällön analyysin tarkoituksena on tähdätä tiivistettyyn ja yleisessä muodossa olevaan

kuvaukseen tutkittavasta ilmiöstä, kuitenkaan kadottamatta siitä saatavaa informaatioita.

Analyysin lopputuloksena saadaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä,

käsitejärjestelmä, käsitekartta tai malli. Usein se on määritelty prosessina, jossa tuotetut

kategoriat kvantifioidaan, mutta joidenkin määritelmien mukaan laadullinen sisällön

analyysi päättyy siihen, kun kysytään, kuinka monta kertaa jokin asia ilmenee aineistos-

sa. (Kyngäs - Vanhanen, 1999: 45.) Opinnäytetyössämme pyrimme tuomaan esiin sisäl-

lön analyysin avulla sen, minkälaisena opiskelijat pitivät rekrytointimme sisältöä.

Sisällön analyysi on menettelytapa, minkä avulla voidaan analysoida dokumentteja sekä

systemaattisesti, että objektiivisesti. Sillä pyritään esittämään tutkittavaa ilmiötä tiiviste-

tyssä muodossa ja edelleen niin, että tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. Sisällön

analyysi sopii hyvin strukturoimattomaan aineistoon. Analyysillä pyritään tiivistettyyn

ja yleiseen muotoon kuvattaessa tutkittavaa ilmiötä. Ennen kuin aloitetaan analysointia,

on päätettävä ilmaistaanko se mikä on selvästi dokumentissa ilmaistu vai analysoidaan-

ko myös piilossa olevia viestejä. Sisällön analyysi voidaan toteuttaa joko induktiivisesti

eli aineistosta lähtien tai deduktiivisesti eli aikaisemmasta käsitejärjestelmästä lähtien.

(Kyngäs 1999: 4-5.) Tässä opinnäytetyössä palautelomakkeiden analysoinnin toteu-

tamme sisällön analyysin induktiivisella eli aineistosta lähtevällä tavalla.

10 TULOKSET

Tuloksia analysoitiin opiskelijoilta saadun palautteen sekä itsearvioinnin kautta. Lisäksi

huomioimme tuloksissa rekrytointitunnille osallistuneiden kahden opettajan antaman

suullisen palautteen.
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10.1 Opiskelijoilta saatu palaute rekrytointitunnista

Opiskelijoita oli rekrytointitunnilla paikalla kaiken kaikkiaan 38 ja jokainen opiskelija

palautti palautelomakkeen (Liite 3) täytettynä rekrytointitunnin lopulla. Lisäksi paikalla

oli kaksi opettajaa, joilta saimme suullisesti palautetta pitämästämme tunnista.

Käytimme palautelomakkeiden analysoinnissa sisällön analyysimenetelmää. Aluksi

luimme kaikki palautelomakkeet kahteen kertaan, jotta saimme kokonaiskäsityksen sii-

tä, mitä opiskelijat olivat vastanneet. Lukemisen jälkeen aloimme purkaa vastauksia ja

samalla lajittelemaan samanlaiset vastaukset ryhmiin. Tämän jälkeen loimme näille vas-

tausryhmille yläryhmät, jotka purimme työssämme. Yläryhmiin valitsimme ne vastauk-

set, jotka selvästi painottuivat opiskelijoilta saaduissa palautteissa. Jokaisen yläryhmän

purkamisen jälkeen laitoimme työhömme muutaman esimerkki vastauksen, joita opiske-

lijat olivat kirjanneet palautelomakkeeseen. Seuraavassa olemme purkaneet palautelo-

makkeet kysymys kerrallaan.

10.1.1 Opiskelijoiden mielenkiinnon herääminen

Kysymyksessä yksi, haluttiin tietää herättikö rekrytointitunti mielenkiintoa röntgenhoi-

tajan ammattia ja koulutusta kohtaan. Vastausvaihtoehtoja annettiin kaksi a) Kyllä b) Ei.

Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 100 %, joten jokainen palautelomakkeeseen

vastannut vastasi tähän kysymykseen. Kysymyksessä pyysimme myös vastaajia peruste-

lemaan vastauksensa. Vastanneista 21 (55 %) vastasi a) Kyllä, 13 (34 %) vastasi b) Ei,

sekä 4 (11 %) vastasi sekä kohtaan a) Kyllä, että kohtaan b) Ei.  (Katso kuvio 1.)

Kyllä-kohtaan vastanneet 21 opiskelijaa perustelivat vastaustaan muun muassa, sillä että

töitä riittää opiskelujen jälkeen ja että työ vaikuttaa mielenkiintoiselta. Juuri nämä kaksi

asiaa painottuivat opiskelijoiden vastauksissa. Lisäksi työn monipuolisuutta pidettiin

positiivisena asiana. Näistä vastauksista voidaan päätellä, että esityksessä onnistuttiin

antamaan opiskelijoille sellainen kuva, jota tavoittelimme, kuva röntgenhoitajan työn

monipuolisuudesta sekä hyvästä työllisyystilanteesta.

Esimerkkejä Kyllä kohdan vastauksista:

• Mielenkiintoinen ala. Paljon erilaisia mahdollisuuksia. Töitä riittää.
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• Ennenkin kiinnostanut, sai monipuolista & kiinnostavaa tietoa ammatista.

• En ollut koskaan ennen kuullut mitään röntgenhoitajan ammattiin liittyvää ja oli

mielenkiintoista kuulla siitä.

