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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kansainvälisyys toteutuu rönt-

genhoitajanopinnoissa ja tavoitteena on tuottaa tietoa kansainvälisyyden toteutumises-

ta radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa. Tämä opinnäytetyö on selvitys kan-

sainvälisyyden toteutumisesta röntgenhoitajan opinnoissa Metropolia Ammattikorkea-

koulussa. Selvityksen tekoon on käytetty röntgenhoitajien vaihtoraportteja, tilastoja 

ulkomaille lähtevistä röntgenhoitajaopiskelijoista, Metropolia Ammattikorkeakoulun tar-

joamia kansainvälistymismahdollisuuksia sekä tarkasteltu kansainvälisyydelle asetettu-

ja tavoitteita Ammattikorkeakoulu Metropolian ja opetusministeriön taholta. Lisäksi ver-

tasimme röntgenhoitajaopiskelijoiden aktiivisuutta lähteä ulkomaille vaihtoon muihin 

terveys, hoito ja analytiikan aloihin nähden.  

 

Kansainvälisyys on erottamaton osa yhteiskuntaamme ja sen merkitys voimistuu enti-

sestään lisääntyvän globalisoitumisen myötä. Teknologia, tutkimustulokset ja toiminta-

mallit leviävät nopeasti ympärimaailmaa. Yhteiskuntien kansainvälistymisen myötä 

myös ammattiryhmien on kansainvälistyttävä ja sen takia myös oppilaitosten on osatta-

va reagoida tilanteeseen ja koulutettava työmarkkinoille kansainvälisiä osaajia (Kan-

sainvälinen Metropolia). Kansainvälistymisen myötä Suomen on huolehdittava kansal-

listen vahvuuksien kehittämisestä kansainvälisen yhteistyön kautta (Korkeakoulujen 

kansainvälisyys strategia 2009-2015). Metropolia Ammattikorkeakoulu on tiedostanut 

kansainvälisyyden merkityksen ja ottanut sen yhdeksi pääteemakseen, minkä tarkoi-

tuksena on edesauttaa ja tukea opiskelijoiden sekä opettajien kansainvälistymistä ja 

tuottaa työmarkkinoille päteviä kansainvälisiä osaajia. Opiskelu ja työskentely ulkomail-

la parantaa kielitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä lisäävät yhteiskuntien ja kulttuurien 

keskinäistä ymmärrystä (Korkeakoulujen kansainvälistysstrategia 2009-2015). 

 

Suomi on mukana Bolognan prosessissa, jonka päämääränä on luoda yhteinen eu-

rooppalainen korkeakoulutusalue, European Higher Education Area, EHEA. Prosessin 

tarkoituksena on helpottaa tutkintojen tunnustamista alueen sisällä ja lisätä eurooppa-

laisen koulutuksen vetovoimaa ja kilpailukykyä. Bolognan prosessin on perustettu 1999 

ja siihen on osallistunut Suomen lisäksi 46 Euroopan ja sen lähialueen maata. (Bolog-

nan prosessi korkeakoulutuksessa: tavoitteena eurooppalainen korkeakoulutusalue.) 

Näihin tavoitteisiin pyritään pääasiassa kuudella eri keinolla, joista yksi on liikkuvuuden 

lisääminen. Sen tavoitteena on ”opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja korkeakoulujen 
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muun henkilökunnan liikkuvuuden esteiden poistaminen ja liikkuvuuden olennainen 

lisääminen.” (Bolognan prosessi.) Kansainvälinen liikkuvuus opiskelijoiden ja opettajien 

kohdalla Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen on vähäistä. Vaikka Suomi on 

aktiivinen toimija eurooppalaisessa korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyössä, moni tutki-

mus ja vertailu osoittaa, että tutkimusten ja innovaatioiden keskeinen heikkous on vä-

häinen kansainvälisyys. (Korkeakoulujen kansainvälistysstrategia 2009-2015.) Bolog-

nan prosessin seurantakokouksessa 2009 tehtiin päätös, jonka myötä jäsenmaita ke-

hotettiin lisäämään liikkuvuutta ja varmistamaan liikkuvuuden korkea laatu ja tarjoa-

maan monipuolisempia liikkumisenmuotoja. Seurantakokouksessa asetettiin tavoite 

”vuonna 2020 vähintään 20% Euroopan korkeakoulutusalueelta valmistuneista on 

opiskellut tai suorittanut harjoittelujakson ulkomailla.” (Liikkuvuus ja korkeakoulutuksen 

eurooppalainen ulottuvuus).  

 

Röntgenhoitajan työssä kansainvälisyys on mukana monella tavalla. Tutkimukseen 

tuleva potilas saattaa olla vieraasta kulttuurista tai puhua eri kieltä, jolloin tutkimuksen 

tekijältä vaaditaan kansainvälistä osaamista potilaan kohtaamisessa. Myös kollegat ja 

muu työpaikan henkilökunta voivat olla kotoisin muualta kuin Suomesta, mikä vaatii 

työntekijöiltä taitoa ja osaamista työskennellä saumattomasti monikulttuurisessa työyh-

teisössä. (Kansainvälisyys Metropoliassa.) Kuvantamismenetelmät, säteilynkäytön op-

timointiin liittyvät seikat, kuvausprotokollat sekä moni muu röntgenhoitajan työhön liitty-

vä asia kehittyy jatkuvasti. Röntgenhoitajan työhön liittyvää tutkimustietoa tuotetaan 

pääosin englanniksi eikä tutkimustietoa suomeksi ole kovin paljoa saatavilla. Tämä 

johtaa siihen, että röntgenhoitajan on osattava etsiä tietoa ainakin englanniksi pystyäk-

seen seuraamaan alan kehitystä ja arvioimaan tutkimustulosten vaikutusta työhönsä. 

Myös tutkimusten tuottamisen kannalta kansainvälinen yhteistyö ja kielitaito ovat tärke-

ässä roolissa. Kouluttaessaan röntgenhoitajista kansainvälisiä osaajia on kansainväli-

syyden toteuduttava käytännössä röntgenhoitajan opinnoissa.  

 

Kansainvälisyydellä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä röntgenhoitajaopiskelijoiden 

liikkuvuutta eri maiden välillä opiskelijavaihdossa, intensiivikursseilla ja opintomatkoilla 

sekä opintoihin sisältyvää kulttuurien ja kielten opetusta. Tämä opinnäytetyö on laadittu 

opiskelijan näkökulmasta ja tilastoitua tietoa röntgenhoitajaopiskelijoiden liikkuvuudesta 

on kerätty vuosilta 2009-2014. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten kansainvälisyys toteutuu rönt-

genhoitajan opinnoissa. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa kansainvälisyyden toteutu-

misesta radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakou-

lulle, jota voi hyödyntää opetussuunnitelmien laadinnassa. Tarkoituksena on tuoda 

esiin opiskelijoiden kansainvälisyyttä edistäviä tekijöitä sekä erilaisia röntgenhoitaja-

opiskelijoille tarjolla olevia kansainvälistymismahdollisuuksia. Tämä työ on laadittu 

röntgenhoitajaopiskelijan näkökulmasta ja tässä tutkitaan toteutuuko opetussuunnitel-

man mukaiset kansainvälisyysteemat ja kansainvälistymismahdollisuudet röntgenhoita-

jan opinnoissa. 

 

3 Selvityksen toteuttaminen 

 

Opinnäytetyömme on toteutettu selvityksenä, jonka lisäksi olemme tuottaneet erillisenä 

tuotoksena tiivistelmän opinnäytetyöstä. Tiivistelmän tarkoituksena on tarjota lyhyt tie-

topaketti kansainvälisyyden toteutumisesta radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelmassa kattaen röntgenhoitajaopiskelijan kansainvälistymismahdollisuudet ja se on 

suunnattu kansainvälisyysasioista vastaavalle henkilölle, opettajille sekä röntgenhoita-

jaopiskelijoille.  

 

Aloitimme opinnäytetyön etsimällä tietoa aiheesta ja suoritimme tiedonhaun kolmelle 

eri tietokannalle. Käytimme PubMed -, Ebsco Host - ja Melinda -tietokantoja. Haimme 

suomenkielisillä hakusanoilla: kansainväl* JA röntgen*; kansainväl* JA radiografi*, tu-

loksia saimme tällä haulla ainoastaan Melindasta. Haku tuotti yhteensä 20 tulosta. Ot-

sikko tasolla Melindan 20 tuloksesta vain yksi teos, opinnäytetyö, sopi opinnäytetyö-

hömme. Tästä teoksesta olisimme saaneet myös sisällöllistä informaatiota opinnäyte-

työhömme. Teoksesta ei kuitenkaan ollut verkkomateriaalia saatavilla kuin tiivistelmän 

verran, ja paperi versio sijaitsi Turussa. Englannin kieliset hakusanat: Internationality 

AND X-ray technician OR Radiographer; International* AND Radiographer OR X-ray 

technician, tuottivat tuloksia. Pubmedistä löytyi otsikkotasolla luettaviksi neljä tutkimus-

ta, tutkimuksista yhtäkään ei tullut valituksi tiivistelmätasolla luettavaksi. Ebsco Host 

tuotti enemmän tuloksia, 16 tutkimusta löytyi otsikkotasolla luettavaksi. Tiivistelmä- 

sekä kokotekstitasolla luettavia tekstejä valikoitua kaksi, yksi teksteistä sopii opinnäyte-

työhömme. Melindasta löytyi viisi kohdetta englanninkielisillä hakusanoilla, yksikään 
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tuloksista ei sopinut työhömme. Tietokannoissa käytetyt hakusanat on esitetty taulu-

kossa yksi. 

 

Taulukko 1. Tietokannoissa käytetyt hakusanat. 

 

Tietokanta Käytetyt hakusanat 

Pubmed kansainväl*, röntgen*, radiografi*, internation-

al*, x-ray technician, radiographer 

Ebsco Host kansainväl*, röntgen*, radiografi*, internation-

al*, x-ray technician, radiographer 

Melinda kansainväl*, röntgen*, radiografi*, internation-

al*, x-ray technician, radiographer 

Theseus kansainvälisyys osana, Erasmus 

 

Käytimme myös Theseusta tiedonhakuun. Theseuksesta löytyi 26 opinnäytetyötä ha-

kusanoilla: Kansainvälisyys osana AND Erasmus. Opinnäytetöistä luimme tiivistelmä-

tasolla kymmenen, joista kokotekstitasolla viisi. Emme löytäneet näistä opinnäytetöistä 

teoreettista pohjaa omalle opinnäytetyöllemme. 

 

Tietokannoista saatujen heikkojen tulosten takia suurimman osan lähteistä olemme 

keränneet muualta. Olemme käyneet läpi ohjeita ja asetuksia opiskelijavaihtoon liittyen, 

sekä lukeneet aiheeseemme liittyneitä opinnäytetöitä kerätäksemme taustatietoa ja 

selvittääksemme mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu. Selvityksessä on käytetty muun 

muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMO:n, sekä Metropolian omia nettisivuja tie-

don haussa. Metropolia tilastoi opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja kerää vaih-

to-opiskelijoilta vaihtoraportit, jotka käsittelevät vaihtoa opiskelijan näkökulmasta. 

Teimme röntgenhoitajaopiskelijoiden vaihtoraporttien pohjalta taulukon (Vaihtoraportit, 

Liite 1), johon kokosimme opiskelijoiden kokemuksia vaihdosta. Valitsimme raporteista 

opinnäytetyöhön röntgenhoitajaopiskelijoiden vaihtoraportit syksystä 2012 kevääseen 

2014 (Metropolia – Travel Reports).  

