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1 Johdanto 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja 

sädehoidon tutkinto-ohjelmassa nuorisoasteen röntgenhoitajaopiskelijoiden kokemuk-

sia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimi-

vuudesta.  

 

Osaamisen tunnistamisessa opiskelijalla on oikeus hakea osaamisensa tunnustamista 

osaksi opintoja ja tutkintoa riippumatta siitä, miten se on hankittu. Osaamisen tunnis-

tamista ja tunnustamista kehittämällä on mahdollista saada opintoihin lisää joustavuut-

ta sekä lyhentää opiskeluaikoja, mikä taas hyödyttää suoraan työelämää ja yhteiskun-

taa. Edellytyksenä on, ettei osaamisen laatu heikkene osaamisen tunnistamisen ja tun-

nustamisen myötä. (Tunnista osaaminen 2013.) 

 

Työmme tavoitteena on, että radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma voi hyödyntää 

opiskelijoille suunnatun kyselyn tuloksia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen käytäntöjen kehittämisessä. Aihealueeltaan tämä tutkimus liittyy koulu-

tuksen laatuun. Opinnäytetyöllemme on erityistä tilausta tilanteessa, jossa toimivia käy-

täntöjä ollaan kehittämässä ja kehitetty useissa hankkeissa Suomessa.  

 

Metropolia on ollut mukana terveystieteiden alan osahankkeessa, joka kuuluu yhtenä 

osana EU:n ”AHOT korkeakouluissa” -hankkeeseen (2009–2013). Hankkeen pääto-

teuttajana toimii Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Lisäksi hank-

keessa on ollut useita muitakin ammattikorkeakouluja sekä Lapin yliopisto. Hankkees-

sa edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista korkea-

kouluissa koulutusten, seminaarien ja tiedottamisen keinoin. Tällä hetkellä (kevät 2014) 

terveystieteiden alalla prosessit ovat valmiina, mutta aiemmin hankitun osaamisen tun-

nistamisen ja tunnustamisen käytännöt tarvitsevat vielä kehittämistä. (Tunnista osaa-

minen 2013.) 

 

Näiden hankkeiden avulla on ollut tarkoitus kehittää korkeakoulujen työelämäosaamis-

ta ja oppimisen asiantuntijuutta. Tavoitteena on, että opiskelijoiden aiemmin opittu tulee 

tarkasteluun johdonmukaisesti, yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti ja että organisaatiot 

saavat koulutus- ja kehittämistyönsä avuksi aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnus-

tamisen välineitä. (Tunnista osaaminen 2013.)  
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Toteutamme tutkimuksen internetkyselynä. Strukturoitujen kysymysten lisäksi kyselys-

sä on mukana yksi avoin kysymys. Strukturoitujen kysymysten tulokset analysoidaan 

kvantitatiivisella menetelmällä ja avoimen kysymyksen vastaukset kvalitatiivisella me-

netelmällä. Aikaisempia tutkimuksia aiheeseen liittyen ei ole tehty Metropolia Ammatti-

korkeakoulun radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa.  

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä löytyy pal-

jon erilaisia julkaisuja ja teoksia. Tutkimustietoa opiskelijoiden kokemuksista on vielä 

niukasti (liite 1). Tekemiemme tietokantahakujen perusteella päädyimme tutkimuksista 

ottamaan mukaan Lähteisen ja Romakkaniemen (2013) tutkimuksen, jossa selvitettiin 

opiskelijoiden näkemyksiä aiemman osaamisen huomioimisesta sosiaalialan korkea-

koulutuksissa sekä Penttilän (2011) tutkimuksen, jossa käsiteltiin aiemmin hankitun 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) tilannetta suomalaisissa korkea-

kouluissa opiskelijoiden näkökulmasta.  

 

Lähteisen ja Romakkaniemen (2013) tutkimuksessa opiskelijat kokivat, että aiemmin 

hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen tulisi olla kaikkien 

tiedossa olevia yhtenäisiä käytäntöjä, joiden puitteissa opiskelijoita kohdellaan tasaver-

taisesti. Jokaisen opiskelijan aiempi osaaminen pitäisi huomioida järkevällä ja jousta-

valla tavalla. Penttilän (2011) tutkimuksissa korostui oikeudenmukaisuus hyväksiluvun 

päätöksissä. Tutkimuksissa tuli esiin näkemys siitä, että hyväksilukemisesta tulisi olla 

hyötyä myös opintojen syventämiselle ja/tai nopeammalle valmistumiselle. Ennen kaik-

kea opiskelijat toivoivat mahdollisimman läpinäkyviä käytäntöjä ja tiedon niistä tulisi olla 

kaikkien saatavilla. (Lähteinen – Rommakkaniemi 2013; Penttilä 2011.) Penttilän 

(2011) tutkimuksessa kartoitettiin myös käytäntöjen toimivuutta opiskelijoiden keskuu-

dessa. Tutkimuksissa tuotiin myös esiin käytäntöjen kehittämisen tärkeys, kuten ohja-

uksen ja tiedotuksen merkitys hyväksilukemisen prosessissa. (Lähteinen – Rommak-

kaniemi 2013; Penttilä 2011.) 

 

Nämä tutkimukset ja niiden tulokset toimivat pohjana kyselylomakkeelle ja tutkimuk-

semme toteuttamiselle. Lisäksi hyödynnämme Turun yliopiston koulutus- ja kehittämis-

keskus Brahean Tunnista osaaminen -sivustoa, johon on linkitetty useita aiheeseen 

liittyviä lähteitä.   
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun ra-

diografian ja sädehoidon nuorisoasteen koulutusohjelmassa aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimivuutta opiskelijoiden näkökulmas-

ta. Tavoitteena on, että radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma voi hyödyntää tu-

loksia käytäntöjen ja sitä kautta koulutuksen laadun kehittämisessä.  

 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 

1. Miten Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelman nuorisoasteen opiskelijat kokevat aiemmin hankitun osaamisen tun-

nistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimivuuden? 

 

2. Miten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntö 

on vaikuttanut Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon tut-

kinto-ohjelmassa nuorisoasteen opiskelijoiden opintojen etenemiseen? 

 

3. Miten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä 

tulee kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon tut-

kinto-ohjelmassa nuorisoasteen opiskelijoiden mielestä? 

3 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on käytäntöjen ko-

konaisuus, joka mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omak-

sutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Se helpottaa myös toisessa oppilaitok-

sessa suoritetun koulutuksen opintoihin kytkemistä. (Tunnista osaaminen 2013.) 

 

Menettelyssä opiskelijalla on oikeus hakea osaamisensa tunnustamista osaksi opintoja 

ja tutkintoa riippumatta siitä, miten se on hankittu (Arene – SYL 2009:4). Tätä mahdolli-

suutta on turvattu laissa ja asetuksissa. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkea-

kouluista 352/2003 4 luku14 § (10.12.2009/1045) tuodaan esiin oikeus hyväksilukemi-
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seen ja Ammattikorkeakoululaissa 2003/35 6 luku 27 § (24.7.2009/564) opiskelijan 

oikeus pyytää oikaisua aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

päätökseen.  

3.1 Osaamisen muodostuminen 

 

Nykyään koulutuksessa korostetaan osaamislähtöisyyttä, jossa osaaminen ja oppimis-

prosessin tulos ovat merkityksellisiä eikä se tapa, miten ja missä osaaminen, tiedot ja 

taidot on hankittu. Oppimista voi siis tapahtua kaikkialla: arjessa, koulutusjärjestelmäs-

sä ja työelämässä. Tällaisen ajattelun kautta korostuvat joustavat opintopolut sekä liik-

kumismahdollisuuksien rakentaminen koulutusportaalta ja -tasolta toiselle. (Tunnista 

osaaminen 2013; Arene – SYL 2009: 4.) 

 

Opiskelijan aikaisempi osaaminen on voinut syntyä joko virallisessa, epävirallisessa tai 

arkioppimisessa. Formaali eli virallinen oppiminen tapahtuu tavallisesti oppilaitoksissa 

ja se on oppijan näkökulmasta tarkoituksellista. Oppiminen on oppimistavoitteiden, 

oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta järjestelmällistä ja siitä 

saa todistuksen. Virallisen oppimisen yhteydessä puhutaan myös muodollisessa koulu-

tuksessa oppimisesta. (Opetusministeriö 2007: 52.) 

 

Virallisen eli muodollisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys on 

korostunut viime vuosina. Tämä oppimisen muoto voidaan jakaa kahteen osaan: non-

formaaliin eli epäviralliseen oppimiseen ja informaaliin eli arkioppimiseen. (Nyyssölä 

2002: 9.) 

 

Epävirallinen oppiminen on järjestelmällistä ja ohjattua ja siitä voi saada todistuksen, 

mutta se ei kuulu virallisen koulutusjärjestelmän piiriin (esimerkiksi ei-tutkintoon johtava 

aikuiskoulutus). Se on kuitenkin järjestelmällistä oppimistavoitteiden, käytetyn ajan ja 

oppimiseen saatavan tuen osalta ja on oppijan näkökulmasta tarkoituksellista, esimer-

kiksi vapaa sivistystyö tai työpaikkojen oma koulutus. (Nyyssölä 2002: 9.) 

 

Arkioppiminen on sananmukaisesti arjessa tapahtuvaa oppimista päivittäisissä, työhön, 

perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvissä toimissa. Arkioppiminen voi olla tarkoituksellis-

ta, mutta useimmiten se on sattumanvaraista tai tahatonta eikä siitä yleensä saa todis-

tusta. Arkioppiminen ei ole järjestelmällistä oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn 

ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta. (Tunnista osaaminen 2013.) 
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Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yhteydessä puhutaan 

usein myös elinikäisestä oppimisesta. Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea 

elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tavoitteena on kohentaa henkilökohtaisia 

kansalaisuuteen liittyviä, sosiaalisia ja/tai työhön liittyviä tietoja ja taitoja. (Elinikäisen 

oppimisen neuvosto 2010.) Elinikäisen oppimisen käsitettä ei pidä sekoittaa elinikäinen 

koulutus käsitteeseen, jossa ihminen käy jatkuvasti erilaisissa koulutuksissa. Elinikäi-

sen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan muun muassa oppimis- ja ongelmanratkaisu-

taitoja, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ammattieettistä ja esteettistä osaamista. 

(Tunnista osaaminen 2013; Arene – SYL 2009: 4.) 

 

3.2 Osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen 

 

Voidakseen tunnistaa opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista koululla on oltava 

osaamistavoitteet opintosuunnitelmissaan. Ne kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan 

tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjakson lopussa saadakseen hy-

väksytyn arvosanan. Osaamistavoitteet määritellään yleensä tietoina, taitoina ja asen-

teina. Opiskelijan osaamisen tasoa taas voidaan määritellä osaamiskriteereillä. Erotte-

levia tekijöitä niissä voivat olla esimerkiksi työprosessin hallinta, työn sujuvuus, itsenäi-

syys toiminnassa, toimintatapojen monipuolisuus ja yhteistyökyky. (Arene – SYL 2009: 

4.) 

 

Muualla hankittu osaaminen voidaan arvioida monella eri tavalla riippuen aina oppiai-

neesta ja hyväksiluettavasta opintokokonaisuudesta. Todentamisessa voidaan käyttää 

esimerkiksi todistuksia, tenttejä, portfolioita, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia 

menettelyjä. Hyvä lähtökohta on miettiä, mikä osaamisen näyttötapa soveltuu tiettyyn 

opintokokonaisuuteen ja opiskelijan elämäntilanteeseen. Mitään yksiselitteistä lomaket-

ta tai ohjeistusta ei ole olemassa. Arvioitsija päättääkin, mikä menettely soveltuu par-

haiten osaamisen todentamiseen. Käytettäviä arviointimenetelmiä voi olla useita. (Tun-

nista osaaminen 2013.) 

 

Osaamisen todentamisessa oleellista on, että opiskelija ei esitä pelkästään dokument-

tia osaamisestaan, vaan myös osoittaa, mitä opintojen tavoitteisiin liittyvää osaamista 

hänellä on esitetyn dokumentin pohjalta ja miten se vastaa tutkinnon osaamistavoittei-

ta. (Tunnista osaaminen 2013.) 
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Osaamisen tunnistamista voidaan tarkastella sekä korkeakoulun että opiskelijan näkö-

kulmasta. Opiskelija pyrkii ymmärtämään eri tavoin hankkimaansa osaamista ja jäsen-

tää sitä suhteessa osaamistavoitteisiin niin, että hän pystyy kuvaamaan ja osoittamaan 

osaamisensa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän, hänen aiemmin hankkimansa 

osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. (Metropolia 2013.) 

 

Näyttöjen avulla opiskelija voi todentaa aiemmin hankkimansa osaamisensa siten, että 

se voidaan arvioida. Näyttökoetta käytetään, kun hyväksilukeminen korvaamismenette-

lyllä suoraan ei ole mahdollista tai osaamisen tunnustaminen muutoin edellyttää opis-

kelijan osaamisen erillistä arviointia, osaamisen näyttöä. Opiskelija voi näyttää osaa-

mistaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla: henkilökohtainen opintosuunnitelma, portfolio, 

oppimispäiväkirja, työsuoritukset, haastattelut sekä kirjalliset ja suulliset kuulustelut. 

Tunnustamisella annetaan virallinen hyväksyntä opiskelijan aiemmin hankkimalle 

osaamiselle. (Tunnista osaaminen 2013.) 

 

3.3 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittyminen 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa on kysymys sekä val-

takunnallisesta että kansainvälisestä koulutuspoliittisesta linjauksesta, jolla tähdätään 

viime kädessä yhteiskunnan tarpeita vastaavaan korkeaan koulutukseen ja sen laadun 

varmistamiseen (Arene – SYL 2009:20).  

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on ammattikorkeakou-

luissa aikaisemmin kohdistunut pääosin aiemmin suoritettuihin tutkintoihin ja joillakin 

aloilla toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai pitkään työkokemukseen liittyvään 

osaamiseen. Epävirallisen ja arkioppimisen nostaminen toimintaan mukaan on ollut 

haastavaa, sillä korkeakouluilla on ollut niihin aiempia käytäntöjä suhteellisen vähän. 

(Arene – SYL 2009:5.)  

