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Holmström, Anneli, An ethnographic study on learning to perform plain x-rays
during radiography students’ studies. 
University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Nursing Science; Institute
of Diagnostics, Department of Diagnostic Radiology,  P.O. Box 5000, FI-90014 University of
Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. D 1148, 2012
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Abstract

The purpose of this study was to describe the process of learning to perform plain x-ray
examinations, and to interpret the learning culture during radiography students’ studies. The aim
was to understand how the students learned. Learning was understood as being collaborative and
was examined from the perspective of interpretive ethnography. 

The data were collected during 2004‒2007 from documents, interviews and by observing 17
radiography students as they studied the theory of plain x-ray examinations, performed lab
exercises and completed their practical training. The data were analysed using the constant
comparison method. A model of the process of learning to perform plain x-ray examinations was
created from the results. 

Based on the results, different learning views prevailed in the contexts of learning how to
perform plain x-ray examinations. These governed the formation of five different learning styles,
where the link between theory and practice gained different meanings and the learning outcomes
varied. In academic studies, learning took place through acquisition of basic professional
knowledge. In lab exercises, the students learned by model-based experimentation. In practical
training, learning took the form of progress towards expertise through collaboration, active solo
work, and working in the background, following instructions. The styles and outcomes of learning
were both supported and impeded by factors dependent on the learning contexts and the students. 

The process of learning to perform plain x-ray examinations was governed by a learning
culture that required the ability to interpret and adapt to the learning contexts. Students needed to
identify the learning views that prevailed in the learning contexts and adjust their learning style
accordingly. It can be concluded that the learning culture provided a varying degree of support to
the students' progress towards expertise as they learned to perform plain x-ray examinations. 

The study produced new information on the learning of health care students from the socio-
cultural viewpoint. The results can be exploited when developing the curriculum and the
collaboration between Universities of Applied Sciences and trainee job providers towards
cooperative learning. Future studies should focus on the learning culture of professional
radiographers to develop the education and the field. 
 

Keywords: ethnography, learning, learning culture, plain x-rays, radiographers,
students, x-ray examinations





Holmström, Anneli, Etnografinen tutkimus natiivitutkimusten oppimisesta
röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa. 
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata natiivitutkimusten oppimista ja tulkita oppimisen
oppimiskulttuuria röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmär-
tää opiskelijoiden oppimista. Oppiminen ymmärrettiin yhteisölliseksi ja sitä tutkittiin tulkinnalli-
sen etnografian avulla. 

Tutkimusaineisto tuotettiin vuosien 2004–2007 aikana 17 röntgenhoitajaopiskelijan natiivi-
tutkimusten teoriaopintojen, laboraatioharjoittelun ja harjoittelun havainnoinnista, kirjallisista
dokumenteista ja haastatteluista.  Aineisto analysoitiin jatkuvan vertailun menetelmällä. Tulok-
sista muodostettiin malli natiivitutkimusten oppimisesta. 

Tulosten mukaan natiivitutkimusten oppimisen oppimiskonteksteissa vallitsivat erilaiset
oppimisnäkemykset. Nämä ohjasivat viiden erilaisen oppimistavan muodostumiseen, joissa teo-
rian ja käytännön välinen yhteys sai erilaisia merkityksiä ja oppimisen tulokset vaihtelivat. Teo-
riaopinnoissa oppiminen tapahtui ammatillista tietoperustaa omaksuen. Laboraatioharjoittelussa
oppiminen eteni oppimisena mallin mukaan kokeillen. Harjoittelussa oppiminen ilmeni oppimi-
sena kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien, aktiivisuutta osoittaen yksin toimien ja ohjeita nou-
dattaen taustalla toimien. Oppimistapoja ja oppimisen lopputuloksia tukivat ja estivät oppimis-
konteksteista ja opiskelijoista johtuvat tekijät. 

Natiivitutkimusten oppimista ohjasi oppimiskontekstin tulkintakykyä ja siihen mukautumis-
ta edellyttävä oppimiskulttuuri. Opiskelijan oli tunnistettava oppimiskontekstien oppimisnäke-
mykset ja muokattava oppiminen niiden mukaiseksi. Tulosten mukaan johtopäätöksenä voidaan
todeta, että oppimiskulttuuri tuki vaihtelevasti opiskelijan asiantuntijuuteen kasvua natiivitutki-
muksia opiskeltaessa. 

Tutkimus tuotti uutta tietoa terveysalan opinnoissa oppimisesta sosiokulttuurisesta näkökul-
masta. Tuloksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelman sekä ammattikorkeakoulun ja harjoitte-
lupaikkojen välisen yhteistyön kehittämisessä kohti yhteistoiminnallista oppimista. Jatkossa on
syytä tutkia työssä olevien röntgenhoitajien oppimiskulttuuria koulutuksen ja alan kehittämisek-
si. 

Asiasanat: etnografia, natiivitutkimus, opiskelija, oppiminen, oppimiskulttuuri,
röntgenhoitaja, röntgentutkimus
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Kiitokset 

Tulen joenrantaan. Joki on useita kymmeniä metrejä leveä ja siinä on kova 

virta. Katson kauhistuneena jokea, joka pitäisi ylittää kahlaamalla. Miksi 

lähdinkään tällaiselle reitille? Kerään rohkeutta kävelemällä rantaa 

edestakaisin hakien hyvää ylityskohtaa, mutta lopulta on pakko uskaltaa. 

Riisun vaelluskengät ja käärin housunlahkeet ylös. Astun kylmään veteen ja 

tunnen, kuinka joenpohja on täynnä liukkaita kiviä. Tunnustelen kiviä jalalla 

varovasti, jotta en liukastuisi. Keskellä jokea oikea nilkka kaikesta huolimatta 

vääntyy kivien väliin. Onneksi en ole yksin. (Päiväkirja 15.7.2005) 

Tutkimuksen tekeminen on kuin matkan tekemistä tuntemattomalle seudulle. 

Ennen matkaa ei voi tietää, mitä kaikkea matkalla tapahtuu. Usein matkantekoa 

helpottaa, jos siihen osallistuu muitakin. Osoitankin ensimmäiseksi lämpimät 

kiitokset kaikille teille röntgenhoitajaopiskelijoille, jotka teitte mahdolliseksi 

tämän tutkimusmatkan. Ilman teidän osallistumistanne tämä tutkimus ei olisi 

toteutunut.  

Tutkimusmatkaani ovat ohjanneet professori Sirpa Janhonen ja dosentti Tarja 

Rissanen. Olette kannustaneet minua tutkimuksen tekemisessä lukemattomia 

kertoja vuosien aikana. Olet Sirpa antanut haasteita etenkin tutkimus-

metodologian osalta, et valmiita vastauksia, kuten ohjaajan kuuluukin tehdä. Sinä 

Tarja olet esittänyt arvokkaita kysymyksiä radiologisen kuvantamistoiminnan 

näkökulmasta. Te molemmat olette auttaneet rajaamaan tutkimusta ja löytämään 

sen ”punaisen langan”, joka välillä yritti karata käsistä. Lämpimät kiitokset teille 

molemmille, ilman teidän ohjaustanne tutkimukseni ei olisi koskaan valmistunut.  

Väitöskirjatyön esitarkastajilta dosentti Merja Nikkoselta ja professori Tarja 

Suomiselta sain tutkimusmatkan määränpään saavuttamiseksi erittäin arvokkaita 

kommentteja. Tekemänne huolellinen ja tarkka esitarkastus auttoi täsmentämään 

tutkimusta. Kirjoittaessaan omalle tekstilleen sokeutuu. Teidän kommenttinne 

auttoivat selkeyttämään tutkimuksessa tekemiäni valintoja ja tarkentamaan 

kirjoitusta. Lämpimät kiitokset teille erittäin kannustavasta otteesta työtäni 

kohtaan.  

Tutkimukseni näkökulma on kulttuurintutkimuksesta. Esitän kiitokset myös 

dosentti Taina Kinnuselle, joka laajensi näkökulmaani tutkittaessa terveysalan 

opiskelijoiden oppimista kulttuurintutkimuksen viitekehyksestä. 

Olen saanut edetä tutkimusmatkaani kahdessa terveystieteiden jatko-

opiskelijoiden ryhmässä. Osoitan kiitokset Luuvalo eli Lux Ossea -ryhmälle, 
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johon kuuluivat Sanna-Mari Ahonen, Antti Niemi, Marja Saarinen ja Susanna 

Saarinen. Kiitos myös jatko-opiskelijaryhmälle Maija Maunu, Pirkko Suua ja 

Kaija-Leena Serlo. Meillä kaikilla oli opettajatausta, joten tutkimusseminaareissa 

syntyi vilkasta keskustelua ja sain uutta ajateltavaa tapaamisissamme. Kiitän teitä 

kaikkia rakentavista kommenteista ja kysymyksistä ja tutkimuksen tekemiseen 

kannustavasta ilmapiiristä. Toivon, että ne teistä, joilla väitöskirjan kirjoittaminen 

on vielä kesken, jaksatte ponnistella tutkimuksenne valmiiksi. 

Tutkimuksen kirjoitusvaiheessa tuli eteen monia kysymyksiä, joihin olen 

saanut apua oman alansa asiantuntijoilta. Suomen kielen osalta sain apua lehtori 

Tuula Koskelta, jolle esitän kiitokset kielentarkastuksesta. Kiitän 

järjestelmäasiantuntijoita Juha Kokkoa ja Pasi Kelaa tietotekniikan neuvoista. 

Kiitos myös lehtori Elisa Laukkaselle, jonka ohjauksen avulla pystyin 

viimeistelemään kirjoitukseni tärkeät kuviot valmiiksi.  

Lähimmät työtoverini yliopettaja Anja Henner, lehtori Aino-Liisa Jussila, 

päätoiminen tuntiopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki, yliopettaja Helena Heikka, 

lehtori Anne Korteniemi ja lehtori Meeri Oinonen ovat ”positiivisessa hengessä” 

muistuttaneet tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusmatkan lopettamisesta. 

Kiitokset tuestanne. Kiitän myös teitä muita opettajakollegoita – nimeltä 

mainitsematta – Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 

yksikössä keskusteluista, kannustuksesta ja mielenkiinnosta tutkimustani kohtaan. 

Osoitan kiitokset myös Oulun yliopistolle ja Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikölle taloudellisesta ja 

ajallisesta tuesta, jonka avulla olen voinut ajoittain olla päätoiminen opiskelija. 

Työstä poissaolot edistivät merkittävästi tutkimuksen tekemistä ja väitöskirjan 

kirjoittamista. 

Lopuksi esitän kiitokset perheelleni, jonka jäsenet ovat monella tavalla 

huolehtineet arkipäivän sujumisesta opiskellessani. Perheen sisällä olemme usein 

keskustelleet tutkimuksen tekemisestä ja oppimisesta. Tutkimusmatkan 

päättyminen tukee ajatustani oppimisen positiivisesta merkityksestä oppijalle ja 

lähiyhteisölle. Toivottavasti osaan tuoda tämän asian esille entistä selkeämmin. 

Vihdoinkin olen rannalla ja jalkojen alla on kovaa maata! (Päiväkirja 

15.7.2005)  

Oulussa 22.1.2012 Anneli Holmström 



 11

Sisällysluettelo 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 9 

Sisällysluettelo 11 

1  Johdanto 15 

1.1  Oman mielenkiinnon taustaa tutkimusaiheelle ....................................... 15 

1.2  Mitä tiedetään natiivitutkimusten oppimisesta? ...................................... 16 

1.3  Miksi käytän etnografiaa? ....................................................................... 19 

1.4  Natiivitutkimusopintojen kehittyminen koulutuksen eri vaiheissa ......... 22 

1.5  Tutkimuksen eteneminen ja tulosten hyödynnettävyys ........................... 23 

2  Natiivitutkimukset terveydenhuollossa ja terveysalan korkea-

asteen opinnot natiivitutkimusten oppimisen yhteiskunnallisena 

taustana 25 

2.1  Natiivitutkimukset terveydenhuollon kuvantamistoiminnassa................ 25 

2.2  Natiivitutkimukset ja säteilyn lääketieteellinen käyttö ........................... 29 

2.3  Oppiminen terveysalan korkea-asteen opinnoissa .................................. 31 

2.3.1  Oppimisen suunnittelun taustatekijät ............................................ 31 

2.3.2  Oppiminen teoriaopinnoissa ja harjoittelussa ............................... 32 

2.4  Natiivitutkimusten oppimisen opintosisällöt ........................................... 34 

2.4.1  Anatomia ja fysiologia ................................................................. 34 

2.4.2  Säteilyn lääketieteellinen käyttö ................................................... 35 

2.4.3  Kuvantaminen .............................................................................. 35 

2.4.4  Potilaan hoitaminen ...................................................................... 37 

2.4.5  Natiivitutkimukset ........................................................................ 38 

3  Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista ja käsitteenmäärittely 39 

4  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 41 

5  Etnografinen lähestymistapa, aineiston tuottaminen ja analysointi 43 

5.1  Tutkimuksen taustasitoumukset .............................................................. 43 

5.2  Etnografinen lähestymistapa oppimiskulttuurin tutkimuksessa .............. 44 

5.2.1  Etnografinen menetelmä ............................................................... 44 

5.2.2  Tutkijan reflektio etnografiassa .................................................... 46 

5.2.3  Etnografia “toisen” totuuden esittäjänä ........................................ 47 

5.2.4  Oppiminen sosiokulttuurisena ilmiönä ......................................... 49 

5.2.5  Oppimiskulttuurin määrittely ....................................................... 52 

5.3  Aineiston tuottamisen kontekstit ............................................................. 54 



 12

5.3.1  Natiivitutkimusten oppimisen korkeakoulukonteksti ................... 54 

5.3.2  Natiivitutkimusten oppimisen oppimiskontekstit ......................... 56 

5.4  Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ja aineiston tuottaminen ............ 62 

5.4.1  Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ......................................... 62 

5.4.2  Tutkimusaineistojen tuottaminen .................................................. 68 

5.5  Aineiston analysointi ............................................................................... 76 

6  Tulokset 81 

6.1  Natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa: oppiminen 

ammatillista tietoperustaa omaksuen ...................................................... 82 

6.2  Natiivitutkimusten oppiminen laboraatioharjoittelussa: 

oppiminen mallin mukaan kokeillen ....................................................... 94 

6.3  Natiivitutkimusten oppiminen harjoittelussa ......................................... 103 

6.3.1  Opiskelijan harjoittelussa oppimista ennakoivat tekijät ............. 104 

6.3.2  Oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien ..................... 108 

6.3.3  Oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien ....................... 117 

6.3.4  Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien ........................ 128 

6.4  Malli natiivitutkimusten oppimisesta ja tulkinta 

oppimiskulttuurista ................................................................................ 138 

7  Tutkimuksen tulosten reflektointi ja tulkinta 141 

7.1  Teoriaopinnoissa oppiminen ................................................................. 141 

7.2  Laboraatioharjoittelussa oppiminen ...................................................... 145 

7.3  Harjoittelussa oppiminen....................................................................... 147 

7.3.1  Yhteisöllinen oppiminen kohti asiantuntijuutta .......................... 147 

7.3.2  Aktiivisuus oppimisen edistäjänä ............................................... 150 

7.3.3  Mukauttava ja alistava oppiminen .............................................. 152 

7.4  Natiivitutkimusten oppimista yhdistävä oppimiskulttuuri: 

Oppimiskontekstin tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista 

edellyttävä oppimiskulttuuri .................................................................. 154 

7.5  Kokoava reflektointi natiivitutkimusten oppimisesta ja 

oppimiskulttuurista ................................................................................ 155 

8  Tutkimuksen arviointi 159 

8.1  Etnografia sosiaalisen todellisuuden kuvaajana .................................... 159 

8.2  Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten näkökohtien 

toteutumisen arviointi ............................................................................ 160 

8.2.1  Uskottavuus (credibility) ............................................................ 161 

8.2.2  Todeksi vahvistettavuus (dependability) .................................... 165 

8.2.3  Merkityksellisyys (confirmability) ............................................. 166 



 13

8.2.4  Siirrettävyys (transferability) ...................................................... 167 

8.2.5  Eettisyys ..................................................................................... 169 

8.3  Johtopäätökset ja tutkimuksen merkityksen arviointi ........................... 173 

8.4  Ehdotukset natiivitutkimusten ja röntgenhoitajaopiskelijoiden 

oppimisen kehittämiseksi ...................................................................... 175 

8.5  Jatkotutkimushaasteet ........................................................................... 175 

Lähdeluettelo 177 

Liitteet 193 

 

 

  



 14

 



 15

1 Johdanto 

1.1 Oman mielenkiinnon taustaa tutkimusaiheelle 

Röntgenhoitajana ja terveydenhuollon lehtorina toimiessani olen oppinut 

ymmärtämään natiivitutkimusten merkityksen potilaan tilan määrittelyssä. Olen 

ollut työssä röntgenhoitajana tehden natiivitutkimuksia terveyskeskus- ja 

sairaalatasolla. Pro gradu -työni (Holmström 2002) käsitteli röntgenhoitaja-

opiskelijoiden natiivitutkimusten oppimista harjoittelussa. Opettajana olen sekä 

opettanut tätä sisältöaluetta että ohjannut opiskelijoita harjoittelussa.  

Röntgenhoitajana minua kiehtoi natiivitutkimuksiin liittyvä hoitajan 

itsenäinen toiminta, joka antoi mahdollisuuden suunnitella omaa työtä ja nähdä 

oman työnsä tuloksen konkreettisena röntgenkuvana ja potilaan tyytyväisyytenä. 

Potilaan kokemus hoidon laadusta henkilöityi hoitajaan, koska kuvasta lausunnon 

antava radiologi näki harvoin potilasta. Hoitajalle lyhyet ja rutiininomaisesti 

toistuvat tutkimustilanteet olivat kuitenkin potilaille tärkeitä. Röntgenhoitajana 

olin osa radiologista kuvantamisketjua vaikuttaen potilaan tilan arviointiin ja 

edistäen potilaan hoidon jatkuvuutta terveydenhuollossa.  

Opettaessani natiivitutkimuksia olen pohtinut, miten opetustilanteessa osaan 

välittää sen kokonaistilanteen, josta opiskelijan vähitellen tulee ottaa vastuu. 

Tutkimuksen toteuttamiseen sisältyviä eri aihekokonaisuuksia kuten anatomiaa, 

mikrobiologiaa, säteilyn käyttöä ja natiivitutkimusprojektioita opiskellaan eri 

opintojaksoissa. Miten opiskelija osaa yhdistää kaiken teoriaopinnoissa 

opiskelemansa tiedon potilastilanteessa? Lisäksi jokainen potilastilanne on 

hieman erilainen, joten opiskelijan on osattava muuttaa toimintatapaansa. Miten 

opiskelija oivaltaa tutkimustilanteen yksilöllisyyden teoriaopetuksessa? 

Natiivikuvantamisen muuttuminen analogisesta digitaaliseksi muuttaa 

kuvantamistoiminnan sähköiseksi. Oppiminen tapahtuu työasemilla ja edellyttää 

tietoteknistä osaamista. 

Ohjattuani opiskelijaa useammassa harjoittelussa olen pohtinut, miksi 

opiskelija toimii niin eritasoisesti eri harjoitteluympäristöissä. Miksi opiskelija ei 

aina kerro harjoittelun aikana tai päättyessä kaikkia harjoitteluunsa vaikuttaneita 

merkittäviä tapahtumia, vaan hän saattaa puhua niistä myöhemmin muussa 

yhteydessä tai asia voi tulla puheeksi harjoittelun päätyttyä harjoitteluosastolla 

hoitajien kanssa? Natiivikuvantamisen muuttuminen analogisesta digitaaliseksi on 

haaste työelämälle ja opiskelijaohjaukselle. Opettajakollegoiden kanssa 
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keskustelua on herättänyt, miksi opiskelija toimii päinvastoin kuin 

teoriaopetuksessa on opetettu. Tämän takia olen kiinnostunut tietämään, miten 

opiskelija itse ymmärtää natiivitutkimusten oppimisen.  

1.2 Mitä tiedetään natiivitutkimusten oppimisesta? 

Selvittääkseni aikaisempien tutkimusten tuloksia hain tietoa Medic-tietokannasta 

yleisen suomalaisen asiasananaston hakusanoilla röntgentutkimus, röntgen ja 

kuvantaminen, jotka yhdistin opiskelija, oppiminen, harjoittelu ja opiskelu- ja 

natiivitutkimus -sanoihin. Kansainvälisissä tietokannoissa (Ovid Medline, Cinahl, 

Medline) yhdistin MeSH-sanaston radiography-sanan learning, student, 

radiography student, practical training ja studies-sanoihin sekä plain x-ray 

examination, plain examination-sanayhdistelmän sanoihin. Aikarajauksena käytin 

vuosia 1995–2009. Tutkimuksen valmistumisvaiheessa päivitin tiedonhakua 

koskemaan myös vuotta 2010–2011. (Liite 2 Taulukko 6).  

Tiedonhaun tuloksena sain muutamia kymmeniä artikkeleita. Huomattava osa 

rajautui pois lääketieteellisen näkökulmansa vuoksi. Kansainvälisten artikkelien 

merkityksen arviointia vaikeutti se, että artikkeleissa ei aina ilmennyt, minkä 

tasoista tutkimusta artikkelissa kuvattiin tai artikkelista ei ilmennyt 

tutkimuskonteksti. Eri maiden ja maanosien välillä olevat kulttuurisidonnaiset 

erot opinnoissa heikensivät joidenkin artikkelien käyttökelpoisuutta. 

Natiivitutkimus-sana yhdistettynä muihin sanoihin ei tuonut esille yhtään koti- tai 

ulkomaista tutkimusta. Hyviksi havaitsemieni oppimista käsittelevien 

artikkelien ”related articles” -viitteiden kautta löysin muutamia soveliaita 

tutkimuksia. Näin löysin yhteensä 27 kuvantamistoiminnassa oppimista 

käsittelevää koti- ja ulkomaista tutkimusta, joista vain yksi tutkimus koski 

natiivitutkimusten oppimista (Manning & Leach 2002, Liite 3 Taulukko 7). 

Suurin osa tutkimuksista (18/27) oli Euroopasta ja useimmat niistä (17/18) Iso-

Britanniasta. Tutkimuksista vain yksi oli suomalainen tutkimus (Jaronen 2005). 

Aikaisemman tiedon vähäisyyden takia kuvailen seuraavaksi kaikki 

röntgenhoitajaksi opiskelevien opiskelijoiden kuvantamistoiminnassa oppimista 

käsitelleet tutkimukset. 