 

4 Kansainvälisyys radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opetus-
suunnitelmassa 
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4.1 Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa 

 

Kansainvälinen osaaminen on määritelty röntgenhoitajan keskeiseksi osaamisalueeksi 

radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelma, Röntgenhoitaja (AMK)). Opintoihin yhdistyy käytännönläheisyys, kansainväli-

syys ja innovointi. (AMK- tutkinnot.) Osan opinnoista tai harjoittelusta voi suorittaa ul-

komailla (Nuorten - ja aikuisten tutkintoon johtava koulutus). Valitsimme ryhmien 

SR12S1 ja SR13K1 opetussuunnitelman tarkastelumme kohteeksi, sillä molemmilla 

ryhmillä on käytössään sama opetussuunnitelma, joka on uudempi verrattuna aiempiin 

ryhmiin ja halusimme tarkastella kansainvälisyyden huomioimista mahdollisimman tuo-

reesta opetussuunnitelmasta.  

 

Kävimme läpi ryhmien SR12S1 ja SR13K1 opetussuunnitelman ja poimimme sieltä 

kaikki toteutukset, joissa kansainvälisyysteema oli osana opintoja. Yhdeksässä toteu-

tuksessa 44:stä kansainvälisyys oli mainittu osana toteutusta. Opintojen alussa järjes-

tettävän orientoivien opintojen osaamistavoitteiden mukaan opiskelija ” tietää, miten 

hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan” (Radiografian ja sädehoidon kou-

lutusohjelma, 2012). Opetusjaksoon kuuluu ryhmätyöt vieraasta kulttuurista, oman 

kansainvälisen henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatiminen sekä tietoa kansainvä-

listymismahdollisuuksista. Röntgenhoitajaopiskelijoille tarkoitetut vaihtokohteet, haku-

ajat, opiskelijavaihdon aikaiset opintotuet ja avustukset sekä hakuprosessi käydään 

läpi orientoivissa opinnoissa. Toteutuksen aikana Suomessa olevat vaihto-opiskelijat 

saattavat vierailla luennolla kertomassa maastaan vaihto-kohteena, sekä omasta vaih-

tokokemuksestaan.  

 

Säteilybiologian ja säteilyturvallisuuden perusteissa sekä Säteilyturvallisuuden syven-

tävissä opinnoissa käsitellään kansainvälistä lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. Johtami-

nen, yhteiskunta ja yrittäjyys opintokokonaisuuteen osana kuuluu opiskelijan toiminnan 

harjaantuminen moniammatillisessa sekä monikulttuurisessa tiimissä. Tiede ja sen 

kehittyminen kansallisesti ja kansainvälisesti on osana Tutkimus- ja kehitystyön perus-

teita. Innovaatioprojektissa on myös annettu mahdollisuus kansainväliseen näkökul-

maan sekä laadunhallintaosaamisen harjoittelussa on mainittu, että opiskelija osaa 

toimia vastuullisena jäsenenä monialaisessa sekä monikulttuurisessa tiimissä. (Radio-

grafian ja sädehoidon koulutusohjelma, 2012.) Kansainvälisyys tulee hyvin esille orien-

toivien opintojen lisäksi Työelämän ruotsi - ja Ammatillinen englanti -opintojaksoilla. 

Muiden opintojaksojen käytännön opetuksessa kansainvälisyysnäkökulmat eivät tule 
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niin selkeästi esille kuin tarkastelemamme opetussuunnitelman mukaan olisi voinut 

tulla. 

 

4.2 Kielten opetus kansainvälisyyden toteutumisessa  

 

Opetussuunnitelma on suunniteltu siten, että kansainvälisyysteema kulkisi opintojen 

läpi ja olisi osana muita opintoja, eikä itsenäisenä toteutuksena. Suurin osa tutkimuk-

sista ja julkaisuista radiografian ja sädehoidon alalta on englanniksi eikä suomenkielis-

tä tutkimustietoa ja materiaalia ei ole kovin paljoa saatavilla. Ala kehittyy nopeasti eikä 

suurinta osaa tutkimuksia käännetä Suomen kielelle, joten ammattitaidon kannalta on 

hyödyllistä osata englantia sen verran, että pystyy lukemaan julkaisuja, tutkimuksia ja 

artikkeleita englanniksi. Röntgenhoitajan tutkinnon on tarjottava opiskelijalle vähintään 

itsenäisen kielenkäyttäjän taitotaso B2, jolla tarkoitetaan että opiskelijan suulliset ja 

kirjalliset viestintätaidot riittävät sujuvaan kielen käyttöön sekä vapaa-aikaan että 

omaan alaan liittyvän kielenkäytön osalta. (Radiografian ja sädehoidon koulutusohjel-

ma, 2012 sekä Kielten taitotasot Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Yhteinen kieli 

ja ymmärrys ulkomaalaisten potilaiden kanssa ovat tärkeitä, jotta tutkimus tai toimenpi-

de voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti ja säteilynkäytön perusperiaatteiden 

mukaisesti.  

 

Opetussuunnitelman mukainen ammatillisen englannin toteutus on avainasemassa 

kansainvälisyyden toteutumisessa röntgenhoitajan opinnoissa. Kielitaidon ansiosta 

opiskelija pystyy toimimaan kansainvälisessä ympäristössä niin Suomessa kuin ulko-

maillakin. Englanninkielen taito on tärkeä opiskelijavaihdossa, tiedonhauissa sekä kan-

sainvälisissä konferensseissa. Englannin kielten opiskelu kuuluu pakollisena kolmen 

opintopisteen kurssina röntgenhoitajan opintoihin, sekä mahdollinen kielen tukikurssi 

lähtötasotestin perusteella. 

 

Ammattikorkeakoululainsäädäntö edellyttää, että opiskelija saavuttaa oman alan työ-

tehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. (Valtioneu-

voston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) Opiskelijan suulliset ja kirjalliset 

viestintätaitojen on saavutettava vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 

(Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma). Röntgenhoitajaopintoihin kuuluu pakol-

lisena yksi kolmen opintopisteen ruotsin kielen kurssi sekä lähtötasotestin perusteella 

mahdollinen tukikurssi. Työelämän ruotsi –toteutuksen tavoitteena on, että opiskelija 
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oppii viestimään ruotsin kielellä Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa ja näin 

ollen kansainvälisyys on integroitu myös tähän toteutukseen. 

 

5 Opiskelijan kansainvälistymismahdollisuudet radiografian ja sädehoi-
don tutkinto-ohjelmassa 

 

Metropolia järjestää opiskelijoille mahdollisuuden lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon 

tai käytännön harjoitteluun vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Tarjolla on myös lyhyem-

piä opiskelijavaihtoja ulkomailla, kuten intensiivikurssit, opintomatkat ja Summer ja 

Winter Schoolit, jotka kestävät yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon (Ly-

hyet opiskelijavaihdot). Röntgenhoitajaopiskelijoita on muun muassa osallistunut pi-

demmille opiskelijavaihto ja harjoittelujaksoille ulkomaille sekä lyhemmille intensiivi-

kursseille sekä opintomatkoille. Kansainvälisyyden näkökulma on huomioitu myös ope-

tus- ja kulttuuriministeriön tasolla ja ammattikorkeakoulut sekä yliopistot neuvottelevat 

korkeakoulukohtaisista tavoitteista ministeriön kanssa ja saavat tulospisteitä saavutta-

essaan tavoitteita. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi yli kolme kuukautta kestävät 

opiskelijavaihdot, henkilöstöliikkuvuus, vieraskieliset opintojaksot ja tutkinto-ohjelmat. 

Nämä tavoitteet ohjaavat kunkin korkeakoulun kansainvälisyyden painopisteitä ja luo-

vat perustan, jonka ohella korkeakoulut voivat toteuttaa kansainvälistymisopinnoista 

omia muunnelmiaan alan erityispiirteet huomioiden. (Martin - Mäntylä, 3/2012.) Bolog-

nan prosessi on pyrkinyt edistämään korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuutta muun mu-

assa myöntämällä apurahoja (muun muassa Erasmus-ohjelman kautta), käyttämällä 

opintopisteiden hyväksiluvussa ECTS-järjestelmää sekä helpottamalla ulkomaisten 

opiskelijoiden lupakäytänteitä (Liikkuvuus ja korkeakoulutuksen eurooppalainen ulottu-

vuus). 

 

5.1 Opiskelijavaihto 

 

Opiskelu ulkomailla tarjoaa parhaimmillaan avartavan kokemuksen, kartuttaa kielitaitoa 

ja antaa valmiuksia tulevaa uraa varten (Metropolian opiskelijapalvelut.) Metropolia 

Ammattikorkeakoululla on vuodelle 2014-2015 sekä 2015-2016 viisi yhteistyökorkea-

koulua vaihtopaikka listalla, joihin röntgenhoitajaopiskelija voi hakea harjoitteluun. Tällä 

sekä seuraavalla lukuvuodella yhteistyökorkeakouluja on Tanskassa Iso-Britanniassa, 

Virossa, Portugalissa ja Sveitsissä (Sosiaali- ja terveysala / Vaihtokohteet). Vaihto-
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maakohde lista on kuitenkin hiukan harhaanjohtava, sillä esimerkiksi Iso-Britannia ei 

ottanut opiskelijoita vastaan tällä lukuvuodella, 2014-2015 (Sosiaali- ja terveysalan 

yhteistyösopimukset). Kuviossa 1. on kuvattu röntgenhoitajaopiskelijoiden jakautumi-

nen kohdemaittain vuosina 2010-2014. Tuolloin opiskelijoiden vaihtokohteina toimivat 

Vietnam, Sveitsi, Tanska, Portugali ja Norja. Vaihtokohteiden määrään voi vaikuttaa 

sopivien yhteistyö- ja partnerikoulujen löytyminen, opetuksen ja harjoittelun laadun vas-

taavuus tutkintojen kesken sekä taloudellinen tilanne.  

 

 

Kuvio 1. Röntgenhoitajaopiskelijoiden vaihtokohteet vuosina 2010-2014 (muokattu läh-

teestä Metropolia – Travel Reports). 

 

Vertasimme pitkään harjoitteluvaihtoon lähteneiden röntgenopiskelijoiden määrää mui-

den terveys, hoito ja analytiikan alan opiskelijoiden vaihtoon lähteneiden määriin vuosi-

na 2009-2014. Vertailu osoitti röntgenhoitajaopiskelijoiden vaihtoon lähtevien opiskeli-

joiden määrän olevan keskitasoa muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoihin nähden. Näi-

hin määriin vaikuttaa tutkinto-ohjelman koko, minkä vuoksi kätilö-, terveyden- ja sai-

raanhoitajaopiskelijat kattavassa hoitotyön tutkinto-ohjelmassa vaihtoon lähtevien opis-

kelijoiden osuus on niin suuri verrattuna muihin tutkinto-ohjelmiin. Kuitenkaan tutkinto-

ohjelman koko ei yksin määritä vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrää vaan vaihto-

kohteiden on kiinnostettava opiskelijoita ja vaihdon aikana suoritettu harjoittelu tai 

opinnot on pystyttävä liittämään sulavasti opintoihin. Taulukosta 2 käy ilmi, että hoito-
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työn opiskelijoita on lähtenyt eniten vaihto-opiskelijoiksi pitkään opiskelijavaihtoon vuo-

sina 2009–2014. Hoitoyön englanninkielisen tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat toiseksi 

aktiivisimpia vaihtoon lähtijöitä. Kolmanneksi sijoittuvat röntgenhoitajaopiskelijat. Myös 

bioanalyytikko-opiskelijat, ensihoitajaopiskelijat sekä suun terveydenhuollonopiskelijat 

ovat mukana vertailuissa. Bioanalytiikan opiskelijat ovat lähteneet kaikista harvimmin 

pitkään opiskelijavaihtoon kuuden vuoden tarkastelu periodilla. (Kv-vaihdot.) Kuviossa 

2. asia on esitetty viivadiagrammin muodossa. Voidaan siis todeta röntgenhoitajaopis-

kelijoiden olevan suhteellisen aktiivisia pitkän opiskelijavaihdon suhteen.  