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyjen kehittämi-

sessä Suomessa tärkeässä roolissa on ollut kansallisen tutkintojen viitekehyksen luo-

minen Eurooppalaisen viitekehyksen EQF:n pohjalta (Arene – SYL 2009: 20). Viiteke-

hys helpottaa kansallisesti ja kansainvälisesti tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua ja 

läpinäkyvyyttä. Sen avulla pyritään edistämään kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta 

ja elinikäistä oppimista. (Opetusministeriö 2007: 20.) 
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Viitekehyksessä suomalaiset tutkinnot ja osaaminen on jaoteltu kahdeksalle vaativuus-

tasolle. Kullekin tasolle on kuvattu erikseen, mitä kyseessä olevan tason saavuttanut 

tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja 

pätevyytenä eli tutkinnot on kuvattu osaamisperusteisesti. Osaamisperusteisen kuva-

ustavan avulla halutaan tukea elinikäistä oppimista, parantaa työntekijöiden työllisty-

mistä, lisätä liikkuvuutta ja kaventaa kuilua koulutuksen ja työelämän välillä. (Opetus-

ministeriö 2007: 20.) 

 

Aikaisemmin tutkinnot oli kuvattu vain opintosisältöjen mukaan eli opintosuunnitelmat 

oli laadittu vain sisältöjen perusteella. Osaamistavoitteisten opintosuunnitelmien myötä 

opintojen ja tutkintojen vertaaminen on helpottunut sekä kansainvälisesti ja kansallises-

ti. Toinen merkittävä tekijä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-

sen kehittymisessä on ollut osaamis- tai oppimistulosten määrittely. (Arene – SYL 

2009: 20.)  

 

Suomessa on perustettu useita eri työryhmiä ja hankkeita, joilla on pyritty löytämään 

yhteiset toimintamallit aikaisemman osaamisen arviointiin niin, että tasa-arvoisuus ja 

menetelmät, joilla tunnistamista ja tunnustamista suoritetaan, tulevat yhteisiksi (Helmi-

nen – Lähteinen 2013; Arene – SYL 2009; Tunnista osaaminen 2013). ”AHOT korkea-

kouluissa” -hankkeessa (2009–2013) edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tun-

nistamista ja tunnustamista korkeakouluissa koulutusten, seminaarien ja tiedottamisen 

keinoin. Toimenpiteiden avulla kehitetään korkeakoulujen työelämäosaamista ja oppi-

misen asiantuntijuutta. (Tunnista osaaminen 2013.) 

 

Tavoitteena on, että opiskelijoiden aiemmin opittu tulee tarkasteluun johdonmukaisesti, 

yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti ja että organisaatiot saavat koulutus- ja kehittämis-

työnsä avuksi aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä. Tällä hetkellä 

terveystieteiden alalla prosessit ovat valmiina, mutta aiemmin hankitun osaamisen tun-

nistamisen ja tunnustamisen käytännöt tarvitsevat vielä kehittämistä. (Tunnista osaa-

minen 2013.) 

 

3.4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyödyt 

 

Parhaimmillaan tunnistaminen ja tunnustaminen tuovat etua sekä opiskelijalle, korkea-

koululle että työelämälle. Menettely antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen 

opiskeluprosessiin ja motivaatio kasvaa päällekkäisen työn välttämisen myötä. Opiske-
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luajan lyheneminen ja oman osaamisen tiedostamisen vahvistuminen tuovat mielek-

kyyttä asioiden oppimiseen sekä antavat tunteen, että ihmistä arvostetaan myös aikai-

sempien kokemusten kautta. (Arene – SYL 2009: 4.) 

 

Korkeakouluissa resursseja säästyy päällekkäisten opintojen vähenemisen myötä. Yh-

teistyö lisääntyy sekä korkeakoulun sisällä että ulkopuolelle ja kansainväliset valmiudet 

paranevat. Koulujen kilpailukyky paranee, laatutietoisuus lisääntyy ja opiskelijapotenti-

aali laajenee. Yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän välillä vahvistuu. Työn ja opiske-

lun vuorottelu työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi lisääntyvät ja työssä han-

kittu osaaminen ”virallistuu” eli se tunnustetaan osaksi opiskelua. Työelämässä toimiv i-

en tietoisuus korkeakouluopiskelun tuottamasta osaamisesta lisääntyy ja yhtenäiset 

menettelyt varmistavat, että työelämä voi luottaa korkeakoulujen antamien tutkintojen 

ja osaamisen yhtenäiseen laatutasoon aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen menettelyjen yleistyessäkin. (Arene – SYL 2009: 4.) 

 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi on merkittävä myös opiskelijoiden 

itsereflektointitaitojen kehittymiselle ja näin sen yksi merkitys on toimia myös pedagogi-

sena menetelmänä (Kolkka 2013: 58). Kurtti (2012: 5) on todennut väitöskirjassaan, 

että röntgenhoitajilla on hiljaista tietoa, jota ei saada hyödynnettyä, koska se on tiedos-

tamatonta. Yksi keino tuoda sitä muun työyhteisön hyödyksi olisi reflektointitaitojen 

oppiminen. (Kurtti 2012.) Näiden tietojen valossa on hyvin tärkeää, että osaamisen 

tunnistamista ja tunnustamista kehitetään ja opiskelijat saavat riittävää ohjausta ja tu-

kea siihen. 

 

3.5 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteet 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tuonut mukanaan 

haasteen, kuinka arvioida ja tunnistaa työkokemuksen tai vapaa-ajan toiminnan kautta 

hankittu osaaminen. Aiemman osaamisen arviointi vaatiikin laajasti asiantuntemusta ja 

kokemusta henkilöstöltä. Lisäksi korkeakoulujen erilaiset painotukset ja hyväksiluku-

käytännöt ovat hankalia. Opintohallinnon näkökulmasta suurin haaste onkin opiskelijoi-

den yhdenmukaisen kohtelun ja oikeusturvan varmistaminen. Erityisesti työelämän ja 

arkioppimisen tuottaman osaamisen tunnistaminen ja arviointi suhteessa tutkintokoko-

naisuuden tai tutkinnon tavoitteisiin on selkeästi hankalampaa kuin muodollisen koulu-

tuksen hyväksilukeminen. (Tunnista osaaminen 2013.) 
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Merkittävin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden 

rakentamista hidastava tekijä korkeakouluissa on käytettävissä olevien voimavarojen 

rajallisuus. Kasvavat tunnistamisen tarpeet tuottavat sekä opetushenkilöstölle että 

opintohallinnolle lisää työtä. Huonoimmillaan menettelyt työllistävät ja kuormittavat kor-

keakoulun eri osapuolia ja niitä tehdään pakotettuina. Aiemmin hankitun osaamisen 

soveltamisen voidaan kokea johtavan opintosuoritusten ”alennusmyyntiin” ja siten tut-

kintojen laadun heikkenemiseen. Korkeakouluille on haaste toteuttaa laadukkaita me-

nettelyjä lisäämättä työmäärää kohtuuttomasti. Mitä enemmän tavoitellaan opiskelija-

kohtaista räätälöintiä, sitä enemmän tarvitaan resursseja. (Arene – SYL 2009: 4.) 

 

Jotta aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta saataisiin toi-

vottuja hyötyjä, tunnistaminen ja tunnustaminen tulee ottaa huomioon jo tutkinto-

ohjelmien osaamistavoitteita suunniteltaessa. Jälkikäteen on hankalaa sisällyttää ai-

emmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sellaisiin opetussuunnitel-

miin, joita ei ole rakennettu osaamistavoitteisesti. Korkeakouluihin ei tule rakentaa toi-

sen asteen ammatillisen koulutuksen tyyppistä raskasta ja runsaasti resursseja vaati-

vaa näyttöjärjestelmää. (Arene – SYL 2009: 4.) 

 

4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pro-
sessi Metropolia Ammattikorkeakoulussa  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen voi 

tapahtua hyväksilukuna tai osaamisen näyttämisenä eli pedagogisena ratkaisuna. Hy-

väksilukemisessa opintoja, harjoittelua, työkokemusta tai osaamista hyväksytään osak-

si suoritettavaa tutkintoa tai kurssia, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Hyväksi luke-

minen voi olla korvaamista tai sisällyttämistä, kuten kuviossa yksi on esitetty. (Metropo-

lia 2013.)  
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Kuvio 1. Hyväksiluku ja osaamisen näyttäminen (Metropolia 2013). 

 

Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vas-

taavilla saman alan opinnoilla. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen 

liittämistä osaksi tutkintoa, esimerkiksi opintokokonaisuudet sivuaineina tai yksittäiset 

opinnot valinnaisina opintoina. (Tunnista osaaminen 2013.)  

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi lähtee liikkeelle 

opiskelijan omasta halusta hakea hyväksilukua ja hänellä on myös vastuu omasta 

osaamisestaan ja sen näyttämisestä. Opiskelijoille on kuitenkin tiedotettava aiemmin 

hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä, jotta he osaavat 

hyödyntää niitä. Opiskelijan tulee tutustua yleisiin Metropolian aiemmin hankitun osaa-

misen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeisiin, tutkinnon opetussuunnitelmaan sekä 

opintojaksojen sisältöihin ja tavoitteisiin. (Metropolia 2013.) 

 

Prosessin alussa opiskelija pohtii itsenäisesti aiempaa osaamistaan suhteessa opinto-

jaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin. Opiskelija ottaa yhteyttä hyväksiluvun vastuuopetta-

jaan AHOT-keskustelun järjestämiseksi. Vastuuopettaja ohjaa opiskelijan AHOT-

prosessia. Opiskelija täyttää hakemuksen jokaisesta opintojaksosta, joiden sisällöt hän 

kokee osaavansa ja toimittaa hakemuksen määräaikaan mennessä vastuuopettajalle, 

joka tekee hyväksyvän päätöksen, antaa lausunnon pedagogisesta ratkaisusta tai 

osaamisen osoittamisesta. Opiskelija sopii opintojakson opettajan kanssa pedagogisen 

toteutuksen tavasta tai osaamisen osoittamisesta. Opiskelija suorittaa opintojakson 

pedagogisen ratkaisun mukaan tai osoittaa osaamisen näytöllä. (Metropolia 2013.) 

 

Opiskelijan osaamisen osoittaminen voidaan hyväksyä tai hylätä, jolloin opiskelija jou-

tuu suorittamaan opintojakson. Jos opiskelija on tyytymätön päätökseen tai päätökses-

sä havaitaan selviä virheitä, hän ottaa yhteyttä tutkintopäällikköön, joka tarkistaa pää-

https://tuubi.metropolia.fi/portal/delegate/getfile/Ahot-%20prosessi%20Tehossa%202013.pdf?nodeRef=workspace://SpacesStore/3def7584-8cd7-4365-b6dd-4dfaf642bc34
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töksen. Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön, hänellä on oikeus viedä asia Metropo-

lian tutkintolautakunnan käsiteltäväksi. (Metropolia 2013.)  

 

Kuviossa kaksi on kuvattu Metropolian terveyden- ja hoitoalan tutkinto-ohjelmien ai-

emmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat.  

 

 

 
Kuvio 2. Metropolia Ammattikorkeakoulun AHOT-menettelytavat (Metropolia 2013). 
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Metropolia Ammattikorkeakoulussa on määritelty yleisesti opiskelijan oikeudesta hakea 

aiemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa pa-

kollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vas-

taavaa osaamista ennen opintojakson alkua (Metropolia 2014). Metropoliassa ei ole 

rajattu aikaa, jonka sisällä osaaminen olisi pitänyt hankkia eikä hankintatavalle ole ra-

joituksia. Sen sijaan päätös tunnustettavasta osaamisesta on tehtävä kuukauden sisäl-

lä, kuitenkin opettajien vapaajaksot huomioiden. Lisäksi on huomioitu opiskelijan oike-

us oikaisuvaatimukseen, jonka käsittelee tutkintolautakunta. (Metropolia 2013.) 

 

Tarkemmin osaamisen tunnistamisen tavoista määrätään tutkinto-ohjelmakohtaisesti ja 

päätöksen tekee tutkintopäällikkö. Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa hy-

väksilukupäätöksen tekee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-

sesta vastaava ja perustana on arvio aiemmin hankitun osaamisen ja opetussuunni-

telmassa määritellyn osaamisen vastaavuudesta. Lähtökohtana aiemman osaamisen 

hyväksymisen päätöksissä on TEHOn laatimat kriteerit, jotka on tehty kaikille terveys-

alan tutkintojen yhteisille opintojaksoille (liite 2). Ammattispesifisille opinnoille ei kuiten-

kaan ole laadittu kriteerejä. Hyväksilukupäätöksen perustana on päätöksentekijän arvio 

aiemmin hankitun osaamisen ja opetussuunnitelmassa määritellyn osaamisen vastaa-

vuudesta. (Metropolia 2014.) 

 

5 Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä löytyi pal-

jon erilaisia julkaisuja ja teoksia, mutta tutkimustietoa opiskelijoiden kokemuksista löytyi 

niukasti (liite 1). Tekemiemme tietokantahakujen perusteella päädyimme tutkimuksista 

ottamaan mukaan Lähteisen ja Romakkaniemen (2013) laadullisen tutkimuksen 

(n=16), jossa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä aiemman osaamisen huomioimises-

ta sosiaalialan korkeakoulutuksissa sekä Penttilän (2011) tutkimuksen, jossa käsiteltiin 

aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) tilannetta suo-

malaisissa korkeakouluissa opiskelijoiden näkökulmasta.  

 

Penttilän (2011) tutkimus oli tehty kvantitatiivisena (n=3380) ja laadullisena (n=16). 