Natiivitutkimusten oppimista koskeneessa tutkimuksessa verrattiin 

röntgenhoitajiksi opiskelevien opiskelijoiden ja radiologien kykyä havaita thorax-

kuvissa olevia muutoksia. Tulosten mukaan opiskelijat erottivat hieman 

vähemmän muutoksia kuin radiologit. (Manning & Leach 2002). Tutkimus liittyy 

röntgenhoitajan työnkuvan laajentamiseen Englannissa. Tuloksia ei voi hyödyntää 
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tutkittaessa Suomessa opiskelevien opiskelijoiden oppimista, sillä thorax-kuvien 

tulkinta ei kuulu Suomessa röntgenhoitajaksi opiskelevien opintoihin. 

Muut tutkimukset koskivat opiskelijoiden ominaisuuksien ja taustan 

merkitystä opiskelussa (Arnold 1997, Payne 1998, Vosper ym. 2005, Williams & 

Decker 2009), harjoittelua (Fowler 1997, Rosie & Murray 1998, Price ym. 2000, 

Sim ym. 2003, Jaronen 2005, Mubuuke ym. 2008, Ogbu 2008, Halkett ym. 2011), 

sähköisiä opetusmenetelmiä (Baird & Wells 2001, Moule 2006, Shanahan 2007, 

Lorimer & Hilliard 2009, Bleiker ym. 2011) moniammatillista oppimista (Parsell 

ym. 1998, Keogh ym. 2000, Tunstall-Pedoe ym. 2003, Mitchell ym. 2004) ja 

oppimisen arviointia (Hall & Durward 2009, Kench ym. 2009, Marshall & Harris 

2009, Dempsey & Warren-Forward 2011).  

Opiskelijoiden ominaisuuksia ja taustaa koskevat tutkimukset käsittelivät 

opiskelijoiden persoonallisuutta, sukupuolta, opiskelemaan hakuperusteita ja 

aikuisopiskelijoiden oppimista. Arnoldin (1997) tutkimuksen mukaan opiskelijan 

persoonallisista ominaisuuksista ulospäinsuuntautuneisuus on eduksi 

harjoittelussa röntgenosastolla. Älyllinen lahjakkuus auttoi sekä teoriaopinnoissa 

että harjoittelussa. (Arnold 1997). Miesopiskelijat ovat urakehityksen suhteen 

kunnianhimoisempia kuin naisopiskelijat ja he arvioivat olevansa työelämässä 

edullisemmassa asemassa kuin naiset, joilla on lasten- ja perheenhoitotehtäviä. 

Miesopiskelijat korostivat röntgenhoitajan ammatin teknisyyttä enemmän kuin 

naisopiskelijat. (Payne 1998). Röntgenhoitajaksi opiskelemaan hakeutumistaan 

opiskelijat perustelivat toiveellaan työskennellä terveysalalla työssä, jossa 

yhdistyy potilas ja teknologia. Työssä pysymistä edistävät tutkinnon jälkeiset 

opiskelumahdollisuudet ja ammatissa kehittyminen. (Vosper ym 2005). 

Aikuisopiskelijoiden opintojen eteneminen tulisi varmistaa valmistamalla heitä 

etukäteen opiskeluun. He tarvitsivat opiskeluaikana jatkuvaa tutorointia, joka 

auttoi heitä ratkaisemaan teoriaopintojen, harjoittelun ja henkilökohtaisen elämän 

ongelmia. (Williams & Decker 2009). 

Harjoittelua koskeneissa tutkimuksissa on käsitelty vuorovaikutustaitojen 

oppimista ennen harjoittelua, oppimistehtäviä, harjoittelun merkitystä, asenteita, 

tietoperustaa ja reflektiota, auditointia ja elinikäistä oppimista. Halkett ym. (2011) 

ovat tuoneet esille, kuinka harjoitteluun valmistauduttaessa workshop-työskentely 

edisti opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen oppimista. Jarosen (2005) 

tutkimuksessa oppimistehtävistä harjoittelussa todettiin, että vaikka tehtävien oli 

tarkoitus syventää teoreettista osaamista harjoittelun avulla, teoria ja käytäntö 

eivät integroituneet (Jaronen 2005). Harjoittelu perusterveydenhuollossa on 

opiskelijoiden mielestä merkityksellistä (Mubuuke ym. 2008), taidot kehittyivät 
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harjoittelussa, mutta puutteena opiskelijat näkivät sen, että harjoittelun aikana ei 

hyödynnetty tutkimustietoa (Ogbu 2008). Opiskelijat huomasivat harjoittelun 

aikana röntgenhoitajien asennoituvan sekä positiivisesti että negatiivisesti 

vanhuspotilaisiin. Omasta mielestään opiskelijat omaksuivat positiivisen tavan 

suhtautua vanhuspotilaisiin. (Fowler 1997). Opiskelijoiden ja myös 

röntgenhoitajien mielestä opiskelijoiden tietoperusta oli riittämätön ja he olivat 

huonosti valmistautuneet harjoitteluun. Opiskelijoiden reflektointitaidon 

kehittymistä ei tuettu harjoittelussa, mutta opiskelijoiden mielestä päiväkirja 

edisti heidän oppimisen reflektiotaan. (Rosie & Murray 1998). 

Harjoitteluympäristöjen auditointi edisti opiskelijoiden oppimisen arviointia. 

Harjoitteluympäristön kulttuuri ja klinikkaopettajan tehokkuus vahvistivat 

opiskelijan oppimista. Opiskelijan opiskeluun osallistuvien avainhenkilöiden tuki 

opiskelijalle oli merkityksellistä. (Price ym. 2000). Oppimisympäristöjen 

kulttuureja tutkiessaan Sim ym. (2003) totesivat, että yliopistot kannustivat 

opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen päinvastoin kuin radiologiset osastot, joiden 

oppimisympäristöt eivät tukeneet oppimista ja opiskelijoiden tutkimustyön 

tekemistä. Lisäksi vastavalmistuneiden röntgenhoitajien työhönoton kriteereissä 

ei otettu huomioon hakijan niitä ominaisuuksia, jotka ilmentävät elinikäistä 

oppimista. (Sim ym. 2003). 

Sähköisiä opetusmenetelmiä on tutkittu sisällön, opetusmenetelmällisten ja 

tiedonhankintataitojen kautta. Potilastilanteisiin perustuvasta tietokoneohjelmasta 

todettiin, että ohjelmalla voitiin edistää röntgenhoitajaopiskelijoiden kykyä 

soveltaa teoriatietoa käytännön potilastilanteisiin (Baird & Wells 2001). 

Sähköisessä muodossa oleva opetusmateriaali ja käytetty teknologia ei ollut 

esteenä opiskelijoiden opiskelulle. Opiskelijat työstivät opiskelusisältöä enemmän 

ja ryhmätyöskentely lisääntyi aikaisempaan opiskelumenetelmään verrattuna. 

(Lorimer & Hilliard 2009). Bleiker ym. (2011) totesivat, että opiskelijat voivat 

perehtyä potilaan ja hoitajan väliseen vuorovaikutukseen videoitujen 

potilastilanteiden avulla. Moule (2006) vertasi opiskelijoiden opiskelua verkko-

oppimisympäristössä Laven ja Wengerin (1991) käytäntöyhteisöjen 

ominaisuuksiin ja totesi, että oppimisessa ilmeni samoja ominaisuuksia kuin Lave 

ja Wenger (1991) ovat esittäneet eli keskinäistä sitoutumista, yhteishenkeä ja 

yhteistoimintaa. Verkko-oppimisympäristössä esiintyi kuitenkin myös vaikeuksia: 

opiskelijoiden identifiointi oli vaikeaa, opiskeluun sitoutumisen aste vaihteli ja 

verkko-opintojen toteuttamisessa oli teknisiä ongelmia. (Moule 2006). 

Shanahanin (2007) tutkimuksen mukaan opiskelijoiden tiedonhankintataidot 

paranivat, kun heille opetettiin sähköisten tietokantojen käyttöä. Pitkäaikais-
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seurannassa tiedonhankintataidot säilyivät opiskelijoiden opiskelutaitoina. 

(Shanahan 2007). 

Oppimista moniammatillisessa oppimisympäristössä on tutkittu arvioiden sen 

merkitystä oppimiselle. Tutkimusten (Parsell ym. 1998, Keogh ym. 2000, 

Mitchell ym. 2004) mukaan opiskelijat ovat kokeneet tämän myönteisesti. 

Opiskelijoiden mielestä perusterveydenhuoltoa tulee opiskella moniammatillisissa 

ryhmissä ja omasta mielestään he kykenivät soveltamaan tietojaan harjoittelussa. 

(Keogh ym. 2000). Moniammatillisissa ryhmissä tapahtuneet opinnot edistivät 

opiskelijoiden tietämystä ja auttoivat ymmärtämään toisia ammattiryhmiä. Lisäksi 

opinnot muuttivat opiskelijoiden asennetta positiivisemmaksi ja osoittivat moni-

ammatillisen ryhmätyön ja kommunikaation tärkeyden. (Parsell ym. 1998). 

Moniammatillisesta oppimisesta on myös päinvastaisia tuloksia. Tunstall-Pedoe 

ym. (2003) mukaan moniammatilliset opinnot eivät edistäneet oppimista, vaan 

opiskelijat kokivat opiskelevansa epärelevantteja taitoja suhteessa tulevaan 

ammattiinsa. (Tunstall-Pedoe ym. 2003).  

Oppimista on arvioitu näyttökokeen, vertaisarvioinnin ja anatomian 

oppimisen avulla sekä opinnäytetyöaiheiden valintaa tarkastelemalla. Tavoite-

lähtöinen käytännön näyttökoe on todettu käyttökelpoiseksi opiskelijan taitojen 

arviointiin harjoittelussa (Marshall & Harris 2009). Opiskelijoiden kyvystä toimia 

opiskelutoverinsa vertaisarvioijana Kench ym. (2009) ovat todenneet, että 

opiskelijat pystyivät luotettavasti toteuttamaan opiskeluryhmänsä jäsenten vertais-

arviointia. Anatomian opinnot ovat yksi keskeisimpiä sisältöalueita opinnoissa. 

Röntgenhoitajaopiskelijoiden anatomian tietojen hallitseminen oli Hallin ja 

Durwardin (2009) mukaan vaihtelevaa ja se riippui käytetystä kokeesta ja 

opiskelusta kuluneesta ajasta (Hall & Durward 2009). Opiskelijat pystyivät 

opiskelemaan anatomiaa moniammatillisina opintoina, mutta eri terveysalan 

koulutusohjelmissa opiskelevien oppimistulokset vaihtelivat laajasti (Mitchell ym. 

2004). Opinnäytetyöaihetta valitessaan opiskelijoiden mielenkiinto suuntautui 

hyvin erilaisiin aiheisiin, joiden valinta oli kuitenkin mahdollista monipuolisen 

opiskelusisällön vuoksi (Dempsey & Warren-Forward 2011).  

1.3 Miksi käytän etnografiaa? 

Edellä kuvaamani opiskelijoiden oppimista koskevat tutkimukset perustuvat 

deduktiiviseen kvantitatiiviseen tutkimusmetodologiaan (Liite 3 Taulukko 7). 

Kvantitatiivista metodologiaa on kritisoitu siitä, että se ei oppimista tutkittaessa 

pysty huomioimaan oppimiseen oleellisesti vaikuttavia sosiaalisia ja 
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organisationaalisia rakenteita eikä oppimisympäristössä vaikuttavia 

valtarakenteita (Hodkinson 2008). Vähitellen kvalitatiivinen metodologia on 

voimistunut oppimisen tutkimisessa, sillä sen avulla on mahdollista kuvailla ja 

ymmärtää kokonaisvaltaisesti opiskelijan oppimista induktiivisesti opiskelijan 

lähtökohdista käsin (Bogdan & Biklen 1998, Hodkinson 2008).  

Oppimista on tarkasteltu pitkään yksilöllisenä kognitiivisena prosessina, 

jolloin se on nähty ongelmattomana prosessina, jossa opiskelijan oletetaan 

oppivan asioita omaksumalla ja yhdistämällä. Oppimista on tarkasteltu myös 

dekontekstualisoituneena ilmiönä, kuten tiedonhaun kautta löytämäni tutkimukset 

osoittavat. (Lave & Wenger 1991, Rauste-von Wright ym. 2003). Koulussa 

oppiminen ja työelämässä tapahtuva oppiminen on yleensä erotettu omiksi 

tutkimuksiksi (Hodkinson ym. 2008, Tynjälä 2008). 

Vaihtoehtona oppimisen kognitiiviselle näkökulmalle on tarkastella oppimista 

yhteisöllisestä näkökulmasta. Olen valinnut tähän tutkimukseen laadullisen 

tutkimuksen eri lähestymistavoista kulttuurintutkimuksen eli etnografisen 

lähestymistavan natiivitutkimusten oppimisen tutkimukseen. Etnografia antaa 

mahdollisuuden tutkia opiskelijan oppimista yksilön ja yhteisön välisenä suhteena 

ja sosiaalisena tapahtumana (Lave & Wenger 1991, Illeris 2003). Tutkimus pystyy 

tuomaan esille oppimisyhteisöjen todelliset oppimisen sosiaaliset tapahtumat, sillä 

usein julkilausutut toiminnan periaatteet ja todellinen toiminta eroavat toisistaan 

(Fowler 1997, Mäkisalo 1998, Long ym. 2008). Etnografista tutkimusta on 

pidetty sopivana nimenomaan elämän käännekohtien kuvaamisessa, jolloin 

ihmiset saattavat kokea kauaskantoisia elämäänsä koskettavia asioita (Aittola 

1998a). Opiskeluvaihe suuntaa opiskelijan ammatillista ja persoonallista kasvua 

sekä muodostaa opiskelijalle käsityksen ammatillisesta minästä. Muodostuneiden 

käsitysten avulla tutkinnon suorittanut vaikuttaa työelämässä ammattiryhmänsä ja 

yhteisönsä toimintaan ja kehittymiseen. Jotta opiskelijan ja yhteisön kehittymistä 

voidaan edistää myönteisellä tavalla, tarvitaan tietoa, mitä oppiminen on 

opiskelun aikana. 

Oppimisen yhteisöllinen näkökulma perustuu sosiokulttuuriseen 

näkemykseen oppimisesta, jonka mukaan oppiminen tapahtuu yhteisössä. 

(Wenger 1998, Engeström 2004, Säljö 2004). Yhteisössä vallitseva kulttuuri ohjaa 

oppimista (Wenger 1998, Säljö 2004). Kulttuuri on yhteisön jäsenille ominaisten 

opittujen käyttäytymispiirteiden ja –kaavojen muodostama kokonaisuus, joka 

kehittyy sosiaalisen keksimisen, ei biologisen kehittymisen, tuloksena. Kulttuuri 

siirtyy ja säilyy verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän ja oppimisen avulla. 
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(Alasuutari 1996, Keesing & Strathern 1998). Oppimista tutkittaessa kulttuuri 

tarkoittaa tällöin oppimiskulttuuria (Moore 2004, Allan 2005, Hodkinson 2008).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata natiivitutkimusten oppimista ja 

tulkita oppimisen oppimiskulttuuria röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa. 

Tavoitteena on ymmärtää opiskelijan oppimista. Tulkinnalla voin tutkijana antaa 

yhden näkökulman ymmärtää opiskelijoiden oppimista. 

Tämä etnografia on terveystieteisiin kuuluva terveysalan koulutusta koskeva 

tutkimus. Tutkimus on perustutkimus, jossa kuvaan ja tulkitsen röntgenhoitajaksi 

opiskelevien opiskelijoiden natiivitutkimusten oppimista kulttuurintutkimuksen 

näkökulmasta. (ks. Patton 1990). Tutkimukseni on minietnografia, joka kohdistuu 

pienehkön opiskelijaryhmän oppimisen tutkimiseen pitkittäistutkimuksen avulla 

(ks. Polit & Hungler 1999). Aiheeni liittyy myös ammattikasvatuksen 

tutkimukseen, jossa mielenkiinnon kohteena ovat yksilön sosiaalistaminen ja 

kasvatus työelämään ja yksilön kasvun ja osaamisen kehittäminen (Helakorpi 

2010).  

Etnografista tutkimusta on käytetty kulttuuriantropologiassa, sosiologiassa, 

kasvatustieteessä, uskontotieteessä ja terveystieteissä. Eri tieteissä etnografista 

tutkimusta leimaa moninaisuus ja mitään yhtenäistä näkemystä ei ole 

muodostunut. (Atkinson & Hammersley 1994). Oppimista koskevaa ja koulussa 

tapahtuvaa tutkimusta on kutsuttu kouluetnografiaksi. Tällä halutaan korostaa sitä, 

että koulutuksella on oma kulttuuri, joka erottaa sen muista yhteiskunnassa 

olemassa olevista kulttuureista. (Lahelma & Gordon 2007, Lappalainen 2007). 

Leiningerin (1985) hoitamisen kulttuurin tutkimus nosti esille terveys-

tieteellisen kulttuurintutkimuksen (Leininger 1985). Tämän jälkeen etnografisella 

tutkimuksella on tutkittu eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten 

(Nikkonen 1996, Jokinen 1999, Hirvonen 2000, Skarp 2005) ja vieraissa 

kulttuureissa terveyden ja sairauden hoitamista (Juntunen 2001, Karvinen 2009) 

sekä terveysalan ammattilaisten työtä ja työssäoppimista (Lohiniva 1999, Austin 

ym. 2006, Larsson ym. 2007, Honkanen 2008, Hunter ym. 2008, Larsson ym. 

2009, Dixon-Woods & Bosk 2010). Radiografiatieteessä on julkaistu yksi 

suomalainen etnografia, joka käsittelee röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuria 

säteilyn lääketieteellisessä käytössä (Niemi 2006).  

Terveysalan opiskelijoiden oppimista on tutkittu etnografisella tutkimuksella 

vähän. Mäkisalon (1998) tutkimuksessa oppimista tarkasteltiin osana 

terveydenhuolto-oppilaitoksen organisaatiokulttuuria. Sim ym. (2003) ovat 

tutkineet yliopistojen ja radiologisten osastojen työpaikkakulttuureja, joiden 
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sisällä tarkasteltiin työpaikkojen toimintaa opiskelijaohjauksen näkökulmasta 

(Sim ym. 2003).  

Koen natiivitutkimusten oppimisen tutkimisen haasteellisena, sillä opiskelu 

tapahtuu yhteiskunnan ohjaamassa kahdessa itsenäisessä organisaatiossa. 

Teoriaopiskelu tapahtuu ammattikorkeakoulun organisaation ”seinien sisällä”, 

luokkahuoneissa tai harjoitusluokissa ja harjoittelu terveydenhuollossa. 

Molemmat tilat ovat ”suljettuja tiloja”, joissa vallitsevat toimintatavat ovat 

muotoutuneet pitkän historian aikana. (Wren 1999, van der Geest & Finkler 2004, 

Long ym. 2008, Wind 2008). Näissä opiskelijan oppimisympäristöissä 

tapahtuvien asioiden avaaminen on oleellista oppimisen ymmärtämiseksi (Long 

ym. 2008).  

1.4 Natiivitutkimusopintojen kehittyminen koulutuksen eri 
vaiheissa 

Natiivitutkimusten alkuvaihe ajoittuu vuoteen 1895, jolloin Wilhelm Conrad 

Röntgen keksi röntgensäteilyn ja avasi mahdollisuudet kuvantamistoiminnan 

kehitykselle. Röntgen osoitti röntgensäteilyn käyttömahdollisuudet kuvaamalla 

kämmenen luut ja toteutti siten ensimmäisen natiivitutkimuksen. (Somervalli 

1995, Bushong 2001, Korhola 2005).  

Natiivitutkimusten opinnot ovat aina sisältyneet röntgenhoitajaopiskelijoiden 

opintoihin. Opinnot ovat sisältäneet teoriaopinnot ja harjoittelun. Röntgen-

hoitajien koulutus alkoi Suomessa vuonna 1951 vuoden koulutuksella, jossa 

opiskelijat koulutettiin natiivitutkimusten toteuttamiseen. (Törmänen ym. 1996). 

Vuonna 1971 koulutus muuttui viisi lukukautta kestäväksi, jolloin kuvantamis-

tutkimusten opintojen määrä kasvoi. Keskiasteen koulutusuudistuksessa vuonna 

1987 röntgenhoitajien koulutus muiden terveydenhuollon koulutusten mukaisesti 

muuttui ylioppilaspohjaisille opiskelijoille kolme ja puolivuotiseksi (3½) ja 

peruskoulupohjaisille opiskelijoille neljä ja puolivuotiseksi (4½). Vuonna 2003 

röntgenhoitajan tutkinnon suorittaminen siirtyi ammattikorkeakouluun sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alan tutkinnoksi radiografia- ja sädehoitotyön 

koulutusohjelmaan. Tutkinnon laajuudeksi tuli 140 opintoviikkoa (210 

opintopistettä).  

Natiivitutkimusten oppimista ohjasivat 1960- ja 1970-luvuilla samat 

periaatteet kuin muutakin terveysalan koulutusta. Opetuksessa korostui 

behavioristinen käsitys oppimisesta, jonka etenemistä opettaja kontrolloi. 

Oppimisen ajateltiin tapahtuvan tekemisen kautta, jossa teoreettisille perusteluille 
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ei annettu kovin suurta painoa. Perustaitojen oppiminen, sosiaalistuminen 

sairaalankäytäntöihin ja sairaalaympäristöön olivat keskeisiä oppimisen kohteita. 

(Janhonen 2005). Suomenkielisiä oppikirjoja oli niukasti, joten opetussisältö 

koostui käytännöstä kerätystä tiedosta (Törmänen ym. 1996).  

1990-luvulla opetuksessa ja ohjauksessa tukeuduttiin kognitiivisen 

konstruktivismin näkemykseen oppimisesta (Janhonen 2005). Oppimisessa 

painotettiin opiskelijan aktiivisuutta ja hänen vastuutaan omasta oppimisestaan. 

Oman toiminnan reflektio suhteessa opiskelusisältöön nousi keskeiseksi. 

(Röntgenhoitaja, opetussuunnitelman perusteet 1992, Janhonen 2005). 

Oppimisessa nähtiin tärkeänä teorian ja käytännön välisen yhteyden 

muodostuminen ja sen myötä opiskelijan oman sisäisen toimintamallin 

kehittymisen tukeminen. Käytännön opetus koostui laboraatio-opetuksesta ja 

kliinisestä opetuksesta. (Röntgenhoitaja, opetussuunnitelman perusteet 1992). 