• Mielenkiintoista työtä. Lyhyet potilaskontaktit ja laitteiden käyttö herätti kiin-

nostusta.

Ei-kohtaan vastanneet 13 opiskelijaa perustelivat vastaustaan esimerkiksi sillä, että rönt-

genhoitajan työ ei vastaa omaa kiinnostusta. Osa vastanneista toivoi työltään potilasläh-

töisempää työskentelyä. Osalla opiskelijoista oli jo tarkat suunnitelmat jatko-opintojen

suhteen. Nämä vastaukset pystytään perustelemaan sillä, että jos opiskelijalla on jo sel-

vät suunnitelmat tulevaisuuden varalle, on hänen mielenkiinnon kohdettaan vaikea

muuttaa yhden rekrytointitunnin avulla. Kuten vastauksistakin kävi ilmi, osa kaipasi

tulevalta työltään potilaanhoitoon keskittyvää työtä, jota röntgenhoitajan työ ei ensisi-

jaisesti ole. Tämän vuoksi osa opiskelijoista kertoi palautelomakkeessa hakeutuvansa

opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Esimerkkejä Ei kohdan vastauksista:

• En usko, että jaksaisin tuollaista työtä, liian vähän potilaskontaktia.

• Röntgenhoitajan ammatti ei vain kiinnosta.

• Olen kiinnostunut eri koulutuksesta.

• Olen kiinnostunut enemmän sairaanhoitajan ammatista.

• Ei ole mun juttu. Liian vähän potilashoitoa.

Kyllä ja Ei-kohtaan vastauksen antaneet neljä opiskelijaa eivät olleet varmoja, heräsikö

mielenkiinto röntgenhoitajan ammattia ja koulutusta kohtaan vai ei. Osalla mielenkiinto

heräsi vain osittain. Tätä voidaan ehkä perustella sillä, että opiskelijat eivät ole vielä

varmoja siitä, mihin koulutukseen he tulevat lähihoitajaopintojensa jälkeen suuntamaan

vai siirtyvätkö he suoraan työelämään. Myös se, että opiskelijoilla oli vielä vuosi lähi-

hoitajaopintoja jäljellä, voi vaikuttaa näiden opiskelijoiden vastauksiin. Osalle opiskeli-

joista saattoi myös toisaalta olla jo täysin selvää, mitä he haluavat jatkossa tehdä ja kiin-

nostuivat ehkä vain aiheesta, mutta eivät koulutukseen hakeutumisesta.
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Esimerkkejä Kyllä ja Ei kohdan vastauksia:

• Itseäni tämä ammatti ei kiinnosta, mutta hyvin kuitenkin kerrottiin. Joten en va-

litse ”Kyllä” tai ”Ei”.

• Mielenkiinto heräsi osittain.

1. Heräsikö mielenkiintosi röntgenhoitajan ammattia ja
koulutusta kohtaan?
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Kuvio 1. Opiskelijoiden antamien Kyllä ja/tai Ei vastauksien jakauma.

10.1.2 Lähihoitajaopiskelijoiden tyytyväisyys

Kysymyksessä kaksi halusimme tietää mikä rekrytointitunnissa oli erityisen hyvää opis-

kelijoiden mielestä. Tähän kysymykseen vastasi 37 opiskelijaa, vastausprosentin ollessa

97 %.  Vastauksista kävi ilmi, että esitystä pidettiin monipuolisena ja kattavana, sekä

kestoltaan sopivana. Vastauksista selvisi, että rekrytointitunnin visuaalinen puoli oli

onnistunut ja esitystä oli helppo ja mukava seurata. Opiskelijat pitivät röntgenkuvista,

jotka kiersivät luokassa esityksen aikana ja PowerPoint-esityksestä, jossa oli tekstin

lisäksi monipuolisesti kuvia. Lisäksi positiivista palautetta tuli tunnin aikana näytetystä

videosta, joka käsitteli magneettitutkimusta. Palautetta voidaan perustella esimerkiksi

sillä, että PowerPoint oli meille luonteva valinta ja halusimmekin tehdä tunnista mah-

dollisimman monipuolisen röntgenkuvien ja videon avulla, ja tämän vuoksi rekrytointi-

tunnista annettiin paljon positiivista palautetta.

Palautetta saatiin myös omasta esiintymisestämme. Kiitosta saatiin siitä, että esitykseen

oli selvästi perehdytty ja paneuduttu etukäteen. Myös äänen käyttöä ja selkeää puhetta

kiiteltiin palautteissa. Vastauksista nousi selkeästi esiin se, että esitys sekä esiintymi-
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semme oli kokonaisuudessaan onnistunut. Kuten palautteesta kävi ilmi, olimme todella

perehtyneet ja paneutuneet aiheeseen hyvin etukäteen ja harjoitelleet esitystä moneen

kertaan.

Esimerkkejä opiskelijoiden antamista vastauksista, siitä mikä rekrytointitunnissa oli

erityisen hyvää:

• Se että oli kuvia eikä pelkästään tekstiä. Röntgenkuvat oli kiva juttu.

• Sai paljon tietoa ja asiat olivat uusia, joten jaksoi hyvin kuunnella ja jäi asiat

mieleen. Video oli kiva.

• Hyvä esitys/esittely, jaksoi kuunnella. Selvästi perehdytty ja paneuduttu esityk-

seen.