Kvantitatiivisella menetelmällä kartoitettiin käytäntöjen toimivuutta opiskelijoiden kes-

kuudessa. Tutkimuksesta selvisi, että opiskelijat olivat hakeneet hyväksilukua suurim-
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masta osasta hankkimaansa formaalia koulutusta, mutta selvästi vähemmän non- ja 

informaalisesta osaamisesta. Keskimääräinen myöntämisprosentti oli formaalin koulu-

tuksen osalta 93 ja non- ja informaalin oppimisen osalta 85. Osaamisen osoittamisen 

menetelmissä korostuvat viralliset menetelmät eli todistukset ja opintorekisteriotteet, 

joskin portfolioiden, työnäytteiden, haastattelujen ja esseiden kaltaiset olivat jonkin ver-

ran käytetympiä arki- ja epävirallisen oppimisen osoittamisessa. Eniten opiskelijoille oli 

korvattu perusopintoja ja seuraavaksi eniten hyväksilukuja oli myönnetty vapaasti valit-

taviin opintoihin. Kaikkiaan 35 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei heidän opis-

keluaikansa ollut hyväksilukemisen seurauksena lyhentynyt juuri lainkaan. Osaamisen 

tunnustamisen vaikutus opiskeluaikaan oli yhteydessä hyväksiluettujen opintopisteiden 

määrään. Merkittävimmin eli vähintään vuodella opiskeluaikansa kokivat lyhentyneen 

27 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ja 17 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista. 

Opiskeluajan lyhenemiseen vuodella tai sitä pidemmällä ajalla olivat vahvimmin yhtey-

dessä vähintään 41–60 opintopisteen laajuiset hyväksiluvut. 

 

Penttilän (2011) tutkimuksessa opiskelijat olivat kokeneet osaamisen tunnustamispro-

sessin varsin oikeudenmukaiseksi. Osaamisen tunnustamiseen saatavilla ollut ohjaus 

ja tiedotus näyttivät kuitenkin hajautuneen monelle taholle. Ammattikorkeakouluissa oli 

selvästi yliopistoja yleisempää, että osaamisen tunnustamisprosessi käynnistyi HOPSin 

yhteydessä.  

 

Lähteisen ja Romakkaniemen (2013) tutkimuksessa opiskelijat pitivät osaamisen tun-

nustamista merkittävänä tekijänä ja pitivät sen edistämistä sosiaalialan korkeakoulu-

tuksessa tärkeänä. Opiskelijat peräänkuuluttivat kaikkien tiedossa olevia yhtenäisiä 

käytäntöjä, joiden puitteissa opiskelijoita kohdellaan tasavertaisesti niin, että kunkin 

opiskelijan aiempi osaaminen voidaan järkevällä ja joustavalla tavalla huomioida. Tut-

kimuksessa ilmeni, että käytäntöjen tulee olla mahdollisimman läpinäkyviä ja tiedon 

niistä kaikkien saatavilla. Tähän korkeakoulujen on syytä jatkossa kiinnittää huomiota. 

 

Tutkimuksissa korostui oikeudenmukaisuus hyväksiluvun päätöksissä. Ennen kaikkea 

opiskelijat toivoivat mahdollisimman läpinäkyviä käytäntöjä ja tiedon niistä tulisi olla 

kaikkien saatavilla. Lisäksi tutkimuksessa tuli esiin näkemys siitä, että hyväksilukemi-

sesta tulisi olla hyötyä myös opintojen syventämiselle ja/tai nopeammalle valmistumi-

selle. Esiin tuli myös käytäntöjen kehittämisen tärkeys, kuten ohjauksen ja tiedotuksen 

merkitys hyväksilukemisen prosessissa. (Lähteinen – Rommakkaniemi 2013; Penttilä 

2011.)   
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6 Opinnäytetyön toteutus  

 

6.1 Aineisto ja tiedonkeruumenetelmä 

 

Opinnäytetyömme aineisto muodostuu kyselytutkimuksella hankituista tiedoista, jotka 

keräsimme nuorisopuolella opiskelevilta röntgenhoitajaopiskelijoilta. Lisäksi haastatte-

limme tutkinto-ohjelmamme aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta ja tunnis-

tamisesta vastaavaa. Rajasimme tutkimuksen ulkopuolelle aikuiskoulutuksen puolella 

röntgenhoitajiksi opiskelevat.  

 

Teimme kokonaistutkimuksen eli tarkoituksena oli, että ne nuorisopuolen röntgenhoita-

jaopiskelijat, jotka tällä hetkellä ovat opiskelijoina Metropolian radiografian ja sädehoi-

don tutkinto-ohjelmassa ja ovat saaneet hyväksilukuja tai yrittäneet hakea aiemmin 

hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osallistuisivat tutkimukseen. 

Saamamme tutkimustulokset vastaavat suoraan tutkittavaa joukkoa, joten otantamene-

telmiä ja otoksen luotettavuuden arviointia ei tässä tutkimuksessa ole tarvinnut tehdä. 

Kokonaistutkimuksen on todettu olevan toimiva tilanteissa, joissa tutkittava ryhmä on 

pieni. Kyselytutkimuksen heikkouksia on muun muassa se, että vastaaja voi ymmärtää 

kysymykset väärin tai ei ota kyselyä tosissaan. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2009: 

195.) 

 

Internetkysely toimi tässä tutkimuksessa hyvin, koska opiskelijoilla oli mahdollisuus 

vastata kyselyyn koulussa tai kotona sähköposteihin toimittamamme linkin kautta. 

Opiskelijoilla on myös hyvät valmiudet tietokoneiden käyttöön, sillä tietotekniikan kurssi 

on heti opintojen alussa. Vilkka (2005) onkin todennut internetkyselyn toimivan parhai-

ten silloin, kun tutkitaan yrityksen tai organisaation jäseniä, jolloin kaikilla on teknisesti 

yhtäläiset mahdollisuudet vastata kyselyyn. Verkkokyselyn kautta aineistoa oli helppo 

saada nopeasti, sillä vastaaminen oli opiskelijoille mutkatonta. Ainoa asia, mitä opiske-

lija tarvitsi kyselyn täyttämiseen, oli noin kymmenen minuuttia aikaa.  

 

Laadimme kyselyn hyödyntäen Lähteisen – Romakkaniemen (2013) ja Penttilän (2011) 

tutkimuksia. Röntgenhoitajien opetussuunnitelmiin liittyvät mittariosiot kehitimme itse-

näisesti (liite 3), huomioiden kysymysten laadinnassa Metsämuurosen (2002) ohjeita. 

Esitestasimme laatimaamme mittaria kolmella röntgenhoitajaopiskelijalla. Esittelimme 

laatimamme mittarin myös koulumme tilastopajassa sekä tutkimussuunnitelmasemi-
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naarissa, jossa paikalla olleet opettajat ja opiskelijat esittivät kehitysehdotuksia käyttä-

määmme mittariin. Näiden kommenttien, pohdintojen ja esitestausten kautta saimme 

tehtyä pieniä korjauksia kyselyyn ja lisättyä tutkimuksemme luotettavuutta.  

 

Laadimme kyselylomakkeen, jossa oli 35 osioita (liite 3). Pakollisia kysymyksiä oli yksi, 

johon piti laittaa aloitusryhmä. Tämän perusteella opiskelija sai oman opintoryhmänsä 

opintosuunnitelmaan liittyvät väitteet vastattavakseen yleisten kysymysten lisäksi. 

Kaikkiaan vastattavia kysymysosiota opiskelijalla oli aloitusryhmästä riippuen joko 25 

tai 28. Kyselylomakkeen laadimme niin, että alussa oli taustoittavat kysymykset. Loput 

strukturoidut kysymykset antoivat vastaukset tutkimuskysymyksiimme, jotka liittyivät 

käytäntöjen toimivuuteen ja opintojen etenemiseen. 

 

Tutkimuskysymykseemme ”miten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tun-

nustamisen käytäntöjä tulee kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja 

sädehoidon tutkinto-ohjelmassa nuorisoasteen opiskelijoiden mielestä” haimme vasta-

uksia avoimella kysymyksellä. 

 

Käytimme kyselyn tekemiseen kyselynetti nimistä internetohjelmaa, jonka käyttö on 

opiskelijoille ilmaista. Ohjelmasta saimme saadut tiedot siirrettyä suoraan Excel-

ohjelmaan, jonka avulla analysoimme tulokset strukturoiduista kysymyksistä.  

 

Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata, joten vastaajien määrä vaihteli kysymysten 

mukaan. Näin saimme mahdollisemman paljon vastauksia ja kukaan ei keskeyttänyt 

tutkimukseen vastaamista hankalan kysymyksen vuoksi. 

 

Lähetimme 29.4.2014 saatekirjeen ja sen mukana linkin (liite 4) kyselyymme Metropo-

lia Ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijoille (N=180). Lähetimme muistutuskir-

jeen ja linkin uudestaan 19.5.2014, mikä lisäsikin selvästi osallistujien määrää. Tutki-

mukseen oli aikaa vastata 31.5.2014 asti, jonka jälkeen kyselymme sulkeutui. Tutki-

mukseen oli mahdollista vastata vain kerran. Vastauksia saimme 38 osallistujalta. Nel-

jällä henkilöllä osoite ei ollut enää voimassa tai se oli väärä. Valitettavasti meillä ei ollut 

mahdollisuutta saada ammattikorkeakoululta tietoa, moniko röntgenhoitajaopiskelijoista 

oli hyväksilukenut opintojaan. Tästä johtuen osallistumisprosentin arvioiminen oli han-

kalaa.  
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Yhteystietonsa sähköpostitse meille lähettäneiden kesken arvoimme kolme pientä pal-

kintoa, joista aiheutui tutkimuksen ainoat kulut. Pyrimme näin saamaan tutkimuksen 

houkuttelevammaksi vastata ja vaikuttamaan näin mahdolliseen tutkimuskatoon. To-

teutimme kyselyn anonymiteetti-kyselynä, jolloin vastaajat vastasivat nimettöminä eikä 

heitä voinut yhdistää palautteeseen. Toimitimme tutkimuslupahakemuksen Metropolia 

Ammattikorkeakoululle ennen tutkimuksen aloittamista. 

 

6.2 Tulosten analysointi 

 

Toteutimme tutkimuksen kvantitatiivisena. Harkitsimme ensin mahdollisuutta tutkia asi-

aa kvalitatiivisen tutkimuksen kautta haastatteluilla, koska aihe on vielä kartoittamaton 

röntgenhoitajaopiskelijoiden osalta. Kvalitatiivisen tutkimuksen teossa joustavuus oli 

myös asia. jota pidimme tärkeänä aiheellemme (Hirsjärvi ym.: 2009: 164). Saimme 

kuitenkin kuulla toiselta opinnäytetyötä tekevältä ryhmältä, että haastateltavia on vai-

kea saada, joten päädyimme määrälliseen tutkimukseen. Tutkimuskaavakkeen viimei-

sen avoimen kysymyksen analysoimiseen käytimme laadullisen tutkimuksen menetel-

mää. Analysoimme kysymyksen käyttäen induktiivista aineiston analyysia. Taulukossa 

1 on esitetty yksinkertaistettuna suorittamamme analyysi. 

 

Taulukko 1 Esimerkki hyväksilukemisen kehittämisehdotusten analysoinnista. 
 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka 

Etenkin korvaavien opintojak-
sojen löytäminen ahotoitujen 
tilalle on ollut välillä todella 
vaikeaa.  

korvaavia kursseja hy-
väksiluettujen tilalle vai-
kea löytää 

tarvitaan 
tukea kurs-
sien löytä-
miseksi 
hyväksiluet-
tujen tilalle  

Tiedottami-
nen ja oh-
jaaminen 
korvaavista 
kursseista Suurin ongelma on minusta 

se, että uusia kursseja AHO-
toitavien tilalle on vaikea löy-
tää 

korvaavia kursseja hy-
väksiluettujen tilalle vai-
kea löytää 

 

Aluksi aineisto redusoitiin eli pelkistettiin siten, että asiaan liittyvät epäolennaisuudet 

karsittiin pois. Pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys, jonka mukaan aineistosta koodat-

tiin tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Tämän jälkeen ryhmittelimme aineiston 

etsimällä koodatuista ilmauksista samankaltaisuuksia ja/tai käsitteitä, jotka kuvaavat 

eroavaisuuksia. Käsitteet, jotka tarkoittivat samaa, ryhmiteltiin ja yhdistettiin luokaksi. 

Luokka nimettiin sitten sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Aineiston abstrahoinnissa eli 

käsitteellistämisessä erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Teoreettisia kä-

sitteitä muodostetaan valikoidun tiedon perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2013:108.) 
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7 Tulokset 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja 

sädehoidon tutkinto-ohjelmassa nuorisoasteen röntgenhoitajaopiskelijoiden kokemuk-

sia aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimi-

vuudesta. 

 

7.1 Röntgenhoitajaopiskelijoiden taustatiedot 

 

Kyselyymme vastasi 38 opiskelijaa (kahden vastaajan kurssiryhmät eivät ole tiedossa). 

He jakautuivat eri aikaan aloittaneisiin ryhmiin seuraavasti (kuvio kolme): 

 

 
 
Kuvio 3. Tutkimukseen vastanneiden jakautuminen aloittamisvuoden mukaisiin ryhmiin. 

 

Vastaajien aikaisemmat koulutukset ja kokemukset liittyivät selvästi eniten sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alalle. Tekniikan ja liikenteen ala oli toiseksi yleisin. Kuviossa neljä 

on kuvattu vastaajien jakautuminen koulutusaloittain.  
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,  
 
Kuvio 4. Vastaajien jakautuminen koulutusaloittain 

 

Osallistujamäärä: 36 

 

3 (8.3 %): Humanistinen ja kasvatusala 

3 (8.3 %): Kulttuuriala 

3 (8.3 %): Yhteiskuntatieteiden talouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala 

8 (22.2 %): Tekniikan ja liikenteen ala 

1 (2.8 %): Luonnonvara ja ympäristöala 

17 (47.2 %): Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 

2 (5.6 %): Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 

3 (8.3 %): Muuta (Liiketalous, valtion palvelus viranomaisena, hevostalous) 

 

Koulutuksia, joiden perusteella vastaajat olivat eniten saaneet hyväksilukuja nykyisiin 

opintoihinsa, olivat yliopisto-opinnot (33 %) ja ammatilliset opinnot (myös 33 %). Seu-

raavaksi eniten hyväksilukuja oli saatu opistoasteen opintojen perusteella (noin 17 %). 