Laboraatio-opetusta toteutettiin 1990-luvulta alkaen koulujen harjoitusluokissa 

toimivilla röntgenlaitteilla. Harjoituksissa simuloitiin tutkimustilanteita ja 

kuvattiin fantomia. (Törmänen ym. 1996, Jaronen 2005). 

Ammattikorkeakoulun aikana opetus ja oppimiskäsitys on perustunut 

konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, jonka mukaan oppiminen nähdään 

opiskelijan yksilölliseksi ja aktiiviseksi tiedon konstruointiprosessiksi (Tynjälä 

1999). 

1.5 Tutkimuksen eteneminen ja tulosten hyödynnettävyys 

Tutkimuksen tutkimustehtävän olen määritellyt seuraavasti: Mikä on 

oppimiskulttuuri natiivitutkimuksia opiskeltaessa röntgenhoitajakoulutuksen 

aikana? Natiivitutkimuksella tarkoitan luuston, hengityselimistön ja vatsan alueen 

ilman varjoainetta tehtävää röntgentutkimusta, jossa käytetään röntgensäteilyä ja 

kuvanmuodostuminen perustuu elimistön normaaleihin tiheyseroihin 

(Standertskjöld-Nordenstam ym. 1998).  

Etnografisen tutkimuksen etenemistä kuvataan kenttävaiheiden ja kenttätyön 

avulla (Silverman 2001, Lappalainen 2007, Honkanen 2008). Tämä tutkimus 

etenee raportissa kolmena kenttävaiheena. Ensimmäisen kenttävaiheen muodostaa 

tutkimuksen käsitteellinen viitekehys, jossa kuvailen tutkimusilmiön 

yhteiskunnallista taustaa ja lisään esiymmärrystäni tutkimusilmiöstä. Toisen 

kenttävaiheen muodostavat tutkimustulokset yhdistettynä aikaisempaan 

tutkimustietoon. Kolmannessa kenttävaiheessa pohdin tuloksia ja esitän 

tutkimustuloksista tekemäni tulkinnan, arvioin tutkimuksen toteuttamista ja 
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tulosten merkitystä opiskelijan oppimisen, koulutuksen järjestäjän, ammatin ja 

yhteiskunnan kannalta. Todellisuudessa kenttävaiheet eivät etene lineaarisesti, 

vaan limittäin ja ne kietoutuvat lopussa yhteen (ks. Lappalainen 2007, Honkanen 

2008). Raportin jäsentely seuraa em. kenttävaiheita. 

Etnografisen tutkimuksen kenttätyö on alun perin tarkoittanut sitä, että tutkija 

on pitkään elänyt ja ollut osallisena tutkimansa yhteisön jokapäiväisessä elämässä. 

Kenttätyö-käsite on kuitenkin viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja 

saanut tulkinnallisempia piirteitä. (Silverman 2001). Tässä tutkimuksessa 

määrittelen tutkimuskentän sijoittuvan tutkittavan ilmiön fyysiseen, kirjoitettuun 

ja tekstuaaliseen kenttään (ks. Atkinson 1992, Palmu 2007).  

Fyysinen kenttä muodostuu opiskelijan fyysisistä oppimisympäristöistä eli 

tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulusta ja terveydenhuollon 

harjoitteluosastoista. Kirjoitettu kenttä koostuu tutkimuksen eri vaiheissa 

tuotetuista opiskelijoiden ja omista kirjoituksistani. Näiden pohjalta olen luonut 

tekstuaalisen kentän, jolla tuon lukijalle näkyväksi ja arvioitavaksi 

tutkimusilmiöstä syntyneen käsitykseni. Tekstuaalinen kenttä kuvaa kolmatta 

kenttävaihetta. 

Tutkimuksesta saatavia tutkimustuloksia voidaan hyödyntää röntgenhoitaja-

opiskelijoiden opetussuunnitelman, opetuksen ja opintojen sekä koulutusohjelman 

ja harjoittelupaikkojen välisen yhteistyön kehittämisessä. Kehittämistyössä on 

keskeistä opintojen teorian ja käytännön välisen yhteyden vahvistaminen ja 

harjoittelun ohjauksen kehittäminen (Virolainen 2006). Terveysalan koulutuksen 

kehittämisen tulee perustua tutkittuun tietoon, jota tulisi koota opiskelijoiden 

ensimmäisistä opiskelu- ja harjoittelukokemuksista lähtien (Yielder & Davies 

2009). Henkilökohtaisena hyötynä näen sen, että saan tutkimuksesta sisällöllistä 

ja metodologista osaamista, jota voin käyttää omassa työssäni opiskelijoiden 

opetuksessa ja ohjauksessa. Terveysalan eri koulutusohjelmien opintojen 

rakenteissa on paljon yhteneväisyyttä ja tutkimus tuonee koulutusta kehittäviä 

näkökulmia myös muille koulutusohjelmille. 
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2 Natiivitutkimukset terveydenhuollossa ja 
terveysalan korkea-asteen opinnot 
natiivitutkimusten oppimisen 
yhteiskunnallisena taustana 

Koulutus ja oppiminen ovat osa yhteiskuntaa. Natiivitutkimusten oppimisen 

yhteiskunnallisen taustan muodostavat terveydenhuollon radiologisessa 

kuvantamistoiminnassa toteutettavat natiivitutkimukset ja terveysalan kou-

lutuksen koulutusjärjestelmä. Kuvailen seuraavaksi näitä osa-alueita. 

2.1 Natiivitutkimukset terveydenhuollon kuvantamistoiminnassa  

Röntgentutkimukset ovat radiologisia kuvantamistutkimuksia, jotka sisältävät 

röntgentutkimusten lisäksi ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimukset (Jurvelin 

2005, Tenkanen-Rautakoski 2010). Natiivitutkimus tarkoittaa ilman varjoainetta 

toteutettavaa röntgentutkimusta. Muita röntgentutkimuksia ovat 

tietokonetomografiatutkimukset, angiografiat ja varjoainetutkimukset. Näissä 

tutkimuksissa varjoaineen käyttö on oleellinen osa tutkimuksen onnistumista. 

(Hartikainen 2006). Varjoaineella tehtävät röntgentutkimukset radiologi ja 

röntgenhoitaja toteuttavat useimmiten yhdessä. Natiivitutkimukset röntgenhoitaja 

toteuttaa itsenäisesti ja radiologi antaa kuvasta lausunnon. (Larsson ym. 2009). 

Natiivi-käsite on lähtöisin latinankielestä ja tarkoittaa synnynnäistä, 

luontaista ja alkuperäistä. Käsite on peräisin röntgensäteilyn alkuvaiheista, jolloin 

säteilyllä tuotiin näkyville elimistön luontaisia rakenteita. Englannin kielessä 

natiivitutkimus-sanasta käytetään monenlaisia ilmaisuja: plain 

radiography/radiograph (Kumar ym. 2003, Reeves 2003, Larsson ym. 2007, Cain 

ym. 2010), plain film imaging (Prime ym. 2000), plain film radiography (Graham 

& Hardy 2004), plain film radiographic examination (Graham & Hardy 2004), 

general radiography (Baird & Wells 2001, Reeves 2003), general examination ja 

bone examination/radiography tai chest examination/radiography, kun puhutaan 

elimistön tietyn osan tutkimisesta. (Manning & Leach 2002). Natiivi-sanan käyttö 

on laajentunut alkuperäisestä merkityksestään, sillä radiologista kuvantamista 

koskevassa kirjallisuudessa ja ammattikielessä natiivi-käsitettä käytetään 

natiivitutkimusten lisäksi myös muiden ilman varjoainetta tehtävien tutkimusten 

nimikkeissä kuten natiivi-ct, joka tarkoittaa ilman varjoainetta toteutettavaa 

tietokonetomografiatutkimusta (Tenkanen-Rautakoski 2006).  
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Natiivitutkimuksella tarkoitan tässä tutkimuksessa luuston, hengityselimistön 

ja vatsan alueen ilman varjoainetta tehtävää röntgentutkimusta, jossa käytetään 

röntgensäteilyä, ja kuvanmuodostuminen perustuu elimistön normaaleihin 

tiheyseroihin (Standertskjöld-Nordenstam ym. 1998). Mammografia eli rintojen 

röntgentutkimus on myös natiivitutkimus, mutta rajaan sen tutkimukseni 

ulkopuolelle, koska röntgenhoitajaksi opiskeltaessa se muodostaa oman 

opintokokonaisuutensa.  

Röntgensäteilyä on käytetty sen keksimisestä lähtien potilaiden luiden ja 

nivelten tutkimisessa, ja edelleenkin tuki- ja liikuntaelimistön natiivitutkimukset 

ovat käyttökelpoisia traumoja ja degeneratiivisia muutoksia diagnostisoitaessa 

(Mattila & Tervonen 2005). Hengityselimistön tutkimisessa thorax-tutkimuksen 

indikaatio on useimmiten epäily potilaalla olevasta tulehduksesta, kasvaimesta, 

traumasta (Järvenpää 2005) tai sydämestä johtuvista oireista. (Lauerma 2005). 

Natiivikuvien avulla voidaan suhteellisen luotettavasti osoittaa luustossa ja 

hengityselimistössä olevia muutoksia (Ahovuo 1999). Tämä johtuu siitä, että 

natiivikuvassa on hyvä luu-pehmytkudoskontrasti, jolloin kuvattavan alueen 

anatomista rakennetta, kokoa ja muotoa voidaan arvioida luotettavasti (Jurvelin 

2005). 

Natiivitutkimukset ovat suomalaisen terveydenhuollon radiologisen 

kuvantamisen perustutkimuksia, joita tehdään perusterveydenhuollossa, erikois-

sairaanhoidossa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Natiivitutkimusten saata-

vuutta ohjaa sairaanhoitopiiri, joka suunnittelee ja kehittää yhdessä terveys-

keskusten kanssa alueidensa kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon kuvan-

tamispalvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja vastaa toiminnan ohjauksesta ja 

laadun valvonnasta. (Laki 1326/2010).  

Radiologisten kuvantamistutkimusten määrä Suomessa vuonna 2008 oli noin 

4,6 miljoonaa tutkimusta, joista röntgentutkimuksia ja niiden yhteydessä tehtyjä 

toimenpiteitä oli hieman yli 3,9 miljoonaa (Taulukko 1). Luku ei ole 

absoluuttinen luku, koska siinä eivät ole mukana kaikki hammasröntgen-

tutkimukset. Natiivitutkimusten määrä on vuodesta 2005 vuoteen 2008 hieman 

kasvanut. (Taulukko 1). Kaikista röntgentutkimuksista luuston, hengityselimistön 

ja vatsan natiivitutkimuksia oli 81,4 % (3 187 279 tutkimusta) (Tenkanen-

Rautakoski 2010). 
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Taulukko 1. Röntgentutkimusten absoluuttiset määrät vuonna 2008 ja 2005 sekä 

määrien muutokset suhteellisina lukuina vuodesta 2005 vuoteen 2008 

(mukaellen Tenkanen-Rautakoski 2010). 

Tutkimusryhmä Lukumäärä v. 2008 

N= 3 914 482 

Lukumäärä v. 2005 

N= 3 850 675  

Lukumäärän muutos 

vuodesta 2005 vuoteen 

2008 (%) 

Natiiviröntgentutkimukset 3 504 753  3 487 584  0,4 

Varjoaineröntgentutkimukset 24 662 35 050  -29,6 

Verisuonten 

varjoaineröntgentutkimukset 

30 334 28 988  4,6 

Tietokonetomografiatutkimukset 

Läpivalaisu- tai 

tietokonetomografiaohjatut 

toimenpiteet 

325 163  

29 570 

264 980 

34 073  

22,7 

-13,2 

Terveyskeskuksissa tehtiin vuonna 2005 lähes miljoona natiiviröntgentutkimusta 

eli 28 % kaikista natiivitutkimuksista (Tenkanen-Rautakoski 2006). Tutkimukset 

ovat edullisia ja useimmiten potilaan helposti saavutettavissa ja täten ne lisäävät 

terveydenhuollon toimivuutta. Tutkimusten hyvä saatavuus pienentää 

tutkimuksesta yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. (Ahovuo 1999, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2010b). 

Mikäli terveyskeskuksessa tehty natiivitutkimus ei anna selkeää vastausta 

potilaan oireisiin, potilasta hoitava lääkäri voi lähettää hänet edelleen sairaalaan 

jatkotutkimukseen, joka voi olla jokin muu radiologinen tutkimus tai 

natiivitutkimuksen jatkotutkimus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010b). 

Eritasoisissa sairaaloissa ja muissa julkisissa laitoksissa tehtiin vuonna 2005 

hieman yli puolet (53 %) kaikista natiivitutkimuksista eli 1,8 miljoonaa 

tutkimusta. Lisäksi tutkimuksia toteutettiin yksityisessä terveydenhuollossa yli 

puoli miljoonaa kappaletta (19 %). (Tenkanen-Rautakoski 2006).  

Natiivitutkimusten tutkimusnimikkeistö on laaja sisältäen 136 luuston, 

hengityselimistön ja vatsan alueen tutkimusnimikettä (Hartikainen 2006). 

Yksittäisistä tutkimuksista thorax-tutkimus oli yleisin kaikista toteutuneista 

natiivitutkimuksista vuonna 2008. Thorax-tutkimusten lukumäärä oli 1 101 011 

kappaletta, joka sisältää sekä röntgenosastolla että röntgenosaston ulkopuolella 

toteutuneet tutkimukset. Thorax-tutkimuksia tehtiin 202 tutkimusta tuhatta 

asukasta kohti. Erilaiset raajojen luuston tutkimukset olivat thorax-tutkimuksen 

jälkeen yleisimpiä natiivitutkimuksia. (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Yleisimpien luuston ja hengityselimistön natiivitutkimusten lukumäärät ja 

tutkimusten määrä tuhatta asukasta kohti Suomessa vuonna 2008 

(mukaellen Tenkanen-Rautakoski 2010). 

Tutkimuskoodi Tutkimuksen nimi Lukumäärä Tutkimusten määrä 

tuhatta asukasta kohti 

GD1AA Keuhkojen natiiviröntgen 

(thorax) 

779 696 142,96 

NG1AA Polven natiiviröntgen 173 044 31,73 

EB1HA Hampaiston ja leuan 

panoraamatomografia 

153 755 28,19 

GD1UA Thoraxin natiiviröntgen 

radiologian yksikön 

ulkopuolella 

145 248 26,63 

GD1QA Thoraxin natiiviröntgen 

makuuasennossa 

123 926 22,72 

ND2AA Käden ja sormien 

röntgen 

120 785 22,15 

NH3AA Jalkaterän ja varpaiden 

röntgen 

116 338 21,33 

ND1AA Ranteen natiiviröntgen 114 530 21,00 

NH1AA Nilkan natiiviröntgen 114 318 20,96 

NA3AA Lannerangan 

natiiviröntgen 

108 451 19,88 

NF1AA Lonkan röntgen 107 505 19,71 

NB1AA Olkanivelen ja olkapään 

natiiviröntgen 

103 085 18,90 

Tutkimuskoodit ja tutkimusten nimet ovat Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen (2007) 

mukaiset.   

Kaikkien röntgentutkimusten määrä Suomessa oli 0,7 tutkimusta asukasta kohti 

vuonna 2008 (Tenkanen-Rautakoski 2010). Lukumäärä on hieman pienempi kuin 

teollistuneiden maiden keskiarvo verrattaessa sitä vuosina 1991‒1996 kerättyyn 

aineistoon, jossa tutkimusten määrä oli 0,9 röntgentutkimusta asukasta kohti 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 2000, 

Tenkanen-Rautakoski 2010). Yleisin natiivitutkimus kansainvälisesti tarkasteltuna 

on thorax-tutkimus (Tenkanen-Rautakoski 2010). 
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2.2 Natiivitutkimukset ja säteilyn lääketieteellinen käyttö  

Röntgensäteilyn käyttö natiivitutkimuksissa on terveydenhuollon yksi säteilyn 

lääketieteellisen käytön muoto, jossa ionisoivaa säteilyä kohdistetaan 

tarkoituksellisesti ihmiskehoon tai kehon osaan sairauden tutkimiseksi tai 

hoitamiseksi (Laki 1142/1998). Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuva 

säteilyaltistus on tärkein ihmisiä keinotekoiselle ionisoivalle säteilylle altistava 

lähde (Council Directive 97/43/Euratom 1997, Säteilysuojelu 118 2001, Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010b).  

Röntgensäteily on ionisoivaa säteilyä, joka voi vaikuttaa solutasolla. Solun 

vaurioituminen saattaa ilmetä stokastisina tai deterministisinä haittavaikutuksina 

elimistössä. (Bushong 2001, Mustonen ym. 2002, Paile 2002a, Hall & Giaccia 

2006, ICRP 2007). Stokastinen haittavaikutus tarkoittaa satunnaista tilastollista 

haittavaikutusta, joka johtuu satunnaisesta geneettisestä muutoksesta yhdessä 

solussa (Paile 2002a). Muutokset voivat saada alkunsa miten pienestä 

säteilyaltistuksesta tahansa, sillä niillä ei ole kynnysarvoa. Haitan todennäköisyys 

kasvaa annoksen kasvaessa. (Bushong 2001, Carlton & Adler 2006). 

Deterministinen haittavaikutus tarkoittaa varmaa haittavaikutusta, joka johtuu 

laajasta solutuhosta (Paile 2002a). Deterministiset vaikutukset syntyvät suurten 

kerta-annosten seurauksena ja niille voidaan esittää kynnysarvot, joilla 

tietynasteisia haittoja aiheutuu (Bushong 2001, Carlton & Adler 2006). 

Natiivitutkimusten säteilyannokset ovat niin pieniä, että ne eivät aiheuta 

deterministisiä vaikutuksia, mutta jokaiseen natiivitutkimukseen sisältyy 

mahdollisuus stokastisten muutosten syntymiseen (Bushong 2001, ICRP 2007). 

Säteilyn biologiset vaikutukset solussa syntyvät säteilyn ja solun välisistä 

fysikaalisista tapahtumista ja niitä seuraavista kemiallisista reaktioista. Jo hyvin 

pienikin säteilyannos saattaa aiheuttaa atomien ionisaatiota ja virittymistä. 

Ionisaatiossa atomin elektroni irtoaa ja atomi saa varauksen. Atomin virittyminen 

nostaa solun lämpötilaa, mutta tapahtuma on yleensä biologisesti merkityksetön. 

Geenien ohjaama solu on herkkä vaurioitumaan ja ionisaatio voi johtaa erilaisiin 

DNA-rakenteen muutoksiin. (Bushong 2001, Mustonen & Salo 2002, Hall & 

Giaccia 2006). Kaikkiaan on löydetty sata erilaista säteilyn aiheuttamaa DNA-

vauriotyyppiä. Vaurion vaikutus soluun riippuu siitä, miten solu reagoi vaurioon, 

pystyykö solu korjaamaan sen, pysähtyykö solun jakautuminen vai tapahtuuko 

solukuolema. (Bushong 2001). 

Säteilyn aiheuttama muutos DNA-rakenteessa saattaa muodostaa 

initiaatiovaiheen syövän kehittymiselle (Mustonen ym. 2002, Carlton & Adler 
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2006, Hall & Giaccia 2006), mikäli solu ei pysty korjaamaan muutosta ja siihen 

jää virhe (Hall & Giaccia 2006). Tämän ns. promootiovaiheen aikana solu 

jakaantuu muuntuen pahanlaatuiseksi eli syöpäsoluksi. Tämä vaihe saattaa kestää 

vuosia tai vuosikymmeniä. Progressiovaiheessa syövän pahanlaatuisuuden aste 

kasvaa ja soluihin kasaantuu uusia kasvaimen paikallista kehittymistä ja 

leviämistä edistäviä muutoksia. (Bushong 2001, Mustonen ym. 2002).  

Potilaiden saamat säteilyannokset eri natiivitutkimuksissa vaihtelevat suuresti. 

Yhden keuhkojen PA-suunnasta otetun röntgenkuvan efektiivinen annos vastaa 

keskimäärin jokaisen suomalaisen luonnollisesta taustasäteilystä 3‒4 

vuorokaudessa saamaa annosta. Lannerankatutkimuksen efektiivinen sädeannos 

on noin 70-kertainen verrattuna keuhkojen PA-kuvaan. Potilaan saama 

keskimääräinen efektiivinen annos tutkimusta kohden on noin 0,6 mSv. (STUK 

2009). Kaikista röntgentutkimuksista kaikkien suomalaisten saama 

keskimääräinen efektiivinen annos on noin 0,45 mSv, josta natiivitutkimuksista 

aiheutuu noin 0,07 mSv. Tämä on noin 16 % kaikkien suomalaisten 

keskimääräisestä efektiivisestä annoksesta. (Rantanen 2011). Kudosten uudet 

painotuskertoimet tulevat kasvattamaan natiivitutkimusten efektiivisen annoksen 

suhteellista osuutta kaikkien suomalaisten keskimääräisessä efektiivisessä 

annoksessa. (ICRP 2007, Rantanen 2011). 

Sekä suuret että pienet säteilyannokset voivat aiheuttaa satunnaisia 

terveyshaittoja, jotka näkyvät säteilystä aiheutuneiden syöpien ja perinnöllisten 

vaikutusten esiintymisen tilastollisena nousuna. (ICRP 2007). Laskennallisesti on 

arvioitu, että vuosikymmeniä jatkuva röntgentutkimustoiminta aiheuttaisi 

Suomessa noin 100 syöpäkuolemaa vuodessa. (STUK 2009). Lasten riski on 

suurempi ja vanhempien henkilöiden pienempi (Paile 2002b).  

Säteilyn lääketieteellistä käyttöä ohjataan Euroopan Unionin ja 

kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan ICRP:n antamilla ohjeistuksilla 

(Council Directive 97/43/Euratom 1997, Säteilysuojelu 118 2001, ICRP 2007). 

Ohjeistusten toimeenpanosta vastaa Suomessa Säteilyturvakeskus kansallisena 

viranomaisena eduskunnan kanssa (Asetus 423/2000, STUK 2008, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010b). 

Säteilyn lääketieteellistä käyttöä ohjaavat oikeutus-, optimointi- ja 

yksilönsuojaperiaate. Näiden periaatteiden mukaan säteilytoiminnalla saatavan 

hyödyn on oltava suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta, toiminnasta 

aiheutuva säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin mahdollista (ns. ALARA-

periaate) ja yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia 

enimmäisarvoja. (Laki 592/1991, Council Directive 97/43/Euratom 1997).  
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Päästäkseen natiivitutkimukseen potilas tarvitsee lääkärin kirjoittaman 

lähetteen, jota kirjoittaessaan lääkärin tulee arvioida tutkimuksen oikeutus 

ALARA-periaatteen mukaisesti (Council Directive 97/43/Euratom 1997, Laki 

1142/1998). Lähetteen perusteella röntgenhoitaja voi toteuttaa natiivitutkimuksen 

itsenäisesti (Laki 1142/1998, Asetus 423/2000).  