• Selkeästi selitetyt asiat. Kuuluva ääni. Hyvä materiaali kerrotuista asioista.

• Kun kerrottiin työharjoitteluista, joita on paljon ym.

• Kerrottiin todella kattavasti tietoa koulutusohjelmasta ja mitä koko ammattiin

kuuluu.

10.1.3 Lähihoitajaopiskelijoilta noussut lisätiedon tarve

Kysymyksessä kolme kysyttiin, olisiko opiskelija tarvinnut jostain asiasta lisätietoa ja

pyydettiin vielä perustelemaan vastauksensa. Tähän kysymykseen vastasi 26 opiskeli-

jaa, joten vastausprosentiksi tuli 68 %. Jaoimme vastaukset kyllä ja ei vastausten perus-

teella. Näistä 26 kysymykseen vastanneesta opiskelijasta kahdeksan (21 %) olisi halun-

nut lisätietoa jostakin asiasta ja loput 18 (47 %) vastaajaa, eivät tunteneet tarvitsevansa

lisätietoa.

Opiskelijat, jotka eivät tunteneet tarvitsevansa lisätietoa, perustelivat vastaustaan sillä,

että esitys oli kattava ja kerrotut asiat selitettiin selvästi. Olimmekin valinneet Power-

Point-esityksen muun muassa siksi, että opiskelijat pystyisivät seuraamaan kertomaam-

me koko esityksen ajan. Tarkoituksena olikin, että esitys olisi mahdollisimman selkeä,

mutta kuitenkin tarpeeksi kattava, jotta halutut asiat saataisiin mahdollisimman hyvin ja

kattavasti esille.
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Ei vastanneiden opiskelijoiden esimerkkivastauksia:

• Ei, esitys oli hyvin kattava.

• Kaikki asiat tulivat ilmi tosi hyvin eikä mitään jäänyt epäselväksi.

• Ei koska he selittivät tosi hyvin kaiken.

• Sain tarvittavan tiedon!

• Tunti kattoi aiempaa tietoa hyvin.

Opiskelijat, jotka kaipasivat lisätietoa, halusivat kuulla lisää muun muassa omista ko-

kemuksistamme ja tarkempaa selvitystä teoriaopinnoista. Vastasimme kuitenkin opiske-

lijoiden ja opettajien esittämiin kysymyksiin omista kokemuksista. Kaikkeen ei kuiten-

kaan tämän tunnin puitteissa ollut aikaa, mutta olisimme ehkä voineet luopua joistakin

tutkimusmenetelmistä ja kertoa omista kokemuksista enemmän. Myös jatkomahdolli-

suuksista olisi haluttu kuulla lisää. Esityksen aikana kerroimme röntgenhoitajan jatko-

koulutusmahdollisuuksista lyhyesti, sillä emme pitäneet sitä niin ajankohtaisena lähihoi-

tajaopiskelijoille tässä vaiheessa. Teoriaopinnoista kerroimme myös esityksemme aika-

na, mutta niistä olisi kyllä voinut kertoa lisää, jos aikaa olisi ollut enemmän.

• Enemmän tietoa jatkomahdollisuuksista ja teoriaopinnoista.

• Omista kokemuksistanne olisi ollut kiva kuulla lisää.

• Enemmän olisi voinut kertoa miten tietyissä tilanteissa kuvaus, potilaan ohjaus

tehdään.

10.1.4 Rekrytointitunnin onnistuminen

Kysymyksessä neljä pyysimme opiskelijoita valitsemaan sopivan arvosanan kuvaamaan

rekrytointitunnin kokonaisuutta, niin että numerot sijoittuivat 1-5 välille siten, että

1=huono ja 5=erinomainen. Tähän kysymykseen vastasivat kaikki 38 opiskelijaa, joten

vastausprosentti oli 100 %. Suurin opiskelijamäärä eli 27 (71 %) opiskelijaa antoivat

tunnin arvosanaksi neljä, kun taas kolme (8 %) opiskelijaa antoi arvosanaksi kolme ja

neljä (11 %) opiskelijaa arvosanan viisi. Otimme huomioon myös kohdan ”muu”, johon

on otettu mukaan ne neljä (11 %) opiskelijaa, jotka antoivat arvosanan, joista ei oltu

varmoja tarkoittiko arvosana kolme, neljä vai viisi. Nämä kaikki edellä mainitut arvosa-

nat on esitetty seuraavassa taulukossa. (katso kuvio 2.)
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Mitä mieltä olit rekrytointitunnista kokonaisuutena?
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Kuvio 2. Opiskelijoiden antamat arvosanat rekrytointitunnista kokonaisuutena.

Kysymyksen neljä vastausten keskiarvoksi tuli neljä, jonka perusteella voidaan arvioida,

että opiskelijoiden mielestä rekrytointitunti oli kokonaisuudessaan ja arvosanaltaan hy-

vä. Tästä voitiin myös arvioida se, että esitys oli onnistunut ja lähihoitajaopiskelijat oli-

vat tyytyväisiä esitykseen. Opiskelijoiden palautteesta huomasi myös sen, että ne opis-

kelijat, jotka olivat erityisen kiinnostuneita aiheesta ja esityksestä antoivat paremman

arvosanan rekrytointitunnin kokonaisuudesta, kuin ne opiskelijat, joiden mielenkiinto ei

herännyt röntgenhoitajan ammattia ja koulutusta kohtaan.