Muita koulutuksia, joiden perusteella oli hyväksilukuja haettu ja saatu ovat aiemmat 

opinnot ammattikorkeakoulussa, harjoittelijavaihdon aikana hankittu työkokemus, vaih-

to-opiskelun aikana suoritetut opinnot, avoimen ammattikorkeakoulun ja -yliopiston 

opinnot sekä kesäyliopiston opinnot, Vain yksi vastaaja oli suorittanut ulkomailla tutkin-

non, mutta hän ei ollut hakenut sen perusteella hyväksilukua. 
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Työkokemuksen perusteella hyväksilukua oli hakenut ja saanut lähes 43 % vastaajista, 

yhden vastaajan hakemus työkokemukseen perustuen oli hylätty. Useat vastaajat olivat 

saaneet hyväksilukua työnantajan järjestämän koulutuksen (noin 17 %), harrastuksissa 

hankitun osaamisen (noin 11 %), ulkomailla oleskelun (noin 9 %), järjestötoiminnan 

(noin 9 %), varusmieskoulutuksen (noin 6 %) ja tutortoiminnan (noin 3 %) perusteella. 

Luottamustoiminnan tai esimerkiksi työväenopiston kurssien perusteella ei ollut kukaan 

hakenut hyväksilukua.  

 

7.2 Hyväksilukukäytäntöjen toimivuus opiskelijoiden näkökulmasta 

 

Lähes 60 % vastaajista oli hakenut hyväksilukua opintojensa alkuvaiheessa, loput use-

ampaan otteeseen opintojen eri vaiheissa tai opiskelun keskivaiheilla. 

 

Muodollisen koulutuksen ulkopuolelta hankittu osaaminen oli osoitettu pääasiassa työ-

todistuksilla ja opintosuoritusotteilla. Hakemuksia oli perusteltu myös suullisesti ja kirjal-

lisesti kertomalla. Myös näyttökoetta oli käytetty osaamisen osoittamisessa. 

 

Vastaajien mielestä toimivimpia osaamisen näyttöjä ovat tutkinto- ja työtodistukset, 

opintorekisteriotteet, pätevyyden todistavat asiakirjat ja muut todistukset. Huonoiten 

toimiviksi koettiin oppimispäiväkirja, HOPS, portfolio, CV, artikkeli ja haastattelu. 

Osaamisen näytöt ja tentit koettiin ”joskus toimiviksi”. 

 

Yleisin syy siihen, ettei hyväksilukua oltu haettu aiemmasta osaamisesta huolimatta oli, 

ettei vastaaja ollut katsonut hyväksilukua tarpeelliseksi (9 vastaajaa). Seitsemän vas-

taajaa oli halunnut aiemmin hankkimastaan osaamisesta huolimatta suorittaa kurssin. 

Kuusi vastaajaa oli epävarmoja, voiko heidän aikaisemmin hankkimaansa osaamista 

hyväksilukea. Kolme vastaajaa oli kokenut koulun asenteen niin, ettei heidän osaami-

sensa perusteella kannattanut hakea hyväksilukua. Kaksi vastaajaa oli arvioinut, ettei 

heidän osaamisensa ollut riittävän tasokasta. 

 

Kaikkien vastaajien mielestä hyväksilukemisen käytännöistä oli tiedotettu opintojen 

alussa. Kun kysyimme, onko hyväksilukemisesta tarjottu tieto ollut riittävää, niin hajon-

taa tuli selvästi enemmän. Kaksi vastaajaa oli täysin eri mieltä ja peräti 10 vastaajaa 

jokseenkin eri mieltä tiedon riittävyydestä. 17 vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja 

vain kaksi vastaajaa koki hyväksilukemisesta saadun tiedon täysin riittäväksi. 
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Suurin osa oli saanut tietoa mahdollisuudesta hyväksilukuihin AHOT-vastaavalta, moni 

myös HOPS-keskustelussa sekä muilta opiskelijoilta. Tietoa oli saatu myös tiedotusti-

laisuuksissa, tutoreilta ja opettajilta. Ohjausta hyväksilukemisen prosessissa vastaajat 

olivat eniten saaneet AHOT-vastaavalta, HOPS-ohjaajalta ja TUTOR-opettajalta. 

HOPSin merkitys hyväksilukuihin jakoi mielipiteet. Osa koki edistäneensä hyväksilukuja 

sen kautta, mutta noin puolet vastaajista koki sen merkityksen epäselväksi. 12 vastaa-

jaa ei kokenut saaneensa apua HOPS-keskusteluista hyväksilukuihinsa. AHOT-

päätöksistä vastaava on ollut hyvin tiedossa. 

 

Hyväksilukemisesta saatu tieto oli keskittynyt eniten siihen, miten hyväksilukuja hae-

taan. Jonkin verran oli saatu tietoa myös siitä, millaista osaamista voidaan hyväksilu-

kea. Vastaajat olivat kokeneet saaneensa vähemmän tietoa siitä, millaista osaamista 

opintojakson hyväksilukeminen edellyttää tai mistä voi hankkia osaamista, jota voi hy-

väksilukea. 

 

Suurimmalla osalla oli selkeä käsitys hyväksilukujensa perusteista ja vastaajat kokivat 

päätökset pääasiassa oikeudenmukaisiksi. Vain yksi vastaaja oli oikeudenmukaisesta 

kohtelusta jokseenkin eri mieltä. Suurin osa oli kokenut, että heidän osaamistaan oli 

arvostettu prosessin aikana, kolme vastaajaa oli tästä jokseenkin eri mieltä. 

 

AHOT-päätöksentekomenettelyn koki suurin osa vastaajista tasapuoliseksi, mutta tämä 

kysymys aiheutti hajontaa. Seitsemän vastaajan mielestä se voisi ainakin jossain mää-

rin olla tasapuolisempaa. 

 

14 vastaajan mielestä hyväksilukemisen sujuvoittamiseksi on vielä tehtävä paljon, yh-

deksän vastaajan mielestä se on nykyisellään riittävän sujuvaa. Hyväksilukemisen vai-

keus ei ollut vienyt keneltäkään intoa opiskeluun, vain yhdellä se oli hiukan vaikuttanut 

opiskeluintoon. Aiemman osaamisen opintopisteyttäminen oli käynyt helposti tai melko 

helposti kahta vastaajaa lukuun ottamatta, lisäksi kolme oli kokenut sen melko vaike-

aksi. Kolme vastaajaa tiesi jonkun, joka on hakenut hyväksilukua vilpillisin perustein. 

Suurin osa oli kokenut hyväksiluetun osaamisen sijoittamisen tutkinnossa oikeaan 

paikkaan helpoksi tai melko helpoksi, mutta viisi vastaajaa oli kokenut tässä vaikeuk-

sia. Kursseja, joista oli eniten haettu ja saatu hyväksilukuja olivat vapaasti valittavat 

opinnot, kielet, tietotekniikka ja viestintä, johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys, kliinisen 

hoitotoiminnan harjoittelu, tutkimus- ja kehitystyö sekä innovaatioprojekti.  
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7.3 Hyväksilukukäytäntöjen vaikutus opintojen etenemiseen 

 

Suurin osa vastaajista koki hyödyntäneensä aiempaa osaamistaan nykyisissä opin-

noissaan. Vain muutama oli valinnut opinto-ohjelmaansa lisää kursseja hyväksiluettu-

jen tilalle (7 vastaajaa). Suurimman osan mielestä korvaavia kursseja on ollut vaikea 

löytää. Noin puolet vastaajista arvioi voivansa hankkia alan työkokemusta opintojen 

ohessa hyväksilukujen ansiosta. Seitsemän opiskelijaa koki hyväksilukemisen autta-

neen heitä syventämään opintoja, mutta 13 oli tästä eri mieltä. 17 kertoi hyväksilukujen 

nopeuttaneen opintojensa etenemistä, 10 vastaajaa oli eri mieltä.  

 

Hyväksiluetuista kursseista saatuihin opintopisteisiin ei myönnetä opintotukea. Tästä oli 

aiheutunut ongelmia neljälle vastaajalle. Yhdelle tästä oli aiheutunut toimeentulon on-

gelmia ja opintojen hidastumista. 

 

Pyysimme vastaajia arvioimaan hyväksilukemisen vaikutusta opiskeluaikaansa. 13 ei 

arvellut opiskeluajan lyhenevän juuri lainkaan, 9 arveli sen lyhenevän noin puolella 

vuodella ja 5 vastaajaa arveli opiskeluajan lyhenevän noin vuodella. Hyväksiluvun vai-

kutus opiskeluajan lyhenemiseen on kuvattu kuviossa viisi. 

 

 

 
Kuvio 5. Hyväksiluvun vaikutus opiskeluajan lyhenemiseen 

 

72 % piti opiskeluajan lyhenemistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä hyväksiluvuista saata-

vana hyötynä. Neljä vastaajaa ei kokenut opiskeluajan lyhenemistä tärkeäksi. 
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7.4 Hyväksilukukäytäntöjen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 

 

Pyysimme tutkimuksessamme vastaajilta vapaamuotoisia ehdotuksia hyväksilukukäy-

täntöjen kehittämiseksi. Vastauksissa toivottiin nykyistä selkeämpiä ja yhtenäisempiä 

käytäntöjä ja pelisääntöjä. 

 

Alemman korkeakoulututkinnon loppututkielman toivottiin korvaavan edes osittain 

opinnäytetyön. Vastaaja koki epätasa-arvoiseksi nykyisen käytännön, jossa aiemmin 

suoritettu eri alan ammattikorkeakoulun opinnäytetyö antaa mahdollisuuden saada 

hyväksiluettua koko opinnäytetyö, mutta kandidaatin tutkielma ei korvaa opinnäytetyötä 

edes osittain. 

 

Eri opettajien suhtautuminen eri tavoin hyväksilukuihin koettiin hankalaksi. Esimerkiksi 

kielten opettajien suhtautuminen hyväksilukuhakemuksiin oli vastaajien mukaan kirja-

vaa. Osan vastaajista mielestä on epäreilua, että kielissä annetaan hyväksilukuja osal-

le opiskelijoista, vaikka heillä jää koko ammattisanasto näin oppimatta. Osa kielistä 

hyväksiluvun saaneista olikin itsenäisesti opiskellut ammatissa tarvittavaa sanastoa. 

 

Hyväksiluettavien kokonaisuuksien opintopisteyttäminen oli aiheuttanut vastaajille 

päänvaivaa, samoin kurssien sisältö. Opintosuunnitelman kuvaus kurssista ei vastaa-

jan mukaan välttämättä vastaa todellista sisältöä ja näin saattaa jäädä hakematta hy-

väksiluku kurssista, josta sen olisi todennäköisesti ollut oikeutettu saamaan. Vastaajat 

kaipasivat myös selvää tietoa siitä, mitä kursseja ylipäätään on mahdollista hyväksilu-

kea ja millä perusteilla. 

 

Anomuksen teko ja järjestelmän sujuvuus koettiin toimiviksi, mutta korvaavien kurssien 

löytäminen esimerkiksi harjoittelujaksojen vuoksi hankalaksi. Useampi vastaaja koki 

hyväksilukujärjestelmän ongelmaksi juuri sen, ettei hyväksiluetun kurssin tilalle usein-

kaan saa järjestettyä toista kurssia ja näin järjestelmän hyöty opintojen nopeuttamisek-

si jää vähäiseksi. Tähän ehdotettiin ratkaisuksi esimerkiksi mahdollisuutta ottaa vapaa-

valintaisia opintoja heti ensimmäisestä lukukaudesta alkaen sekä mahdollisuutta korva-

ta kursseja esimerkiksi avoimen yliopiston kursseilla. Myös mahdollisuudesta hyödyn-

tää aiemmin aloittaneiden ryhmien kursseja kaipailtiin enemmän tietoa. 

 

Opiskelijat kaipasivat useissa ehdotuksissa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 

apua, jotta saisivat täyden hyödyn hyväksilukujärjestelmästä. Joka lukukausi järjestet-
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täviä HOPS-keskusteluja ehdotettiin tehokkaammin hyödynnettäväksi hyväksilukujen 

läpikäymiseksi ja siinä yhteydessä toivottiin apua hyväksilukuhakemuksen teossa. 

 

Moni vastaaja ilmaisi myös tyytyväisyytensä nykyiseen järjestelmään, usea vastaaja 

koki sen toimivaksi ja hyväksi. 

 

7.5 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavan 
opettajan näkökulma  

 

Hyväksilukujen myötä haasteeksi on noussut se, kuinka hyväksiluettujen opintojen tilal-

le voisi ottaa muita kursseja, jolloin opintojen eteneminen olisi sujuvampaa ja opiskelija 

voisi ottaa kaiken hyödyn irti aiemmin hankkimansa osaamisen tunnustamisesta opin-

tojen nopeutumisena. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojakso-

ja luovuutta käyttämällä ja kartoittamalla erilaisia koulutuksia, joita esimerkiksi voi olla 

yleisesti saatavilla ja joihin koululta ei tarvita resursseja. Aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisessa ja tunnustamisessa tasapainotellaan vähäisten resurssien ja jousta-

vuuden välillä. (Kangas 2014.) 

 

Metropolian radiografian- ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa pyritään kehittämään ai-

emmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Aikaisemmin tutoropettaja 

ohjasi oppilasta ja vastasi hyväksiluvuista. Tällä hetkellä radiografian ja sädehoidon 

tutkinto-ohjelmassa on nimetty aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnus-

tamisen vastaava. On selkeämpää, että yksi ihminen vastaa hyväksiluvuista, jolloin 

ratkaisut ovat yhden henkilön tiedossa ja hänellä on ajankohtainen tieto siitä, miten 

samantyyppiset hakemukset on aikaisemmin ratkaistu. Myös henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelijan hyväksilukusuunnitelmat käydään 

läpi, niitä päivitetään tarvittaessa ja ne tulevat kirjatuksi myös henkilökohtaiseen opin-

tosuunnitelmaan. (Kangas 2014.) 

 

Tällä hetkellä ainakin lähihoitajille on saatu luotua yhteiset aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistamisen ja tunnustamisen polut. Polku sisältää opiskelijan täytettävän lomak-

keen ja näyttökoeohjeet, joita ei voida kuitenkaan soveltaa kaikkiin lähihoitajiin yhtenäi-

sesti johtuen lähihoitajien hyvin erilaisista koulutuspohjista. Osalla opinnot on suoritettu 

laajoina näyttöinä tai esimerkiksi iltaopintoina ja erikoistumisalueet vaihtelevat. Rönt-

genhoitajakoulutuksessa painottuvat tekniikkaosaaminen ja haastavat diagnostiset 

menetelmät, joten lähihoitajille ei ole voitu myöntää yhtä paljon hyväksilukuja kuin esi-
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merkiksi sairaanhoitajakoulutuksessa, jossa on paljon potilaan hoitamiseen painottuvia 

kursseja. (Kangas 2014.) 