2.3 Oppiminen terveysalan korkea-asteen opinnoissa 

2.3.1 Oppimisen suunnittelun taustatekijät 

Natiivitutkimusten opinnot sisältyvät röntgenhoitajan (AMK) tutkintoon, joka on 

yksi sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusalan sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinnoista. (Asetus 352/2003). Käytän tekstissäni 

terveysala-käsitettä kirjoittaessani röntgenhoitajaopiskelijoiden koulutusalasta.  

Ammattikorkeakoulututkinnot perustuvat työelämän tarpeisiin ja ne ovat 

työelämälähtöisiä korkeakoulututkintoja (Laki 351/2003). Terveysalan korkea-

asteen koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on kouluttaa osaava 

ammattihenkilöstö, joka mahdollistaa väestölle yhdenvertaiset ja potilas-

turvallisuuden takaavat palvelut (Opetusministeriö 2001). Koulutustehtävä 

perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin, jonka mukaan 

terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla ammattitoiminnan edellyttämä 

koulutus ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet (Laki 559/1994, 

Asetus 564/1994, Opetusministeriö 2001). Sekä potilaan että terveydenhuollon 

turvallisuutta säteilyn lääketieteellisen käytön osalta on varmennettu myös siten, 

että röntgentutkimusten itsenäiseen toteuttamiseen vaaditaan röntgenhoitajan 

(AMK) tutkinto (Asetus 423/2000). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä 

(Asetus 352/2003). 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on, 

että opiskelijalla on valmistuessaan laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja –

taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alansa asiantuntijatehtävissä toimimista 

varten. Lisäksi tutkinnon suorittanut pystyy seuraamaan ja kehittämään alaansa 

sekä kouluttautumaan edelleen. Hänellä on tutkinnon suoritettuaan riittävä 

viestintä- ja kielitaito sekä alansa kansainvälisen toiminnan edellyttämät 

valmiudet. (Asetus 352/2003, Biggs & Tang 2007).  

Opinnot luovat perustan opiskelijan ammatilliselle kasvulle (Laki 351/2003, 

Asetus 352/2003). Terveysalan koulutuksen ja valmistuvien työelämässä 
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toimimisen lähtökohtana ovat motivoituneisuus itsensä kehittämiseen, jatkuvaan 

kouluttautumiseen sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen 

(Opetusministeriö 2001). Siten opinnot luovat perustan opiskelijan elinikäiselle 

oppimiselle (Asetus 352/2003, Laki 351/2003, Euroopan komissio 2009, Laki 

564/2009). Terveysalan korkea-asteen tutkintojen taustalla on eurooppalainen 

korkeakoulutuksen viitekehys, jonka avulla kiinnitetään huomiota tutkintojen 

tuottamaan osaamiseen (Bolognan julistus 1998, Opetusministeriö 2005). 

Ammattikorkeakoulut laativat itsenäisesti opetussuunnitelmat, suunnittelevat 

opetuksen toteuttamisen ja niillä on myös velvollisuus kehittää opetus-

suunnitelmia opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnitelman linjausten suunnassa (Laki 351/2003, Opetusministeriö 2008). 

Opetusta toteutettaessa on huomioitava tutkinnon suorittavalta edellytettävä 

vähimmäisosaaminen, joka takaa valtakunnallisesti yhtenevän koulutuksen ja 

ammatinharjoittamisoikeuden (Laki 351/2003).  

2.3.2 Oppiminen teoriaopinnoissa ja harjoittelussa 

Terveysalan ammattikorkeakouluopinnot sisältävät perus- ja ammattiopintoja. 

Natiivitutkimusten opinnot ovat ammattiopintoja, joiden yleisenä tavoitteena on 

perehdyttää opiskelija tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja 

sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin niin, että valmistuttuaan 

opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti tehtäväalueen asiantuntija-

tehtävissä ja osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. (Asetus 352/2003).  

Opetusta ja oppimista ohjaa konstruktivistinen oppimisnäkemys, jossa 

korostetaan oppijan aktiivisuutta ammatin tietorakenteiden muodostamisessa ja 

niiden merkitysten löytämisessä (Tynjälä 1999). Keskeistä oppimisessa on opitun 

ymmärtäminen, jonka avulla opiskelija yhdistää oppimansa aikaisempaan tieto- ja 

taitorakenteeseen. Oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelija tunnistaa, mitä 

hän ymmärtää opiskeltavasta asiasta. Tämä auttaa uuden tiedon hakua ja 

kysymysten muodostamista. Oppiminen ilmenee opiskelijan toiminnan 

muuttumisena. (Rauste-von Wright 2003). Oppiminen vaatii opiskelijalta 

itseohjautuvuutta, mutta se antaa myös mahdollisuuden opiskelijan itse ohjata 

oppimistaan. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppijan tietoisuuden tilaa, joka 

sisältää omatoimisuuden, reflektiivisyyden, sitoutumisen ja sopeutumisen ja 

kyvyn dialogiin. (Ruohotie 2000).  

Natiivitutkimusten opinnot on jäsennelty terveysalan ammattiopintojen 

jaottelun mukaisesti teoriaopintoihin ja ammattitaitoa edistävään harjoitteluun, 
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josta käytän tässä tutkimuksessa harjoittelu-käsitettä (Opetusministeriö 2001). 

Opiskeltaessa teoriaopinnot ja harjoittelu vuorottelevat siten, että ensin 

opiskellaan teoriaopinnot, joiden jälkeen niiden sisältämää sisältöaluetta 

harjoitellaan terveydenhuollossa (Janhonen 2005, Hall & Durward 2009). 

Opetuksen etenemistä näin perustellaan sillä, että opiskeltava asia siirtyy 

teoriaopinnoista käytännön työelämään ns. transferin eli siirtovaikutuksen avulla 

(Engeström 2004).  

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti 

ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä osaa soveltaa tietoja ja 

taitoja käytännön työtilanteissa (Asetus 352/2003, Laki 351/2003). 

Röntgenhoitajan (AMK) tutkinnossa harjoittelua on 75 op (50 ov) (Asetus 

352/2003). Harjoittelussa opiskelija pääsee tilanteisiin, joissa hän oppii 

kokemuksen kautta osallistuessaan käytännön työhön ohjattuna. Tällöin hän oppii 

yhdistämään teoriatietoja käytännön työtilanteisiin ja perustelemaan tiedon avulla 

oman toimintansa. (Biggs & Tang 2007).  

Terveysalalle valmistuvat ammattilaiset ovat työssään vastuussa terveyteen ja 

sairauteen apua tarvitsevien ihmisten elämästä. Tämä edellyttää riittävän 

toiminnallisen osaamisen saavuttamista potilasturvallisuuden takaamiseksi 

terveydenhuollossa. (Opetusministeriö 2001). Potilasturvallisuutta vahvistavat 

myös yhteistyötaitojen kehittyminen moniammatillisissa tilanteissa harjoiteltaessa. 

Samalla opiskelija kehittää ammatillisuuttaan ja oppii ammattinsa edellyttämän 

sosiaalisen vastuuntunnon. (Biggs & Tang 2007). 

Harjoittelu sisältää opiskelijalle monia haasteita. Opiskelijalla on oikeus 

odottaa, että harjoittelu antaa hänelle mahdollisuuden teorian ja käytännön 

yhdistämiseen ja työelämään valmistautumiseen. (Price ym. 2000). Ohjatun 

harjoittelun mahdollistumiseksi ammattikorkeakoulu ja terveydenhuollon yksikkö 

sopivat harjoittelusta kirjallisesti. Sopimuksella työpaikka sitoutuu järjestämään 

opiskelijalle opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen harjoittelumahdollisuuden 

ja opiskelijan oppimisen ohjauksen. (Heinonen 2004). 

Harjoittelun aikana opiskelija ei voi olla juridisesti vastuussa 

potilastoiminnasta vaan hoitajan täytyy aina varmistaa opiskelijan toiminta. 

Terveysalan opiskelija ei ole harjoitteluaikana työsuhteessa harjoittelupaikkaan 

eikä saa palkkaa harjoittelun ajalta eikä häntä lasketa osaston henkilöstö-

resurssiksi harjoittelussa. Opiskelijan harjoittelu ei voi tapahtua sellaisessa 

harjoittelupaikassa, joka saattaisi altistaa hänet työsuojeluun liittyville uhkille 

(Laki 738/2002).  
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2.4 Natiivitutkimusten oppimisen opintosisällöt 

Natiivitutkimusten oppimiseen vaikuttavat monet eri opintosisällöt, joista 

keskeisimmät ovat anatomia ja fysiologia, säteilyn käyttö ja kuvantaminen, 

potilaan hoitaminen sisältäen ensiavun, aseptiikan ja hoitamisen eettiset perusteet 

sekä natiivitutkimukset. Opetussuunnitelmassa nämä sisältöalueet on jaettu 

erikseen opiskeltaviin opintojaksoihin. Sisältöjen integrointi oppimisessa on 

opetussuunnitelmaa ohjaavan oppimisnäkemyksen mukaan pitkälti opiskelijan 

vastuulla. Kaikkien opintosisältöjen integrointi tapahtuu lähinnä harjoittelussa, 

jossa opiskelija tarvitsee eri sisältöalueiden tietoa natiivitutkimuksessa olevien 

potilaiden tutkimusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa (Bowman 

1997, Prime ym. 2000). 

2.4.1 Anatomia ja fysiologia 

Natiivitutkimusten toteuttaminen edellyttää, että opiskelija tuntee terveen ihmisen 

anatomian ja fysiologian. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa ihmisen 

anatomian ja fysiologian tietoa natiivitutkimuksessa. (Opetusministeriö 2001, 

ARENE 2006). Anatomian ja fysiologian tietoperusta sisältää luuston, 

hengityselimistön ja vatsan alueen anatomian ja fysiologian sekä naisen 

lisääntymisfysiologian. Anatomian ja fysiologian nimitykset on osattava sekä 

suomen- että latinankielisinä, koska kuvantamistoiminnassa käytetään molempia. 

Lisäksi opiskelijan tulee tunnistaa tavallisimpia luuston, hengityselimistön ja 

vatsan alueen lääketieteen käsitteitä. Em. alueiden traumojen kuvantamisessa 

käytetään omaa spesifiä kieltä (Prime ym. 2000). 

Opiskellessaan natiivitutkimuksia opiskelija tarvitsee tietoa ihmisen 

anatomiasta pitkittäis-, poikittais- ja syvyyssuunnassa. Potilasta natiivitutkimus-

projektioon asetellessaan opiskelijalle muodostuu palpaatiolla käsitys potilaan 

kuvattavan alueen anatomisista rakenteista, joita hän vertaa mielessään olevaan 

malliin terveen ihmisen anatomiasta. Tämä tieto ohjaa potilaan asettelua ja 

kuvantamisen yksityiskohtien toteuttamista. (Hall & Durward 2009). 

Tutkimuksen suunnittelussa on oleellista ymmärtää oireiden ja traumojen 

mahdollinen vaikutus anatomisiin rakenteisiin ja toimintaan, jotta tutkimus-

tilanteessa ei pahenneta potilaan vointia (Prime 2000 ym., Hall & Durward 2009).  

Anatomian tietoperustan soveltamisen merkitys näkyy röntgenkuvan 

arvioinnissa. Opiskelijan on tunnistettava anatomisesti huonot projektiot (Ahovuo 

1999) tai kuvattavalla alueella olevat siihen kuulumattomat tekijät (Kumar 2003), 
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koska ne saattavat johtaa väärään tai puutteelliseen lausuntoon. Anatomisesti 

täydelliseen kuvaan pyrkiminen saattaa johtaa röntgenkuvien turhaan uusimiseen 

ja potilaan säteilyaltistuksen lisääntymiseen. (Bowman 1997, Ahovuo 1999).  

Säteilyn lääketieteellisessä käytössä vältetään sikiön altistamista ionisoivalle 

säteilylle (Asetus 1512/1991, Asetus 423/2000). Tämä edellyttää, että opiskelija 

tietää raskauden etenemisen vaiheista, sikiön kehitysvaiheista ja säteilyn 

aiheuttamista riskeistä sikiölle. 

2.4.2 Säteilyn lääketieteellinen käyttö 

Natiivitutkimusten toteuttaminen edellyttää, että tutkimustilanteessa röntgen-

säteilyä käytetään säteilyn lääketieteelliselle käytölle asetettujen periaatteiden 

mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee säteilyn vaikutukset elimistössä 

ja hallitsee säteilyn turvallisen käytön. Opiskelija osaa optimoida ja määrittää 

potilaan säteilyaltistuksen. Lisäksi opiskelija osaa toimia säteilyltä suojautumisen 

asiantuntijana yhdessä muiden säteilysuojelukoulutusta saaneiden terveyden-

huollon ammattilaisten kanssa. (Opetusministeriö 2001, ARENE 2006). 

Natiivitutkimuksia opiskellessaan opiskelija tarvitsee säteilyn käytön 

oikeutuksen arviointitaitoa. Oikeutusarviointi edellyttää, että opiskelija tunnistaa 

natiivitutkimusten tavallisimmat kuvausindikaatiot, tarkistaa fertiilissä iässä 

olevan naisen raskauden ja kiinnittää huomiota lyhyen ajan sisään samalle 

potilaalle toistettaviin tutkimuksiin. (Asetus 423/2000, Säteilysuojelu 118 2000). 

Natiivitutkimusta suunniteltaessa oikeutusarviointi on kiireettömän hoidon 

tarpeessa olevien potilaiden kohdalla ensisijainen arviointiperuste tutkimuksen 

toteuttamisessa. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden osalta 

oikeutusarviointia voidaan lieventää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a). 

Säteilyn lääketieteellisen käytön merkitys näkyy potilaiden natiivi-

tutkimuksista saamissa sädeannoksissa. Potilasta kuvatessaan opiskelijan tulee 

pyrkiä pitämään säteilyannokset niin alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen 

tiedon saamiseksi on kohtuullisesti mahdollista. (Council Directive 

97/43/Euratom 1997, Opetusministeriö 2001). Optimointi toteutuu hyvin ja 

perustellusti toteutetussa kuvantamisessa. 

2.4.3 Kuvantaminen 

Potilaan kuvantamisella on tarkoituksena saada potilaan oireita tai sairautta 

selvittävä diagnostinen röntgenkuva. Opiskelijan oppimisen tavoitteena on, että 
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hän hallitsee kuvantamisen teknisen suorittamisen (Opetusministeriö 2001, 

ARENE 2006). Natiivitutkimuksessa kuvantaminen tarkoittaa röntgenkuvan 

ottamista, joka sisältää kuvauslaitteet, röntgenkuvan ottamisen tekniset 

yksityiskohdat, säteilyn absorboitumisen merkityksen muodostuvalle kuvalle ja 

kuvausparametrit (Opetusministeriö 2001).  

Kuvantamiseen liittyvää tietoa opiskelija tarvitsee kyetäkseen arvioimaan, 

kuinka hän soveltaa kuvantamisen tietoperustaa potilaan kokoa ja kuvattavan 

alueen rakennetta vastaavaksi. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, itsenäistä 

päätöksentekoa ja vastuullisuutta (Opetusministeriö 2001). Opiskelijan on 

tiedettävä, kuinka säteily absorboituu kuvattavalle alueelle ja miten se vaikuttaa 

muodostuvaan kuvaan. Lisäksi opiskelijan on osattava valita kuvattavalle alueelle 

sopivat kuvausparametrit kuten kilovoltti, milliampeeri, valotuskammio ja 

focuskoko. Kuvauslaitteita asetellessaan opiskelijan on osattava määritellä 

kuvausetäisyys, valittava hilallinen tai hilaton kuvaustapa, kohdistettava röntgen-

putki kuvausalueelle, asetettava keskisäde, rajattava kuvausalue ja eksponoitava 

kuva. (Larsson ym. 2007). 

Kuvantaminen natiivitutkimuksessa voi toteutua joko analogisesti tai 

digitaalisesti. Opiskelijan on tunnettava näistä toimintatavoista seuraavat erot 

kuvantamiselle. Suurin muutos näiden toimintatapojen välillä on, että 

digitaalisesti toimittaessa kaikki potilaaseen liittyvä tieto on sähköisessä 

muodossa. (Reiff 2006, Larsson ym. 2007, Taulukko 3).  

Kuvantamisen muuttuminen digitaaliseksi siirtää monet toiminnot 

tapahtumaan työasemilla. Tämä edellyttää, että opiskelijan on hallittava erilaisia 

sähköisiä tietojärjestelmiä ja ohjelmia. Tästä seuraa, että analogisen kuvantamisen 

aikana ollut luontainen henkilökuntaryhmien välinen yhteistyö on siirtynyt 

digitaalisuuden myötä työasemien välillä tapahtuvaksi. (Larsson ym. 2007, 

Larsson ym. 2009). 
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Taulukko 3. Analogisen ja digitaalisen kuvantamisen erot (mukaellen Larsson ym. 

2007, Larsson ym. 2009). 

Röntgenkuvan tuottamisen vaiheet  Analoginen kuvantaminen Digitaalinen kuvantaminen 

Kuvan ottamisen suunnittelu Paperilähete 

Röntgenkuvat kuvapussissa 

Sähköinen lähete 

Röntgenkuvat PACS-arkistossa 

Tutkimuksen koodin valinta 

työasemalta 

Kuvausohjelman valinta 

Kuvan tekninen toteuttaminen Filmi-vahvistuslevy Kuvalevy tai suoradigitaalinen 

kuvadetektori 

 Kuvausarvot tiedettävä 

Filmin nimikointi manuaalisesti 

Filmin kehittäminen pimiössä 

kehityskoneessa 

Kuvausarvoissa liikkumavaraa 

Kuvan nimikointi työasemalla 

Kuvalevy luetaan lukijalaitteella/ 

suoradigitaalinen laitteisto tuo 

kuvan näkyville työasemalla 

Kuvan ottamisen päättäminen   

Kuvan arviointi Kuvaan ei voi vaikuttaa 

kehittämisen jälkeen 

Kuvaa voi muokata 

Kuvan tulkinta Radiologi lausuu kuvan  

valotaululta 

Radiologi lausuu kuvan omalta 

työasemaltaan 

Kuvien ja lausunnon arkistointi Kuvat liitetään potilaan 

kuvapussiin 

Kuvat talletetaan RIS-

järjestelmään (PACS) 

 Lausunto kirjataan potilaan 

paperimuodossa olevaan 

sairauskertomukseen 

Lausunto talletetaan RIS-

järjestelmään 

Kuvantamisen valinnoilla opiskelija voi vaikuttaa röntgenkuvan kontrastiin ja 

tummuuteen (Larsson ym. 2007). Tämän jälkeen radiologi voi antaa kuvista 

lausunnon ja hoitava lääkäri voi päättää potilaan jatkohoidosta. Röntgenkuvan 

hyväksyminen ja uusiminen ovat potilaan hoidon kannalta kriittisiä 

päätöksentekotilanteita. Huonon röntgenkuvan hyväksyminen voi johtaa potilaan 

saamaan väärään diagnoosiin ja jatkohoitopäätökseen. Röntgenkuvan turha 

uusiminen lisää potilaan säteilyaltistusta. (Bowman 1997, Prime ym. 2000). 

2.4.4 Potilaan hoitaminen 

Potilaan hoitaminen tarkoittaa eettisiä periaatteita, potilaan tilanteen huomiointia, 

ensiapua ja aseptiikkaa. Tavoitteena on, että opiskelija terveydenhuollon eettisten 

periaatteiden ja hoitotyön periaatteiden ohjaamana hallitsee potilaan yksilöllisen, 

turvallisen ja potilaan kokonaishoitoa edistävän potilaan hoitamisen natiivi-
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tutkimuksessa (Opetusministeriö 2001, ARENE 2006). Potilaan hoitaminen 

sisältää potilaan kohtaamisen, kliiniset hoitotoimenpiteet sisältäen myös 

lääkehoidon, aseptiikan ja ensiavun (ARENE 2006). 

Asiakaslähtöisessä natiivitutkimuksessa korostuu opiskelijan kommunikaatio-

kyky ja potilaan kuuntelemisen taito sekä yksilöllisyyden huomioiminen ja 

kunnioittaminen (Opetusministeriö 2001). Potilaan yleistilaan ja liikuntakykyyn 

liittyvää tietoa opiskelija tarvitsee tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen 

(Bowman 1997, Larsson ym. 2007). Tämä korostuu etenkin traumapotilaiden 

natiivitutkimuksissa (Prime & Le Masurier 2000, Prime ym. 2000, Walta 2001). 

Potilaan kanssa kommunikointitaitoja ja yhteistyötaitoja opiskelija tarvitsee 

erityisesti päivystysaikana, jolloin yhä useamman traumapotilaan yhteistyökyky 

on alentunut humalatilan vuoksi (Nurmi-Lüthje ym. 2007). Aseptiikkaan ja 

infektioiden torjuntakäytäntöihin liittyvää tietoa opiskelija tarvitsee estääkseen 

sairaalainfektioiden leviämisen (Swain & Flinton 2000).  

Potilaan hoitamisen tietoperusta merkitsee potilaalle turvallista ja yksilöllistä 

tutkimustilannetta, jolloin opiskelija toimii yhteisymmärryksessä potilaan kanssa 

ja ohjaa häntä asiantuntevasti. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan moni-

ammatillisissa työympäristöissä ja tukemaan potilaan hoitoa terveydenhuollon 

palvelujärjestelmässä. (Opetusministeriö 2001). 

2.4.5 Natiivitutkimukset 

Natiivitutkimusten toteuttaminen edellyttää, että opiskelija tietää, mitkä ovat 

hyvin toteutetun luuston, hengityselimistön ja vatsan alueen tutkimuksen 

ominaisuudet. Opiskelijan oppimisen tavoitteena on, että hän osaa toteuttaa 

natiivitutkimukset itsenäisesti (Opetusministeriö 2001, ARENE 2006). Natiivi-

tutkimukset sisältävät natiivitutkimusten toteuttamisen yleiset periaatteet ja 

yksityiskohtaiset natiivitutkimuksissa noudatettavat käytännöt, kuten potilaan 

esivalmistelun, tutkimuksissa käytettävät välineet, tavallisimmat projektiot ja 

hyvän kuvan kriteerit. Opiskelija tarvitsee natiivitutkimusten tietoperustaa 

tutkimuksen toteuttamiselle asetettujen vaatimusten toteutumiseksi.  