 

Taulukko 2. Pitkään opiskelijavaihtoon ja harjoitteluvaihtoon lähteneet opiskelijat tutkin-

to-ohjelmittain vuosina 2009-2014 (muokattu lähteestä Kv-vaihdot). 

 

Pitkään opiskelijavaihtoon ja harjoitteluvaihtoon lähteneet opiskelijat 2009-2014 

Terveys, hoito ja analytiikka Yhteensä 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Bioanalytiikka 0 2 1 2 0 2 7 

Ensihoito 1 3 1 1 1 4 11 

Hoitotyö (->hoitotyö/kätilö/terv.) 23 20 23 33 26 28 153 

Nursing - tuition in English 1 5 6 11 3 10 36 

Radiografia ja sädehoito 0 4 4 2 10 5 25 

Suun terveydenhuolto 0 2 5 4 6 0 17 

Yhteensä 25 36 40 53 46 49 249 
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Kuvio 2. Pitkään opiskelijavaihtoon ja harjoitteluvaihtoon lähteneet opiskelijat tutkinto-

ohjelmittain vuosina 2009-2014. Viivadiagrammi. (Muokattu lähteestä Kv-vaihdot.) 

 

Vertasimme aloittaneiden röntgenhoitajaopiskelijoiden määriä vaihtoon lähteneiden 

määriin vuosina 2008-2012. Opiskelijavaihdon ajankohdaksi suositellaan kolmatta lu-

kuvuotta, joten vertasimme vaihtoon lähteneiden röntgenhoitajaopiskelijoiden määriä 

aloittaneisiin opiskelijoihin kahden vuoden viiveellä. Tarkastelu kohteina olivat vuonna 

2008-2012 aloittaneet röntgenhoitajaopiskelijat ja saimme selville että aloittavien opis-

kelijoiden lukumäärä ei korreloi ryhmästä vaihtoon lähtevien opiskelijoiden lukumäärän 

kanssa. Vuoden 2008 ja 2009 aloittaneiden röntgenhoitajaopiskelijoiden määränä on 

ilmoitettu aloituspaikat, joten todellinen aloittaneiden määrä voi olla hiukan alhaisempi. 

Alin vaihtoon lähtö prosentti oli vuonna 2010 aloittaneilla röntgenhoitajaopiskelijoilla, 

heistä vain 3,6 % lähti ulkomaille opiskelijavaihtoon. Vuonna 2013 saavutettiin tarkaste-

luvälimme maksimi, joka oli 18,9 % aloittaneista röntgenhoitajaopiskelijoista. Nämä 

vuonna 2011 aloittaneet röntgenhoitajaopiskelijat lähtivät vaihtoon viiteen eri maahan, 

mikä on tarkasteluvälimme laajin kohdemaiden variaatio. Toiseksi suurin vaihtoon lähtö 

prosentti oli vuonna 2012 aloittaneiden keskuudessa, jolloin oli 10,6 % lähti kolmeen eri 

kohdemaahan vaihtoon. Tämä oli toiseksi laajin kohdemaiden variaatio tarkastelus-

samme. Muina vuosina opiskelijat lähtivät ainoastaan yhteen tai kahteen vaihtokohtee-

seen ja hakijaprosentit olivat alhaisemmat. Vaihtoon lähtijöiden määriä suhteessa aloit-

taneisiin opiskelijoihin on havainnollistettu taulukossa 3.
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Taulukko 3. Opiskelijavaihtoon lähteneiden röntgenhoitajaopiskelijoiden määrä verrat-

tuna aloittaneisiin röntgenhoitajaopiskelijoihin. Vertailussa mukana vuonna 2008-2012 

aloittaneet ryhmät (muokattu lähteestä Kv-vaihdot). 

 

Opiskelijavaihto röntgenhoitajaopiskelijoille sisältää suoraan vain Erasmus+ ohjelman 

sekä opiskelija voi itse räätälöidä niin sanotun Free mover vaihtojakson itselleen. Muita 

ohjelmia on muun muassa Nordplus, Kahdenväliset sopimukset sekä ”muut kurssit” 

kuten intensiivikurssit, näitä ohjelmia ei kuitenkaan ole suoraan röntgenhoitajaopiskeli-

joille tarkoitettu. (Metropolia. Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto. Opiskelijavaihto.) 

 

Opiskelijavaihtoon haku alkaa opiskelijan päätöksestä hakea opiskelijavaihtoon. Kaikki 

hakulomakkeiden täyttö tapahtuu Mobility-Online -järjestelmän kautta. Ensimmäinen 

vaihe itse hakuprosessissa on hakea Metropolian sisäisessä haussa, mikä tarkoittaa 

että Metropolia katsoo opiskelijan sopeutuvan vaihto-opiskelijaksi. Hakutoiveet tulee 

olla mietittynä etukäteen ja toiveet ilmaistaan jo Metropolian sisäisessä haussa. Haku-

toiveita voi olla kolme ja samaan hakemukseen voi laittaa myös Free mover toiveensa 

ja kohteensa sekä yhteistyökorkeakoulujen toiveen. Toiveet on laitettava mielekkyys 

järjestykseen jo haun ensimmäisessä vaiheessa. Metropolian hyväksyttyä sinut vaihto-

ohjelmaan alkaa varsinainen haku kohdekorkeakouluun. (Opiskelijavaihto.)  

 

5.2 Röntgenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia pitkästä opiskelijavaihdosta 

 

Analysoimme vaihdossa olleiden opiskelijoiden vaihtoraportit syksystä 2012 kevääseen 

2014 (Vaihtoraportit. Liite1). Vaihtoraportteja tuolta ajalta oli yhteensä 14. Keräsimme 

raporteista tiedot vaihtokohteista, kokemukset hakuprosessista, vaihto ohjeistuksesta 

Opintojen 
aloitusvuosi 

Aloittaneiden 
röntgenhoitaja-
opiskelijoiden 
määrä 

Arvioitu vaih-
toon lähtö 
vuosi 

Vaihtoon läh-
teneiden mää-
rä  

Prosenttiosuus 

2008 33 2010 3 9,10 % 

2009 62 2011 4 6,50 % 

2010 56 2012 2 3,60 % 

2011 53 2013 10 18,90 % 

2012 47 2014 5 10,60 % 
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ja valmistautumisesta vaihtoon sekä kokivatko opiskelijat saaneensa Metropolia Am-

mattikorkeakoululta tukea prosessiin. Lisäksi selvitimme suosittelivatko raporttien kir-

joittajat vaihto-opiskelua muille opiskelijoille ja olivatko he tyytyväisiä päätökseensä 

lähteä ulkomaan vaihtoon. Poimimme myös ylös opiskelijoiden kirjoittamat hyvät ja 

huonot puolet vaihto-ajasta.  

 

Raporteista totesimme, että suurin osa vaihdossa olleista oli käyttänyt hyväksi yhteis-

työkorkeakouluja. Vaihdossa oltiin oltu viidessä eri kohdemaassa. Monet vaihdossa 

olleet olivat kokeneet hakuprosessin toisinaan stressaavaksi sekä pitkäksi. Apua kaa-

vakkeiden täyttöön he kuitenkin saivat aina halutessaan kansainvälisen koordinaattorin 

toimistosta. Koululta saatu ohjeistus ja valmistautuminen vaihtoon lähtöön koettiin posi-

tiivisena. Suuressa roolissa oli opiskelijan oma aktiivisuus asioiden selvittämisessä 

sekä sujuvuudessa. Suurimmassa osassa analysoiduista vaihtoraporteista ei ollut mai-

nintaa Metropolian antamasta tuesta opiskelijoille, maininnan löytyessä apua oli aina 

saanut kansainvälisen koordinaattorin toimistosta. Lähes kaikki vaihdossa olleet suosit-

telivat vaihtoon lähtöä muillekin ja olivat itse sitä mieltä, että kannatti lähteä vaikka jol-

tain osin vaihtokokemus olisi ollut pettymys. Vain yhdessä raporteista ei ollut suositte-

lusta ja vaihdon kannattavuudesta opiskelijan itsensä kannalta mainintaa. Suurimmaksi 

ongelmaksi vaihdon aikana koettiin mahdollinen huono ryhmähenki opiskelijatoverei-

den kanssa sekä sosiaalisen elämän mahdollinen vaikeus. Kielitaidon puute oli myös 

toisinaan haittaava tekijä kommunikoinnissa paikallisten kanssa. Osa oli myös toivonut 

enemmän tukea kohdekorkeakoululta sekä yhdessä kohdemaassa oli opiskelijan sano-

jen mukaan joutunut tekemään enemmän töitä opintopisteiden eteen kuin Suomessa. 

Suurin osa oli kuitenkin kokenut vaihtojakson positiiviseksi sekä kasvattavaksi koke-

mukseksi tulevaisuutta ajatellen. (Vaihtoraportit. Liite 1.) 

 

5.3 Intensiivikurssi kansainvälistymisen välineenä 

 

Intensiivikurssilla tarkoitetaan tietyn koulutusalan tai –ohjelman erityisiin aiheisiin kes-

kittyvää kurssia, joka kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon ja järjestetään 

joko Metropolia Ammattikorkeakoulussa tai yhteistyökorkeakoulussa (Intensiivikurssit). 

Kurssien tavoitteena on muun muassa uuden tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä 

koulutuksen jakaminen sekä monipuolistamien. Intensiivikurssit ovat erittäin tehokkaita 

verkostoitumisen ja oppimisen muotoja, sillä yhteistyö kurssin aikana erimaiden opiske-

lijoiden ja opettajien välillä on hyvin tiivistä ja keskittyy voimakkaasti kurssin aiheisiin. 

Kurssin vetäjinä toimivat opettajat valmistelevat kurssiohjelman palvelemaan kaikkien 
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yhteistyökorkeakoulun tarpeita ja voivat hyödyntää suunnittelussa kunkin yhteistyö-

kumppanin vahvuuksia. Intensiivikurssit toimivat osaltaan pedagogisen osaamisen ke-

hittäjänä, sillä ne tarjoavat opettajille mahdollisuuden reflektoida omaa opetustaan ja 

saada siitä saman tien palautetta opiskelijoilta. (Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.)  

 

CIMOn tekemän kyselytutkimuksen mukaan intensiivikurssit miellettiin tärkeiksi väli-

neiksi kansainvälisyyden lisäämisessä konkreettisella tasolla. Kansainvälistymiseen 

intensiivikurssit vaikuttavat muun muassa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden lisäksi 

hankkeiden syntyyn partnereiden kesken. Opiskelijalle intensiivikurssi tarjoaa matalan 

kynnyksen mahdollisuuden lähteä ulkomaille toteuttamaan kansainvälisyyttä, sillä toisin 

kuin pidemmissä opiskelijavaihdoissa, kurssille osallistuu muitakin Metropolian opiskeli-

joita, opettajia ja koko kurssin aikana ollaan tiiviissä yhteistyössä muiden osallistujien 

kanssa. Koska majoitus, osa ruokailuista sekä kurssi- ja vapaa-ajanohjelma on suunni-

teltu etukäteen, on arankin opiskelijan helppo lähteä kurssille. Tutkimuksesta ilmeni, 

että osassa korkeakouluista intensiivikurssien toiminta on laajempaa kuin toisissa. 

(Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.) 

 

CIMO rahoittaa North-South-South Higher Education Institution Network Programmea, 

jonka tarkoituksena on tukea Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulujen välistä yhteis-

työtä. North-South-South -ohjelma on mukana YK:n vuosituhatjulistuksen ja Suomen 

kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän 

kehityksen edistämiseksi. Ohjelmalla on myös suuri rooli korkeakoulujen kansainvä-

lisyysstrategioiden saavuttamiseksi. (NORTH-SOUTH-SOUTH.) 

 

CIMO aloitti North-South-South -ohjelman intensiivikurssien rahoittamisen vuonna 

2007 ja vuoteen 2011 rahoitettavien intensiivikurssien määrä on kaksinkertaistunut. 

Rahoituksen ehtona on, että opinnot sisällytetään täysimääräisinä opiskelijan tutkin-

toon, eikä opiskelijoilta peritä lukukausimaksuja. Rahoituksen saamiseen vaikuttavat 

muun muassa toiminnan kehityspoliittinen vaikuttavuus, suunnitelman realistisuus, 

suomalaisen korkeakoulun erityisosaamisen hyödyntäminen ja kehityspoliittisten tavoit-

teiden, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen, etelä-etelä-yhteistyön 

edistäminen, sekä verkoston jatkosuunnitelmat. Rahoituksella ei tueta palkkakuluja. 

(Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.) 

 

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa opiskeleville ei ole Metropoliassa jär-

jestetty röntgenhoitajille suunnattua intensiivikurssia, mutta ainakin kaksi röntgenhoita-
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jaopiskelijaa on osallistunut sairaanhoitajille ja kätilöille suunnatulle intensiivikurssille 

Malawiin vuonna 2014. Intensiivikurssi kuului MaZaFi3 eli Malawi-Zambia-Finland- 

hankkeeseen ja sen aiheena oli Evidence Based Practise, eli näyttöön perustuva toi-

minta. Näyttöön perustuva toiminta kuuluu myös radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelman opetussuunnitelmaan, joten kurssin sisältö oli ammatillisesti tärkeä myös 

röntgenhoitajaopiskelijoille minkä lisäksi muiden ammattiryhmien kanssa työskentely 

koettiin mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi. (Liite 2.) Intensiivikursseilla pyritään lisää-

mään myös alueellista vaikuttavuutta ottamalla paikallisia toimijoita mukaan osallistuji-

na tai asiantuntijoina. Tämä lisää tiedon avoimuutta ja tehostaa sen leviämistä (Martin, 

Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.) Malawissa järjestetyllä intensiivikurssilla opiskelijat ja 

opettajan kävivät terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia läpi ja tekivät tehtäviä ja kävi-

vät keskusteluja niihin liittyen ja esittelivät niiden tuloksia loppuviikosta paikallisen sai-

raalan henkilökunnalle. Tilaisuus oli opettavainen sekä opiskelijoille, opettajille että 

sairaalan henkilökunnalle. (Liite 2.) Metropolia osallistuu intensiivikurssien järjestämi-

seen vuosittain, mutta koska radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma on kooltaan 

pieni ei tutkinto-ohjelmalle erikseen suunniteltuja intensiivikursseja ole. Kuitenkin terve-

ys- ja hoitoalalle suunnitelluille intensiivikursseille voivat myös röntgenhoitajaopiskelijat 

hakea.  

 

Osallistuminen intensiivikurssille voi kylvää opiskelijaan kansainvälisyyden siemenen ja 

vaikuttaa opiskelijanpäätöksiin tulevaisuudessa esimerkiksi vaihtoon lähdöstä. Intensii-

vikurssilla opiskelija voi testata omia valmiuksiaan toimia vieraassa kulttuurissa ja käyt-

tää vierasta kieltä, jos opiskelijavaihto on siihen asti tuntunut vieraalta. Parhaimmillaan 

intensiivikurssilla voidaan saavuttaa jopa uusia tieteellisiä läpimurtoja, kuten ilmastotie-

teen intensiivikurssilla on käynyt opiskelijoiden ja opettajien työskennellessä niin tiiviisti 

ja innovatiivisesti keskenään. (Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.) Metropolialle in-

tensiivikurssit tarjoavat mahdollisuutta tutustua ja testata parteni korkeakoulua suu-

rempia hankkeita silmällä pitäen.  

 

Metropolia on mukana CIMO:n rahoittamassa FIRST eli Finnish-Russian Student and 

Teacher Excange Programme –ohjelmassa, jonka tarkoitus tukea Suomen ja Venäjän 

korkeakoulujen yhteistyötä ja madaltaa opettajien ja opiskelijoiden kynnystä liikkua 

maiden välillä (Harjoitteluohjelmat). CIMO:n tekemän haastattelun mukaan FISRT- 

ohjelma vaikuttaa ennen kaikkea asenteisiin ja toimii silmiä avaavana kokemuksena 

monelle. Tämä näkyy opiskelijoiden halukkuutena suunnata myöhemmin Venäjälle 

esimerkiksi lomamatkalle. (Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012.) 
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5.4 Opintomatkat ulkomaille 

 

Opintomatkalla tarkoitetaan muutaman päivän mittaista matkaa ulkomaille tarkoitukse-

na tutustua paikalliseen yritykseen, yksikköön tai organisaatioon. Metropolia järjestää 

vuosittain opintomatkan Pietariin, jonne voivat hakea kaikkien tutkintojen opiskelijat. 

Vuosittainen opintomatka on kuitenkin suunniteltu erityisesti tekniikan ja liiketalouden 

opiskelijoille. (Opintomatkat.) Osalla röntgenhoitajaopiskelijaryhmistä on kuitenkin 

mahdollisuus lähteä Pietariin muutaman päivän opintomatkalle, jonka sisältö on suun-

niteltu heitä varten. Opintomatkoihin, jotka sisältyvät opintoihin, voi hakea Mobility On-

line –järjestelmän kautta apurahaa. Vuoden 2014 keväällä 14 röntgenhoitajaopiskelijaa 

saivat apurahaa Pietarin opintomatkaa varten, käy ilmi Mobility Onlinesta kansainvälis-

ten asioiden suunnittelijan mukaan. Koska ohjelmaa oli vain kaksi päivää, ei apurahan 

saaneet näy virallisissa tilastoissa, sillä vain viisi päivää ja siitä pidemmät opintomatkat 

ja intensiivikurssit tilastoidaan järjestelmään. Jokaiselle röntgenhoitajaopiskelijaryhmäl-

le tällaista opintomatkaa ei järjestetä, joten kaikilla röntgenhoitajaopiskelijoilla ei ole 

samanlaista mahdollisuutta lähteä kyseiselle opintomatkalle. Lyhyet opintomatkat ovat 

hyvä kansainvälistymismahdollisuus sellaisille opiskelijoille, jotka eivät halua, voi tai 

uskalla lähteä pidemmäksi aikaa opiskelijavaihtoon tai haluavat testata valmiuksiaan ja 

kielitaitoaan tulevia kansainvälistymismahdollisuuksia ajatellen. Opintomatkalle osallis-

tuminen vaatii vähemmän valmistelua, aikaa ja rahaa kuin opiskelijavaihto ja voi toimia 

ponnahduslautana opiskelijan kansainvälisyyden kehittymiselle. 

 

Taulukko 4. Lyhyisiin opiskelijavaihtoihin lähteneiden opiskelijoiden määrät terveys, hoi-

to ja analytiikan tutkinto-ohjelmista vuosilta 2009 ja 2012. Kesto 4-84 päivää, paitsi vuo-

sina 2013-2014 kesto 5-84 päivää. (Muokattu lähteestä Kv-vaihdot.) 
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Lyhyisiin opiskelijavaihtoihin luetaan opintomatkat sekä intensiivikurssit. Lyhyisiin opis-

kelijavaihtoihin lähteneiden opiskelijoiden määrät terveys, hoito ja analytiikan tutkinto-

ohjelmista ovat vaihtelevia. Kuten edellä on mainittu suoraan röntgenhoitajille olevia 

lyhyitä vaihto-ohjelmia tai kursseja ei useinkaan ole tarjolla. Tilastoista voidaan kuiten-

kin todeta muutaman röntgenhoitajaopiskelijan olleen oma-aloitteisia ja osallistuneen 

muille, kuin röntgenhoitajaopiskelijoille suunnatulle lyhyille vaihtojaksoille. Kahden vuo-

den aikana röntgenhoitajaopiskelijoita on osallistunut yhteensä neljä opiskelijaa lyhyi-

siin vaihtojaksoihin. Lyhyet opiskelijavaihdot ovat maksimissaan 84 päivää kestäviä. 

Verrattaessa Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaa muihin terveys, hoito ja 

analytiikan tutkinto-ohjelmiin kuitenkin huomataan röntgenhoitajaopiskelijoiden osallis-

tuneen kaikista harvimmin lyhyisiin opiskelijavaihtoihin kuuden vuoden aikana, vuosina 

2009–2014. Eniten osallistujia on hoitotyön tutkinto-ohjelmista 68 opiskelijaa sekä Nur-

sing - tuition in English tutkinto-ohjelmasta 22 opiskelijaa. Vertailluissa tutkinto-

ohjelmissa vain ensihoidon opiskelijoiden osallistuminen lyhyille vaihtojaksoille jää 

röntgenhoitajaopiskelijoiden kanssa alle kymmenen. Tilastoitujen lyhyiden vaihtojakso-

jen kesto oli 4-84 päivää, paitsi vuosina 2013–2014 kesto 5-84 päivää. Taulukossa 4. 

Tutkinto-ohjelmien osallistumisvertailut on esitetty numeerisesti. Kuviossa 4. lyhyille 

vaihtojaksoille osallistuneiden opiskelijoiden osallistumisaktiivisuus on viivadiagrammin 

muodossa. 

 

Lyhyeen opiskelija vaihtoon ja harjoittelu vaihtoon lähteneet opiskelijat 

Terveys, hoito ja analytiikka       Yhteensä 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Bioanalytiikka 4 4 1 2 3 3 17 

Ensihoito 0 1 6 0 0 0 7 

Hoitotyö (->hoitotyö/kätilö/terv.) 8 8 6 7 17 22 68 

Nursing - tuition in English 6 6 3 5 2 0 22 

Radiografia ja sädehoito 0 0 0 0 2 2 4 

Suun terveydenhuolto 5 2 3 2 6 0 18 

Yhteensä 23 21 19 16 30 27 136 
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Kuvio 4. Lyhyet opiskelijavaihdot ja opiskelijaharjoittelut vuosina 

2009-2014. Viivadiagrammi. (Muokattu lähteestä Kv-vaihdot.) 

 

 

 

5.5 Kotikansainvälistyminen 

 

Metropolian internetsivujen mukaan kotikansainvälistymiseen on monta eri mahdolli-

suutta: vieraskielinen opetus, kieliopinnot, kansainvälinen tutortoiminta ESN-METKA 

sekä kansainväliset päivät. Näistä kotikansainvälistymismahdollisuuksista, joita Metro-

polia tarjoaa, osa toteutuu radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa huonosti. 