 

Lähihoitajien lisäksi tarvetta oman opintopolun rakentamiselle voisi olla esimerkiksi 

insinööreille ja tradenomeille. Ongelmia luovat niukkenevat resurssit ja opettajilta vaa-

dittava laaja-alainen näkemys aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnusta-

mista hakevan opiskelijan koulutussisällöstä sekä esimerkiksi harrastusten kautta tun-

nustettava osaaminen. Ensi lukukaudella tutkinto-ohjelmassamme otetaan käyttöön ns. 

”supertutorit”, jolloin todennäköisesti yhtenäisten periaatteiden noudattaminen ja henki-

lökohtaisen opintosuunnitelman kytkeminen hyväksilukuihin helpottuu. (Kangas 2014.) 

 

Tähän mennessä radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa ei ole ollut tilannetta, 

jossa opiskelija olisi vaatinut oikaisua aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen päätökseensä tutkintolautakunnalta. Yleensä epäselvissä tapauksissa 

hyväksiluvuista vastaava on pyytänyt opiskelijalta osaamisen täydentämistä tai lisätie-

toja vielä hankittavasta osaamisesta. Lisätietojen perusteella päätöstä on harkittu uu-

delleen. Epäselvissä tapauksissa päätöksistä vastaava voi hyödyntää kyseessä olevan 

opintojakson opettajan asiantuntijuutta ja lisäksi TEHOn muita vastaavia, jotka pitävät 

yhteisiä kokouksia sekä antavat toisilleen tukea ja neuvoja hankalissa tilanteissa. Jos-

kus päädytään tekemään osaamisennäyttö pedagogisena ratkaisuna, jossa pedagogi-

sen ratkaisun suunnittelee hyväksiluettavan aineen opettaja ja opiskelija osoittaa 

osaamisensa sitä kautta. (Kangas 2014.) 

 

Opiskelijat antavat palautetta aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-

misen toiminnasta vastaavalle todella vähän. Tutkinto-ohjelmamme hyväksilukuhake-

mukset vastaava käsittelee täysin itsenäisesti, mutta hän pyytää aineenopettajan arvio-

ta ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa hyväksilukua haetaan uudenlaisen osaamisen 

perusteella. Tällöin kysymys on yleensä epävirallisesta oppimisesta, jota hän ei välttä-

mättä tunne, joten osaamisen arviointi vaikeutuu. Yhteistyötä aineen opettajan kanssa 

tehdään usein esimerkiksi kielten hyväksilukujen yhteydessä. Hakemusten käsittely on 

nopeutunut hakuprosessin muutoksen myötä syksyllä 2013, jolloin päätöksenteko siirtyi 

kokonaan hyväksiluvuista vastaavalle ja hakemuksen kierros tutkintopäällikön hyväk-

syttävänä jäi pois. (Kangas 2014.) 
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8 Tulosten tarkastelu 

 

Kyselyyn vastanneiden aikaisempi koulutus liittyi useimmiten joko sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alaan tai tekniikan ja liikenteen alaan. Tämä kertoo joko siitä, että näiltä rönt-

genhoitajan tutkintoa lähellä olevilta aloilta hakeudutaan eniten tälle alalle tai sitten 

siitä, että kyseisistä opinnoista saa eniten hyväksilukuja röntgenhoitajan opintoihin.  

 

Koulutusten perusteella oli eniten saatu hyväksilukuja ammatillisten ja yliopistossa suo-

ritettujen opintojen kautta. Koulutusten ulkopuolelta osaamista oli selkeästi eniten han-

kittu työkokemuksen kautta, mutta jonkin verran myös työnantajien järjestämiä koulu-

tuksia oli hyväksytty korvaamaan tutkinto-ohjelman kursseja. Kukaan ei ollut hakenut 

hyväksilukua kansalais- tai työväenopistojen kurssien perusteella. Lähes kaikki olivat 

todistaneet osaamisensa kirjallisilla todistuksilla, joten esimerkiksi näyttökokeet eivät 

ole kovin laajasti vielä käytössä. Opiskelijoiden mielestä juuri kirjalliset todistukset 

osaamisesta ovat toimivimpia aiemmin hankitun osaamisen näyttöjä. Vapaamuotoiset 

näytöt, esimerkiksi oppimispäiväkirjat eivät vastaajien mielestä ole kovin toimivia ja 

luotettavia tapoja osaamisen todistamisessa.  

 

Penttilän (2011) tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia. Tutkimuksessa opiskeli-

jat olivat hakeneet hyväksilukua suurimmasta osasta hankkimaansa formaalia koulu-

tusta, mutta selvästi vähemmän non- ja informaalisesta osaamisesta. Osaamisen osoit-

tamisen menetelmissä korostuvat viralliset menetelmät eli todistukset ja opintorekiste-

riotteet, joskin portfolioiden, työnäytteiden, haastattelujen ja esseiden kaltaiset olivat 

jonkin verran käytetympiä arki- ja epävirallisen oppimisen osoittamisessa. Eniten opis-

kelijoille oli korvattu perusopintoja ja seuraavaksi eniten hyväksilukuja oli myönnetty 

vapaasti valittaviin opintoihin. 

 

Tutkinto-ohjelmassamme suurin osa hakee hyväksilukukäsittelyä opintojen alkuvai-

heessa, tosin jonkin verran hakemuksia tehdään myös useaan otteeseen opintojen eri 

vaiheissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä 

tiedotetaan eniten juuri opintojen alussa, jolloin hyväksilukuja muistetaan ja osataan 

hakea silloin parhaiten. Käytäntöjä voisi kerrata ja asiaa käydä uudestaan läpi esimer-

kiksi noin vuoden päästä opintojen alkamisesta, jolloin koulutuksen sisältö on parem-

min hahmottunut opiskelijoille ja heidän on helpompi verrata aiemmin hankkimaansa 

osaamista koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin. 
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Opiskelijat olivat myös jättäneet hakematta hyväksilukuja, joihin heillä olisi ollut mah-

dollisesti oikeus. Yleisimmät syyt tähän olivat halu suorittaa kyseinen kurssi tai ettei 

opiskelija ollut kokenut hyväksilukua tarpeelliseksi. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, 

että röntgenhoitajan koulutus sisältää paljon erityisosaamista vaativia opintoja. Esimer-

kiksi englannin ja ruotsin kielissä koettiin tärkeäksi oppia alan erityissanastoa, vaikka 

aiemmin hankittu osaaminen mahdollistaisikin hyväksiluvun kielten opinnoista.  

 

Hyväksiluvuista tarjolla olevan tiedon koki täysin riittäväksi vain noin 6 % vastaajista. 

Jokseenkin riittäväksi sen koki 53 %, mutta 37,5 % koki tarjolla olevan tiedon jokseen-

kin tai täysin riittämättömäksi. Tämä voi johtua siitä, että käytännöistä tiedotetaan lä-

hinnä opintojen alussa, jolloin opiskelijoille kaikki opiskeluun liittyvät asiat ovat uusia ja 

tietoa tulee eri asioista samaan aikaan liikaa. Jos asiaan palattaisiin selkeällä ohjeis-

tuksella ja tiedotuksella esimerkiksi vuoden opintojen jälkeen, voisi tyytyväisyys saadun 

tiedon määrään nousta selvästi. Selkeä enemmistö (85 %) vastaajista oli saanut tietoa 

hyväksilukukäytännöistä AHOT-vastaavalta. HOPS-keskusteluja olisi luontevaa käyttää 

hyödyksi opiskelijan hyväksilukumahdollisuuksien kartoittamisessa opiskelun eri vai-

heissa. 

 

Hyväksilukemisesta saatu tieto oli eniten keskittynyt siihen, miten hyväksilukua hae-

taan. Jonkin verran oli saatu tietoa myös siitä, millaista osaamista voidaan hyväksilu-

kea. Opiskelijat kokivat saaneensa vähemmän tietoa siitä, millaista osaamista kurssin 

hyväksiluku edellyttää ja vain vähän tietoa siitä, mistä kyseistä osaamista voi hankkia. 

Hyväksiluettavan osaamisen hankkimisesta olisi hyvä myös saada tietoa, koska nyt 

hyväksiluettujen kurssien tilalle on vaikea löytää korvaavia opintoja. Esimerkiksi mah-

dollisuudesta HUS:n järjestämiin koulutuksiin ja kursseihin, joilla voisi korvata tutkin-

toon liittyviä opintoja, olisi paljon hyötyä opintojaan nopeuttamaan pyrkiville ”oman 

opintopolun luojille”. 

 

Opiskelijoilla oli yleisesti selkeä käsitys omien hyväksilukujensa perusteista ja päätök-

set koettiin lähes poikkeuksetta oikeudenmukaisiksi. Yli puolet vastaajista oli kuitenkin 

sitä mieltä, että hyväksilukemisen käytäntöjen sujuvoittamiseksi on tehtävä vielä paljon. 

Vastaajat kaipasivat yhtenäisiä ja selkeitä käytäntöjä sekä tasapuolisuutta päätöksen-

tekoon. Myös Lähteisen ja Rommakkaniemen (2013) ja (Penttilä 2011) tutkimuksissa 

opiskelijat toivoivat mahdollisimman läpinäkyviä käytäntöjä ja tietoa niistä kaikkien saa-

taville.  

 



27 

  

Eniten aiemmin hankittu osaaminen oli tuonut hyväksilukuja kielissä, tietotekniikassa, 

tutkimus- ja kehitystyön opinnoissa, innovaatioprojektissa ja kliinisessä hoitotyössä 

sekä vapaasti valittavissa opinnoissa. Myös Penttilän (2011) tutkimuksessa eniten 

opiskelijoille oli korvattu perusopintoja ja seuraavaksi eniten hyväksilukuja oli myönnet-

ty vapaasti valittaviin opintoihin.  

 

Hyväksilukukäytännöissä opiskelijat olivat eniten kokeneet yhtenäistämisen tarvetta 

kielien kohdalla. Muutama koki joutuneensa suorittamaan suullisen kielikokeen, vaikka 

heidän mielestään osa muista opiskelijoista oli saanut hyväksiluvun kielistä kevyemmin 

perustein. Myös sitä kritisoitiin, että kielten opiskelun sisällössä keskitytään alan erityis-

sanastoon, jota tuskin kenelläkään on etukäteen hallussa. Joten osa vastaajista koki 

kielten hyväksiluvun aiemman osaamisen perusteella perusteettomaksi. Myös opinnäy-

tetyöhön liittyvään hyväksilukukäyntäntöön toivottiin selkeyttä esimerkiksi sen suhteen, 

kuinka yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto voisi antaa edes osittaisen vapautuk-

sen opinnäytetyöstä. 

 

Suurin osa vastaajista koki, ettei ollut pystynyt hyödyntämään hyväksilukujaan, koska 

hyväksiluettujen kurssien tilalle on vaikea löytää korvaavia opintoja. Osa vastaajista oli 

hankkinut alan työkokemusta hyväksilukujen ansiosta opintojen ohessa. Noin puolet 

vastaajista koki, että hyväksiluvut ovat nopeuttaneet opintojen etenemistä. Noin 70 % 

vastaajista koki opintojen nopeutumisen melko tai erittäin tärkeänä hyväksilukujen vai-

kutuksena. Vain muutama opiskelija oli kokenut ongelmaksi sen, ettei hyväksiluetuista 

kursseista saatuja opintopisteitä hyväksytä opintotuen laskennassa. Eniten opiskelijat 

toivoivat mahdollisuutta suorittaa kursseja etukäteen, se on tällä hetkellä ongelmallista 

esimerkiksi lukujärjestysten ja harjoittelujaksojen päällekkäisyyksien vuoksi.  

 

Penttilän (2011) tutkimuksessa kaikkiaan 35 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei 

heidän opiskeluaikansa ollut hyväksilukemisen seurauksena lyhentynyt juuri lainkaan. 

Osaamisen tunnustamisen vaikutus opiskeluaikaan oli yhteydessä hyväksiluettujen 

opintopisteiden määrään. Merkittävimmin eli vähintään vuodella opiskeluaikansa koki-

vat lyhentyneen 27 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ja 17 prosenttia ammattikorkea-

kouluopiskelijoista. Opiskeluajan lyhenemiseen vuodella tai sitä pidemmällä ajalla olivat 

vahvimmin yhteydessä vähintään 41–60 opintopisteen laajuiset hyväksiluvut.  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun nuorisoasteen röntgenhoitajaopiskelijat kokevat tut-

kimuksemme perusteella hyväksilukujen käytännön toimivaksi, mutta myös parannet-
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tavaa opiskelijoiden mielestä järjestelmässä on. Useiden opiskelijoiden vastauksissa 

toivottiin yhtenäisiä ja selkeitä perusteita hyväksiluvuille sekä tasapuolisuutta hakemus-

ten käsittelyyn. Myös Lähteisen ja Romakkaniemen (2013) tutkimuksessa opiskelijat 

kokivat, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen 

tulisi olla kaikkien tiedossa olevia yhtenäisiä käytäntöjä, joiden puitteissa opiskelijoita 

kohdellaan tasavertaisesti.  

 

Erilaisten koulutustaustojen tuovan osaamisen arvioiminen voi jo olla hakemusten kä-

sittelijälle haasteellista, mutta työkokemusten ja esimerkiksi harrastusten kautta hanki-

tun osaamisen suhteuttaminen opintojen osaamistavoitteisiin tasapuolisesti on erityisen 

vaativaa. Yhtenäisten ja selkeiden kriteerien laatiminen eri opintokokonaisuuksien hy-

väksilukemiseen olisi aikaa vievä ja työläs prosessi, mutta sellaisten olemassaolo hel-

pottaisi hakemusten sujuvaa ja tasapuolista käsittelyä. Ne auttaisivat myös opiskelijoita 

arvioimaan oman aiemmin hankkimansa osaamisen sijoittumista nykyisiin opintoihin ja 

hakemuksen tekemistä. Todennäköisesti myös tyytyväisyys järjestelmään kasvaisi ha-

kuprosessin selkeytymisen myötä. 