10.1.5 Muu vapaa palaute rekrytointitunnista

Kyselylomakkeen viimeisessä, eli viidennessä kysymyksessä pyysimme opiskelijoita

antamaan vapaasti palautetta ja kommentoimaan esitystä omin sanoin. Tähän kysymyk-

seen vastasi 22 opiskelijaa eli vastausprosentti oli 58 %.  Tähän kysymykseen saimme

kaikkein vähiten vastauksia opiskelijoilta.

Kysymykseen vastanneet opiskelijat kertoivat rekrytointitunnin olleen erittäin mielen-

kiintoinen ja hyvä. Osa opiskelijoista piti tuntia kestoltaan sopivana. Osa opiskelijoista

kommentoi liiallista turvautumista muistiinpanoihin. Kuten omasta arvioinnista myö-

hemmin huomaa, niin olimme opiskelijoiden kanssa samaa mieltä turvautumisesta

muistiinpanoihin ja ymmärsimme, että tukisanalista olisi ollut huomattavasti parempi

vaihtoehto kuin laajat muistiinpanot.
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Esimerkkejä opiskelijoiden vastauksista:

• Liika turvautuminen paperiin, muuten meni hyvin.

• Erittäin hyvä ja ytimekäs luento! Kiitos.

• Puhuitte hyvin ja selkeästi. Tärkeät asiat tulivat esille. Kiitos mielenkiintoisesta

esityksestä!

• Hyvin meni! Mielenkiintoinen esitys. Sopivan mittainen.

• Pieni jännitys havaittavissa esityksen alussa mutta ei se mitään. Hyvä ja selkeä

esitys.

10.2 Oma arviointi rekrytointitunnista

Lähdimme arvioimaan itseämme ja omaa onnistumistamme rekrytointitunnilla kuvaa-

mamme videon avulla. Pohdimme myös omaa esiintymistä ja onnistumista omien tun-

temusten kautta. Katsoimme videon kahteen kertaan, sillä ensimmäisellä katselukerralla

huomasimme olleemme ehkä turhankin kriittisiä, mutta toisella katselukerralla saimme

tasapainoisemman ja mielestämme luotettavamman itsearvioinnin. Huomasimme nope-

asti paljon samoja asioita, mitä opiskelijat olivat palautelomakkeen avulla meille kerto-

neet.

Mielestämme PowerPoint-esitys oli selkeä ja visuaalisesti onnistunut. Dioihin olimme

onnistuneet keräämään pääasiat ja kuvat dioissa selvensivät kerrottua asiaa. PowerPoint-

diat teksteineen näkyivät hyvin koko auditoriossa. PowerPoint-esitys tuki mielestämme

hyvin esitystämme. Auditoriossa kierrättämämme natiiviröntgenkuvat sekä näyttä-

mämme video magneettitutkimuksesta tukivat ja elävöittivät esitystämme, ja niillä saa-

tiin mielestämme kuulijoiden mielenkiinto säilymään. Video välitti onnistuneesti rönt-

genhoitajan työnkuvan magneettitutkimusten parissa.

Esityksen alussa oli pientä jännitystä huomattavissa, mutta jännitys selvästi laukesi hy-

vin nopeasti esityksen edetessä. Esityksen aloitus sujui kuitenkin hyvin jännityksestä

huolimatta, esittelimme itsemme ja pystyimme selkeästi tuomaan esityksen tarkoituksen

ja sisällön julki.

Esityksen aikana turvauduimme mielestämme liiaksi muistiinpanoihimme, kuitenkin

Lotta enemmän. Koska olimme harjoitelleet esitystä useasti ja tiesimme osaavamme
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esityksen sisällön, olisi tukisanalista ollut huomattavasti parempi vaihtoehto laajoille

muistiinpanoille. Tällöin olisimme välttyneet jatkuvalta muistiinpanoihin tuijottamiselta

ja olisimme pystyneet paremmin keskittymään opiskelijoiden huomioimiseen. Tätä asi-

aa vahvistaa myös se, että kun opiskelijat tai opettajat kysyivät esityksen edetessä meiltä

omista kokemuksista, vapautui esiintymisemme huomattavasti.

Puhe oli molemmilla selkeää ja ääntä käytettiin juuri sopivasti. Saimme tästä kiitosta

myös opiskelijoiden palautteissa ja suullisesti opettajilta. Pystyimme täydentämään toi-

nen toisiamme koko esityksen ajan, eikä esitykseen tullut turhia hiljaisia taukoja. Pys-

tyimme omasta mielestämme keskittymään esitykseemme myös silloin, kun toinen oli

äänessä ja itse oli hiljaa. Kerroimme omista kokemuksista positiivisella tavalla ja ne

täydensivät mielestämme hyvin teoriatietoa.

Esityksen kokonaisuus, mukaan lukien PowerPoint, oli pääasiassa hyvä. Videon katsot-

tuamme aloimme pohtia, olisiko sädehoidosta pitänyt kertoa enemmän. Olisimme esi-

merkiksi voineet jättää esityksestämme pois läpivalaisututkimukset ja isotoopit. Näin

olisimme pystyneet käyttämään enemmän aikaa sädehoidosta kertomiseen. Toimenpide-

radiologian osuutta olisi pitänyt selkiyttää jollakin tavalla, sillä opiskelijat eivät välttä-

mättä saaneet selkeää kuvaa siitä, mitä toimenpideradiologia todellisuudessa on.