Natiivitutkimusten tietoperustan merkitys on, että potilas saa lähetteen ja 

oireidensa tai sairautensa mukaisen tutkimuksen. Lisäksi eri radiologisilla 

osastoilla toteutetut natiivitutkimukset ovat vertailukelpoisia, mikä vähentää 

tutkimusten uudelleen suorittamista potilaan siirtyessä terveydenhuollossa 

palvelujärjestelmästä toiseen. (Säteilysuojelu 118 2000, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010b). 
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3 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista ja 
käsitteenmäärittely 

Natiivitutkimusten oppimisen taustan muodostaa natiivitutkimusten asema 

terveydenhuollon kuvantamistoiminnassa ja säteilyn lääketieteellinen käyttö 

natiivitutkimusten toteuttamisessa. Tässä työssä natiivitutkimus tarkoittaa luuston, 

hengityselimistön ja vatsan alueen ilman varjoainetta tehtävää röntgentutkimusta. 

Natiivitutkimukset ovat potilaalle yleisimmin terveydenhuollossa tehtäviä 

kuvantamistutkimuksia. (Tenkanen-Rautakoski 2010).  

Lisäksi natiivitutkimusten oppimisen taustalla ovat terveysalan korkea-asteen 

opinnoille asetetut tavoitteet. Natiivitutkimusten opinnot sisältyvät röntgen-

hoitajaksi opiskelevien opiskelijoiden ammattiopintoihin (Opetusministeriö 2001, 

ARENE 2006). Opinnot jakaantuvat teoriaopintoihin ja harjoitteluun. Opinnoilla 

turvataan terveydenhuoltoon osaava ammattihenkilöstö (Opetusministeriö 2001, 

Asetus 352/2003, Laki 351/2003, Asetus 423/2005).  

Tämän tutkimuksen keskeinen käsite on natiivitutkimusten oppiminen, joka 

etenee vaiheittain. Natiivitutkimusten oppiminen tarkoittaa, että opinnot 

suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa teoriaopintojen tietoja ja taitoja potilaan 

natiivitutkimustilanteeseen ja toteuttaa tutkimukset itsenäisesti. Tässä työssä olen 

jäsentänyt natiivitutkimusten oppimisen vaiheet teoriaopintojen, laboraatio-

harjoittelun ja harjoittelun vaiheiksi, koska tutkimuksessa mukana olleiden 

opiskelijoiden opinnot etenevät tämän mukaan. Teoriaopinnot tarkoittavat natiivi-

tutkimusten tietoperustan oppimista koulussa. Tietoperusta koostuu anatomian ja 

fysiologian, säteilyn lääketieteellisen käytön, kuvantamisen, potilaan hoitamisen 

ja natiivitutkimusten opinnoista. Kaikkia näitä sisältöalueita opiskellaan eri 

opintojaksoissa. Laboraatioharjoittelu tarkoittaa harjoittelua koulussa simuloiden 

potilastilanteita. Harjoittelu tarkoittaa harjoittelua terveydenhuollossa röntgen-

osastoilla oikeissa potilastilanteissa (Opetusministeriö 2001, Laki 351/2003, 

Asetus 352/2003). 

Opiskelijan natiivitutkimusten oppiminen perustuu konstruktivistiseen 

oppimisnäkemykseen. Oppimisessa nähdään keskeisenä opiskelijan aktiivisuus ja 

itseohjautuvuus. Opiskelija muodostaa aikaisemman tietonsa perustalle eri opinto-

sisältöjen tietoperustasta uuden tietorakennelman. Tietoperustan muodostuminen 

todentuu tiedon ymmärtämisenä ja sovellustaitona potilaan natiivitutkimus-

tilanteissa. (Tynjälä 1999, Ruohotie 2000, Rauste-von Wright 2003).  
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata natiivitutkimusten oppimista ja tulkita 

oppimisen oppimiskulttuuria röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa. Tavoitteena 

on ymmärtää opiskelijan oppimista. Tutkimuksesta saatavia tuloksia voidaan 

hyödyntää röntgenhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelman, opetuksen ja 

opintojen kehittämisessä sekä ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikkojen 

välisen yhteistyön kehittämisessä.  

Tutkimuksen alustava tutkimustehtävä oli: Mikä on oppimiskulttuuri 

natiivitutkimuksia opiskeltaessa röntgenhoitajakoulutuksen aikana? Aineiston 

tuottamisen ja analysoinnin edetessä muodostin osatutkimustehtäviä, koska 

alkuperäinen tutkimustehtävä oli liian laaja voidakseni tuloksilla suoraan vastata 

siihen. Etnografisessa tutkimuksessa on tavallista, että tutkimuksen edetessä 

tutkimustehtävä täsmentyy (Nikkonen & Janhonen 1995, Nisula 1996) ja 

täsmentyminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus (Syrjäläinen 1994).  

Natiivitutkimusten oppiminen tapahtui vaiheittain teoriaopinnoissa, 

laboraatioharjoittelussa ja harjoittelussa oppimisena. Näistä muodostin seuraavat 

osatehtävät, joita käytin omina tutkimustehtävinäni aineistoa analysoidessani: 

Teoriaopintoja koskevat osatehtävät: 

1. Mitä opitaan natiivitutkimusten teoriaopinnoissa? 

2. Miten oppiminen tapahtuu natiivitutkimusten teoriaopinnoissa? 

3. Miten opiskelija arvioi oppimistaan natiivitutkimusten teoriaopinnoissa? 

4. Mitkä tekijät selittävät natiivitutkimusten oppimista teoriaopinnoissa? 

Laboraatioharjoittelua koskevat osatehtävät: 

5. Mitä opitaan natiivitutkimusten laboraatioharjoittelussa? 

6. Miten oppiminen tapahtuu natiivitutkimusten laboraatioharjoittelussa? 

7. Miten opiskelija arvioi oppimistaan natiivitutkimusten laboraatio-

harjoittelussa? 

8. Mitkä tekijät selittävät natiivitutkimusten oppimista laboraatioharjoittelussa? 

Harjoittelua koskevat osatehtävät: 

9. Mitä opitaan natiivitutkimusten harjoittelussa? 

10. Miten oppiminen tapahtuu natiivitutkimusten harjoittelussa? 

11. Miten opiskelija arvioi oppimistaan natiivitutkimusten harjoittelussa? 

12. Mitkä tekijät selittävät natiivitutkimusten oppimista harjoittelussa? 
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5 Etnografinen lähestymistapa, aineiston 
tuottaminen ja analysointi  

5.1 Tutkimuksen taustasitoumukset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät huomioiden tutkimuksen 

taustasitoumukset ovat fenomenologisessa tutkimustraditiossa. Se korostaa 

todellisen elämän kuvaamista kokonaisvaltaisesti ja tutkimusmenetelmät ovat 

laadullisia (Lincoln & Guba 1985, Patton 1990). 

Tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti kuvaan ja tulkitsen natiivitutkimusten 

oppimista oppimiskulttuurin näkökulmasta. Tarkoitus liittää tutkimuksen 

kulttuurintutkimukseen, jonka yleinen tavoite on kuvata yhteisön kulttuuria 

(Alasuutari 1996). Tämän tutkimuksen ontologisena lähtökohtana on käsitys 

todellisuudesta, jonka mukaan se rakentuu ihmisten toiminnoista, ajattelutavoista, 

kokemuksista ja käsityksistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erilaisissa 

konteksteissa. Kulttuuri ja todellisuus eivät esittäydy ihmisille sellaisenaan, vaan 

sen suhteen kautta, joka ihmisillä on todellisuuteen. Todellisuus on sosiaalisesti 

konstruoitunut ja rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden 

avulla ihmiset orientoituvat elämään. (Syrjäläinen 1994, Alasuutari 1996, Polit & 

Hungler 1999). Opiskelijat kiinnittävät aktiivisesti huomiota ympäristössään 

niihin asioihin ja ilmiöihin siitä näkökulmasta, jolla on merkitystä heidän 

oppimiseensa ja muodostavat siitä oman todellisuutensa (Syrjäläinen 1994, 

Alasuutari 1996, Polit & Hungler 1999).  

Ihmiset tekevät jatkuvasti tulkintoja ja antavat merkityksiä symboleille ja 

tapahtumille (Atkinson & Hammersley 1994, Syrjäläinen 1994, Alasuutari 1996, 

Söderholm 1996, Bogdan & Biglen 1998). Erilaiset symbolit ovat sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tuotteita. Toimintaa tarkastellaan suhteessa yhteisön 

ympäristöön yhteisön jäsenten näkökulmasta. (Nikkonen & Janhonen 1995). 

Myös käsitys itsestä muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tulkinnan kautta 

ihmisen nähdessä itsensä toisten silmin (Bogdan & Biglen 1998).  

Tämän tutkimuksen epistemologisena lähtökohtana on, että tietoa 

todellisuudesta tuotetaan opiskelijoiden ja tutkijan välisessä vuorovaikutuksessa. 

Keskeinen todellisuuden merkitysvälitteisyyttä ilmaiseva kommunikaatiokeino on 

kieli, johon on ikuistunut tietty maailmankuva ja kieli määrää, miten ihminen 

ajattelee ja toimii. (Vygotski 1982, Alasuutari 1996, Suojanen 1996b, Hirvonen & 

Nikkonen 2003). Tutkimukseen osallistuvilla on käsitys siitä, millaisiin 
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käsitteisiin ja käsitteiden sisältämiin osiin, samoin kuin näiden välisiin suhteisiin 

heidän todellisuutensa on jaettu (Spradley 1979, Nisula 1996). Sana on 

äännekokonaisuus, jonka merkitykseksi yhteisössä on sovittu jotain ja sopimus on 

arbitraarinen eli keinotekoinen. Periaatteessa kieli on suljettu systeemi, koska 

äännekokonaisuuden merkitys riippuu myös muista äännekokonaisuuksista. 

(Vygotski 1982, Alasuutari 1996).  

Kertoessaan todellisuudestaan tutkimukseen osallistuvat henkilöt tulkitsevat 

sitä samalla (Syrjäläinen 1994, Polit & Hungler 1999). Tutkimukseen 

osallistuvien tieto on siis subjektiivista, tilanteeseen ja heidän aikaisempiin 

kokemuksiinsa sidottua tietoa. Todellisuutta kuvaava tieto voi olla niin syvällä 

kulttuurissa, että yhteisön jäsenet eivät ole siitä itsekkään tietoisia, mutta tutkijan 

tehtävä on tuoda se näkyville (Spradley 1979, Alasuutari 1995, Polit & Hungler 

1999).  

5.2 Etnografinen lähestymistapa oppimiskulttuurin tutkimuksessa 

5.2.1 Etnografinen menetelmä  

Mielenkiintoni natiivitutkimusten oppimista kohtaan, kuvantamistoiminnan 

voimakas muuttuminen ja aiheen vähäinen tutkimustieto vaikuttivat 

tutkimusmenetelmän valintaan. Etnografinen tutkimus vaikutti joustavalta ja 

tutkijan omille valinnoille mahdollisuuksia antavalta lähestymistavalta. 

Etnografiaa, joka on alun perin ollut antropologinen kenttätyömenetelmä, 

toteutetaan tällä hetkellä monella tavalla (Hammersley & Atkinson 2009).  

Etsin tässä tutkimuksessa tietoa ja totuutta tulkinnallisen etnografian avulla. 

Tämä tarkoittaa, että kuvattuani opiskelijoiden natiivitutkimusten oppimisen 

tulkitsen oppimista oppimiskulttuurin avulla. Tulkinta tarkoittaa tulosten 

tarkastelua teoreettisemmalla tasolla (Syrjäläinen 1994). Tulkinnallinen etnografia 

on saanut vaikutteita hermeneuttisesta ja fenomenologisesta filosofiasta ja 

symbolisesta interaktionismista (Alasuutari 1996, Söderholm 1996). 

Tulkinnallisella etnografialla voidaan luoda yksi tapa ymmärtää opiskelijoiden 

oppimista (Syrjäläinen 1994). Tässä tutkimuksessa tulkinta tulee näkyväksi 

tuloksista muodostettavasta natiivitutkimusten oppimista kuvaavasta mallista 

(Syrjäläinen 1994, Nikkonen & Janhonen 1995). Tulkinnan avulla lukija voi 

nähdä, mitä vastaavanlaisiin tilanteisiin saattaa liittyä ja tulkinta auttaa 

ymmärtämään, miten eri asiat ovat yhteydessä toisiinsa (Syrjäläinen 1994).  
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Etnografian vahvuudet, kontekstuaalisuus ja holistisuus, auttavat 

muodostamaan oikeaa kuvaa todellisuudesta (Nikkonen & Janhonen 1995, Palmu 

2007). Etnografia sitoutuu aina johonkin kontekstiin, mikä tarkoittaa, että 

tutkimusaineisto kootaan niistä yhteisöistä, joissa tutkittava ilmiö on olemassa. 

Tapahtumia ja niistä syntyviä tapahtumasarjoja voi ymmärtää vain, kun tietää 

tilanteen sosiaalisen ja historiallisen kontekstin. (Silverman 2001, Palmu 2007). 

Kontekstuaalisuuden saavuttamista tukee etnografisen tutkimuksen kenttätyö, 

jolla tarkoitetaan sitä, että tutkija on osa tutkimaansa yhteisöä tutkimuksen 

tekemisen aikana (Atkinson & Hammersley 1994, Davies 1999, Silverman 2001). 

Kenttätyön etuna on arkielämässä tapahtuvien ei-ennakoitavien tilanteiden 

saavuttaminen, koska metodi muokkautuu tilanteiden mukaan (Nisula 1996). 

Lisäksi etnografisen tutkimuksen kenttätyön vahvuus on tavallisiin arjen 

rutiineihin lähelle pääseminen, sillä toistuessaan ne osoittavat sen, mikä arjessa on 

yhteisön jäsenille merkityksellistä. Todellisuuden moniäänisyys konkretisoituu 

arjen säännönmukaisuuksia ja eroja vertailemalla (Nisula 1994, Nikkonen ym. 

2003, Palmu 2007). Kontekstuaalisuus ja kenttätyö tukevat tutkittavan ilmiön 

holistista kuvaamista. Oppimisen liittyminen oppimisympäristöön ja yhteisön 

menneisyyteen auttaa lisäämään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Patton 1990, 

Nikkonen 2003). 

Etnografinen tutkimus on useimmiten induktiivista, joka on myös tämän 

tutkimuksen lähtökohta, koska natiivitutkimusten oppimisesta ei ole juurikaan 

aikaisempaa tutkittua tietoa (ks. Suojanen 1982, Atkinson & Hammersley 1994, 

Nikkonen & Janhonen 1995). Tavoitteena on löytää sosiaalisen ilmiön luonne, 

jonka tutkimista eivät ohjaa etukäteen asetetut hypoteesit. Etnografinen 

lähestymistapa tukee tätä lähtökohtaa. (Atkinson & Hammersley 1994). Aineiston 

tuottaminen ja analysointi etenevät rinnakkain ja suuntaavat olemassaolevan 

aineiston pohjalta tutkimusta eteenpäin (Nisula 1996), joka muuttaa tutkimuksen 

luonteen induktiivis-deduktiiviseksi. Alussa tutkijalla on laaja kuva (”big picture”) 

ilmiöstä, jota hän vähitellen tarkentaa (Fetterman 1998, Roper & Shapira 2000).  

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat havainnoitavissa olevat, 

konkreettiset, ”ruumiillistuneet” sosiaaliset toiminnot, joiden kautta opiskelijat 

tuottavat arkielämän tilanteita ja käytäntöjä sekä toimivat niissä (Nikkonen & 

Janhonen 1995). Opiskelijoiden sosiaalisille tapahtumille antamien merkitysten 

löytäminen edellyttää perinteisiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu-

menetelmien käyttöä. Merkityksistä saan tietoa havainnoimalla ja haastattelemalla 

opiskelijoita sekä opiskelijoiden ja omista kirjallisista dokumenteista. Havain-

noinnissa tutkijan rooli etnografisessa tutkimuksessa on määritelty pitkään 
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osallistuvan havainnoijan rooliksi. Tutkijan reflektion aukikirjoittamisen myötä 

etnografia on muuttanut tutkijan asemaa havainnoivan osallistujan roolin 

suuntaan. (Tedlock 2000). 

Natiivitutkimusten opiskelu etenee opiskelijoiden opinnoissa useamman 

lukukauden aikana. Oppimiskulttuurin kuvailun mahdollistumiseksi ja tapahtu-

mien ymmärtämiseksi tutkimuksesta muodostuu pitkäkestoinen, joka on myös 

ominaista etnografiselle tutkimukselle (Atkinson & Hammersley 1994, Fetterman 

1998, Davies 1999, Roper & Shapira 2000, Silverman 2001). Tutkimuksen 

toteuttaminen vaatii läheistä kontaktia opiskelijoiden kanssa ja opiskelijan 

arkipäivän tapahtumien seuraamista. Tämä vaatii sitoutumista yksilöihin ja 

tapahtumiin henkilökohtaisessa mielessä sekä fyysisen että sosiaalisen 

läheisyyden kautta. (Roper & Shapira 2000). 

Tehtäväni tutkijana on päästä ”toisten” maailman sisälle. Ns. ”toisilla” 

tarkoitetaan jossakin suhteessa tutkijasta erottuvaa yhteisöä tai sen jäseniä. Erot 

tulevat esille tavassa hahmottaa sama fyysinen ja sosiaalinen todellisuus eri tavoin. 

Sosiaalinen todellisuus muodostuu subjektiivisen merkityksenannon kautta ja 

tulee näkyväksi opiskelijoiden käyttämässä kielessä ja toiminnassa. (Hammersley 

& Atkinson 1994, Suojanen 1996b). Totuudellisen tiedon saaminen edellyttää, 

että tutkijana pystyn rakentamaan luottamuksellisen suhteen tutkimukseen 

osallistuvien opiskelijoiden kanssa (Syrjäläinen 1994). 

5.2.2 Tutkijan reflektio etnografiassa 

Tulkinnallisen etnografian olennainen piirre on tutkijan reflektio. Tutkija on osa 

tutkimaansa kulttuuria, ja tieto rakentuu sosiaalisessa kontekstissa tutkittavassa 

yhteisössä (Davies 1999, Pellatt 2003). Tutkija ymmärretään aktiiviseksi, 

ajattelevaksi subjektiksi, joka tekee valintoja koko tutkimusprosessin ajan (Eskola 

2006). Kulttuurin kuvaus ja tulkinta ovat tutkijan konstruoimia tietorakennelmia 

(Polit & Hungler 1999). Tutkimusprosessissa ja tutkimuksen tuloksissa 

heijastuvat tutkijan tausta ja tutkijan yhteisö, sillä tutkija ei voi sulkea pois 

aikaisempia kokemuksiaan (Davies 1999). Subjektiivisuus myönnetään osaksi 

tutkimusta, mutta se ei tarkoita, että tutkijana voisin toimia oman haluni mukaan. 

Subjektiivisuudella tarkoitetaan tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

välistä vuorovaikutussuhdetta ja se on tutkimuksen voima (Syrjäläinen 1994). 

Tulkinnallisuus ja subjektiivisuus edellyttävät tutkijan valintojen reflektiota, 

joten pyrin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa tuomaan esille omien valintojeni 

perustelut ja näin lisäämään tutkimuksen läpinäkyvyyttä. Reflektiivisyyden avulla 
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voin tutkijana pyrkiä tunnistamaan oman yhteyteni tutkimustilanteeseen ja 

vaikutukseni siihen. (Davies 1999, Pellatt 2003). Subjektiivisuuden 

aukikirjoittamisella voin pyrkiä turvaamaan tutkimuksen objektiivisuutta (Davies 

1999). Tutkimuksen tekeminen on samanaikaista keskustelua omien pohdintojen, 

aineiston ja aiemman kirjallisuuden välillä (Chesney 2001, Pellatt 2003, Eskola 

2006). 

Tutkijana olen oppimisyhteisön jäsen, mutta samanaikaisesti olen kuitenkin 

opiskelijayhteisön ulkopuolella (ks. Fetterman 1998, Roper & Shapira 2000, 

Atkinson & Hammersley 1994). Vaikka tutkijana pyrin kuvaamaan sosiaalista 

todellisuutta opiskelijoiden opiskelun näkökulmasta, en voi tulkinnallani 

kuitenkaan esittää lopullista totuutta siitä, mitä asiat opiskelijoille merkitsevät. 

Voin esittää niitä tulkintasääntöjä, joita opiskelijat käyttävät arkielämässään 

tutkimushetkellä ja joiden avulla he opiskelevat ja oppivat. (ks. Seed 1995). 

Tulkinta on ainutkertainen, subjektiivinen yksi mahdollinen yhteenveto opiskeli-

joiden oppimisessaan sosiaalisille tapahtumille antamistaan merkityksistä ja 

yhteisön kulttuurista (ks. Spradley 1979, Atkinson & Hammersley 1994, 

Nikkonen ym. 2003, Eskola 2006). Tekstuaalinen kenttä on siis kooste 

tutkimukseen osallistuneiden emic-tiedosta sekoittuneena tutkijan etic-tietoon 

(Nisula 1996).  

5.2.3 Etnografia “toisen” totuuden esittäjänä  

Etnografia tarkoittaa sananmukaisesti ihmisestä kirjoittamista (etnos, 

ethno=ihminen, grafia=kirjoitus) (Nikkonen & Janhonen 1995, Salo 2007) ja sen 

mielenkiinnon kohteena on kulttuurien kuvailu ja ihmisten näkemysten 

ymmärtäminen kulttuurisessa yhteydessä (Nikkonen & Janhonen 1995, Nisula 

1996, Salo 2007). Kulttuuri ei ole käsinkosketeltavaa ja näkyvää, joten tutkija 

konstruoi kulttuurin tekstuaaliseen muotoon (Atkinson & Hammersley 1994, 

Nisula 1996, Polit & Hungler 1999, Salo 2007).  

Etnografinen tutkimus sisältää haasteita kirjoittamiselle. Etnografian 

tavoitteena on kuvata ”toisen” totuutta, mutta samanaikaisesti tutkija tulee esille 

kirjoituksessa tulkinnallaan (Atkinson & Hammersley 1994, Nikkonen ym. 2003, 

Hammersley & Atkinson 2009). Tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset voivat 

yksipuolistaa kulttuurin kuvausta (Nikkonen ym. 2003). Kirjoittamistapa saattaa 

vaarantaa tutkimuksen luotettavuus- ja eettisyysnäkökohtien toteutumisen 

(Syrjäläinen 1994). Keskeistä etnografian kirjoittamisessa ovat tekstin esittäminen 
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ja sen loogisuus, esteettiset ja eettiset näkökohdat (Atkinson & Hammersley 1994, 

Pellatt 2003). 