 

Tutkimuksessamme opiskelijat kokivat ongelmaksi sen, että hyväksiluetun kurssin tilal-

le on vaikea löytää korvaavia opintoja. Eri opintoryhmien lukujärjestyksiä voi olla aika 

vaikea laatia niin, että myöhemmin opiskelunsa aloittaneet voisivat osallistua aikai-

semmin aloittaneiden kurssikokonaisuuksiin. Oman ryhmän mukana suoritettavat kurs-

sit saattavat kärsiä opiskelijan poissaoloista, kun hän yrittää suorittaa samaan aikaan 

toisen ryhmän mukana opintoja. Tähän saattaa tuoda helpotusta uudistus, jossa opis-

kelija voi vapaammin rakentaa omaa opintopolkuaan ja valita kursseja helpommin 

myös muiden ryhmien opinnoista. 

 

Ongelmaksi saattavat edelleen muodostua opinto-ohjelmaamme oleellisesti kuuluvat 

harjoittelujaksot. Harjoittelut on harjoittelupaikkojen riittävyyden vuoksi rytmitetty luku-

kausiin niin, että eri ryhmien harjoittelut toteutuvat eri aikaan. Senkin vuoksi aikaisem-

min aloittaneiden ryhmien kursseja on vaikea yhdistää omiin opintoihin, koska harjoitte-

lusta käsin on käytännössä mahdotonta käydä lähiopetuksessa päiväaikaan. Ainakin 

joitakin opintokokonaisuuksia olisi hyvä voida täydentää esimerkiksi sairaaloiden järjes-

tämillä koulutuksilla tai itsenäisillä tehtävillä. Itsenäisten tehtävien teettäminen vaatisi 

koululta lisäresursseja, joita ei ole tällä hetkellä tarjolla. Lähes kaikki tutkimukseemme 

vastanneet kokivat tärkeäksi opintojen nopeutumisen aiemmin hankitun osaamisen 
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tunnustamisen kautta, mutta vain noin puolet vastaajista arveli opiskeluaikansa lyhene-

vän. 

 

Toinen tapa hyödyntää hyväksilukuja opintojen nopeutumisen lisäksi olisi opiskeltavien 

asioiden syventäminen ja monipuolistaminen. Kyselyymme vastanneista vain muutama 

oli lisännyt kursseja opinto-ohjelmaansa hyväksiluettujen tilalle. Tämä voisi olla asia, 

jota kannattaisi korostaa opiskelijoille aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen käytännöistä kerrottaessa. Tällä hetkellä järjestelmä koetaan enemmän 

vain opintojen nopeuttamiseen tähtäävänä, mutta sitä voitaisiin tehokkaammin hyödyn-

tää myös opintoja syventävänä. Tämän toteutuminen edellyttää taas ammatillisten lisä-

kurssien valitsemisen mahdollisuutta käytännön tasolla.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessamme antoi samansuuntaisia tuloksia kuin Penttilä 

(2011) sekä Lähteinen – Romakkaniemi (2013) olivat tutkimuksissaan saaneet. Kaikis-

sa tutkimuksissa korostui oikeudenmukaisuuden merkitys hyväksiluvun päätöksissä. 

Ennen kaikkea opiskelijat toivoivat mahdollisimman läpinäkyviä käytäntöjä ja tiedon 

niistä kaikkien saataville. Lisäksi tutkimuksissa tuli esiin näkemys siitä, että hyväksilu-

kemisesta tulisi olla hyötyä myös opintojen syventämiselle ja/tai nopeammalle valmis-

tumiselle. Esiin tuli myös käytäntöjen kehittämisen tärkeys, kuten ohjauksen ja tiedo-

tuksen merkitys hyväksilukemisen prosessissa. 

 

Ammattikorkeakoulun aloittavilla opiskelijoilla on usein taustalla aiemmin hankittua työ-

kokemusta, muun alan opintoja tai ulkomailla opiskelua tai työskentelyä. Lisäksi opinto-

ja hyödyttävää osaamista on voinut kertyä esimerkiksi luottamustehtävissä tai harras-

tuksissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyllä 

pyritään hyödyntämään opiskelijoilla jo olevaa osaamista sekä opintojen monipuolistu-

misena että opiskeluajan lyhenemisenä. Jos järjestelmä toimii hyvin, siitä hyötyvät sekä 

opiskelija itse, että myös oppilaitos ja yhteiskunta. 

 

9 Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun ra-

diografian ja sädehoidon nuorisoasteen koulutusohjelmassa aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimivuutta opiskelijoiden näkökulmas-

ta. Tavoitteena oli, että radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma voi hyödyntää tu-
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loksia käytäntöjen ja sitä kautta koulutuksen laadun kehittämisessä. Tutkimuskysymyk-

sillämme halusimme selvittää tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen toimivuutta 

ja niiden vaikutusta opiskelijoiden opintojen etenemiseen sekä opiskelijoiden näkemyk-

siä hyväksiluvun kehittämisestä Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja säde-

hoidon tutkinto-ohjelmassa. Saimme tutkimuksellamme selkeät vastaukset tutkimusky-

symyksiin. Työmme tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan työelämään koulutuksen 

kehittämisen kautta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa arvioida tarkaste-

lemalla tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetti viittaa siihen, onko tutki-

muksessa mitattu juuri sitä, mitä oli tarkoitus mitata. Reliabiliteetti viittaa tulosten pysy-

vyyteen (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2009: 152.) Laajalla ja esitestatulla tutki-

musmittaristolla olemme pystyneet lisäämään tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 

Tutkimuksemme myös antoi samansuuntaisia tuloksia kuin Penttilä (2011) sekä Läh-

teinen ja Romakkaniemi (2013) olivat tutkimuksissaan saaneet. 

 

Henkilökohtaiset käsityksemme aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tun-

nustamisesta eivät päässeet kvantitatiivisella menetelmällä vaikuttamaan tutkimukseen 

tai tuloksiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa objektiivisuus katsotaan saavutettavan 

sillä, että tutkija nimenomaan pysyy erillään haastateltavasta kohteesta eikä ryhdy ky-

symyksen ulkopuoliseen vuorovaikutukseen lainkaan. Tutkimuskohdetta katsotaan 

ikään kuin puolueettoman ulkopuolisen silmin. (Virsta – Virtual statistics 2014.) 

 

Onnistuimme tietojen keräämisessä hyvin. Tosin katoa on vaikea arvioida, koska kou-

lulla ei ollut antaa meille tilastotietoa siitä, kuinka suuri osuus opiskelijoista oli hakenut 

hyväksilukua. Kaikki kyselyymme vastanneet olivat olleet asiallisia vastauksissaan. 

Kuitenkin on mahdollista, että kyselyyn on voinut vastata myös opiskelijat, joilla ei ole 

kokemusta hyväksiluvusta, koska tutkimus pohjautui anonymiteettiin.  

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessämme hyödynsimme eri tahoja, kuten opinnäytetyöpajoja, 

opinnäytetyön ohjaajia, kielentarkastuksien mahdollisuutta, toisia opiskelijoita sekä 

monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opimme hakemaan ja kriittisesti arvioimaan löytä-

määmme aineistoa. Teoriatiedon lähteiksi valikoimme tunnettuja ja tuoreimpia julkaisu-

ja ja tutkimuksia. Opinnäytetöitä emme ole käyttäneet tämän tutkimuksen taustamate-

riaaleina. 
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Saimme kokemusta myös aikatauluttamisesta, tutkimustyön kirjoittamisesta ja oman 

työn arvioinnista. Huomasimme, että työ kannattaa aina tallentaa useampaan paikkaan 

sekä huolehtia varmuuskopioinnista. Lisäksi harjaannuimme tutkimusmittariston laadin-

taan. Kaikissa työmme vaiheissa noudatimme tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(2012) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tämän työn kautta syventyi myös 

ymmärrys eettisyyden merkityksestä tutkimuksen laadulle ja luotettavuudelle.  

 

Tutkimustamme voisi jatkossa hyödyntää vertailututkimuksena aiheesta sen jälkeen, 

kun aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukukäytäntöjä on kehitetty ja uudistukset 

siirretty käytännön tasolle. Myös vastaava tutkimus aikuiskoulutuspuolella voisi olla 

toteutettavissa, koska aikuisopiskelijoilla omien opintopolkujen luominen hyväksiluku-

käytäntöjen avulla on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. 
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Tietokan-
ta 

Otsikko-
tasolla 
luettuja 

Tiivistel-
mätasolla 
luettuja 

Kokoteks-
titasolla 
luettuja 

Lopullinen 
valinta 

Hakusanat 

Medic 1 0 0  0 opinto* AND hyväksymi* 
AND aikaise*  
opinto* AND tunnust* 
AND aikaise*  
tunnustaminen AND ai-
kaise*  
tunnustaminen 1 kpl 
hyväksiluk*  
hyväksilukeminen  
aikaisempien AND opin-
tojen  

Arto 6 
9 
0 
3 

1 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 AHOT 
Osaamisen tunnustami-
nen 
osaamisen hyväksyminen 
Aiemmin hankitun osaa-
misen 

Melinda - 
kirjastojen 
yhteistie-
tokanta 

24 
15 
3 

2 
3 
1 

1 
3 
1 

2 
3 
1 

ahot 
Aiemmin hankitun osaa-
misen tunnustaminen 
osaamisen hyväksyminen 

Theseus 105 
75 
157 
19 

2 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

ahot 
hyväksilukeminen 
"Aiemmin hankitun osaami-

sen tunnustaminen" 
opintojen eteneminen hy-

väksiluku 

Yhteensä       5  
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Kirjoit-
taja ja 
vuosi-
luku 

M
a
a 

Tavoite Tut-
ki-
mus
tyyp
pi  

Ketä 
tutkittu 
ja missä  

Tutkimuksen päätulokset 

Lähtei-
nen, 
Sanna – 
Romak-
kaniemi, 
Marjo 
2013:  

S
u
o
m
i 

Selvittää opiskelijoiden 
näkemyksiä aiemman 
osaamisen huomioimi-
sesta sosiaalialan kor-
keakoulutuksissa. 

laa-
dul-
linen 
tutki-
ki-
mus: 

sosiaali-
työn-
opiskeli-
jat yli-
opistos-
sa ja 
sosiaa-
lialan 
ammatti-
korkea-
koulu-
opiskeli-
jat 

Opiskelijat pitävät osaamisen tunnustamista merkittävä-
nä tekijänä ja pitävät sen huomioinnin edistämistä sosi-
aalialan korkeakoulutuksessa tärkeänä. Opiskelijat pe-
räänkuuluttavat kaikkien tiedossa olevia yhtenäisiä käy-
täntöjä, joiden puitteissa opiskelijoita kohdellaan tasaver-
taisesti niin, että kunkin opiskelijan aiempi osaaminen 
voidaan järkevällä ja joustavalla tavalla huomioida. Il-
meistä kuitenkin on, että käytäntöjen tulee olla mahdolli-
simman läpinäkyviä ja tiedon niistä kaikkien saatavilla. 
Tähän korkeakoulujen on syytä jatkossa kiinnittää huo-
miota. 

Penttilä, 
Johan-
na. 
2011  
  

S
u
o
m
i  

Tutkimuksessa selvite-
tään aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistami-
sen ja tunnustamisen 
(AHOT) tilannetta suo-
malaisissa korkeakou-
luissa.  

Tutki
ki-
muk
ses-
sa 
on 
käy-
tetty 
mää-
räl-
listä 
ja 
laa-
dul-
lista 
ai-
neis-
toa. 

Yliopis-
to-
opiskeli-
joita ja 
ylemmän 
ammatti-
korkea-
koulun 
tutkinnon 
suoritta-
jia  

Opiskelijat olivat hakeneet tunnustusta suurimmasta 
osasta hankkimaansa formaalia koulutusta mutta selvästi 
vähemmän non- ja informaalisesta osaamisesta. Keski-
määräinen hyväksilukemisen myöntämisprosentti oli 
formaalin koulutuksen osalta 93 ja non- ja informaalin 
oppimisen osalta 85. Osaamisen osoittamisen menetel-
missä korostuvat viralliset menetelmät eli todistukset ja 
opintorekisteriotteet, joskin portfolioiden, työnäytteiden, 
haastattelujen ja esseiden kaltaiset ovat jonkin verran 
käytetympiä arki- ja epävirallisen oppimisen osoittami-
sessa. Eniten opiskelijoille on korvattu perusopintoja. 
Seuraavaksi eniten heille on tehty sisällytyksiä vapaasti 
valittaviin opintoihin. Opiskelijat ovat kokeneet osaami-
sen tunnustamisprosessin varsin oikeudenmukaiseksi. 
Osaamisen tunnustamiseen saatavilla olevat ohjaus ja 
tiedotus näyttävät kuitenkin hajautuneen monelle taholle: 
Ammattikorkeakouluissa on selvästi yliopistoja yleisem-
pää, että osaamisen tunnustamisprosessi käynnistyy 
HOPSin yhteydessä Kaikkiaan 35 prosenttia opiskelijois-
ta on sitä mieltä, ettei heidän opiskeluaikansa ole hyväk-
silukemisen seurauksena lyhentynyt juuri lainkaan. 
Osaamisen tunnustamisen vaikutus opiskeluaikaan on 
yhteydessä hyväksiluettujen opintopisteiden määrään. 
Merkittävimmin eli vähintään vuodella opiskeluaikansa 
kokevat lyhentyneen 27 prosenttia yliopisto-opiskelijoista 
ja 17 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista. Opis-
keluajan lyhenemiseen vuodella tai sitä pidemmällä ajalla 
ovat vahvimmin yhteydessä vähintään 41–60 opintopis-
teen laajuiset hyväksiluvut. 

Virta-
nen, 
Ville 
2011.  

S
u
o
m
i 

Varusmiesten osaami-
sen tunnustaminen ja 
siirtyminen siviiliin. 

Ky-
sely-
tutki-
ki-
mus.  

Varus-
miehiä. 

Korkeakoulut ovat suhtautuneet positiivisesti varusmies-
palveluksen aikana hankitun osaamisen tunnustamiseen. 
Joukko-osastoissa annettava opinto- ja työuraohjaus on 
riittävää ryhmässä mutta ei henkilökohtaisella tasolla. 
Parhaiten varusmiespalveluksen sisällöstä tiedetään 
ammattikorkeakouluissa. Varusmiesjohtajakoulutuksesta 
sen sijaan vaikuttaisi olevan hyvin tietoa eri oppilaitoksis-
sa, koska sen kautta 
kertynyttä osaamista hyväksiluetaan eniten.  