Vieraskielinen opetus jää tutkinto-ohjelmassamme hyvin vähäiselle, ryhmällä SR12S1 

vieraskielistä opetusta on ollut vain kaksi kertaa koko opintojen aikana. Opintojen kan-

nalta olisi hyödyllistä saada myös radiografian ja sädehoidon alalle enemmän vieraile-

via kouluttajia esimerkiksi yhteistyökorkeakoulujen kautta, kuten joissain toisissa Met-

ropolian tutkinto-ohjelmissa. Kansainvälisistä päivistä Metropolian sivuilta löytyy aino-

astaan maininta toiminnasta. (Kotikansainvälistyminen.) 

 

Kotikansainvälistymistä tukee vapaastivalittavat kieliopinnot, kuten ranska, saksa, es-

panja, italia, japani, venäjä ja kiina (Kotikansainvälistyminen). Mahdollisuuksia vierai-

den kielten opiskeluun on monia, mutta useat toteutuksista menevät päivisin, samaan 
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aikaan kuin on oman tutkinto-ohjelman kursseja käynnissä. Kieliopinnoista löytyy myös 

iltatoteutuksia, mutta valikoima ei ole yhtä kattava kuin päivätoteutuksissa. 

 

Kansainvälinen tutortoiminta on yksi kotikansainvälistymisen muodoista. Metropolian 

opiskelijakunta METKA toteuttaa kansainvälisten tutoreiden rekrytoinnin, koulutuksen 

ja toiminnan. Kansainvälisiksi tutoreiksi sopii kaikki, kenellä on tyydyttävä puhuttu eng-

lannin kielen taito. Kansainvälisen tutor toiminnan etuja on oman kielitaidon kehittämi-

sen mahdollisuus, verkostoituminen ympäri maailman, kulttuurien välisten erojen ja 

yhtäläisyyksien havaitseminen sekä itsensä kehittäminen muun muassa organisoinnin 

suhteen. Suomeen saapuville vaihto-oppilaille tutorit ovat käytännön apu Suomen by-

rokratiassa ja uuden kulttuurin kohtaamisessa. Kansainväliset tutorit menevät vaihto-

opiskelijoita vastaan lentokentälle ja saattavat heidät vaihtojakson aikaisiin HOAS- 

asuntoihinsa ja esittelevät oman toimipisteensä ympäristöä. Metkan tutorit järjestävät 

myös vapaa-ajan toimintaa vaihto-opiskelijoille. (Vaihtaritutorointi.)  

 

ESN-METKA eli ESN Metropolia on itsenäinen järjestö joka on osa kansainvälistä 

Erasmus-opiskelija verkostoa. ESN Metropolia tekee yhteistyötä Metkan ja Metropolia 

ammattikorkeakoulun kanssa ja tarvitsee riveihinsä vapaaehtoisia toimijoita aina aika 

ajoin. ESN Metropolian tarkoituksena on edistää kansainvälistä toimintaa vaihto-

opiskelijoiden osalta, edustaa heidän tarpeitaan ja oikeuksiaan. ESN:n arvoihin kuuluu 

aktiivinen kansalaisuus ja vapaaehtoisuus. ESN järjestää vaihto-oppilaille erilaisia ta-

pahtumia, joissa on tarkoitus tutustua Suomeen, lähinnä Helsingin lähialueisiin. Jäse-

neksi voi liittyä kuka tahansa Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelija. (ESN Metro-

polia.) 

 

CIMO:n rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa, 

kotikansainvälistymisen näkökulma on otettu esille Suomessa järjestettävien intensiivi-

kurssien avulla. Erasmus- ja Nordplus -intensiivikurssit ovat myös Suomessa järjestet-

täviä kursseja (Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012). Intensiivikurssin tavoitteena 

yleensä on, että kurssi tulee sisältymään opiskelijan tutkintoon ja että kurssi on integ-

roituna opintosuunnitelmaan (Intensiivikurssit). Suomessa järjestettävien intensiivikurs-

sien etuna on, että halukkaat opiskelijat ja opettajat pääsevät osalliseksi monikulttuuri-

seen työskentelyyn, vaikka lähtö ulkomaille ei onnistuisikaan. Intensiivikurssit koti-

maassa lisäävät vieraskielisen opetuksen määrää oppilaitoksessa sekä antavat mah-

dollisuuden esimerkiksi perheellisille ja aroille opiskelijoille kansainväliseen kokemuk-



19 

     

seen. Intensiivikurssilla voi olla samankaltaisia vaikutuksia kuin opiskelijavaihdolla tule-

vaisuutta ajatellen (Martin, Anna – Mäntylä, Miia 3/2012). 

 

6 Kansainvälisyyden toteutuminen radiografian ja sädehoidon tutkinto-
ohjelmassa 

 

Laki määrittää kansainvälisyydestä ammattikorkeakoulututkinnon opintojen tavoitteista 

seuraavaa: ”riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen 

toimintaan ja yhteistyöhön” (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 

§ 4). Selvityksestä käy ilmi, että Metropolia Ammattikorkeakoulun radiografian ja säde-

hoidon tutkinto-ohjelman kansainvälisyys opinnot ovat lain määrittämällä tasolla. Kiel-

ten opetus toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti ja ajoitukset ovat toimivia. Radio-

grafian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma linjaa yhdeksi keskeiseksi osaamisalueeksi kan-

sainvälisen osaamisen ja kansainvälisyys on opetussuunnitelmassa sisällytetty mo-

neen toteutukseen (Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma, 2012). Selvityksem-

me mukaan röntgenhoitajan opinnoissa kansainvälisyysteema ei nouse tarpeeksi esiin 

kielten opetusta ja orientoivia opintoja lukuun ottamatta.  

 

Kansainvälistymismahdollisuuksia on röntgenhoitajaopiskelijoille tarjolla jonkin verran 

ja opiskelijat ovat tietoisia pitkän opiskelijavaihdonmahdollisuudesta orientoivien opinto-

jen ansiosta. Tieto järjestettävistä lyhyemmistä ulkomaan opinnoista ei usein tavoita 

opiskelijoita, joten niihin osallistuminen on selvityksemme mukaan vähäistä. Jotta Bo-

lognan prosessin asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan kaikilta korkeakoulualueilta 

vähintään 20% opiskelijoista on suorittanut ainakin osan tutkinnosta ulkomailla päästäi-

siin vuoteen 2020 mennessä (Liikkuvuus ja eurooppalaisen korkeakoulutuksen ulottu-

vuus), on tiedonkulun parantaminen yksi tekijä tavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi mo-

nipuoliset vaihtomahdollisuudet ja laajempi vaihtokohdevalikoima innostaisi ja mahdol-

listaisi useamman opiskelijan kansainvälistymisen.  

 

Opinnäytetyömme tuotoksena teimme röntgenhoitajaopiskelijoiden kansainvälistymis-

mahdollisuuksista yhteenvedon, mistä selviää röntgenhoitajaopiskelijoille sopivia kan-

sainvälistymismahdollisuuksia. Tuotos on opinnäytetyömme liitteenä 3. 

 

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman kansainvälisyysopinnot eivät kaikilta osin 

toteudu opetussuunnitelman mukaisesti eikä röntgenhoitajanopintojen kansainvälisty-
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mismahdollisuudet ole sillä tasolla, että ne vastaisivat tutkinto-ohjelman ja Metropolian 

asettamiin tavoitteisiin. 

 

7 Kehittämisehdotukset 

 

Yksi syy röntgenhoitajaopiskelijoiden vähäiseen osallistumiseen lyhyempiin opiskelija-

vaihtoihin saattaa olla tiedon puute ulkomailla järjestettävistä kursseista. Tiedotuksen 

parantaminen kansainvälisyyden vastuuhenkilöltä ja opettajilta röntgenhoitajaopiskeli-

joille lisäisi opiskelijoiden tietoutta intensiivikursseista ja opintomatkoista ja saattaisi 

siten lisätä lyhyisiin opiskelijavaihtoihin osallistuvien röntgenhoitajaopiskelijoiden mää-

rää. Metropolia järjestää melko usein intensiivikursseja ulkomaille, mutta koska niitä ei 

yleensä ole kohdennettu röntgenhoitajaopiskelijoille, eivät opiskelijat niihin sen vuoksi 

välttämättä hae. Tähän auttaisi, että henkilökunnan puolelta selvitettäisiin mihin kaikkiin 

ulkomailla järjestettäviin kursseihin röntgenhoitajat voivat hakea ja tiedottaisivat siitä 

opiskelijoille. Nykyisin tieto ulkomailla suoritettavista kursseista saattaa jäädä Tuubin 

tiedotteiden sekaan.  

 

Kansainvälisyyden painotuksen lisääminen radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelman opetussuunnitelmassa ja sen toteutumisen varmistaminen käytännössä on 

tärkeää. Tarkastellessamme ryhmän SR12S1 ja SR13K1 opetussuunnitelmaa huo-

masimme, että vaikka monessa toteutuksessa mainittiin myös kansainvälisyysnäkö-

kulma, ei se käytännön opetuksessa aina ilmennyt. Opetussuunnitelman ja käytännön 

välisen yhteyden voimistaminen voisi auttaa tuomaan kansainvälisyyden paremmin 

esiin röntgenhoitajanopinnoissa.  

 

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman voisi olla järkevää kehittää yhteistyötä 

muiden Metropolian terveys- ja hoitoalan olemassa olevien partneri koulujen kanssa, 

jotta röntgenhoitajaopiskelijoille olisi useampi hakukohde. Tämä saattaisi innostaa use-

ampia opiskelijoita hakemaan vaihtoon. Jo olemassa olevien suhteiden laajennus ra-

diografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaan vaatisi todennäköisemmin vähemmän re-

sursseja ja suunnittelua kuin kokonaan uusien partnerikoulujen etsiminen ja yhteistyön 

aloittaminen. Terveys- ja hoitoalan tutkinto-ohjelmien opiskelijat voisivat tehdä enem-

män yhteistyötä kansainvälistymisen kehittämiseksi esimerkiksi osallistumalla tutkinto-

ohjelmien rajat ylittäviin kansainvälisiin hankkeisiin. Kansainväliset, moniammatilliset 
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lyhyet opiskelijavaihdot ovat selvityksemme mukaan tehokkaita ja tärkeitä kansainvälis-

tymiskeinoja, joten niiden lisääminen on perusteltua. 

 

8 Pohdinta  

 

Selvitimme kuinka kansainvälisyys toteutuu radiografian ja sädehoidon tutkinto-

ohjelmassa ja täyttyvätkö Metropolia Ammattikorkeakoulun asettamat kansainvälisyys 

tavoitteet röntgenhoitajan opinnoissa. Kansainvälisyydestä kirjoitetaan paljon korkea-

koulututkintojen yhteydessä, mutta kansainvälisyyden toteutumisesta käytännössä ei 

ole kirjoitettu kovin paljon. Röntgenhoitajan tutkinnossa kansainvälisyyden on opetus-

suunnitelman mukaan tarkoitus kulkea jouhevasti osana toteutuksia.  