Kulttuurin ja tekstin analoginen rinnastaminen ei ole ongelmatonta. 

Tekstuaalinen kenttä muodostuu monen tulkinnan kautta kertomukseksi 

kertomuksista (Nikkonen ym. 2003, Salo 2007), ja tutkija voi kirjoittaessaan 

menettää ”toisten” äänen objektivoimalla tai vaientamalla kentän (Hammersley & 

Atkinson 1994, Salo 2007). Tuloksia esitellessäni kuvaan opiskelijoiden ääntä 

alkuperäisilmaisuilla, jotka edistävät aineiston tiheää kuvailua. Tämän kautta 

kirjoitus välittää lukijalle tapahtumien tunnelmaa ja tapahtumiin vaikuttavia 

tosiasioita sekä auttaa luomaan elävän mielikuvan tapahtumista. (Syrjäläinen 

1994, Fetterman 1998, Hammersley & Atkinson 2009). Tällä vältän myös 

aineiston pelkistymisen ja liiallisen abstrahoitumisen, jossa tutkijan ääneni 

saattaisi tulla tulkinnan kautta liian voimakkaasti esille (Hirvonen & Nikkonen 

2003, Honkanen 2008).  

Etnografisessa kirjoittamisessa tutkija nähdään aktiivisena, toimivana 

subjektina, joka tekee valintoja. Tämä näkyy tutkijan olemisena aktiivi-muodossa 

tekstissä. Aktiivin käytöllä tutkija voi korostaa toimijuuttaan, vastuutaan ja 

henkilökohtaista kosketusta tutkimuskenttään. (Eskola 2006, Salo 2007). Yleensä 

tutkija kirjoittaa kentän tapahtumista preesensissä, mutta aikamuodon 

vaihtaminen imperfektiin korostaa tutkimuksen kerroksellisuutta ja prosessia 

(Palmu 2007). Toimijuus edellyttää valintojen perustelemista ja reflektiota läpi 

koko tutkimuksen (Nisula 1996, Pellatt 2003, Eskola 2006, Palmu 2007). Tutkijan 

vaikutusten kirjoittaminen auki johtaa kerronnallisempaan ja kuvailevampaan 

tyyliin kuin mihin tieteellisessä kirjoittamisessa on totuttu (Atkinson & 

Hammersley 1994, Syrjäläinen 1994, Pellatt 2003).  

Etnografisessa kirjoittamisessa ei ole oikeaa tai väärää tapaa kirjoittaa. 

Ratkaisevaa on se, että kirjoitustyyli kuvaa tutkittua sosiaalista todellisuutta. 

Tutkija valitsee itse sopivimman kirjoitustyylin aineistolleen. (Hirvonen & 

Nikkonen 2003, Hammersley & Atkinson 2009). Etnografia voi olla 

kronologisesti etenevä historia tai keskeisten teemojen mukaan etenevä kertomus 

(Nikkonen ym. 2003, Hammersley & Atkinson 2009), sisältää metaforia ja 

analogioita tai narratiivisia kuvauksia (Syrjäläinen 1994), draamaa, komediaa tai 

satiiria (Salo 2007). Esitän opiskelijoiden oppimista kertomuksellisesti ja osittain 

myös vaihtoehtoisina kertomuksina, joissa kuvaan opiskelijoiden oppimista ja 

arkipäivää eri oppimisympäristöissä kuten se etenee opiskelijoiden kokemusten 

mukaan. Kertomuksellisuus kuvaa opiskelijoiden sosiaaliset tapahtumat 
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loogisessa ja kronologisessa muodossa ja tuo esille kontekstin (Hirvonen & 

Nikkonen 2003, Hammersley & Atkinson 2009).  

Etnografisen kirjoittamisen tieteellisyyttä on sen monimuotoisuuden vuoksi 

kyseenalaistettu (Salo 2007). Tieteelliseksi tekstiksi ajatellun etnografian tulee 

kuitenkin täyttää tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset, olla yksityiskohtainen ja 

selkeä sekä kielellisesti vivahteikas (Syrjäläinen 1994, Hammersley & Atkinson 

2009). Tämä tarkoittaa, että etnografiassa kuvataan tutkimuksen kaikki vaiheet 

niin, että lukija ymmärtää kirjoituksen perusteella, mihin tutkija perustaa 

sanomansa (Janhonen & Nikkonen 1994, Syrjäläinen 1994). Pyrin selkeään ja 

helppolukuiseen kirjoitustyylilin, jotta oppimiskulttuuri aukeaisi myös sitä 

tuntemattomalle. Kontekstuaalisuuden kautta esilletulevat käsitteet eivät ole 

välttämättä tuttuja edes kaikille terveysalan opiskelijoille. (ks. Fetterman 1998).  

Pidän tärkeänä, että opiskelijat saavat kuuluville oman äänensä oppimisen 

sosiaalisesta todellisuudesta. Tämä saattaa aiheuttaa tutkimukseen osallistuville 

riskejä, sillä he asettavat itsensä alttiiksi julkiselle arvioinnille tuodessaan esille 

omat kokemuksensa. (Hirvonen 2000, Honkanen 2008). Näitä riskejä pyrin 

pienentämään siten, että tutkimuksessa mukana olleet organisaatiot, paikkakunnat 

ja henkilöt esiintyvät kirjoituksessa anonyymeinä. Opiskelijoiden oppimiseen 

liittyvien tapahtumien esittämisen kannalta tapahtumapaikkojen nimeäminen on 

epäolennaista. (Syrjäläinen 1994). 

Etnografinen kirjoittaminen ei perustu oikeaksi todistamisen ontologiaan, 

koska etnografia muodostuu tutkijan ja kentän välisessä vuorovaikutuksessa 

tietyllä hetkellä ja tietyssä kontekstissa (Salo 2007). Etnografia on yksi tulkinta 

fyysisestä kentästä, ja lukija voi muodostaa siitä oman tulkintansa. Etnografia ei 

voi varmentaa maailmaa, mutta se voi tihentää käsitystä siitä. (Palmu 2007, Salo 

2007).  

5.2.4 Oppiminen sosiokulttuurisena ilmiönä 

Tässä tutkimuksessa röntgenhoitajan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 

natiivitutkimusten oppimisen tarkastelu perustuu sosiokulttuuriseen käsitykseen 

oppimisesta, jonka mukaan oppiminen on sidottu kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 

historiallisesti oppimisen kontekstiin. (Tynjälä 1999). Tarkastelun kohteena ei ole 

opiskelija vaan sosiaalinen yhteisö, jossa oppiminen tapahtuu toimintaan 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta ja johon sen historiallinen tausta 

vaikuttaa. (Tynjälä 1999, Bransford 2004, Hodkinson ym. 2008, Tynjälä 2008). 
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Oppiminen nähdään sosiaalisena ilmiönä ja huomio kiinnitetään ihmisten väliseen 

oppimisprosessiin, ei yksittäisen oppijan mielen sisältöihin (Tynjälä 1999). 

Sosiokulttuurisen lähestymistavan taustalla on sosiaalinen konstruktivismi, 

jonka lähtökohdat ovat konstruktivismissa. Konstruktivismin mukaan oppiminen 

on oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa hän tulkitsee havaintojaan ja 

rakentaa niistä omia tietorakenteita ja merkityksiä. Merkitysten rakentaminen 

tapahtuu joko yksilöllisellä tai yhteisöllisellä tasolla. Konstruktivismin 

suuntauksista sosiaalinen konstruktivismi painottaa tiedon konstruointia yhteisön 

sosiaalisissa tapahtumissa ja näkee oppimisen ihmisten välisenä toimintana. 

(Tynjälä 1999).  

Sosiokulttuurisen lähestymistavan sisällä on erilaisia oppimisteorioita, jotka 

korostavat hieman eri tavalla sosiaalisen yhteyden merkitystä oppimisessa 

(Wenger 1998, Engeström 2004, Säljö 2004). Eri lähestymistavat ovat saaneet 

vaikutteita L.S.Vygotskin (Vygotski 1982) tutkimuksista. Sosiokulttuurisen 

oppimisteorian mukaan oppiminen tapahtuu ensin yhteisössä ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa, jossa opitusta sisällöstä tulee sen jälkeen osa yksittäisen 

henkilön ajattelua ja toimintaa (Säljö 2004). Oppimisen sosiaalisen teorian 

mukaan oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kokemusten kautta 

osallistumalla yhteisön toimintaan (Wenger 1998). Kehittävä työntutkimus ja 

ekspansiivinen oppiminen korostavat yksilön tekojen muodostumista 

kollektiivisessa toimintajärjestelmässä, joka on historiallisesti kehittyvä ja 

muuntuva (Engeström 2004).  

Mikään em. teorioista yksistään ei ohjaa käsitystäni oppimisesta, vaan 

määrittelen oppimisen lähtökohdan olevan sosiokulttuurisessa lähestymistavassa. 

Sen mukaisesti natiivitutkimusten oppiminen tapahtuu teoriaopintojen, 

laboraatioharjoittelun ja harjoittelun oppimisyhteisöissä opiskelijan ja tilanteessa 

mukana olevien ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa oppimisen kohteena 

on natiivitutkimusten opintosisältö. Oppimisyhteisöissä mukana olevat ihmiset 

ovat useimmiten toisia opiskelijoita, opettajia ja röntgenhoitajia.  

Sosiokulttuurista oppimista kuvaavat kontekstuaalisuus, osallisuus ja 

vuorovaikutus oppimistilanteessa. Kontekstuaalisuus tarkoittaa, että oppiminen 

tapahtuu aina jossakin oppimisympäristössä tai –yhteisössä, ei 

dekontekstualisoituneena (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998, Guile & Griffits 

2001). Kontekstia on vaikea määritellä, mutta sanatarkasti se tarkoittaa ’se, mikä 

ympäröi tapahtumaa tai toimintaa’ tai tapahtumaan tai toimintaan liittyviä 

olosuhteita. Kontekstuaalisuutta tuo esille tilannesidonnaisen oppimisen teoria, 
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joka korostaa oppimisen liittymistä johonkin tilanteeseen (Brown ym. 1989, 

Anderson ym. 1996, Anderson ym. 2000). 

Ajattelu ja toiminta riippuvat kontekstista ja siksi tilanteen ja yksilön 

toimintojen yhteyden ymmärtäminen on ydinasia sosiokulttuurisessa oppimisessa 

(Säljö 2004). Oman ammatin sanojen ja käsitteiden merkityksen ja käytön 

oppiminen tapahtuu aidoissa käsitteiden käyttötilanteissa, josta seuraa oman 

asiantuntijakulttuurin kielen oppiminen (Brown ym. 1989, Lave & Wenger 1991, 

Anderson ym. 1996, Wenger 1998, Guile & Griffits 2001).  

Oppimisen konteksti korostuu sellaisissa koulutuksissa, joissa oppiminen 

tapahtuu useissa eri konteksteissa kuten terveysalan opinnoissa teoriaopetuksessa 

ja harjoittelussa (Guile & Griffiths 2001, Tynjälä 2007, Long ym. 2008). 

Siirtyessään kontekstista toiseen opiskelija joutuu käyttämään erilaisia 

oppimisstrategioita, ja ympäristöillä on erilainen merkitys oppimisprosessille 

(Guile & Griffiths 2001, Tynjälä 2007, Virolainen & Valkonen 2007).  

Osallisuus tarkoittaa dynaamista prosessia, joka mahdollistaa asteittain 

opiskelijan pääsyn opiskeltavan ammatin ydinsisältöön. Käsite on lähellä 

Vygotskin (1982) esittämää käsitystä oppimisen lähikehityksen vyöhykkeestä. 

Opiskelija on vasta-alkaja tullessaan uuteen yhteisöön ja alussa hän sijoittuu 

yhteisön reuna-alueelle opetellen ensin perusasioita. Vasta-alkajan asemaan liittyy 

mahdollisuus muuttumiseen ja oppimiseen. Opiskelijan oppimisessa voi olla 

monia vaiheita, joissa hän muuttaa sijaintiaan ja osallisuuttaan yhteisössä edeten 

kohti yhteisön ydintä. (Lave & Wenger 1991). Asiantuntijuus nähdään yhä 

voimakkaammin työelämässä toimivien ryhmien kollektiivisena ominaisuutena. 

Asiantuntijuuteen kehittyminen ei tapahdu vain yksilön omana työskentelynä, 

vaan sen kehittyminen edellyttää osallisuutta yhteisön toimintaan. (Tynjälä 2008). 

Yhteisön ytimessä opiskelija pääsee kiinni asiantuntijuuden hiljaiseen tietoon 

(Hakkarainen 2000). 

Yhteisön toimintaan osallistuessaan opiskelijan oppiminen etenee tehtävien 

vaatimustason ja vastuun kasvamisen myötä, jolloin hän kykenee suoriutumaan 

yhä vaativammista toiminnoista. Oppiminen näkyy opiskelijassa kokonais-

valtaisesti opiskelijan osallisuuden asteen muutoksena, mikä puolestaan heijastuu 

opiskelijan identiteetin vahvistumisena. (Lave & Wenger 1991). Oppiminen 

auttaa oppijaa tulemaan joksikin sen mukaan, millaiset mahdollisuudet yhteisö 

antaa oppimiselle (Wenger 1998). Oppimisen edellytys on, että yhteisö sallii 

oppijan osallisuuden yhteisön jäsenyyteen (Lave & Wenger 1991).  

Vuorovaikutus on keskeinen tekijä sosiokulttuurisessa oppimisessa. Tieto on 

sosiaalisesti muodostunutta, ”totuudet” ovat sosiaalisia sopimuksia ja ihmisillä on 
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tarve päästä yhteisesti jaettuihin merkityksiin (Tynjälä 1999, Sarja 2000). 

Tietoinen dialogisuuden vahvistaminen tukee oppimista (Sarja 2000). 

Osallistuessaan sosiaalisen yhteisön käytäntöihin ihmiset oppivat toisiltaan 

tekemisen lisäksi myös vuorovaikutuksen avulla ja antavat toiminnoille eri 

merkityksiä (Vygotski 1982, Wenger 1998). Vygotski (1982) on korostanut 

erityisesti kielen ja puheen merkitystä oppimisessa.  

Vuorovaikutuksessa tapahtuu sosiaalista monitasoista vaikuttamista koko ajan 

sekä tietoisesti että tiedostamattomasti niin asia- kuin tunnetasolla ja se muovaa 

ihmisen asenteita, arvoja ja hänen persoonaansa (Kauppila 2007). Terveysalan 

ammateissa, joissa työskennellään pienryhmissä tai pareittain, on osattava liittää 

oma toiminta ohjaajan tai työtoverin toimintaan niin, että yhteistoiminta on 

tilanteen mukainen. Toimijoiden kehon liikkeiden tunnistaminen voi olla 

ratkaiseva tekijä oppimisessa (Wenger 1998, Hindmarsh & Pilnick 2007, 

Hodkinson 2008).  

5.2.5 Oppimiskulttuurin määrittely 

Mielenkiintoni kohdistuu natiivitutkimusten oppimisen oppimiskulttuuriin. Tässä 

tutkimuksessa oppimiskulttuuri tarkoittaa erilaisissa oppimiskonteksteissa 

opiskelijan oppimista ohjaavaa kulttuurista käsitystä eli kollektiivista mieltä 

oppimisesta (Hakkarainen ym. 2002, Moore 2004). Oppimiskulttuuri ilmenee 

opiskelijan ja oppimiskontekstien välisissä sosiaalisissa tapahtumissa, joita 

opiskelija tulkitsee antaen niille merkityksiä. Merkitykset ilmenevät 

opiskelijoiden toiminnassa ja heidän käyttämässään kielessä. (Moore 2004).  

Oppimiskulttuurin muodostumiseen vaikuttavat yhteisön odotukset (Moore 

2004, Hodkinson 2008), yhteisön historia (Allan ym. 2005, Hodkinson 2008) ja 

jäsenten asema yhteisössä (Hodkinson 2008). Ihmisten välistä sosiaalista 

vuorovaikutusta ohjaavat odotukset, jotka välittyvät yhteisöön tulevalle uudelle 

ihmiselle yhteisön toimintatavoissa ja käsityksissä (Moore 2004). 

Vastavuoroisesti jokainen kohdistaa odotuksia yhteisöön. Odotukset eivät aina ole 

tietoisesti tunnistettavissa, mutta ne ilmenevät siinä, mikä ymmärretään 

normaaliksi tekemisen ja olemisen tavaksi kyseisessä yhteisössä. Odotukset 

vaikuttavat, rakentavat ja rajoittavat yhteisössä olevien ihmisten sosiaalisia 

käytäntöjä ja sen kautta oppimista. Oppimiskulttuuria hallitsevat arvot ja ideat, 

normatiiviset odotukset hyvästä oppimisesta, hyvästä opettamisesta ja hyvästä 

opiskelijasta. (Moore 2004, Hodkinson 2008).  
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Oppimiskulttuurin kehittyminen vie aikaa (Allan ym. 2000, Hodkinson 2008). 

Siihen vaikuttaa yhteisön historiallinen menneisyys, joka siirtää kulttuuria 

eteenpäin. Ihmisen käden työt, organisaatiot, kommunikaatio ja rituaalit 

ilmentävät ja konkretisoivat kulttuurisia käytäntöjä ja turvaavat kulttuurin 

jatkuvuuden. (Moore 2004, Allan ym. 2005, Hodkinson 2008). Ihmiset tuottavat 

oppimiskulttuurin, mutta vastavuoroisesti oppimiskulttuuri tuottaa ihmisten 

oppimisen sosiaalisen toiminnan välityksellä. Ihmiset eivät ole koskaan täysin 

vapaita ympärillään olevasta oppimiskulttuurista. (Hodkinson 2008). 

Ihmisten erilaiset asemat yhteisössä vaikuttavat oppimiskulttuurin 

muodostumiseen ja muuttumiseen (Hodkinson 2008). Sukupuoli, valta ja yhteisön 

normit ja säännöt ovat kietoutuneet toisiinsa monella tavalla. Opiskelijat ovat 

kouluyhteisöissä riippuvaisia opettajan toiminnasta (Wodak 1996, Gordon ym. 

2007) ja opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus saattaa jäädä etäiseksi 

opintojen aikana (Kouvo ym. 2009). Opiskelijan asemasta terveysalan 

koulutuksessa opiskelijoilla on sekä myönteisiä että kielteisiä käsityksiä 

(Mäkisalo 1998). 

Oppimiskulttuuri välittyy sekä formaalin että informaalin oppimisen kautta 

(Säljö 2004, Tynjälä 2008). Formaali oppiminen ilmaistaan opetussuunnitelmassa 

ja oppimista arvioidaan sen suunnassa (Tynjälä 2008). Informaalia oppimista 

tapahtuu formaalin oppimisen rinnalla koulun arjessa olevien traditioiden, 

ohjeistusten ja toimintatapojen kautta. Ne muokkaavat ilmapiiriä ja niiden 

tarkoituksena on sosiaalistaa opiskelija oppimisyhteisöön ääneen sanomattomalla 

viestinnällä. (Wren 1999). Oppimisen kannalta informaalin oppimisen on arvioitu 

olevan joissakin tilanteissa formaalia oppimista merkittävämpää (Pilhammar 

Andersson 1991, Mäkisalo 1998, Tynjälä 2008).  

Terveysalan opiskelijoiden oppimisesta on vähän tutkimustietoa oppimis-

kulttuurisesta näkökulmasta. Sosionomiopiskelijoiden harjoittelussa oppimista 

käsitelleen tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulun oppimistoimintaa ohjaa 

yksilöllisen oppimisen kulttuuri, jossa oppimisen kohteena on yksilöllisen 

asiantuntijuuden kehittäminen asiantuntijoiden toimintoja seuraamalla. (Janhonen 

ym. 2006). Oppimiskulttuurissa tapahtuviin muutoksiin on viitattu fysioterapeutti- 

ja lääkäriopiskelijoiden opintoja kehitettäessä (Poikela 2003), terveysalan 

koulutuksen organisaatiokulttuuria tutkittaessa (Mäkisalo 1998) ja harjoittelu-

kokemusten laadun yhteydestä harjoittelupaikan oppimiskulttuuriin (Price ym. 

2000).  

Oppimiskulttuuriin on viitattu myös muutamissa muissa tutkimuksissa. Nämä 

ovat kohdistuneet yliopisto-opiskelijoiden yhteistoiminnalliseen oppimiseen 
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(Repo 2010), organisaation oppimiseen (Koistinen 2007), röntgenhoitajien 

työssäoppimiseen (Sim 2006) ja ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien koulutukseen 

(Silvennoinen 2007). Kaikissa edellä mainituissa väitöstutkimuksissa tuodaan 

esille, kuinka opetuksen toimintatapojen muutos muuttaa vähitellen oppimis-

kulttuuria.  

Lähellä oppimiskulttuuri -käsitettä ovat sosiaalistamis- ja piilo-

opetussuunnitelmakäsite. Sosiaalistaminen tarkoittaa kulttuurin arkikäsitysten 

mukaisten odotusten välittämistä oppijalle opittavan ammatin perusluonteesta ja 

sen sisällä olevista merkityksistä (Rauste-von Wright ym. 2003, Säljö 2004). 

Äärimuodossaan sosialisaatio tarkoittaa indoktrinaatiota, jossa opiskelija 

asetetaan opetuksen siirron kohteeksi (Mäkisalo 1998). Piilo-opetus-

suunnitelmalla tarkoitetaan virallisen opetussuunnitelman taustalla vaikuttavia 

sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat tai rajaavat oppimista 

(Hunter ym. 2008). Oppimiskulttuurin tutkimisessa on kysymys molempien 

edellä mainittujen ilmiöiden näkyväksi tuomisesta. 

5.3 Aineiston tuottamisen kontekstit  

5.3.1 Natiivitutkimusten oppimisen korkeakoulukonteksti 

Tämän tutkimuksen aineiston tuottamisen konteksti paikantuu monialaiseen 

ammattikorkeakouluun, jossa tutkimuksen aloitushetkellä oli yli 7000 opiskelijaa. 

Heistä hieman yli 1200 opiskeli sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. 

Ammattikorkeakoulussa oli 28 koulutusohjelmaa, joissa voi opiskella 23 

tutkintoon. Röntgenhoitajan (AMK) tutkinto oli yksi tutkinnoista. Eri koulutus-

alojen opetus oli hajautettu koulutuspaikkakunnalla omiin kouluihinsa.  