Haavik-
ko, Tuija 
2012  
 

S
u
o
m
i 

Aikaisemman terveys-
alan tutkinnon suoritta-
neen opiskelijan osaami-
sen tunnistaminen ja 
tunnustaminen röntgen-
hoitajakoulutuksessa 
opiskelijan näkökulmas-
ta.  

Opin
näy-
tetyö 

Rönt-
genhoi-
tajaopis-
kelijoita 
Oulussa 

Tulosten mukaan opiskelijan näkökulmasta aikaisemman 
terveysalan osaamisen tunnistaminen sisälsi oman 
osaamisen arvioinnin, osaamisen todistamisen ja osaa-
misen arvostamisen. Aikaisemman osaamisen tunnus-
taminen sisälsi opintojen hyväksilukemisen.  
(Opinnäytetyötä ei saatavilla) 
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Metropolian AHOT–määritelmä 
 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen voi tapahtua hyväksilukuna tai näyttöpe-
rusteisesti. 
 

Tietoa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyohjees-
ta  

 Tämä menettelyohje koskee Terveys ja Hoitaminen -tulosalueen tutkinto-
ohjelmien osaamisen tunnustamisen periaatteita.  

 Menettelyohje on tarkoitettu tulosalueen tutkinto-ohjelmien opettajien ja opiske-
lijoiden käyttöön. Ohje koskee tulosalueen kaikkia päätoimisia opiskelijoita.  

 Tässä ohjeessa käytetään hyväksilukeminen-käsitettä tarkoittamaan aikaisem-
man osaamisen tunnistamista ja tunnustamista  

 Opintojaksoissa määritellään: 

 milloin opintojakso korvautuu kokonaan 

 milloin opintojakso korvautuu osittain esim. kun opintojen laajuus ja/tai 
sisältö eivät vastaa tutkinnossa vaadittavaa tasoa  

 

Tutkinto-ohjelman tehtävät  
 Tiedottaa opiskelunsa aloittaville opiskelijoille hyväksilukemisesta 
 Ohjaa opiskelijaa aikaisemman osaamisen tunnistamisessa  
 Ohjaa opiskelijaa hyväksilukuprosessissa  
 Tekee päätöksen osaamisen tunnistamisesta  
 Konsultoi opintojakson opettajaa  
 Ohjaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoa  
 Kehittää hyväksilukemisen toimintaa  

 

Hyväksilukemisen lähtökohdat  
 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen pohjautuu 

osaamislähtöiselle ajattelulle  
 Lähtökohtana on osaaminen, jota opiskelijalle on kertynyt aiemmissa opinnois-

sa, työelämässä ja harrastustoiminnassa  
 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa opintovaatimukset sovitetaan 

opiskelijan osaamiseen ja yksilöllisiin kehittymistarpeisiin  
 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen on osa hänen ammatillista kehittymistään 

läpi työuran  
 

Aiemmin hankitun osaamisen sisällyttäminen osaksi opintojaksosuoritus-
ta  

 Kaikissa opintojaksoissa tulee olla perustoteutuksen lisäksi pedagogisena suo-
rituksena vaihtoehtoinen tapa suorittaa opinnot niille, joilla on osittain osaamista 
kyseisen opintojakson tavoitteisiin nähden.  

 Vaihtoehtoiset pedagogiset toteutustavat tallennetaan Pepissä opintojakson to-
teutussuunnitelmaan kohtaan opintojakson lisätiedot.  
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Hyväksilukuprosessin periaatteet  

 Hyväksilukeminen haetaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista • Poikkeukse-
na uudet opiskelijat, joille tämä ei ole mahdollista  

 Hyväksilukeminen haetaan syksyisin elokuun loppuun mennessä ja keväisin 
tammikuun loppuun mennessä.  

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen oppijan polulla  
 Jos opiskelijalla on opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, hän voi ha-

kea osaamisensa hyväksilukemista osaksi tutkintoa.  
 Opiskelijan tehtävänä on osoittaa osaamisensa siten, että ammattikorkeakoulu 

pystyy luotettavasti arvioimaan sen.  
 Opintojen hyväksilukeminen haetaan sähköisellä ahot-lomakkeella (ks. Tuubi) 

ja käsittelijäksi merkitään tutkinto-ohjelman ahot-käsittelijä, (Radiografia ja sä-
dehoito. Anne Kangas) 

 

Hyväksilukujen kirjaaminen opintorekisteriin.  
 Mikäli opiskelija saa hyväksiluetuksi opetussuunnitelmassa olevan kokonaisen 

opintojakson, se kirjataan korvaavana suorituksena  
 Vain opintojen aikana tehdyt suoritukset kerryttävät KELA:n opintotukeen oike-

uttavia opintopisteitä  
 Jos opinto on suoritettu ennen nykyisten opintojen alkua, ei suoritus kerrytä 

KELA:n opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä  
 Mikäli opiskelija saa opintojaksosta osittaisen hyväksiluvun, hän ilmoittautuu 

normaalisti opintojaksolle ja täydennettyään puuttuvan osaamisen/ osoitettuaan 
osaamisen koko opintojakso kirjataan toteutusarviointina  
 

Opintojaksokohtaisia ohjeita  
 Seuraavissa osioissa on käsitelty sekä väistyvän opetussuunnitelman (kevään 

2014 tai sitä aikaisempi ops) että uuden oppijan polun (ops syksy 2014 alkaen) 
mukaisia opintojaksoja.  

 Osa opinnoista on samoja kaikissa opetussuunnitelmissa esim. opinnäytetyö ja 
innovaatioprojekti  

 

Yhtenäisten arviointikriteerien merkitys eri opintojaksoissa  
 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen helpottuu  
 Opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu ja oikeusturva varmistuvat 
 Osaaminen korostuu  
 Vertailu ja liikkuvuus helpottuvat  
 Opiskelijan opintopolun suunnittelu mahdollistuu  
 Elinikäisen oppimisen periaatteet konkretisoituvat  
 Opiskelijan ei tarvitse suorittaa uudelleen sitä, minkä jo osaa  

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yleiset 
arvioinnin perusteet  

 Opiskelijan osaaminen on relevanttia suhteessa opintojaksossa vaadittavaan 
osaamiseen 

 Opiskelijan osaaminen on todistettavissa ja se vastaa opintojakson tasoa  
 Opiskelijan osaaminen on ajanmukaista  
 Opiskelija osoittaa osaamisensa riittävällä ja sovitulla tavalla  
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Osaamisen näyttäminen terveyspalveluttutkintokokonaisuudessa – ns. 
pedagoginen ratkaisu  

 Suullinen vapaamuotoinen keskustelu  
 Suullinen tentti  
 Kirjallinen tuotos: essee, referaatti tai artikkeli  
 Kirjallinen tentti  
 Tasokoe, simulointi (esim. toimenpiteen suorittaminen) yksilöllisesti, parin kans-

sa tai pienryhmässä  
 Portfolio (sähköinen tai paperiversio)  
 Asiantuntijaluento tai esitelmä  
 Edellä lueteltujen yhdistelmät  

 

Kielten hyväksilukemisessa huomioitavaa:  
 Kielten hyväksilukemisessa opiskelijan aikaisempi arvosana hyväksytään sel-

laisenaan ja merkitään Winhaan aina H = hyväksytty. Tutkintotodistuksen liite-
tekstiin kirjataan jatkossa ruotsin kielen hyväksilukemisessa yhteydessä kieli-
lauseke: "Tutkinnon suorittanut on korvannut toisella korkeakoulututkinnol-
la/toisessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla ruotsin kielen suullista ja kir-
jallista taitoa osoittavat opinnot, jotka vastaavat ammattikorkeakouluista anne-
tun asetuksen (352/2003,jne) mukaista julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditta-
vasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6) mukaista kaksikielisessä viran-
omaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa."  

 
Ammatillinen englanti (ops:t k2014 asti) 
 

Opintojakso korvautuu kokonaan:  
 Korkeakoulututkinto  
 Yliopisto-opintoja englantilaisesta filologiasta tai englannin kielen kääntämisestä 

ja tulkkauksesta.  
 Englannin kieli on opiskelijan äidinkieli, opiskelija on käynyt englanninkielisen 

peruskoulun tai lukion tai suorittanut englanninkielisen tutkinnon  
 

Opintojakso korvautuu osittain:  
 Työkokemus englanninkielisessä toimintaympäristössä  
 Mikäli opiskelijalla on eximia- tai laudatur-arvosana englanninkielestä, opiskelija 

suorittaa suullisen osaamisen näytön pedagogisena ratkaisuna  
 
Työelämän ruotsi (ops:t k2014 asti) - opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on 
suomi  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Korkeakoulututkinto  
 Yliopisto-opintoja pohjoismaisesta filologiasta, pohjoismaisista kielistä tai ruot-

sin kielen kääntämisestä ja tulkkauksesta  
 Valtiohallinnon kielitutkinto ruotsin kielestä  
 Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, mutta äidinkieli ruotsi,  
 Työelämän ruotsi -opintojakso voidaan hyväksilukea.  

 
HUOM: Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa opintojakson Suomi 
toisena kielenä.  
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Työelämän suomi: opintojakso voidaan hyväksilukea, jos opiskelija osaa suo-
mea riittävällä tasolla.  
 
osoittaa ruotsinkielen taitonsa kirjoittamalla kypsyysnäytteen ruotsiksi.  
Hänelle ei kuulu opintojaksoa Työelämän ruotsi; sitä ei hyväksilueta eikä siitä anneta 
vapautusta.  
 
Työelämän ruotsi (ops:t k2014 asti)  

 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Työkokemus ruotsinkielisessä toimintaympäristössä  
 Mikäli opiskelijalla on eximia- tai laudatur-arvosana ruotsinkielestä, opiskelija 

suorittaa suullisen osaamisen näytön pedagogisena ratkaisuna  
 

Viestintä (ops:t k2014 asti) 
 
Opintojakso korvautuu kokonaan: 

 Suomenkielinen ammattikorkeakoulu-, YAMK-, kandidaatti-, tai maisteritutkinto  
 Suomen kielenopinnot ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta vastaavat tutkin-

nossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisältöä  
 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Työkokemus viestinnän alueelta  
 

Innovaatioprojekti  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Aktiivinen osallistuminen alueelliseen, paikalliseen tai valtakunnalliseen kehit-
tämistyöhön tai projektiin  

 
Innovaatioprojektista korvautuu osa : 

 Pedagoginen ratkaisu esim. Hoitotyössä: 1-2 oppimistehtävää terveys- ja hoito-
alan näkökulmasta.  

 Viestinnän osuus korvautuu viestintäalan koulutuksella ja/tai työkokemuksella.  
 Tietotekniikan osuus korvautuu työelämässä tai informaalissa oppimisessa 

hankitulla osaamisella HUOM! Kaksoistutkinnoissa (KÄT ja TH) on Innovaatio-
projektista erillinen ohjeistus OPS k2014 saakka  

 

Opinnäytetyö  
 
Ei hyväksilueta kokonaan. Opinnäytetyö korvautuu osittain:  
 
Vaihtoehto 1  

 Ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tehty terveysalan opinnäytetyö  
 Opiskelija osoittaa osaamisensa oppimistehtävällä, jossa hän arvioi 

opinnäytetyönsä tuottaman tiedon soveltuvuutta tulevassa ammatis-
saan. Oppimistehtävän pituus on 3-5 sivua  

 Kirjataan projektina 15 op, koska kyseessä pedagoginen ratkaisu. Op-
pimistehtävän otsikko kirjataan projektiin.  
 

 



Liite 2 

  6 (11) 

 

  

 

Vaihtoehto 2  
 Mikäli opiskelijan aikaisemmin tekemä opinnäytetyö sisältää julkaistuja 

terveysalan tieteellisiä tai ammatillisia artikkeleita, opiskelijalla on mah-
dollisuus käydä reflektoiva oppimiskeskustelu ko. julkaisuista opinnäyte-
työtä ohjaavan opettajan kanssa.  

 Kirjataan projektina 15 op, koska kyseessä on pedagoginen ratkaisu. 
Julkaisuista valitaan yksi artikkeli, joka kirjataan projektiin.  

 HUOM! Kaksoistutkinnoissa (KÄT ja TH) on opinnäytetyöstä erillinen oh-
jeistus  

 
Vaihtoehto 3  

 Ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tehty opinnäytetyö  
 Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjoittamalla omaan tutkintoonsa / 

ammattialaansa liittyvän ammatillisen tai tieteellisen artikkelin  
 Kirjataan projektina 15 op, koska kyseessä on pedagoginen ratkaisu. Ar-

tikkelin otsikko kirjataan projektiin. 
 
Hyväksiluvun anominen ja saaminen opinnäytetyöstä:  

 Opiskelija hakee hyväksilukua kaikista opinnäytetyön opintojaksoista  
 Pedagoginen päätös (=osaaminen osoitettava) tulee kaikkiin opintojaksoihin  
 Pedagogisen päätöksen saatuaan opiskelija ilmoittautuu kaikille opinnäytetyön 

opintojaksoille ja osoittaa osaamisen opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovitulla 
tavalla.  