Mielestämme saimme opiskelijat keskittymään esitykseemme koko esityksen ajan, kos-

ka luokassa vallitsi hiljaisuus ja aina kun annoimme opiskelijoille mahdollisuuden ky-

syä lisätietoa, olivat opiskelijat aktiivisesti mukana. Olimme myös erittäin tyytyväisiä

siihen, kun esityksen loputtua opiskelijat ja opettajat antoivat raikuvat aplodit esityksel-

lemme.

Mielestämme saimme rekrytointitunnin hyvin onnistumaan. Tarkoituksena oli markki-

noida Metropolia ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaa ja

mielestämme tämä tavoite toteutui. Annoimme mielestämme kattavan kuvan niin Met-

ropolia ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmasta kuin rönt-

genhoitajan ammatistakin. Rekrytointitunti oli kaiken kaikkeaan onnistunut ja etukäteen

suunniteltu aikataulutuskin piti paikkaansa.

Esityksen jälkeen koimme molemmat onnistuneemme esityksen pidossa hienosti ja

olimme molemmat erittäin tyytyväisiä opiskelijoiden ja kahden opettajan innokkuuteen
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röntgenhoitajan ammattia ja koulutusta kohtaan. Lisäksi henkilökunnan taukotilassa

käymämme keskustelut henkilökunnan kanssa lisäsivät tätä onnistumisen tunnetta. Ko-

ko paikalla ollut henkilökunta oli suuresti kiinnostuneita meistä ja työstämme ja he an-

toivat paljon kiitosta siitä, että olimme tulleet kertomaan opiskelijoille vähemmän tun-

netusta ammatista ja koulutuksesta. Saimme henkilökunnalta myös käsityksen siitä, että

moni lähihoitajaopiskelija jatkaa opintojaan sairaanhoitajaksi, sillä samassa koulura-

kennuksessa koulutetaan myös sairaanhoitajia ja tästä syystä moni opiskelijakin suun-

tautuu kyseiseen ammattiin. Nämä käydyt keskustelut antoivat tukea omalle käsitykselle

siitä, että opiskelijat suuntautuvat helpommin oman paikkakunnan jatkokoulutukseen.

Tämä käsitys oli yksi syy niistä, miksi valitsimme tämän opinnäytetyön aiheen, ja miksi

päädyimme juuri Länsi-Uudenmaan koulutuskeskukseen, Lohjalle, pitämään rekrytoin-

tituntia.

Jos olisimme päässeet pitämään alkuperäisen suunnitelman mukaiset kaksi rekrytointi-

tuntia, olisimme pystyneet parantamaan esitystämme korjaamalla virheet, joita teimme

tämän yhden rekrytointitunnin aikana, esimerkiksi olisimme korvanneet muistiinpanot

tukisanalistalla.

11 POHDINTA

Opinnäytetyöstämme voi saada uusia ideoita toisten opiskelijoiden miettiessä omaa

opinnäytetyötään tai Metropolia ammattikorkeakoulu voi käyttää työssämme käytettyä

rekrytointituntia jatkossakin. Tästä työstä hyötyi Metropolia ammattikorkeakoulu, sillä

sen avulla pyrimme parantamaan Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijamäärää.

Alun perin lähdimme tekemään aiheesta opinnäytetyötä, sillä olimme työelämästä kuul-

leet, että röntgenhoitajan ammatin tunnettavuutta pitäisi lisätä. Tätä mieltä itsekin

olimme, sillä ennen opiskelun alkua ei meilläkään ollut selkeää kuvaa siitä mitä tuleva

ammatti pitäisi todellisuudessa sisällään. Tätä mielikuvaa vahvisti myös pitämämme

rekrytointitunti, osalle opiskelijoista röntgenhoitajan ammatti tuli aivan uutena, myös

paikalla olleet kaksi opettajaa kiittelivät meitä, kun olimme ammatistamme tulleet ker-

tomaan, hekin olivat sitä mieltä, että röntgenhoitajan ammattia tulisi ”mainostaa”

enemmän.
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Saimme myös koululta tiedon tämän kaltaisen opinnäytetyön tarpeellisuudesta. Mielen-

kiintomme heräsi, kun kuulimme työn aiheen ja aihepiirin ja sen, että opinnäytetyöhön

kuuluisi toiminnallinen osuus. Pidimme erittäin mielenkiintoisena sitä, että saisimme

mennä kertomaan nuoremmille opiskelijoille omasta alastamme.

Tässä opinnäytetyössä täyttyivät toiminnallisen opinnäytetyön asettamat kriteerit, sillä

työssä selvästi yhdistyivät käytännön toteutus (rekrytointitunti) sekä käytännönläheisen

toteutuksen raportointi. Nämä piirteet kuuluvat Ammattikorkeakoulun toiminnalliseen

opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö oli käytännönläheinen ja riittävällä tasolla alan tietojen

ja taitojen hallintaa osoittava. Toiminnallisen opinnäytetyön tulee myös tavoitella am-

matillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjes-

tämistä tai järkeistämistä. Tässä opinnäytetyössä tuli selkeästi esille toiminnan järjestä-

minen. Näiden edellä mainittujen asioiden avulla voidaan todeta, että opinnäytetyö täyt-

ti myös toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteet.