 

Selvityksemme mukaan ainoa selkeästi erillinen kansainvälisyyteen keskittyvä opinto-

jakso kielten opiskelun lisäksi on opintojen alussa oleva orientoivat opinnot, joissa 

röntgenhoitajaopiskelijat tutustuvat Metropolian tarjoamiin kansainvälistymismahdolli-

suuksiin ja suunnittelevat henkilökohtaisen kansainvälisyys opetussuunnitelman. Tällä 

toteutuksella kansainvälistymismahdollisuudet konkretisoituvat, mikäli paikalla on vaih-

to-opiskelija tai intensiivikurssilainen kertomassa kokemuksistaan. Koimme vaihto-

opiskelijan tapaamisen erittäin positiivisena ja vaihtoon lähtöön innoittavana kokemuk-

sena, joka herätti kipinän hakea juuri kyseiseen kohdemaahan vaihto-opiskelijaksi. 

Tämänkaltainen aloitus kansainvälisyysteemaan on toimiva ja tarpeellinen, sillä inten-

siivikurssille, opintomatkoille ja opiskelijavaihtoon lähteminen vaatii opintojen suunnitte-

lemista etukäteen sekä joillakin opiskelijoilla myös päätös ulkomaille lähtemisestä vaatii 

kypsyttelyä.  

 

Ulkomailla opinnot ja kurssit suoritetaan yleensä englanniksi, joten alan sanaston on 

hyvä olla halussa. Englannin kielen opetus on ajoitettu järkevästi opintojen alkuun, jol-

loin opiskelija saa alan sanaston haltuun ja kynnys osallistua kansainvälisiin opintoihin 

madaltuu ja tutkimusten ja artikkeleiden lukeminen englanniksi helpottuu. 

 

Röntgenhoitajaopiskelijoita on selvityksemme mukaan informoitu hyvin opiskelijavaih-

toon hakemisesta ja vaihdon suorittamisesta. Vaihtoprosessin on tarkoitus tukea opis-

kelijoiden kansainvälistymisen lisäksi itsenäistymistä ja opiskelijoille painotetaankin, 

että prosessin kulusta ja aikatauluista on opiskelijan huolehdittava itse. Röntgenhoita-

jaopiskelijoita on vuosina 2010-2014 lähtenyt Portugaliin, Tanskaan, Sveitsiin, Norjaan 
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ja Vietnamiin suorittamaan harjoitteluvaihtoa tai opiskelijavaihtoa. Röntgenhoitajaopis-

kelijoista suurin osa on lähtenyt vaihtoon Portugaliin. Maan suosioon lämpimän ilmas-

ton lisäksi vaikuttaa luultavasti myös radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman pit-

kään jatkunut yhteistyö Lissabonilaisen oppilaitoksen kanssa. Pitkä yhteistyö oppilai-

tosten välillä saattaa olla opiskelijalle varmuutta tuova asia vaihdon suunnittelussa, 

minkä lisäksi kohdemaasta on saatavilla paljon tietoa aiempien vaihto-opiskelijoiden 

vaihtoraporteista.  

 

Kun vertasimme pitkään harjoitteluvaihtoon lähteneiden röntgenopiskelijoiden määrää 

muiden terveys, hoito ja analytiikan alan opiskelijoiden vaihtoon lähteneiden määriin 

2009-2014 ilmeni, että röntgenhoitajaopiskelijoiden aktiivisuus lähteä pitkiin opiskelija-

vaihtoihin on keskitasoa muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoihin nähden. Koska myös 

tutkinto-ohjelman koko vaikuttaa vaihtoon lähtijöiden ja vaihtokohteiden määrään, voi-

daan vertailua pitää vain suuntaa-antavana. Tarkasteluvälimme suurin vaihtoon lähtö 

prosentti oli vuonna 2013, kun 18,9 % vuonna 2011 aloittaneista röntgenhoitajaopiske-

lijoista lähti ulkomaille vaihtoon. Vaihdon suosioon on saattanut olla syynä kansainvä-

listymisinnostuksen tarttuminen opiskelijasta toiseen sekä hyvä kansainvälisyys ohjaus 

ja informointi opiskelijoille. Tarkastellessamme vuosia, joina röntgenhoitajaopiskelijoita 

oli lähtenyt eniten vaihtoon, havaitsimme, että myös kohdemaiden kirjo oli laajin. Tästä 

voi vetää karkeasti johtopäätöksen, että valinnanvara vaihtokohteissa innostaa useam-

pia opiskelijoita lähtemään vaihtoon.  

 

Radiografian ja sädehoidontutkinto-ohjelman vaihtokohdemaalistassa on mukana sel-

laisia kohteita, joihin opiskelijoita ei oteta vaihtoon, mikä luo harhaanjohtavan kuvan 

todellisuutta laajemmasta vaihtokohdevalikoimasta. Tämä saattaa johtaa siihen, että 

röntgenhoitajaopiskelijoiden vaihtokohteiden lisäämiselle ei näytä olevan tarvetta. Ra-

diografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman kannattaisi hyödyntää muiden terveys- ja 

hoitoalan tutkinto-ohjelmien yhteistyökumppaneita ja lisätä siten vaihtokohteita, mikä 

innostaisi useampia opiskelijoita lähtemään kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.  

 

Vaihtoraportteja analysoidessamme kävi ilmi, että suurin osa opiskelijavaihtoon lähte-

neistä haki Metropolian yhteistyökorkeakouluun vaihtoon, vaikka Free Mover mahdol-

listaa hakemisen periaatteessa mihin maahan tahansa. Hakuprosessi Metropolian 

partnerikouluun on helpompi kuin opiskelijan itse järjestämä Free Mover vaihtokohde, 

mikä lienee syynä yhteistyökorkeakoulun suosioon, minkä lisäksi opiskelijat saattavat 

kokea partnerikoulut varmemmaksi ja turvallisemmaksi vaihtokohteeksi. 
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Intensiivikursseille ja opintomatkoille on osallistunut röntgenhoitajia ja ne ovat olleet 

hyviä kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille, jotka eivät ole voineet tai halun-

neet lähteä pidempään vaihtoon sekä tarjonneet lisää kansainvälistymiskokemuksia 

sellaisille, jotka ovat niiden lisäksi lähteneet myös pidempään opiskelijavaihtoon. Inten-

siivikurssit, opintomatkat ja vaihto-opiskelu ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä kan-

sainvälistymismahdollisuuksia. Selvityksemme perusteella havaitsimme että röntgen-

hoitajaopiskelijoita osallistuu melko vähän lyhempiin kansainvälisyysopintoihin, johon 

suurimman syyn arvelemme olevan tiedotuksen puute. Koska radiografian ja sädehoi-

don tutkinto-ohjelma on kooltaan pieni, eikä intensiivikursseja ja opintomatkoja järjeste-

tä kovin paljoa suunnattuna suoraan röntgenhoitajaopiskelijoille, on tärkeää että tieto 

järjestettävistä kursseista välitettäisiin röntgenhoitajaopiskelijoille. Opiskelijoita olisi 

hyvä kannustaa hakemaan kansainvälisille kursseille mukaan, mikäli kurssi sopii sisäl-

löltään hyväksiluettavaksi röntgenhoitajan tutkintoon, vaikka hakuohjeissa ei puhuttai-

sikaan röntgenhoitajaopiskelijoista. Intensiivikursseista, opintomatkoista ja muista ul-

komailla järjestettävistä kursseista tiedottamalla varmistetaan, että kaikilla röntgenhoi-

tajaopiskelijoilla on yhtäläiset kansainvälistymismahdollisuudet opintojensa aikana. 

 

Oppimisprosessina opinnäytetyö on ollut raskas. Työtä aloittaessa ajatuksena oli, että 

tietokannoista löytyisi lähteitä ja tukea työn tekemiselle. Olihan tietokannoista tiedon 

etsimisen osaamista painotettu koko opintojen ajan tähdäten muun muassa opinnäyte-

työn tekoon. Kuitenkin tiedonhaun suoritettuamme selvisi, että tietokannoista ei olisi 

tässä opinnäytetyössä apua. Saadaksemme opinnäytetyölle kunnon tietoperustaa oli 

meidän etsittävä lähteitä muualta kuin tietokannoista. Tämä muiden lähteiden hankki-

minen osoittautui haastavaksi. Haastavaa oli myös opinnäytetyön tyylin määrittäminen, 

lopulta päädyimme toteuttamaan opinnäytetyömme selvityksenä. Olemme tyytyväisiä 

opinnäytetyön lopputulokseen haastavasta matkasta huolimatta. Opinnäytetyössä on-

nistuimme mielestämme lopputuloksen kanssa, sillä alku oli hyvin sirpaleinen tiedon 

puolesta.  Mikäli aloittaisimme opinnäytetyön teon alusta, työn helpottamiseksi laa-

tisimme radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoille kyselyn kansainväli-

syyden toteutumisesta röntgenhoitajan opinnoissa. Kyselyn hyvänä puolena olisi ollut 

analysoinnin mahdollisuus ja täten faktan esittäminen kyselyyn pohjautuen. Suurimman 

oppimisprosessin kävimme läpi tiedonhaun kanssa.  

 

Jatkotutkimuksena voisi tutkia radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoi-

den vaihtoon lähtemissyitä sekä tekijöitä, miksi kansainvälistymismahdollisuuksista 
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huolimatta kaikki opiskelijat eivät käytä tilaisuutta hyväkseen. Röntgenhoitajaopiskeli-

joille voisi myös suunnata kyselyn, minkälaisia kansainvälistymismahdollisuuksia he 

haluaisivat lisättävän tutkinto-ohjelmaamme. 
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Vaihtoraportit 

 

Vaihtoraportit analysoituna 

 

Kirjoitta-
ja ja 
vuosilu-
ku 

Vaihtokohde 
Tutki-
mus-
tyyppi  

Hakuprosessin 
kokeminen 

Ohjeistus 
ja valmis-
tautuminen 

Saiko 
Metropo-
lialta 
tukea? 

Kannattiko 
lähteä? 

Suositteleeko vaihtoon 
lähtöä? 

Risut ja ruusut 

Jenni 
Nickberg 
S 2012 

Escola Superior 
de Tecnologia 
da Saúde de 
Lisboa 

Vaihto-
raportti 

Toisen opiskelijan 
kanssa yhdessä 
lähteminen koettiin 
positiiviseksi 

Ei kokenut 
työlääksi 
hakupro-
sessia. 

Kyllä. Sai 
apua 
paperei-
den täyt-
tämiseen 

Erittäin tyyty-
väinen 

Kyllä. 

”yksi parhaimpia aikoja elämässäni ja hetkiä 
Portugalissa on mukava muistella 
lämmöllä.” Huumekauppa avointa mutta ei 
pelottavaa. 

Heli 
Rantanen 
S 2012 

Escola Superior 
de Tecnologia 
da Saúde de 
Lisboa 

vaihto-
raportti 

Sai apua kaavak-
keiden täyttöön 
koululta. 

Sai apua 
kaavakkei-
den täyttöön 
koululta. 

Ei mainin-
taa 

Ei mainintaa 

Portugalin vaihto oli 
positiivinen kokemus ja 
suosittelen opiskelija-
vaihtoa muillekin.  

”Sain myös paljon irti työharjoitteluistani ja 
olisin voinut jäädä Lissaboniin vielä pidem-
mäksikin aikaa. ” Huumekauppa avointa 
mutta ei pelottavaa. 

Jouni 
Hentilä K 
2013 

Høgskolen i 
Oslo og 
Akershus 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa 
Haki jälki-
haussa 

Ei mainin-
taa 

Kynnys hakeu-
tua tarvittaessa 
ulkomaille töi-
hin on madal-
tunut. 