 Pedagoginen suoritus ohjeistettu erillisellä dokumentilla  
 Suoritus kirjataan projektina, johon opintoina opintojaksoarvioinnit (H)  

 
HUOM! Kaksoistutkinnoissa (KÄT ja TH) on opinnäytetyöstä erillinen ohjeistus  
 

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia (ops:t k2014 asti)  
Anatomia, fysiologia, patofysiologia: 5 op (ops s2014)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Anatomian, fysiologian ja patofysiologian opinnot ammattikorkeakoulusta tai yli-
opistosta vastaavat tutkinnossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisäl-
töä  

 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Lähihoitajan tutkinto 
 

Ensiapu / yleinen turvallisuus (ops:t k2014 asti)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ensiapu- / yleisiä turvallisuusopintoja lähihoitajakoulutuksesta tai muusta aikai-
semmasta tutkinnosta  

 Puolustusvoimien lääkintämieskoulutus Opintojakso korvautuu osittain:  
 SPR:n ensiapu 1 ja/tai 2-koulutus  
 Työelämässä tai informaalissa oppimisessa hankittu osaaminen 
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Terveysalan turvallisuus: 5 op (ops s2014 )  
 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Ensiapu- / yleisiä turvallisuusopintoja lähihoitajakoulutuksesta tai muusta aikai-
semmasta tutkinnosta  

 SPR:n ensiapu 1 ja/tai 2-koulutus  
 Puolustusvoimien lääkintämieskoulutus  
 Työelämässä tai informaalissa oppimisessa hankittu osaaminen  

 

Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5 op (ops:t k2014 asti)  
Johtaminen ja yrittäjyys: 5 op (ops s2014)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta soveltuvia opintoja, jotka vastaavat tut-
kinnossa vaadittavaa opetussisältöä sekä lisäksi Terveydenhuollon organisaati-
on ja rahoitusjärjestelmän tuntemus  

 
Opintojakso korvautuu osittain: 

 Puolustusvoimien aliupseeri- tai upseerikoulu  
 Lähihoitajan tutkinto  
 Toimiminen yksityisyrittäjänä  

 

Johtaminen 3 op (ennen s2012 ops)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta soveltuvia opintoja, jotka vastaavat tut-
kinnossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisältöä  

 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Puolustusvoimien aliupseeri- tai upseerikoulu 
  

Kliinisen hoitotyön perusta, opinnot (ops:t k2014 asti)  
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1  
 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 yksilöllinen ratkaisu; riippuen työkokemuksesta ja lähihoitajatutkinnon suun-
tautumisvaihtoehdosta.  

 
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2  

 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Lähihoitajan tutkinto  
 

Sairaanhoitotyö, ensihoito, kätilötyö, terveydenhoito Kliininen hoitotyö – 
opinnot (ops s2014 alkaen)  
Kliininen hoitotyö: 5 op  
 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Lähihoitajan tutkinto  
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Kliinisen hoitotyön harjoittelu: 5 op  

 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Lähihoitajan tutkinto  
 
 
 

Psykologia (ops:t k2014 asti) 
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta psykologian opintoja, jotka vastaavat 
tutkinnossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisältöä  

 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Lähihoitajan tutkinto 
 

Ravitsemustiede (ops:t k2014 asti)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta ravitsemustieteen opintoja, jotka vas-
taavat tutkinnossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisältöä  

 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Ravitsemusalan opintoja toisen asteen ammattitutkinnossa  
 Lähihoitajan tutkinto  

 

Tietotekniikka (ops:t k2014 asti)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Tietotekniikkaopinnot ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta vastaavat tutkin-
nossa vaadittavaa opetussisältöä  

 Tieken tietokoneen käyttäjän A-kortti 
 Työkokemus: tietotekniikan opetustehtävät tai vahva kokemus tietotekniikan 

käytöstä  
 

Tietotekniikka (ops:t k2014 asti)  
 
Opintojakso korvautuu osittain:  

 Työelämässä tai informaalissa oppimisessa hankittu osaaminen  
 Toisen asteen tutkinto  

 

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 5 op (ops s2014)  
 
Opintojakso korvautuu kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta vastaavat opinnot tutkinnossa vaaditta-
vaa ja opetussisältöä, sisältäen ruotsin kielen osaamisen (ks. Työelämän ruotsi 
ops:t k2014 asti)  

 

Tutkimus- ja kehitystyön perusta (ops:t k2014 asti)  
 
Opintojaksot korvautuvat kokonaan:  
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 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta tutkimus- ja kehitystyön menetelmäopin-
toja, jotka vastaavat tutkinnossa vaadittavaa opintopistemäärää ja opetussisäl-
töä Tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatti- ja/tai maisteritutkinto, lisensi-
aatti- ja/tai tohtoritutkinto  

 
Opintojaksot korvautuvat osittain  

 Työelämässä hankittu osaaminen esim. osallistuminen tutkimus- ja kehittämis-
projekteihin  

 

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät (ops:t k2014 asti)  
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät: 5 op ops s2014  
 
Opintojaksot korvautuvat kokonaan:  

 Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta tutkimus- ja kehitystyön menetelmäopin-
toja sekä englannin kielen opintoja, jotka vastaavat tutkinnossa vaadittavaa 
opintopistemäärää ja opetussisältöä  

 Tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatti- ja/tai maisteritutkinto, lisensiaatti- 
ja/tai tohtorin tutkinto  

 
Opintojaksot korvautuvat osittain  

 Työelämässä hankittu osaaminen esim. osallistuminen tutkimus- ja kehittämis-
projekteihin  

 

Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op (ops s2014 alkaen)  
 Opintojaksoa ei hyväksilueta kokonaan aikaisempien opintojen perusteella vaan 

korvautuu osittain aikaisemman osaamisen perusteella.  
 Seuraavien tavoitteiden mukaisista sisällöistä ei voi saada hyväksilukua:  
 tunnistaa oman alansa keskeisen osaamisen ja löytää tapoja kehittyä siinä  
 osaa suunnitella oman opintopolkunsa  

 

Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op (ops s2014 alkaen)  
 Opintojaksoa ei hyväksilueta kokonaan aikaisempien opintojen perusteella vaan 

korvautuu osittain aikaisemman osaamisen perusteella.  
 Seuraavien tavoitteiden mukaisista sisällöistä ei voi saada hyväksilukua:  
 osaa työskennellä oman alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti  

 

Hoitotyö, ensihoito, kätilötyö, terveydenhoito Lääkehoidon opinnot (ops 
s2014)  
Lääkehoito 1, 5op  
Lääkehoito 2, 5op  

 
Opintojaksot korvautuvat kokonaan:  

 Vastaavat toisessa amk:ssa suoritetut lääkehoidon opinnot  
 
Opintojaksot korvautuvat osittain  

 Lähihoitajan tutkinto  
 Osaamisen täydentäminen tutkinnon mukaiseksi  

 

Palkallisen työn hyväksiluku aineopintoihin  
 Palkallinen työ voidaan hyväksilukea sellaisenaan tai opiskelijalta voidaan edel-

lyttää osaamisen näyttämistä (=pedagoginen ratkaisu). 
 Palkallinen työ voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen teoriaopintojen 
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 Haettavan hyväksiluvun määrää tai kertoja ei ole rajoitettu  
 Hyväksiluku edellyttää, että sijaisuus tehdään oman opiskeltavan alan tutkin-

tonimikkeellä  
 (esim. sairaanhoitajaopiskelija sairaanhoitajan sijaisena)  
 Hakemukseen liitetään työtodistus ja itsearviointi  
 Opintojen aikana suoritetut korvaavat opinnot lasketaan mukaan 55:n opintopis-

teen kertymään ja Kela-tuen kertymään.  
 
Kirjaaminen Winhassa  

 kokonaan hyväksiluettava ammattiopintoja korvaava suoritus kirjataan winhaan 
korvaavana suorituksena opintojen aikana K  

 mikäli hyväksilukupäätös on pedagoginen, opiskelija ilmoittautuu normaalisti to-
teutukselle ja arviointi kirjataan täydentävien suoritusten jälkeen toteutusarvioin-
tina  

 

Palkallisen työn hyväksiluku vapaavalintaisiin opintoihin  
 Palkallinen työ voidaan hyväksilukea vapaavalintaisiin opintoihin osaksi tutkin-

toa, mikäli työkokemus syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista osaamis-
taan.  

 Opintojen aikana suoritetut korvaavat opinnot lasketaan mukaan 55:n opintopis-
teen ja Kela-tuen kertymään.  

 
Kirjaaminen Winhassa: suoritus kirjataan Winhaan muuna suorituksena opintojen aika-
na K  
nimeksi Winhassa: Ammatissa kehittyminen, Professional Development  
 

Kv-vaihdossa suoritetut opinnot  
 
Kokonaisen opintojakson osan suorittaminen vaihdossa 

 opintojakso/harjoittelu anotaan ahot-prosessissa sähköisellä lomakkeella, win-
hataan korvaavana suorituksena suoritetuksi opintojen aikana  

 
Opintojakson osan suorittaminen vaihdossa: 

 varsinainen opintojakson pistemäärä vaihdetaan jo suoritettua vastaavaksi ja 
winhataan toteutusarviointina  

 vaihdossa suoritettu osa anotaan ahot-prosessissa ja winhataan muuna suori-
tuksena suoritetuksi opintojen aikana, pistemääräksi varsinaisesta opintojak-
sosta vähennetty pistemäärä  

 

Bioanalytiikka  
Preanalytiikka 10  
Immunologia 5  
Laboratoriotyön menetelmät ja luonnontieteelliset perusteet 15  
 
Preanalytiikka, 10 op  
Opintojakso korvautuu osittain = pedagoginen ratkaisu  
Työkokemuksen perusteella vähintään 2 kk  
 
Toteutukseen liittyvä projekti toteutetaan osaamisen näyttönä  
 
Laboratoriotyön menetelmät ja luonnontiet. perusteet, 10 op  
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Opintojakso korvautuu osittain = pedagoginen ratkaisu Laborantti, laboratorioanalyytik-
ko, kemisti, biokemisti tms.  
Kemia, matematiikka ja fysiikka hyväksiluetaan  
 

 Osaamisen näyttö  
 Pipetointi  
 Mikroskopointi  
 Sentrifugointi  

 
Immunologia, 5op  
Opintojakso korvautuu osittain = pedagoginen ratkaisu  

 Osaamisen näyttö kirjallisella kokeella  
 

Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 10  
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5  
Potilasturvallisuus ja lääketieteellisen säteilyn käyttö 10  
Potilasturvallisuus ja lääketieteellisen säteilyn käytön asiantuntijuuden kehittyminen 15  
Hyväksiluku yleisten hyväksilukuperiaatteiden mukaisesti  
 

Suun th  
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon - projekti 10  
Terveyden edistäminen 5  
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti 5  
Hammaslääketieteen perusteet 5  
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti 15  
Hyväksiluku yleisten hyväksilukuperiaatteiden mukaisesti  
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Saatekirje ja sähköpostikysely halukkuudesta osallistua tutkimukseen sekä 

muistutuskirje 

 

 

Hei! 

 

Nyt röntgenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksemme kehittämi-

seen ja laatuun. Jos olet aikonut hakea tai olet jo hakenut hyväksilukua opintoihisi, si-

nun kannattaa vastata kyselyymme opinto-ohjelmamme AHOT-käytännöistä. 

 

Teemme opinnäytetyötä liittyen AHOTointiin koulutusalallamme. Kaikki tiedot ovat luot-

tamuksellisia, eikä mitään tietoja luovuteta ulkopuolisille. Opinnäytetyössä hyödynne-

tään kyselyn avulla saatua tietoa koulutuksemme AHOT-käytäntöjen kehittämiseen. 

Kysely suoritetaan "Anonyymi-kyselynä", joten vastauksia ei voi yhdistää osallistujan 

sähköpostiosoitteeseen tai lähettämämme linkin tunnukseen, joten anonymiteetti säi-

lyy. Osallistuaksesi sinun tarvitsee vain täyttää tämän linkin takana [KYSELYLINKKI] 

oleva kyselylomake, joka vie noin 10-15 minuuttia. Kyselyymme voit vastata aina 

30.5.2014 asti. 

  

Vastattuasi kysymyksiin lähetä tämä viesti meille takaisin, jolloin olet mukana arvon-

nassa, jossa pääpalkintona on Finlaysonin kahden pullon kassi ja suklaalevy ja lisäksi 

lohdutuspalkintoina arvomme neljä suklaapalkintoa. 

 

Suurkiitos osallistumisestasi ja mukavaa kesää! 

 

 

 

Marjo Tähtelä 

Katriina Mälkönen 

marjo.tahtela@metropolia.fi 

katriina.malkonen@metropolia.fi 

SR12S1 
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Muistutuskirje 

 

Hei! 

 

Sait tämän kyselyn pari viikkoa sitten, lämmin kiitos kaikille vastanneille! Muistathan, 

että olet mukana palkintojen arvonnassa vain, jos palautat tämän viestin meille. 

 

Pidensimme vastausaikaa vielä päivällä eli 31.5 asti, joten jos olet aikonut hakea, ha-

kenut tai saanut hyväksilukua opintoihisi etkä ole vielä ehtinyt kyselyyn vastata, niin 

vielä ehdit mukaan vaikuttamaan! Olemme saaneet todella hyviä kehittämisehdotuksia 

ja mitä suuremman osallistujajoukon saamme mukaan, sitä paremmin tutkimuksen 

tulokset saavat painoarvoa. 

 

Lämmintä kesää kaikille ja tässä siis vielä kyselymme: 

 

Nyt röntgenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksemme kehittämi-

seen ja laatuun. Jos olet aikonut hakea tai olet jo hakenut hyväksilukua opintoihisi, si-

nun kannattaa vastata kyselyymme opinto-ohjelmamme AHOT-käytännöistä. 

 

Teemme opinnäytetyötä liittyen AHOTointiin koulutusalallamme. Kaikki tiedot ovat luot-

tamuksellisia, eikä mitään tietoja luovuteta ulkopuolisille. Opinnäytetyössä hyödynne-

tään kyselyn avulla saatua tietoa koulutuksemme AHOT-käytäntöjen kehittämiseen. 

Kysely suoritetaan "Anonyymi-kyselynä", joten vastauksia ei voi yhdistää osallistujan 

sähköpostiosoitteeseen tai lähettämämme linkin tunnukseen, joten anonymiteetti säi-

lyy. Osallistuaksesi sinun tarvitsee vain täyttää tämän linkin takana [KYSELYLINKKI] 

oleva kyselylomake, joka vie noin 10-15 minuuttia. Kyselyymme voit vastata aina 

30.5.2014 asti. 

  

Vastattuasi kysymyksiin lähetä tämä viesti meille takaisin, jolloin olet mukana arvon-

nassa, jossa pääpalkintona on Finlaysonin kahden pullon kassi ja suklaalevy ja lisäksi 

lohdutuspalkintoina arvomme neljä suklaapalkintoa. 

 

Suurkiitos osallistumisestasi ja mukavaa kesää! 

Marjo Tähtelä SR12S1 marjo.tahtela@metropolia.fi 

Katriina Mälkönen SR12S1 katriina.malkonen@metropolia.fi 