Opinnäytetyön aiheen saatuamme, emme olleet aivan varmoja, mistä meidän tulisi läh-

teä aihetta käsittelemään. Saimme paljon ohjausta koululta, varsinkin opinnäytetyön

teon alkuvaiheessa. Emme saaneet kunnon otetta siitä, että mitä meidän tulisi tähän

opinnäytetyöhön sisällyttää, mitkä asiat olisivat ydinasioita työssämme ja millä tavalla

olisi hyvä lähteä markkinoimaan/rekrytoimaan opiskelijoita, joille tämä ala saattaa olla

täysin tuntematon. Ideoita meillä oli paljon, mutta mistään asiasta ei saatu otetta niin,

että työn oikea ja haluttu suunta olisi löytynyt. Tästä syystä teimmekin työn alkuvai-

heessa mindmapin eli käsitekartan, jonka avulla meidän oli helppo löytää työn oikea

suunta ja sen rajattu sisältö. Tämä onnistuikin odotettua helpommin.

Aloittaessamme tekemään opinnäytetyötämme tutustuimme kahteen samasta aiheesta

aikaisemmin tehtyyn opinnäytetyöhön. Näitä kahta työtä käytimme apunamme aloitta-

essamme suunnittelemaan omaa rekrytointituntiamme. Aloimme kuitenkin turvautua

liikaa näihin opinnäytetöihin ja aloimmekin alun jälkeen keskittyä vain omaan tuotok-

seemme, sen enempää toisia opinnäytetöitä hyödyntämättä.

Kun työlle oli löydetty oikea suunta ja rajattu sisältö, oli työtä huomattavasti helpompi

lähteä työstämään. Löysimmekin työllemme sopivan teoriapohjan, joka tulisi tukemaan

rekrytointituntimme sisältöä ja sen merkitystä. Olimme lopulta tyytyväisiä siihen, että

sopiva teoriapohja työllemme löytyi, sillä sen löytymiseen kului suuri osa tähän työhön
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käytetystä ajasta. Rekrytointitunnin suhteen meillä oli jo alusta alkaen selvät sävelet,

miten lähtisimme aiheesta kertomaan. Otimme työmme tueksi PowerPoint-esityksen,

sillä koimme sen helpoksi meille ja helpoksi tavaksi opiskelijoiden seurattavaksi. Palau-

telomake antoi keinon arvioida tunnin onnistumista ja opiskelijoiden mielenkiintoa ai-

hetta kohtaan.

Tämä opinnäytetyö täytti sille asetetut tavoitteet siltä osin, että saimme lisättyä lähihoi-

tajaopiskelijoiden tietämystä röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta. Saimme myös

siinä samassa lisättyä osan koulun, jossa rekrytointitunnin pidimme, opettajien tietämys-

tä ammatista ja koulutuksesta. Opinnäytetyön rekrytointitunti oli myös onnistunut, ja se

täytti kaikki odotuksemme. Omasta mielestämme saimme kehitettyä rekrytointitunnista

sisällöllisesti kattavamman, sekä visuaalisesti näyttävämmän, kuin kaksi aikaisempaa

rekrytointituntia.

Sitä, lisäsikö rekrytointituntimme opiskelijamäärää, emme voi vielä tietää, sillä opiske-

lijat, joille rekrytointitunti pidettiin, olivat toisen vuoden opiskelijoita, joten heidän jat-

kokoulutus tulee kysymykseen vasta reilun vuoden kuluttua. Tämän vuoksi aloimmekin

pohtia, että onko tästä työstä todellisesti hyötyä tämän asian osalta ja miten tämän hyö-

dyn saisi esitettyä. Sekä meidän opinnäytetyöstä että kahdesta samasta aiheesta aikai-

semmin tehdyistä opinnäytetöistä voisi tehdä jonkinlaisen seurannan, että onko rekry-

tointi onnistunut tuomaan esimerkiksi juuri näistä kouluista, joissa rekrytointitunnit on

pidetty, opiskelijoita radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaan. Vai ovatko hakija-

määrät pysyneet samoina kuin vuosina, jolloin tällaista työtä ei ole tehty.
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REKRYTOINTI TUNTI

• Tunnin aluksi esittelemme itsemme, kerromme mistä tulemme, mitä tuntimme

koskee ja kerromme, että rekrytointi tunti on osa opinnäytetyötämme. Heti tun-

nin alussa tuomme esille myös sen että tunnin jälkeen jaamme paikalla oleville

opiskelijoille palautelomakeet johon vastaaminen tapahtuu heti tunnin jälkeen.

• Tämän jälkeen kerromme yleisesti röntgenhoitajan ammatista, mahdollisista

työpaikoista, työllisyystilanteesta yms. (Power-Point toimii taustatukenamme).

Elävöitämme tuntia näyttämällä röntgenkuvia ja kertomalla omista harjoittelu-

kokemuksista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus kysyä heti, kun jotain kysyt-

tävää on.

• Tämän jälkeen kerromme röntgenhoitajakoulutuksesta. Mainitsemme kaikki

koulut, missä röntgenhoitajaksi voi opiskella, mutta tarkemmin kerromme Met-

ropolia ammattikorkeakoulusta. Kerromme mitä opintosuunnitelma pitää sisäl-

lään, kauanko opiskelu kestää, hieman kerromme myös pääsykokeista yms. Jäl-

leen Power-Point toimii taustatukena, jolloin on helpompi pysyä itse asiassa ja

elävöitämme kertomaamme omilla opiskelukokemuksilla.