Terveysalan koulutusta koulutuspaikkakunnalla on ollut vuodesta 1896 ja 

röntgenhoitajien koulutus on alkanut vuonna 1965. Aineiston keruun alkaessa 

vuonna 2004 koko koulun opetuksen organisointi oli muutosvaiheessa, sillä 

toiminnan organisointia kehitettiin sähköisen järjestelmän kautta tapahtuvaksi. 

Lukujärjestyksen tekeminen siirtyi tutor-opettajilta koulutussuunnittelijalle ja 

sekä opiskelijaryhmien että opettajien lukujärjestykset olivat luettavissa koulun 

sisäisessä tietoverkossa. Lisäksi kehitettiin kaikille opiskelijoille yhteistä 

opetustarjontaa, kuten kieliopintoja ja anatomian ja fysiologian opintoja. Saman-

aikaisesti otettiin käyttöön tietohallintojärjestelmä, jonka kautta hallinnoitiin 

opiskelijoiden opintoasioita ja opetuksen suunnittelua ja tilastointia. Muutokset 
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vaativat henkilökunnalta ja opiskelijoilta uusien käytäntöjen opettelemista, mutta 

aiheuttivat myös muutosvastarintaa kuten on raportoitu muistakin vastaavista 

muutostilanteista (Heikka 2008). 

Opiskelijan opiskelu etenee ammattikorkeakoulun hallituksen ja rehtorin 

hyväksymän opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen rakenne kaikissa 

koulutusohjelmissa muodostuu samalla tavalla: perus- ja ammattiopinnot, 

vapaasti valittavat opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja opinnäytetyö. 

Opiskelijan opinnoissa teoriaopinnot ja harjoittelu vuorottelevat koko opiskelu-

ajan. Opintosuunnitelmien laatimisen taustalla oli konstruktivistinen oppimis-

näkemys ja opiskelijoiden oppimisessa korostetaan itseohjautuvuutta ja 

ongelmanratkaisutaitoja (Tynjälä 1999). 

Opintojen mittayksikkönä käytettiin tutkimuksen aloitushetkellä 

opintoviikkoa, joka tarkoitti opiskelijan oppimiseensa käyttämää 40 tunnin 

työmäärää. Teoriaopinnoissa opintoviikko sisälsi lähiopetusta 20 tuntia ja 

itsenäistä opiskelua 20 tuntia. Yleensä itsenäinen opiskelu sisälsi teoriaopintoihin 

liittyviä ennakkotehtäviä, oppimistehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä. 

Harjoittelussa opintoviikko tarkoitti 38 tuntia harjoittelua ja kaksi tuntia 

oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Tutkimuksen edetessä eli vuoden 2006 alusta 

lähtien tutkintojen laajuus ryhdyttiin määrittelemään opintopisteinä (Bolognan 

julistus 1999), jossa opintoviikko tarkoitti 1,5 opintopistettä. Käytän tässä 

tutkimuksessa opintopiste-käsitettä kirjoittaessani opintojen laajuuksista.  

Opiskelijan arkea opinnoissa ohjasi opintosuunnitelman aikataulu. 

Teoriaopinnoille osallistuminen oli vapaaehtoista. Sekä laboraatioharjoittelussa 

että harjoittelussa läsnäolo oli pakollista. Opiskelijan osallistumista opintoihin 

ohjasi myös opiskelijoiden työssäkäynti opiskelun aikana. Aineiston tuottamisen 

aikana vuosina 2004‒2007 terveydenhuollossa oli puutetta sijaisista (”keikka-

työntekijöistä”), ja työnantajat palkkasivat mielellään röntgenhoitajaopiskelijoita 

lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Teoriaopintoihin osallistumisen vapaaehtoisuus antoi 

opiskelijoille mahdollisuuden ottaa vastaan sijaisuuksia. 

Opiskelijan opiskelua ja oppimista ohjataan tutkinto- ja kuulustelusäännöllä 

(Asetus 352/2003, Laki 351/2003). Jokaisella opiskelijaryhmällä oli oma 

tutoropettaja, joka seurasi ja ohjasi opiskelijan opintojen ja ammatillisen kasvun 

etenemisen kokonaisuutta. Kukin opettaja vastasi oman opetussisältönsä 

opetuksesta ja arvioinnista.  
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5.3.2 Natiivitutkimusten oppimisen oppimiskontekstit 

Tutkimuksessa mukana olevien opiskelijoiden opetussuunnitelmassa natiivi-

tutkimusten opinnot on jaettu teoriaopintoihin ja harjoitteluun ammattikorkea-

koululainsäädännön mukaisesti (Asetus 352/2003). Harjoittelu sisältää 

harjoittelun koululla ja harjoittelun terveydenhuollossa. Kutsun koulussa 

tapahtuvaa harjoittelua laboraatioharjoitteluksi, koska tätä käsitettä käytettiin 

tutkimuksen aloitushetkellä. Laboraatioharjoittelu sijoittuu ajallisesti teoria-

opintojen ja terveydenhuollossa toteutuvan harjoittelun väliin. Käytän tässä 

tutkimuksessa opintojen jäsentäjänä käsitteitä teoriaopinnot, laboraatioharjoittelu 

ja harjoittelu erottaakseni ja selkeyttääkseni natiivitutkimusten opintojen vaiheita 

toisistaan. 

Teoriaopinnot 

Opetussuunnitelman mukaan natiivitutkimusten teoriaopinnot opiskellaan 

ensimmäisen opintovuoden aikana. Natiivitutkimusten teoriaopintojen laajuus on 

2,75 opintopistettä, joka sisältää opetusta 31 oppituntia (31 × 45 min). Opinnoissa 

opiskellaan aikuisten natiivitutkimuksia, sillä opinnoissa on myöhemmin myös 

lasten natiivitutkimusten opinnot.  

Teoriaopinnoille ja harjoittelulle on määritelty yhteiset tavoitteet, joiden 

mukaan natiivitutkimusten oppimisen tavoitteena on, että opiskelija osaa suorittaa 

itsenäisesti tavallisimmat luuston ja hengityselimistön natiivitutkimukset ja saa 

valmiuksia tunnistaa muutoksia sekä auttaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön 

ongelmissa potilaan ollessa radiologisissa tutkimuksissa. Lisäksi opiskelija saa 

valmiuksia arvioida eri kuvantamismenetelmien oikeutusta osana potilaan 

kokonaishoitoa edellä mainituissa tutkimuksissa. (Liite 4). Nämä tavoitteet 

perustuvat opetusministeriön (2001) johdolla laadittuun ammattikorkeakoulusta 

terveysalalle valmistuvien ammatillisen ydinosaamisen kuvaukseen, opintojen 

keskeiseen sisältöön ja vähimmäisopintoviikkomääriin (Opetusministeriö 2001). 

Natiivitutkimusten opetussisältö koostuu luuston, hengityselimistön ja vatsan 

alueen röntgentutkimusten suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin keskeisistä 

näkökohdista, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sairastavan potilaan 

auttamisesta natiivitutkimuksessa, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja tuki- ja 

liikuntaelimistön radiologiasta (Opetusministeriö 2001). Opetusmenetelmänä on 

luento-opetus. 
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Teoriaopintojen arviointi tapahtuu kirjallisen tehtävän avulla, johon 

opiskelijat laativat luuston erikoistutkimusten käsikirjan. Käsikirjan tekemisessä 

opiskelijat hyödyntävät natiivitutkimusten opintojen eri vaiheissa oppimaansa ja 

kirjallisuutta. Tehtävä arvioidaan numeerisesti asteikolla 0–5. Opiskelijat voivat 

tehdä tehtävän omien opintojensa etenemisen tahtiin. Tehtävän arviointikohteena 

ovat anatomian, projektioiden ja hyvän kuvan kriteerien esitystapa, tutkimusten 

vertailu EU-suosituksiin ja oman oppimisprosessin kuvailu. (Liite 5). 

Laboraatioharjoittelu 

Osittain samanaikaisesti teoriaopintojen kanssa, mutta painottuen lähelle 

harjoittelua, opiskelijoilla on 1,5 opintopisteen laajuinen laboraatioharjoittelu, 

joka tarkoittaa harjoittelua koulun harjoitustiloissa, potilastilanteita vastaavissa 

olosuhteissa. Tavoitteena on harjoitella simuloidusti natiivitutkimusten 

toteuttamista. Opetusmenetelmänä on ohjattu ja itseohjautuva harjoittelu. 

Laboraatioharjoittelu tapahtuu koulun kahdessa harjoitustilassa. Toinen tila 

sisältää natiivitutkimusten toteuttamiseen vaadittavat röntgenlaitteet, joilla 

opiskelijat voivat harjoitella kuvaamaan tutkimusprojektioita fantomnukesta. 

Kutsun tätä tilaa tässä tutkimuksessa toimivaksi harjoitustilaksi (Kuva 1). Toinen 

tila on simulaatiotila, jossa opiskelijat voivat harjoitella toisillaan 

natiivitutkimusprojektioiden asettelua, kuvauslaitteiden asettelua ja potilaan 

ohjausta.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Toimiva harjoitustila (Kuva: Holmström 2004). 
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Toimiva harjoitustila on noin 30 m² ja muistuttaa seinä- ja lattiapintojen 

väritykseltään neutraalia terveydenhuollossa olevaa röntgentutkimushuonetta. 

Toimivasta harjoitustilasta on käynti kuvatarkastukseen, jossa opiskelijat 

valitsevat säätöpöydästä työpisteen, valotusarvot ja ottavat röntgenkuvan eli 

eksponoivat. Säätöpöydän ääreltä on näköyhteys toimivaan harjoitustilaan. 

Toimivasta harjoitustilasta on käynti myös kahteen välinevarastoon, 

teorialuokkaan ja potilaan pukutilaan.  

Molemmissa harjoitustiloissa on natiivitutkimusten harjoittelua varten bucky-

pöytä ja thorax-teline, joita varten on liikuteltava röntgenputki. Toimivassa 

harjoitustilassa on myös hampaiston tutkimuksia varten ortopantomografialaite ja 

intraoraalilaite. Lisäksi tilassa on mammografialaite, jolla harjoittelu ei kuulunut 

opiskelijoiden opiskeluun tässä vaiheessa. Koska toimiva harjoitustila on 

tarkoitettu kuvantamisen harjoitteluun, potilaana on naissukupuolinen fantom-

nukke, joka painaa 70 kg ja sisältää ihmisen luuston lukuun ottamatta kallon 

luustoa (Kuva 2). Koska nukke on painava, sen liikuttelu eri asentoihin vaatii aina 

useamman opiskelijan nuken siirtämiseen. Nuken kaikkien nivelten liikkeet eivät 

vastaa ihmisen nivelten liikkeitä, joten nukke on jäykkä. Toisaalta osa nivelistä ei 

vastaa oikeaa niveltä, vaan nivelpinnat on yhdistetty joustavalla kumiliitoksella 

nuken liikuttelun helpottamiseksi ja nuken kuvausasentoon asettelemiseksi. 

Kuvantamistilanteissa tarvittavia apuvälineitä (puolenmerkkejä, kiiloja) on 

pöydällä ja sädesuojat ovat seinällä olevissa telineissä. Lisäksi potilaan asettelua 

varten on tukityynyjä, liina- ja potilasvaatteita sekä irtohiloja.  

 

Kuva 2. Laboraatioharjoittelussa käytetty fantom-nukke (Kuva: Holmström 2007). 
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Simulaatiotilassa on natiivitutkimusten harjoitteluun bucky-pöydän, thorax-

telineen ja röntgenputken lisäksi kallokuvausteline. Tilassa on myös sädesuojia 

seinätelineessä ja pöydällä irtoblendoja kallotelineeseen. Röntgenkuvien 

tarkastelua varten tilassa on valotauluja. Simulaatiotila vastaa kooltaan ja 

väritykseltään toimivaa harjoitustilaa. 

Tämän tutkimuksen tekemisen aikaan opiskelijat ottavat röntgenkuvat 

röntgenfilmille, joka kehitetään toimivan harjoitustilan välittömässä läheisyydessä 

olevassa pimiössä kehityskoneella. Kuvatarkastuksessa on valotauluja, joissa 

otettuja kuvia saattaa tarkastella. Kuvatarkastuksessa säilytetään myös kasetteja, 

kirjallisuutta ja opiskelijoiden laboraatioharjoittelussa ottamia röntgenkuvia. 

Tilassa on tietokoneita, joita opiskelijat saattavat käyttää kirjallisten tehtävien 

tekemiseen sekä oppituntien aikana että silloin, kun tilassa ei ole opetusta. 

Harjoittelu 

Harjoittelun laajuus on 12 opintopistettä ja se tapahtuu röntgenosastolla 

useamman lukukauden aikana. Ensimmäisen opintovuoden aikana teoriaopintojen 

ja laboraatioharjoittelun jälkeen opiskelijat suorittavat 6 opintopisteen (4 viikon) 

harjoittelun perusterveydenhuollossa eli terveyskeskusten röntgeneissä. Tämän 

jälkeen jäljelläolevan natiivitutkimusten harjoittelun (6 opintopistettä eli 4 viikkoa) 

opiskelijat opiskelevat joko keskussairaalassa tai yliopistosairaalassa yhdessä tai 

kahdessa osassa. (ks. Opetusministeriö 2001). Näistä harjoittelupaikoista 

puhuessani käytän käsitettä sairaala. Harjoittelussa röntgenosastolla 

oppimismenetelmänä on ohjattu harjoittelu potilastilanteissa. 

Kaikki opiskelijat menevät ensimmäiseen natiivitutkimusten harjoitteluun 

terveyskeskukseen. Maantieteellisesti nämä harjoittelupaikat sijoittuvat laajalle 

alueelle, koska opiskelupaikkakunnalla on vain muutamia tämänkaltaisia 

röntgeneitä. Harjoittelun aloittamisella pienellä osastolla on pitkä perinne, sillä 

opiskelijan oletetaan tämänkaltaisessa toimintaympäristössä helpommin 

omaksuvan ammatillisen toiminnan perusteet ja oppivan natiivitutkimusten 

toteuttamista.  

Yleensä terveyskeskuksessa on vain yksi röntgenhoitaja, ja opiskelijan on 

helppo harjoitella seuraten hänen työskentelyään. Röntgenhoitajan toiminta 

potilastilanteissa toistuu samanlaisena lukemattomia kertoja harjoitteluviikkojen 

aikana: lähetteeseen tutustuminen ja tutkimustilanteen suunnittelu, potilaan ohjaus, 

kuvantaminen, kuvien arviointi ja potilaan ohjaus eteenpäin. Potilaiden 

tutkimukset toteutuvat yksi kerrallaan, ja samanaikaisesti röntgenissä ei tapahdu 
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muuta, joten opiskelija voi keskittyä oppimaan vain natiivitutkimuksia. Potilaat 

ovat yleensä hyväkuntoisia, itse tutkimukseen tulevia, mikä myös luo 

tutkimustilanteesta hyvän oppimistilanteen opintojen alussa olevalle opiskelijalle. 

Harjoittelun aikana opiskelija myös harjoittelee tekemään yhteistyötä potilaita 

lähettävien yksiköiden kanssa. Useimmiten röntgenhoitaja vastaa yksin 

natiivitutkimusten toteuttamisesta ja muusta säteilyn lääketieteelliseen käyttöön 

liittyvästä kuten laadunvarmistuksesta. Näin opiskelija pääsee perehtymään 

kokonaisvaltaisesti tulevan ammatinsa sisältöön.  

Sairaalassa tapahtuva harjoittelu toteutuu useimmiten opiskelupaikkakunnalla 

toisen tai kolmannen opintovuoden aikana. Tähän tutkimukseen osallistuneet 

opiskelijat harjoittelivat tässä vaiheessa pääasiassa opiskelupaikkakunnallaan 

olevassa sairaalassa, mutta myös opiskelupaikkakunnan ulkopuolella olevissa 

sairaaloissa.  

Sairaalassa röntgenhoitajat toteuttavat natiivitutkimuksia joko yksin tai 

parityöskentelynä. Potilaat ovat yleensä sairaampia kuin terveyskeskuksessa ja 

vaativat enemmän avustamista ja seurantaa tutkimustilanteessa. Tutkimustilanteen 

rakentaminen voi vaatia monien eri tekijöiden erilaista yhteensovittamista. 

Harjoittelussa opiskelija on joko röntgenhoitajan parina tai kolmantena jäsenenä 

työryhmässä. Sairaaloiden röntgenosastojen ympärivuorokautinen toiminta 

varmistaa, että potilaille on mahdollista tehdä natiivitutkimuksia myös 

kiireellisissä tilanteissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a). Ympärivuoro-

kautisen toiminnan vuoksi monet röntgenhoitajat tekevät vuorotyötä. Opiskelijat 

ovat harjoittelussa pääsääntöisesti päivävuorossa. Siten opiskelijan ohjaajana 

toimiva hoitaja voi olla joka päivä eri henkilö. Hoitajien vaihtumisesta huolimatta 

opiskelijan on löydettävä paikkansa ja osattava joka kerta toimia tilanteen 

vaatimalla tavalla. (Wenger 1998, Hindmarsh & Pilnick 2002).  

Sairaalan röntgenosastolla natiivitutkimusten toteuttamisessa on mukana 

useamman ammattiryhmän ammattilaisia, joiden kanssa röntgenhoitajan on 

osattava tehdä yhteistyötä. Osastoilla työskentelee radiologeja, osastosihteereitä, 

sairaala-apulaisia ja potilaskuljettajia. Lisäksi toimintaan saattaa osallistua 

fyysikko ja sairaalatekniikan henkilökuntaa. Radiologit antavat lausunnon 

röntgenkuvista. Osastosihteerit hoitavat osan natiivitutkimuksen kirjaamis-

käytännöistä, hakevat vanhoja röntgenkuvia ja voivat seurata potilaiden vointia 

odotustiloissa. Sairaala-apulaiset huolehtivat tutkimushuoneiden ja osaston 

siivouksesta. Potilaskuljettajat hakevat potilaita tutkimuksiin ja vievät potilaat 

takaisin osastolle tai poliklinikalle. Fyysikot ja tekninen henkilökunta vastaavat 

laadunvarmistuksesta ja laitteiden teknisestä kunnosta. (Niemi 2006). 
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Harjoittelun tulee olla suunniteltua sekä ammattikorkeakoulussa että 

harjoittelupaikassa ja sen tulee olla opiskelijan ammatillista kasvua tukevaa. 

Tutkimuksessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa tutoropettaja 

suunnittelee opiskelijoiden harjoittelupaikat opiskelijoiden kanssa. Harjoittelu-

paikassa harjoittelun tulee olla ohjattua (Heinonen 2003). Opiskelijan 

natiivitutkimusten harjoittelua ohjaa ammattikorkeakoulusta nimetty harjoittelua 

ohjaava opettaja, jonka ohjaustehtävään tuo haasteellisuutta se, että opiskelijoiden 

harjoittelut sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle, kauimmaiset noin 200 

kilometrin päähän koulutuspaikkakunnalta (Liite 6). Kauempana olevien 

opiskelijoiden ohjauksen opettaja hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse ja lähellä 

olevissa harjoittelupaikoissa hän käy osastolla. Yhteistyö harjoittelupaikassa 

opiskelijoiden ohjaajina toimivien hoitajien kanssa tapahtuu samalla tavalla.  

Harjoittelupaikassa ohjaava hoitaja huolehtii opiskelijan ohjauksen ja 

opetuksen toteutumisesta (Heinonen 2003). Harjoittelun sijoittuminen erilaisille ja 

erikokoisille röntgenosastoille johtaa erilaisiin opiskelijan ohjauskäytäntöihin. 

Terveyskeskusharjoittelussa opiskelijalla on ohjaajana yleensä vain yksi 

röntgenhoitaja, koska terveyskeskuksissa pääsääntöisesti vain yksi röntgenhoitaja 

vastaa röntgenin toiminnasta. Sairaalassa harjoittelussa ohjaajia voi olla useita 

johtuen hoitajien vuorotyöstä. Lisäksi ohjaajan vaihtumisen tiheyteen vaikuttaa se, 

mitä tutkimuksia hoitajat tekevät eri työvuoroissa. Röntgenosastolla voi olla 

nimetty opiskelijaohjaaja, jonka tehtävänä on koordinoida osastolla opiskelijoiden 

opiskelua.  

Harjoittelun alkaessa opiskelija, hoitaja ja opettaja keskustelevat ja sopivat 

opiskelijan tavoitteet ja tekevät yhdessä opiskelusuunnitelman. Mikäli harjoittelu 

on useamman viikon mittainen, opiskelija, opettaja ja hoitaja arvioivat 

harjoittelun keskivaiheilla siihen mennessä opittua ja sopivat, miten opiskelija 

toimii jäljellä olevien harjoittelupäivien aikana. Harjoittelun lopussa opiskelija, 

röntgenhoitaja ja opettaja arvioivat yhdessä harjoittelun aikana tapahtuneen 

oppimisen (ks. Heinonen 2003). Tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden 

harjoittelun arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty-hylätty.  

Tutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden harjoittelusuoritukseen kuuluu 

harjoittelun ajalta kirjoitettava reflektiivinen oppimispäiväkirja. Siinä opiskelija 

esittää yhteenvedon harjoittelustaan ja oppimiseensa liittyviä kehittämisajatuksia 

seuraavaan harjoitteluun. Opiskelija palauttaa oppimispäiväkirjan opettajalle. 

(Liite 7). 

Harjoittelussa opiskelijan aikataulu on kirjattu työvuorotaulukkoon, jossa 

määritellään työpäivän aloitus ja lopetus ja harjoittelun määrä ilmoitetaan 
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suoritettuina tunteina. Röntgenhoitajaopiskelijan fyysinen toimintatila harjoittelu-

osastoilla muodostuu pääasiassa tutkimushuoneesta, jossa hän työskentelee ja 

osaston sosiaalisesta tilasta.  

Tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden ammattikorkeakoululla on pitkät 

perinteet harjoitteluyhteistyöstä alueensa eri terveydenhuollon yksiköiden kanssa. 

Koulutuksen ja terveydenhuollon toimijoiden välillä siirryttiin kirjalliseen 

sopimuskäytäntöön 1990-luvulla harjoittelun järjestämisessä. Sopimuksella 

harjoittelupaikka sitoutuu järjestämään riittävät ja tarkoituksenmukaiset ohjaus- ja 

muut resurssit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelijalle nimetään ohjaaja ja 

mahdollisesti varaohjaaja ja opiskelijan ohjaustarpeet huomioidaan ohjaajan 

valinnassa. (Heinonen 2004). Harjoittelun alkaessa opiskelija perehdytetään 

kyseisessä harjoittelupaikassa noudatettaviin toimintatapoihin, kuten osaston 

toiminta-aikoihin ja toimintatapoihin ja harjoittelupaikasta saatavien työasujen 

käyttöön.  