Jos vähänkään tuntuu, 
että vaihtoon lähtö voisi 
antaa itselle jotain, kan-
nattaa ehdottomasti 
lähteä. 

viihtymiseen vaikuttaa paljon myös muodos-
tuuko sosiaalinen elämä tyydyttäväksi ulko-
mailla. 

Kati 
Helande 
K 2013 

Profes-
sionshøjskolen 
Metropol 
København 

Vaihto-
raportti 

Melko pitkä kaikki-
ne paperitöineen ja 
hieman sekava. 

E mainintaa 
Ei mainin-
taa 

kyllä 
Kyllä, jos pientäkin kiin-
nostusta ulkomialle. 

Positiivinen kokemus, mutta paperityöt 
hieman vaikeita sillä uusi yhteistyökumppa-
ni. 

Vehmas 
Marjo K 
2013 

Profes-
sionshøjskole 
Metropol 

Vaihto-
raportti 

Erasmus-sopimus 
Tanskan kanssa 
vaikutti valintaan 
Ruotsin ja Norjan 
ohi. 

Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Kielitaito para-
ni, haluaa kan-
sainvälisen 
työuran. 

Ei mainintaa 
Toivoi enemmän tukea paikalliselta koululta. 
Tanskalaisilla ehkä ylimielinen asenne, 
mutta olivat rentoja. Tehokas maa. 

Vuorisalo 
Kirsi, K 
2013 

Escola Superior 
de Tecnologia 
da Saúde de 
Lisboa 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa 

Halusi koh-
teen jonka 
kanssa 
Metropolial-
la yhteistyö-
tä 

Ei mainin-
taa 

Ehdottomasti. Kyllä 

Yksi hienoimpia kokemuksia elämässä. 
Portugalilaiset eivät niin täsmällisiä ja talot 
saattavat olla kylmiä. Itsevarmuus ja rohke-
us kasvoi. 
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Aino 
Nissinen 
K 2013 

Escola Superior 
de Tecnologia 
da Saúde de 
Lisboa 

Vaihto-
raportti 

Hakuprosessi ei 
kovin raskas voi 
tuntua pitkältä ja 
byrokraattiselta. 
Kuullut vain positii-
visia kokemuksia 
Lissabonista. Toi-
nen opiskeilja 
koettiin positiivi-
seksi. 

Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Kyllä Ehdottomasti. 
Koko erasmus vaihto kokonaisuudessaan 
toimiva. 

Kimmo 
Laarko S 
2013 

Haute Ecole de 
Santé Vaud 

Vaihto-
raportti 

Hakeminen sujui 
ongelmitta, hitaasti 
mutta varmasti 

Otti asiosta 
selvää ja 
hoiti kaikki 
tarvittavat 
paperit 
kuntoon 

Ei mainin-
taa 

Ryhmämme 
toiminta ja 
kansainväli-
syys, tässä 
kohden vaihto-
kokemus petti. 

Vaihtoon kannattaa joka 
tapauksessa lähteä 

Plussaa: puitteet, laitoksen hlökunta, Lau-
sanne, ilmasto, osa vaihtarikavereista. Mii-
nusta: ryhmän vastuuvetäjä, huono ryhmä-
henki, hollantilaiset, hinnat ravintolassa 

Jenna 
Kekki S 
2013 

Haute Ecole de 
Santé Vaud 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Kyllä 
"Suosittelen Lausannea 
vaihtokaupunkina." 

"Itse koin oikeuslääketieteellisen kuvanta-
misen kuitenkin erittäin mielenkiintoisena ja 
antoisana" 

Heidi 
Räisänen 
S 2013 

Escola Superior 
de Technologia 
da Saúde de 
Lisboa 

Vaihto-
raportti 

Tuntui välillä todel-
la stressaavalta, 
mutta kuitenkin 
paperit täyttyivät 
lopulta melko kivut-
tomasti 

Sai apua 
kaavakkei-
den täyttöön 
koululta. 

Ei mainin-
taa 

Kyllä Suosittelee ehdottomasti 

Asiat eivät aina mene suunnitellusti, ongel-
matilanteet vaikeampia ja stressaavampia, 
koska vieras maa ja kieli. Et välttämättä tule 
ymmärretyksi haluamallasi tavalla, asiat 
järjestyivät sinnikkyydellä, pitkällä hermolla. 

Elina 
Kärki S 
2013 

Escola Superior 
de Tecnologia 
da Saúde de 
Lisboa 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Kyllä Kyllä 
"Matkustelu avartaa maailmaa ja silmiä ja 
tällaisista ajoista jää elinikäisiä muistoja!" 

Jenni 
Ukkonen 
Talvi 13-
14 

University of 
Medicine and 
Pharmacy, 
Vietnam 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Kyllä Kyllä 
"Kaiken kaikkiaan opiskelijavaihto oli upea 
kokemus!" 

Tiina 
Bäckman 
K 2014 

Profes-
sionshojskolen 
Metropol 

Vaihto-
raportti 

Aluksi kaikki oli 
hyvin sekavaa ja 
tuntui ettei paperi-
työt lopu koskaan. 

Kaikkiin 
mieltä as-
karruttaviin 
kysymyksiin 
pyrittiin 
löytämään 
vastaus 

KV-
toimistos-
ta sai 
apua 
paperei-
den täyt-
töön  

Kyllä Kyllä 
"Koen vaihtojaksoni tärkeäksi paaluksi elä-
mässäni" 
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Elsa 
Laine K 
2014 

Haute Ecole de 
Santé Vaud 

Vaihto-
raportti 

Ei mainintaa Ei mainintaa 
Ei mainin-
taa 

Ei mainintaa Ei mainintaa 

15 opintopisteen eteen saa vaihtoon lähtijä 
tehdä Sveitsissä työtä 20op edestä ja lisäksi 
vielä mielellään käydä sopivan vaativalla 
kielikurssilla ennen lähtöä 
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1 Johdanto 

 

Osallistuin maaliskuussa 2014 intensiivikurssille Malawin Lilongwessa. Intensiivikurssi 

oli osa MaZaFi 3 –projektia ja se käsitteli näyttöönperustuvaa toiminnan merkitystä 

osana potilaan korkealaatuista hoitoa. MaZaFi -projekti on Malawin, Zambian ja Suo-

men yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden, opettajien ja infor-

maation liikkumista maiden välillä. Intensiivikursseja järjestetään kahden vuoden välein 

isäntämaata ja kurssiteemaa vaihdellen. Tämän viisipäiväisen kurssin aikana opiskeli-

jat jaettiin neljään työryhmään, joissa kussakin oli noin kymmenen opiskelijaa. Ryhmät 

kiersivät opettajien pitämissä työpajoissa, joissa kussakin tutustuttiin näyttöönperustu-

vaan toimintaan eri tavoin. Intensiivikurssin aikana teimme vierailun läheiseen sairaa-

laan ja tutustuimme sen eri osastoihin. Viikon aikana tutustuimme paikallisiin ja Zam-

bialaisiin opiskelijoihin, sekä Lilongwen kaupunkiin.   

 

2 Hakeminen ja valmistautuminen intensiivikurssille 

 

Sain tietää intensiivikurssista selatessani Tuubin  tiedotteita Metropolia Ammattikor-

keakoulun nettisivuilta, ja huomasin ilmoituksen intensiivikursseista. Kevään 2014 ai-

kana järjestettäville intensiivikursseille haettiin opiskelijoita, ja päätin hakea mukaan. 

Vinkkasin intensiivikurssista ryhmässäni opiskelevalle  röntgenhoitajaopiskelijalle ja 

hän innostui myös hakemaan mukaan. Valitsin Malawissa järjestettävän intensiivikurs-

sin ensimmäiseksi hakutoiveeksi, sillä sen lisäksi että näyttöön perustuva toiminta kiin-

nostaa minua, halusin päästä tutustumaan Afrikkaan. Malawissa järjestettävän intensii-

vikurssin ajankohta sopi parhaiten myös lukujärjestykseeni. Intensiivikurssi oli suunnat-

tu kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijoille, mutta päätin silti hakea mukaan, sillä näyttöön 

perustuvan toiminnan tunteminen ja  hyödyntäminen on tärkeää myös röntgenhoitajille 

ja se kuuluu radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.  

 

Ilmoitus intensiivikurssille mukaan pääsemisestä tuli noin kuukauden kuluttua hake-

muksen lähettämisestä. Hanketta koordinoivan opettajan johdolla sovimme ensimmäi-

sen tapaamisen, jonka yhteydessä saimme infoa kurssista, sen sisällöstä, tavoitteista 

ja tehtävistä, sekä tapasimme muut mukaan lähtevät Metropolian opiskelijat. Tapaami-



Liite 2 

  4 (7) 

 

     

sessa opettajat kertoivat paikallisista tavoista, kuten siististä pukeutumisesta ja paikal-

listen ihmisten puheliaisuudesta ja uteliaisuudesta. Kävimme läpi matkaa varten tarvit-

tavat rokotteet ja lääkitykset, sekä muita yleisiä asioita, kuten liikkuminen ja ruokailuta-

vat Malawissa. 

2.1 Ennakkotehtävät 

 

Saimme kuulla, että kurssilla, jokainen koulu pitää muille kurssilaisille esitelmän omas-

ta maastaan tai kaupungistaan. Tapasimme Metropoliasta mukaan lähtevien kahden 

kätilöopiskelijoiden kanssa ja suunnittelimme Suomi-aiheisen tietovisan valokuvineen 

ja musiikkeineen intensiivikurssilla esitettäväksi. Suunnittelimme yhdessä mukaan otet-

tavia varusteita, vaatteita, hyönteismyrkkyjä ja moskiittoverkkoja. Oli mukava etukäteen 

tutustua kätilöopiskelijoihin ja  suunnitella yhdessä matkaa. 

 

Ennen kurssille lähtöä, saimme opettajilta tiedoksi ryhmäjaot kurssilla ja kullekin ryh-

mälle etukäteen luettavaksi takoitetut kaksi tutkimusta. Minun ryhmäni tutkimukset oli-

vat Factors that contribute to delay in seeking cervical cancer diagnosis and treatment 

among women in Malawi ja Myths and misconceptions about cervical cancer among 

Zambian women: rapid assessment by peer education. Ajatukseni oli, että ryhmät tu-

tustuvat heille annettuihin artikkeleihin ennen kurssia, jotta tutkimuksista voidaan kes-

kustella työpajoissa, sekä tutkimustulokset voidaan esitellä klinikkavierailulla sairaalan 

henkilökunnalle.  

 

2.2 Matkalle tarvittavat lääkkeet 

 

Kymmenen päivää ennen lähtöä aloitin maitohappobakteerien syömisen ja malarianes-

tolääkityksen syönnin noin viikkoa ennen matkaa. Kävin ottamassa keltakuumeroko-

tuksen, sillä joihinkin Afrikan maihin mentäessä on oltava mukana todistus keltakuume-

rokotteen ottamisesta, joten halusin pelata varman päälle ja hankin rokotteen. A-  ja B 

–yhdistelmärokote ja kaikki perus- rokotteet minulla oli jo ennestään.  

 

3 Intensiiviviikko 
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Saavuimme Lilogween kurssia edeltävänä viikonloppuna pitkän lentomatkan jälkeen ja 

lentokentällä meitä oli vastassa paikallisia opiskelijoita ja Lilongwessa vaihdossa olevat 

kaksi Karelian Ammattikorkeakoulusta olevaa sairaanhoitajaopiskelijaa. Saimme läm-

pimän vastaanoton ja suomalaisopiskelijat kertoivat käytännön asioista ja paikallisten 

tavoista matkalla lentokentältä kampukselle. Isäntäkoulu oli Kamuzu College of Nursing 

ja saimme majoittua kampuskella kahden hengen huoneissa. 