• Tunnin päätteeksi jaamme kyselylomakkeet joihin paikalla olevat saavat vastata

välittömästi, sen lisäksi jokainen kiinnostunut saa mukaansa Metropolia ammat-

tikorkeakoulu esitteen.
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Hyvä opinto-ohjaaja!

Olemme Taina Veijonen ja Lotta Velin. Opiskelemme Metropolia ammattikorkeakou-
lussa röntgenhoitajiksi ja valmistumme toukokuussa 2010.

Teemme opinnäytetyömme röntgenhoitajaopiskelijarekrytoinnista Metropolia ammatti-
korkeakoulussa. Osana opinnäytetyötämme perehdymme lähihoitajan ammattiin ja kou-
lutukseen.

Opinnäytetyömme tarkoituksena on lisätä lähihoitajaopiskelijoiden tietämystä ja kiin-
nostusta röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta rekrytoinnin kautta ja tämän avulla
saada lähihoitajaopiskelijoita kiinnostumaan Metropolian radiografian- ja sädehoidon
koulutusohjelmasta.

Osana opinnäytetyötämme tulemme pitämään kaksi rekrytointituntia toisen vuoden lä-
hihoitajaopiskelijoille, kahdessa eri oppilaitoksessa. Teemme rekrytointituntien tueksi
power-point esityksen ja jaamme lähihoitajaopiskelijoille kyselylomakkeet, joilla pys-
tymme arvioimaan rekrytointituntien onnistumista ja tulevien lähihoitajien tietämystä
röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta, koulussanne.

Rekrytointitunti kestää noin 60 minuuttia, johon sisältyy noin 45 minuuttia kestävä esi-
tys röntgenhoitajan ammatista ja koulutuksesta sekä kirjallinen kysely opiskelijoille,
johon vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.

Rekrytointituntien ajankohdaksi olemme ajatelleet helmikuuta 2010 ja tarkemman ajan-
kohdan sovimme sitten, kun tiedämme oletteko Te kiinnostuneet rekrytointitunnista.

Joten nyt kysymyksenä on, olisiko Teillä kiinnostusta rekrytointitunteja kohtaan ja onko
Teillä mahdollisia toivomuksia koskien rekrytointituntien sisältöä?

Toivomme Teiltä mahdollisimman pikaista vastausta sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin

Taina Veijonen, röntgenhoitajaopiskelija (taina.veijonen@metropolia.fi)
puh. 040 561 9785

Lotta Velin, röntgenhoitajaopiskelija (lotta.velin@metropolia.fi)
puh. 040 846 1258
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PALAUTE REKRYTOINTITUNNISTA:
Hyvä rekrytointitunnille osallistuja.
Vastaa nimettömästi rekrytointitunnin aikana. Lisäksi esityksen jälkeen on noin 15 minuuttia vasta-
usaikaa. Palauta täytettynä tunnin loputtua.

1. Heräsikö mielenkiintosi röntgenhoitajan ammattia ja koulutusta kohtaan?

a) Kyllä
b) Ei

Perustele vastauksesi:______________________________________________________________

2. Mikä rekrytointitunnissa oli mielestäsi erityisen hyvää?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Olisitko halunnut lisätietoa jostakin asiasta? Mistä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Mitä mieltä olit rekrytointitunnista kokonaisuutena? Valitse sopiva arvosana, kun 1=huono ja
5=erinomainen.

                                1                2                3                4                5

5. Muuta kommentoitavaa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!

                                            - Lotta & Taina
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Slide 1
RÖNTGENHOITAJA

Radiografian- ja sädehoidon
koulutusohjelma

METROPOLIA
AMMATTIKORKEAKOULU
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Taina Veijonen &
Lotta Velin

26.4.2010

METROPOLIA

• Toiminta alkoi 1.8.2008
(EVTEK ja STADIA
yhdistyivät)

• Koulutusalat: tekniikka
ja liikenne, sosiaali- ja
terveysala, liiketalous,
kulttuuri

• Toimipisteitä ympäri
pääkaupunkiseutua

• www.metropolia.fi
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RADIOGRAFIAN- JA SÄDEHOIDON
KOULUTUSOHJELMA

• Sosiaali- ja terveysala
• Kesto: 3,5 vuotta
• Laajuus: 210 opintopistettä
• Koulutukseen haku: keväisin ja syksyisin

yhteishaun kautta
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Taina Veijonen &
Lotta Velin
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VALINTAKOE

• Valintakokeeseen kutsutaan kirjeitse
• Valintakoe yksipäiväinen
• Koe sisältää valintakokeeseen valmistavan

tehtävän luovutuksen, aineistokokeen ja
ryhmäkeskustelun. Aineistokokeen materiaali
jaetaan koetilaisuudessa.

• Kokeessa kartoitetaan hakijan
perehtyneisyyttä ja kiinnostusta
röntgenhoitajan työhön ja alan vaatimuksiin
sekä koulutukseen.
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2989528syksyn 2009 yhteishaku (tammikuussa 2010 alkava
koulutus)

36313831kevään 2009 yhteishaku (syksyllä 2009 alkava
koulutus)

1775131syksyn 2008 yhteishaku (tammikuussa 2009 alkava
koulutus)

3329333kevään 2008 yhteishaku (syksyllä 2008 alkava
koulutus)

2728833syksyn 2007 yhteishaku (tammikuussa 2008 alkava
koulutus)

35510420kevään 2007 yhteishaku (syksyllä 2007 alkava
koulutus)

hakijathakijat

kaikkiensisijais-aloituspaikat ___________________________________
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Koulutuksen sisältö

• Tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikka 12op
• Hoitaminen 19op
• Radiografian- ja sädehoitotyön oppimista tukevat

opinnot 32op
• Radiografiatyö 59op
• Sädehoitotyö 13op
• Säteilyturvallisuus 20op
• Tutkimus- ja kehittäminen 31op
• Urakehittyminen 24op
• (Vapaasti valittavat opinnot)
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RÖNTGENHOITAJAN AMMATTI

• Säteilynkäytön asiantuntija
• Toimii moniammatillisessa työyhteisössä
• Jatkuvasti kehittyvä tekniikka -> jatkuva

opiskelu, itsenäinen tiedonhankinta ja itsensä
kehittäminen

• Monipuolinen, haastava ammatti
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96.4.2010

TOIMIALUEET

• Terveydenhuolto:
• sairaalat
• terveyskeskukset
• yksityinen sektori

• Eläinlääkintähuolto
• Teollisuus
• Säteilynvalvonta
• Ympäristöterveyden-

huolto
• Opetus
• Tutkimus

http://www.stuk.fi/proinfo/valvonta/elainrontgentutkimukset/fi_FI/sateilysuojaukset/
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Slide 11

Taina Veijonen &
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116.4.2010

NATIIVITUTKIMUKSET

• Luukuvaukset
• Keuhkokuvat
• Natiivivatsa
• Virtsateidennatiivi
• NSO
• Ortopantomografia

http://www.uku.fi /klrad/opetuskuvasto/normals/kuvat/r0304a.jpg

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 12

Taina Veijonen &
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126.4.2010

ULTRAÄÄNI

• ”Kaikututkimus”
• Nestetäytteiset ja sen

vieressä sijaitsevat
elimet

• Doppler-tutkimukset
• Seulonnat

http://www.uku.fi/klrad/opetuskuvasto/normals/kuvat/r0602.jpg
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MAMMOGRAFIA

• Rintojen
röntgentutkimus

• Seulonnat
• Kasvainkudoksen

merkkaus

http://www.codacons.it/medicina/pics%5Cmammografia.jpg
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Taina Veijonen &
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TIETOKONETOMOGRAFIA

• ”Viipalekuvaus”
• Kuvaus tapahtuu

varjoaineen
kanssa tai ilman

• Useita kuvauskohteita
• Paljon tietoa antava ja

nopea kuvaus

http://www.uku.fi/klrad/opetuskuvasto/trauma/kuvat/r0883f.jpg
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MAGNEETTITUTKIMUS

• Kolmen suunnan
”viipalekuvaus”

• Kuvan muodostamisessa
hyödynnetään voimakasta
magneettikenttää ja
elimistössä olevaa,
veteen ja rasvaan
sitoutunutta vetyatomia

• Tarkka pehmytosa kontrasti
• Kuvausajat pitkiä
• Kallis
• Saatavuus heikko http://koti.welho.com/mkouzmin/rontgen/mritutkimukset.html
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166.4.2010

LÄPIVALAISUTUTKIMUS

• Yleensä ruoansulatus-
kanavan alueen
tutkimukset

• Tutkimus usein
varjoainetehosteinen

• Tutkitaan kuvattavan
kohteen rakennetta
tai toimintaa

http://www.uku.fi/klrad/opetuskuvasto/normals/kuvat/r0524.jpg
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TOIMENPIDERADIOLOGIA

• Angiografia
• Läpivalaisu
• Tietokoneto-

mografia
• Ultraääni

http://koti.welho.com/mkouzmin/rontgen/invasiivinentutkimukset.html
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Taina Veijonen &
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ISOTOOPIT

• Kuvantaminen:
- käytetään
radioaktiivista
lääkeainetta
merkkiaineena
- yleisin luuston
gammakuvaus

• Hoidot

http://www.stuk.fi/sateilyn_kaytto/terveydenhuolto/radioaktiiviset/fi_FI/popup_isotooppitutkimukset/
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SÄDEHOITO

• Kasvainkudoksen
tuhoaminen

• Ulkoinen sädehoito
-paikallinen
sädehoito ja
koko kehon

sädehoito
• Sisäinen sädehoito
• Työskentely

moniammatillisessa
yhteisössä

http://koti.welho.com/mkouzmin/rontgen/sadehoito.html
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TYÖLLISYYSTILANNE

• Työllisyystilanne hyvä/erinomainen

• Pääkaupunkiseudulla valmistuvista
röntgenhoitajista suuri osa työllistyy HUS-
Röntgenin palvelukseen

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



LIITE 4(5)

Slide 21
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LÄHTEET

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(www.hus.fi)

• Koulutusnetti, opetushallitus
(www.koulutusnetti.fi)

• Metropolia ammattikorkeakoulu
(www.metropolia.fi)

• Suomen Röntgenhoitajaliitto
(www.suomenrontgenhoitajaliitto.fi)

• Säteilyturvakeskus (www.stuk.fi)
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