 

3.1 Intensiivikurssin rakenne 

 

Intensiivikurssi alkoi maanantaiaamuna avajaisseremonialla ja paikallisten opiskelijoi-

den pitämällä laulu- ja tanssiesityksellä. Ennen intensiivikurssin sisällön esittelyä pidet-

tiin rukous, sillä Malawilaisille uskonto on kiinteästi mukana jokapäiväisessä elämässä. 

Joka aamu lausuttiin rukous, sunnuntaiaamuisiin paikalliset kävivät kirkossa ja puhuivat 

muutenkin avoimesti kristinuskostaan.  

 

Päivät oli aikataulutettu siten, että jokaisena aamupäivänä kokoonnuttiin auditorioon, 

jossa oppilaitokset pitivät vuorollaan valmistelemansa esitelmän maastaan. Esitysten ja 

tiedotusten jälkeen pidettiin kahvitauko ja siirryttiin työpajoihin. Työpajat kestivät noin 

kaksi tuntia, joiden jälkeen pidettiin yhteenveto päivän teemoista. Iltapäivisin oli varattu 

aikaa, jotta ryhmät voisinvat valmistella esityksen kurssilla oppimistaan asioista, mutta 

todellisuudessa päivät venyivät niin pitkiksi, että esityksiä ehdittiin suunitella ainoastaan 

aamuisin, ennen päivän ohjelman alkamista. Malawissa käsitys ajasta on hieman eri-

lainen kuin Suomessa, ja asiat eivät tapahdu aikataulujen mukaan, vaan verkkaisesti 

omalla painollaan. Malawilainen sanonta kuuluu: Malawissa aika ei ole rahaa, vaan 

aika on vain sekunteja, minuutteja ja tunteja. Joten vaikka intensiivikurssia varten oli 

olemassa kattava ja tarkka aikataulu, ei sitä kellontarkasti pystytty noudattamaan, mut-

ta kaikki suunnitellut aktiviteetit ehdittiin kuitenkin toteuttamaan.  

 

3.2 Työpajat 

 

 

Intensiivikurssin opetusmuotona oli työpajoissa oppiminen. Opiselijaryhmät kiersivät 

viikon aikana neljä työpajaa, joissa kaikissa käsiteltiin näyttöön perustuvaa toimintaa eri 

tavoin. Ensimmäisessä työpajassa pohdimme millainen on luotettava lähde ja mistä 
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luotettavan lähteen tunnistaa. Tulimme siihen tulokseen, että luotettavuutta voi arvioida 

tarkastelemalla tutkimuksesta kirjoitettuja arviointeja, lukemalla abtraktin ja ensimmäi-

sen kappaleen, tutustumalla kirjoittajaan sekä siihen, onko tutkimus riippumaton eli 

kuka rahoitti tai tilasi tutkimuksen. Tässä työpajassa harjoittelimme myös tehokkaan 

tutkimuskysymyksen laatimista PICOT-mallin mukaan. PICOT perustuu siihen, että 

mistä tahansa kiinnostuksen kohteesta voidaan muokata tutkimuskysymys PICOT-

avainsanojen avulla. P=population/patient, I=area of interest/potential intervention, 

C=control group/comparison, O=outcome, T=time frame. 

 

Toisessa työpajassa käsittelimme mahdollisuuksia päästä tutkimuksiin käsiksi ja asen-

teita tutkimuksten lukemista kohtaan. Mietimme miksi hoitajat lukevat vähemmän tut-

kimuksia kuin lääkärit. Ajattelimme, että hoitajille ei ole varattu tutkimusten etsimiseen 

ja lukemiseen lainkaan työaikaa, eikä tutkimusten lukeminen tunnu luontevalta, sillä 

opinnoissa ja työelämässä niihin on paneuduttu niin vähän. Tulimme siihen tulokseen, 

että hoitajat ajattelevat useimmiten, että lääkäreillä on hallussaan uusin ja parhain tieto 

ja heidän ohjeitaan noudattamalla päästään parhaimpaan lopputulokseen. Myös tietyn-

lainen toimintatapojen urautuminen nousi keskusteluissamme esiin. Koska asiat on 

totuttu hoitamaan tietyllä tavalla, tehdään ne jatkossakin niin, eikä selvitetä onko jokin 

toinen tapa potilaan hoidon kannalta parempi vaihtoehto. Paikalliset opiskelijat kertoi-

vat, että kouluilla ei ole käytössään toimivaa wifi-yhteyttä, joten internetissä oleviin tut-

kimuksiin ja aineistoihin ei ole aina mahdollisuutta päästä käsiksi. Myös tietokoneiden 

vähyys ja tietokoneluokkien ja kirjastojen aukioloajat rajoittavat pääsyä aineistoihin. 

Osa tutkimuksista on maksullisia ja mikäli koulu ei ole ostanut oikeuksia lukea tutki-

muksia, eivät opiskelijat pääse niihin käsiksi. 

 

Kolmannessa työpajassa tutustuimme journal club –toimintaan eli tutkimusklubiin. Työ-

pajan tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat tutkimusklubin tarkoitukseen ja saada 

opiskelijat hyödyntämään tutkimusklubeja tulevaisuudessa. Harjoittelimme tutkimusklu-

bin toimintaa niiden tutkimusten avulla, jotka olimme saaneet luettavaksi jo ennen in-

tensiivikurssin alkua. Saimme kaavakepohjan, johon täytimme tutkimuksen keskeisim-

mät tiedot, eli kirjoittaja, vuosiluku, maa, tutkimuksen tavoite, tutkimuskohde, tutkimus-

menetelmät, tutkimustulokset ja johtopäätökset. Kun tutkimuskesta tekee tällaisen kaa-

vakkeen, on se helppo ja nopea esitellä muille, eikä kaikkien tarvitse lukea  tutkimusta 

ja aikaa säästyy tutkimuksesta keskusteluun. En ollut aiemmin tutustunut tutkimusklubi-
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toimintaan, mutta havaitsin sen erittäin hyväksi tavaksi tutustua tehokkaasti tutkimuk-

siin ja saada aikaan keskustelua. 

 

Neljännessä työpajassa tutustuimme näyttöön perustuvaan toimintaan draaman avulla. 

Aluksi loimme yhdessä kuvitteellisen potilaan ja keksimme hänelle nimen, iän, per-

heen, koulun, harrastukset ja erilaisia oireita. Tämän jälkeen jakauduimme pienryhmiin 

ja teimme näytelmät, joissa esittelimme potilaan hoitajan vastaanotolla. Osa ryhmistä 

suunnitteli näytelmän niin, että potilas sai hyvää ja asianmukaista hoitoa ja toiset näyt-

telivät tilanteen niin, että potilaaseen suhtauduttiin tylysti ja vähättelevästi. Kunkin näy-

telmän loputtua näyttelijät jäivät luokan eteen paikoilleen ja opiskelijat yleisöstä kävivät 

vuorotellen jonkun näyttelijän takana lausumassa kommentin, jonka näytelty henkilö 

voisi oikessa tilanteessa ajatella mielessään. Esimerkiksi potilaan äidin takana käytiin 

sanomassa ”Tietääköhän tuo hoitaja mistään mitään, poikanihan on todella sairas ja 

hän vain määrää lepoa.” Tämän harjoituksen tarkoituksena oli opettaa asettumaan 

toisen asemaan, niin potilaan, hoitajan kuin omaisenkin tilanteeseen. Näyttöön perus-

tuvia toimintatapoja käyttämällä omia ratkaisuja ja hoitopäätöksiä on helppo perustella 

sekä potilaalle, että hänen omaisilleen.  

 

4 Intensiivikurssin päätös 

 

Intensiivikurssin lopulla, jokainen ryhmä esitti puolentunnin esityksen viikon aikana op-

pimistaan asioista. Esityksiä seuratessa huomasi, että kaikki ryhmät olivat sisäistäneet 

keskeisimmät asiat näyttöön perustuvasta toiminnasta. Kurssi päättyi kurssipalauttee-

seen, todistustenjakoon ja päätösseremoniaan. Viikko meni todella nopeasti ja vaikka 

päivät olivat pitkiä ja melko raskaita, olisin halunnut ehdottomasti kurssin olevan pi-

dempi. 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan merkitys korostui intensiivikurssin ansioista ja koen, 

että tutkimusten etsiminen ja lukeminen tuntuu luontevammalta kuin ennen kurssia. 

Näyttöön perustuvalla toiminnalla potilaalle pystytään tarjoamaan parhainta mahdollista 

hoitoa. On tärkeää, että hoitajat etsivät tietoa ja tutkimuksia, ja pyrkivät toimimaan näyt-

töön perustuvan toimintamallin mukaan. 
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Lisätietoa vaihto-opintomahdollisuuksista saat kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.     

RÖNTGENHOITAJAOPISKELIJAN KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUDET 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

Kansainvälisiin opintoihin, mitkä toteute-

taan ulkomailla voi yleensä hakea apura-

haa joko Metropolialta tai kurssin/vaihdon 

järjestävältä taholta. Kansainvälisyyden 

toteutumiseen opiskelijan opinnoissa vai-

kuttaa eniten opiskelijan oma aktiivisuus. 

 OPISKELIJAVAIHTO 

 Mahdollisuus Erasmus+ tai ns. Free Mover vaihtoon 

 Free Mover vaihdon opiskelija suunnittelee kokonaan itse 

 Vaihto on käytännössä harjoittelua ja/tai kohdekorkeakoululla 

opiskelua 

 Kesto minimissään kolme kuukautta 

 Vaihto kohteita ovat mm. Tanska, Viro, Portugali ja Sveitsi 

 

 INTENSIIVIKURSSI KANSAINVÄLISTYMISEN VÄ-

LINEENÄ 

 Tietyn koulutusalan tai –ohjelman erityisiin aiheisiin keskittyvä 

kurssi 

 Kesto muutamasta päivästä muutamaan viikkoon 

 Tavoitteena on mm. uuden tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä 

koulutuksen jakaminen ja monipuolistaminen 

 Majoitus, osa ruokailuista sekä kurssi- ja vapaa-ajanohjelma on 

suunniteltu etukäteen 

 Intensiivikursseja ei ole suoraan röntgenhoitajaopiskelijoille suun-

nattu, mutta se ei estä heidän osallistumistaan kursseille 

 Kurssi voidaan järjestää ulkomailla tai Suomessa, kuitenkin kan-

sainvälisessä ilmapiirissä 

 

 OPINTOMATKAT ULKOMAILLE 

 Tarkoituksena tutustua paikalliseen yritykseen, yksikköön tai organi-

saatioon 

 Muutaman päivän mittainen matka ulkomaille 

 Opintomatkoille osallistuu aina ryhmä opiskelijoita 

 

 KOTIKANSAINVÄLISTYMISEN MUOTOJA 

 Vieraskielinen opetus 

 Kieliopinnot 

 Kansainvälinen tutortoiminta 

 ESN-METKA 

 Kansainväliset päivät 

 Intensiivikurssit Suomessa 

 

 MUUT KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUDET 

 Winter School ja Summer School 

 Kesto muutamasta päivästä muutamaan viikkoon 

 Opintoihin sisällytetyt kansainvälisyyttä tukevat kurssit 

 Vapaastivalittavat kieliopinnot 