Nämä koulun ja harjoittelupaikkojen oppimisympäristöt muodostavat 

oppimisen sosiaalisten ja kulttuuristen tapahtumien ”näyttämön”. Eri tiloilla on 

omat merkityksensä, käyttötarkoituksensa ja niissä toimitaan niissä vallitsevien 

käyttäytymissääntöjen mukaisesti. Opiskelijan oppimista ohjataan ”aika- ja 

tilapoluilla”, jotka muodostuvat koulun ja terveydenhuollon sääntöjen, 

lukujärjestyksen ja työvuorolistan avulla. Oppiminen tapahtuu tietyssä paikassa 

tiettyyn aikaan. (Palmu 2007). 

5.4 Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ja aineiston tuottaminen  

5.4.1 Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa ei kerätä kuten aineiston 

kokoaminen perinteisesti kuvataan tapahtuvaksi vaan aineisto tuotetaan tutkijan ja 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa (Honkanen 

2008). Tutkimusta aloittaessani vuonna 2004 kutsuin natiivitutkimusten opintoja 

aloittavat opiskelijat (N = 21) yhteiseen tapaamiseen. En opettanut heille mitään 

sillä hetkellä. Kerroin tutkimuksen tarkoituksesta avoimesti ja rehellisesti ja 

pyysin heitä osallistumaan tutkimukseen. Lisäksi kerroin, mitä tutkimukseen 

osallistuminen tarkoitti heidän kannaltaan ja miten odotin heidän osallistuvan 

siihen. Myöhemmin aineiston tuottamisen edetessä pyrin ylläpitämään 

luottamuksellista ilmapiiriä, jossa omalla käyttäytymiselläni yritin tuoda esille 
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avoimuutta ja kunnioitusta. (Lincoln & Guba 1985, Guba & Lincoln 1994, 

Roberts 2007).  

Tutkimukseen ilmoittautui mukaan 17 opiskelijaa, jotka kaikki olivat samassa 

opiskeluvaiheessa. Tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden osalta toteutui 

tarkoituksenmukaisuuden periaate ja teoreettisesti perusteltu valinta (Silverman 

2000), sillä opiskelijat olivat aloittamassa natiivitutkimusten opintoja. 

Opiskelijoiden määrä ei ole suuri verrattuna kvantitatiivisesti toteutettuihin 

tutkimuksiin. Etnografisen tutkimuksen mielenkiinto voi kohdistua pieneenkin 

yhteisöön, jolloin tutkimukseen osallistuvien määrä ei ole ratkaisevaa. Toisaalta 

pienehkö osallistujamäärä mahdollistaa syvällisen tiedon saamisen. (Atkinson & 

Hammersley 1994, Hammersley & Atkinson 2009).  

Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat iältään 19‒38 -vuotiaita 

(keskiarvo 23 vuotta) aloittaessaan röntgenhoitajan tutkinnon suorittamisen. 

Kaikki olivat saaneet opiskelupaikan nuorisohaun kautta. Valituista 11 oli 

ylioppilaita ja kuusi peruskoulupohjaisia. (Liite 8 Taulukko 8). Opintojen alkaessa 

yhdeksällä opiskelijalla oli jo jokin ammatillinen tutkinto (Liite 8 Taulukko 9). 

Aikaisempia tutkintoja olivat lähihoitajan tutkinto, tekniikan alan amk-tutkinto ja 

tekniikan alan ammattitutkinto.  

Opiskelijat jakaantuvat kolmeen ryhmään sen perusteella, miksi he hakivat 

opiskelemaan röntgenhoitajan tutkintoa. Osa tiesi haluavansa röntgenhoitajaksi, 

osa halusi sosiaali- ja terveysalalle ja osa haki opiskelemaan sattumalta tai varalta. 

Kaikkia heitä yhdisti kuitenkin se, että he halusivat tulevaisuudessa olla työssä, 

jossa saavat olla tekemisissä ihmisten kanssa. (Liite 8 Taulukko 9). 

Röntgenhoitajaksi haluavilla oli yleensä jokin aikaisempi tutkinto (yleensä 

lähihoitajatutkinto), mutta joukossa oli myös suoraan lukiosta tulleita (Liite 8 

Taulukko 9). Aikaisemman tutkinnon omaavilla oli taustallaan työelämän 

muutoksia, jotka olivat johtaneet haluun opiskella uusi ammatti. He halusivat 

pysyä terveysalalla ja olivat vertailleet eri terveysalan ammatteja keskenään ja 

kokivat röntgenhoitajan ammatin parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Osa halusi 

muuten vain kehittää osaamistaan toisen ammatin kautta. Osa aikaisemman 

tutkinnon omaavista oli työssään nähnyt röntgenhoitajan työskentelyä ja 

kiinnostunut sen perusteella opiskelusta. Aikaisemman tutkinnon omaavissa oli 

myös aikaisemman ammatin perusteella huonosti työllistyneitä, jolloin terveysala 

houkutteli hyvän työllisyystilanteen ja aikaisempien opintojen hyväksiluku-

mahdollisuuden vuoksi. Ammattia haluttiin vaihtaa myös sen vuoksi, että oma 

aikaisempi koulutus ja työ koettiin henkilökohtaisesti hyödyttömäksi. Muut 

tietoisesti röntgenhoitajaksi hakeneet olivat kiinnostuneita ammatin sisällöstä sen 
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teknisyyden ja ihmisläheisyyden vuoksi. Lisäksi omaisen toimiminen 

röntgenhoitajana oli saanut muutaman opiskelijan kiinnostumaan opiskelusta. 

Kaikki tämän ryhmän opiskelijat olivat hakiessaan asettaneet radiografian ja 

sädehoidon koulutusohjelman 1. hakutoiveeksi. 

Mää olin aikasemmin semmosessa pienemmässä terveyskeskuksessa työssä 

jossa kaikki tekivät kaikkea ja siellä pysty toteuttaan sitä ommaa ja pysty, 

mää pyöritin siellä sitä askartelupuolta että vanhusten kanssa ja joka osasi 

soittaa niin soitatti ja toiset laulatti ja toiset luki ja tällain sitä pysty niin kuin 

tekkeen sillain kunnolla sitä työtä ja semmosta, että siinä oli sitä mitä ite 

halus tehä. Mutta sitten minä vaihtoin työpaikkaa ja se meni vähän siihen 

kiireen puolelle se ja sitä koki että se työ ei ollu ennää semmosta, mää en 

pystyny sitä kunnolla tekkeen ja tuota sitten kuitenkin nämä konneet ja laitteet 

on kiinnostanu ja sitten kun tk:ssa oli, niin sitä näki sitä röntgenhoitajan 

työtä siellä niin tuota se tuntu että sillain hankkia vähän erilaista 

näkökulmaa sitten siihen. Mutta sitten se taas että halus nimenommaan olla 

ja käyttää sitä entistä ammattitaitoa sillä lailla hyväksi tällä puolella, että 

tuota ei mikkään muu ala sillä lailla ei kiinnostanu ja sitten taas toisaalta se 

sairaanhoitajan työ ois ollu taas sitä sammaa jatkumoa siellä toisella 

puolella papereitten kans. (Haastattelu 3) 

Osa opiskelijoista halusi hakuvaiheessa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle. 

He hakivat useampaan terveysalan koulutusohjelmaan, ja röntgenhoitaja ei 

välttämättä ollut hakulistalla ensimmäisenä. Hekin olivat vertailleet terveysalan 

ammatteja keskenään, mutta heillä ei kuitenkaan ollut realistista kuvaa eri 

koulutusohjelmista ja ammateista. Tätä osoittaa se, että opiskelupaikan saatuaan 

osa heistä aloitti opiskelun epäilevällä mielellä suunnitellen hakevansa 

seuraavassa yhteishaussa muualle opiskelemaan. He eivät kuitenkaan hakeneet, 

koska opiskelu röntgenhoitajaksi osoittautui mielenkiintoiseksi. Osa useampaan 

vaihtoehtoon hakeneista opiskelijoista oli tyytyväisiä saatuaan opiskelupaikan, 

koska he halusivat, useimmiten lukion jälkeisen välivuoden jälkeen, 

opiskelemaan ja todella kiinnostuivat opiskelupaikasta luettuaan ”uusin silmin” 

hakuoppaan kuvausta opinnoista ja röntgenhoitajan työstä. Tämän ryhmän 

opiskelijat asettivat radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman hakutoiveissaan 

sijoille 1‒4.  

Ei ollu ensisijainen vaan hain siihen A:han ja sitten tuota pääsinkin lukkeen 

tätä ja sitten mää nyt käyn vähän kattoon että minkälaista tämä on että mää 
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sitten seuraavana kevväänä haen yhteishaulla taas A:lle, mutta enhän mää 

sitten hakenukkaan. Tää oli niin mielenkiintosta mulle, olin tosi tyytyväinen 

sillain että en päässy sinne A:n puolelle kun mää en vois kuvitellakaan 

tekeväni sitä työtä nyt kun vertaa tähän, semmonen onnen sattuma että 

pääsin tähän. Koen sillain paljon mielenkiintosemmaksi kun ei mulla tosiaan 

ollu, semmonen oikeestaan mielikuva että otetaan tuolla terveyskeskuksessa 

keuhkokuvia, suurinpiirtein, siis tämä, enhän mää tienny ollenkaan. 

(Haastattelu 4) 

Opiskelijoissa oli myös omasta mielestään sattumalta opiskelupaikan saanut. 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma oli opiskelijalle ”varasuunnitelma”, 

sillä opiskelija toivoi pääsevänsä toisenlaiseen koulutukseen. Opiskelija aloitti 

röntgenhoitajan opinnot, mutta haki myös 1. opiskeluvuoden aikana alkuperäiseen 

haaveeseensa pääsemättä sinne. Ensimmäisen opiskeluvuoden kokemukset 

motivoivat jäämään radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmaan. Hakutoiveissa 

radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma oli sijalla yksi. 

Mää en tienny edes että on olemassa röntgenhoitajan ammattiakkaan mutta 

tuota sitten mää kattelin sitä ammattikorkeakoulun esitettä ja sitten mää 

kattoin tätä röntgenhoitajien, lueskelin vähän sitä toimenkuvaa niin se 

sädehoito sai kiinnostumaan sitten tästä alasta, sen takia mää laitoin paperit 

sissään ja aattelin että ois kiva siellä olla töissä, eipä siinä oikeestaaan, se 

oli oikeestaan se että siinä oli että käden taitoja vaaditaan ja tälläin, niin 

mää aattelin että oon suhteellisen näppärä sormista niin mää aattelin sitten 

sitä että no laitanpa tuonne ihan huvikseen, ei ollu kuitenkaan mitään 

semmosta tarkempaa tietoa että minkälainen tämä on, ne kaks asiaa sitten 

oikeestaan. Sitten mää kuitenkin että no siinä vaiheessa kun olin täällä, mää 

en ennää lukenu ollenkaan että mää päättelin että no kyllä tää on nyt 

semmonen että mää meen nyt käymään siellä. Mää olin varasijalla 

kolmetoista sillä kerralla että tuota mää sitten päätin siinä oikeestaan että en 

mää jaksa ennää lukia ja sinne pääsee niin harva sinne lukkeen, kolme ja 

puolisataako sinne hakkee ja viistoista pääsee sisälle. Niin sitten mää aattelin 

että ei tää oo yhtään pahempi, mää tykkäsin olla hirveesti siellä 

perusharjoittelussa niin sitten mää että tämä onkin ihan hyvä alan valinta. 

(Haastattelu 11) 

Opintojen alkaessa ne opiskelijat, joilla ei ollut selkeää toivetta päästä 

opiskelemaan röntgenhoitajaksi, olivat epätietoisia opintojen ja ammatin sisällöstä. 
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Opintojen alussa tuli paljon uutta, mutta opetuksen konkreettisuus ja 

käytännönläheisyys kannustivat. Opiskelijat pitivät mielenkiintoisena haasteena 

kuvantamistekniikan ja ihmisen kanssa työskentelemistä tulevassa työssään. 

Ammatinkuva selkiintyi, mikä tarkoitti opiskelijoille sitä, että he tutustuivat 

röntgenhoitajan työskentelyyn terveydenhuollossa ja näkivät sen monipuolisena. 

He näkivät röntgenhoitajan työn vaativana, mutta haasteellisena. Osa 

opiskelijoista vertasi röntgenhoitajan työtä muihin terveysalan ammatteihin ja sen 

perusteella ymmärsi olevansa suhteessa omiin ammattitoiveisiinsa oikeassa 

opiskelupaikassa. Opiskelun ja ammatinkuvan selkiinnyttyä opiskelija pystyi 

myös perustelemaan lähiympäristölleen opiskelu- ja ammatinvalintaansa, jota 

jonkin opiskelijan kohdalla oli kyseenalaistettu.  

Kaikilla tiedonantajilla oli opiskeluun liittyviä tavoitteita, jotka yleensä 

kohdistuivat opintoajan pituuteen ja opintosuoritusten tasoon, sillä useimmat 

suunnittelivat suorittavansa opinnot kolmen ja puolen (3½) vuoden aikana ja 

opintojen numeeriseksi tasoksi tiedonantajat asettivat hyvän tason. Lisäksi 

opiskelun tavoitteeksi asetettiin, että he halusivat oman osaamisensa perustuvan 

työn perusteiden ymmärtämiseen ja sen vuoksi saada teoriatietoa käytännön 

osaamisen tueksi ja hankkia käytännön taitoja työelämässä menestymiseksi. Osa 

asetti tavoitteekseen työllistymisen tutkinnon suoritettuaan. 

Opintojen alkaessa opiskelijoiden työkokemus vaihteli 0‒10 vuoteen. Osa 

opiskelijoista tuli opiskelemaan suoraan lukiosta tai lukiosta ns. ”välivuoden” 

jälkeen, jonka aikana he olivat yleensä olleet erilaisissa palvelualojen 

työtehtävissä. Aikaisemman tutkinnon omaavilla saattoi olla jopa 10 vuoden 

työkokemus takanaan. Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista eli 14:lla 

opiskelijalla oli aikaisempaa opiskelu- tai työkokemusta asiakaspalvelutyöstä. 

(Liite 8 Taulukko 9).  

Opiskeluaikana seitsemän opiskelijaa oli työssä lukukausien aikana. Työ 

saattoi olla asiakaspalvelutyötä, puhdistusalan tai terveysalan työtä, jota 

opiskelijat tekivät vaihtelevia määriä. Osa oli ansiotyössä arki-iltaisin, 

viikonloppuisin tai viikkoja opetuksen aikana. Useampi opiskelija oli työssä 

röntgenhoitajana viimeisen lukukauden aikana pidempiä yhtäjaksoisia aikoja, 

jolloin teoriaopetusta ei enää ollut ja opiskelija oli jo suorittanut opintoihin 

kuuluvan harjoittelun. Työajan pituus vaihteli 8‒40 tuntiin viikossa.  

Ansiotyössä käyntiä opiskelijat perustelivat sillä, että opintotuki ei riitä 

opintojen suorittamiseen ja etteivät he halua ottaa opintolainaa rasitteeksi, kun 

aloittavat työelämässä. Myös opintotukikuukausien loppuminen pakotti 

opiskelijan käymään ansiotyössä, muuten opiskelu ei olisi taloudellisesti ollut 
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mahdollista. Ansiotyössä käynnin seurauksena opiskelijan opiskeluaika piteni. 

Osa opiskelijoista oli ollut työssä jo lukioaikana ja he jatkoivat samaa työtä koko 

opiskeluajan. Opiskelijat olivat niin tottuneita työssäkäyntiin, etteivät he osanneet 

olla vapaa-ajallaankaan toimettomana.  

Opiskelijoiden itsearvioinnin perusteella työn merkitys opintosuoritusten 

tasoon ja opintojen etenemiseen vaihteli. Osan mielestä ansiotyö heijastui 

opinnoissa menestymiseen heikentäen arvosanoja. Osan mielestä ansiotyöllä ei 

ollut mitään merkitystä arvosanoihin eikä opintojen etenemiseen. Työssäkäynnillä 

oli merkitystä opiskelijan muuhun ajankäyttöön, sillä osa opiskelijoista ei ehtinyt 

seurata yhteiskunnan ajankohtaisia asioita tai harrastaa mitään sellaista, joka olisi 

ollut sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Opiskelijan työssäkäynti saattoi 

osoittautua opiskelijan toimintakyvyn kannalta haitalliseksi ja johtaa sairaslomaan, 

josta sitten taas puolestaan seurasi opintojen pitkittyminen.  

Oon mää ollu työssä opintojen aikanakin, että mulla on ollu jossakin välissä, 

mää muistan, että mulla on ollu yks semmonen kuukausi, että mää olin 

harjoittelussa, mulla ei ollu yhtään vappaapäivää, mää olin viikonloputkin, 

harjoittelun jälkeen, aamut olin harjoittelussa neljään asti ja sitten menin 

iltavuoroon töihin jatkamaan. 

Miltä se tuntu, oliko se kevyttä vai raskasta kun nyt ajattelet? 

Se oli tosi raskasta, että määhän sitten kun ne loppu ne työt, niin se jotenkin, 

kaikki varmaan laukes sillain että mää tulin sairaaksi. (Haastattelu 15) 

Opiskelijoista kolmella oli lapsi tai lapsia, ja opiskelijoiden omaiset toimivat 

tukiverkkona opiskelijoiden tilanteen mukaan eli he hoitivat lapsia tai antoivat 

taloudellista apua tarvittaessa. Lähes kaikki opiskelijat asuivat 

opiskelupaikkakunnalla ja olivat kotoisin opiskelupaikkakunnalta tai sen 

lähiympäristöstä. 

Koska etnografisen tutkimuksen aineistoa on kaikki, joka liittyy tutkittavaan 

ilmiöön tutkimuskentällä, tutkimuksen aineiston muodostumiseen ja erityisesti 

analysointiin ovat vaikuttaneet myös työssä tapaamani röntgenhoitajat ja 

opettajakollegat. Heidän kanssaan käymistäni keskusteluista olen saanut ajatuksia 

ja virikkeitä aineiston tuottamiseen, tarkasteluun ja analysointiin. Röntgenhoitajat 

ja opettajat eivät ole olleet haastateltavina vaan keskustelut ovat olleet opettajan 

työhön kuuluvia työkeskusteluja, jotka ovat koskeneet opiskelijoiden ohjausta ja 

oppimista. Aineiston tuottamisen ja analysoinnin aikana ”herkistyin” aiheeseen 

liittyville asioille siten, että huomasin usein keskusteltavan samoista asioista, joita 
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pohdin itsekseni. Näissä tilanteissa tutkijaminäni ryhtyi kuuntelijaksi ja 

analysoijaksi tuomatta kuitenkaan esille tutkimustani. Keskustelut ovat sekä 

vahvistaneet omia ajatuksiani että synnyttäneet uusia kysymyksiä 

tutkimustehtävien ympärillä.  

5.4.2 Tutkimusaineistojen tuottaminen 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on usein yhteisön ulkopuolinen henkilö 

(Hammersley & Atkinson 2009, Davies 2010). Tässä tutkimuksessa tilanne on 

päinvastoin, sillä tutkijana olen samanaikaisesti osallinen yhteisössä toimien siinä 

opettajana. Omassa työyhteisössä toteutuvaan tutkimukseen tai omaa työtä 

sivuavaan tutkimusaiheeseen suhtaudutaan helposti kriittisesti, koska tutkijan 

rooli voi muodostua vaikeaksi kaksoisroolin vuoksi (Roberts 2007, Wind 2008). 

 Kun tutkija on osa tutkimaansa yhteisöä, tutkijan esiintulo etnografiassa voi 

vaihdella. Tutkija voi kuvata etnografiassa itseään suhteessa yhteisöön (Chesney 

2000). Tässä tutkimuksessa tutkijana en kuitenkaan ole keskiössä, vaan kuvailen 

asemaani enemmänkin self-ethnography -käsitteellä. Tarkoitan tällä sitä, että olen 

toimijana oppimisyhteisössä, mutta samalla seuraan koko ajan ympärilläni 

tapahtuvia asioita. Olen osa tutkimaani yhteisöä ja sen kulttuuria. (ks. Silverman 

2001, Alvesson 2003). 

Terveysalan opiskelijoita ohjataan ja opetetaan opintojen aikana oman työnsä 

kehittäjiksi. Vastaavasti tulisi opetusta ja opettajan työtä kehittää tutkimalla 

terveysalan opetusta ja oppimista. (Roberts 2007). Tutkimuksen on tapahduttava 

siinä kulttuurissa, jossa oppimiseen liittyvät henkilöt toimivat (Pellatt 2003, 

Yielder & Davis 2009). Perustelen tätä haasteellista tutkimusasetelmaa juuri tällä 

oman työn, koulutuksen ja opetuksen kehittämisnäkökulmalla (ks. Syrjälä 1994, 

Syrjäläinen 1994). 

Tutun yhteisön kulttuurin tutkiminen asettaa tutkijalle erilaisia haasteita kuin 

tutkimuksen tapahtuessa vieraassa yhteisössä. Roberts (2007) tuo esille, kuinka 

omien opiskelijoiden tutkiminen voi tuntua epämukavalta, mutta se on kuitenkin 

arvokasta ja omaa työtä kehittävää. Lähtökohta on se, että omassa työyhteisössä 

tutkimusta tehtäessä tutkimuksen toteuttamista koskevat samat säännöt kuin 

tutkimuksen toteutuessa tutkijalle vieraassa yhteisössä. (Roberts 2007).  

Omassa työympäristössä tutkimuksen tekemisen etuina näen sen, että 

tutkimuksen toteuttaminen voi olla osittain jopa helpompaa, sillä yhteisöön 

kuuluvat henkilöt ovat tuttuja. Minun ja opiskelijoiden välillä vallitsee luontainen 

tuttavuus ja tutkijana en tarvitse tutkimuksen aloittamisessa etnografisessa 
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tutkimuksessa tärkeänä vaiheena pidettyä tutkimuskentän tutustumisvaihetta. 

Opettajana kuulun tutkimani yhteisön ”sisäpiiriin” ja opiskelijat ovat osa 

jokapäiväistä työyhteisöä. (ks. Fetterman 1998, Bonner & Tolhurst 2002). 

Tutkimuksen kohteena oleva sisältöalue ja sen käsitteet ja kieli ovat minulle 

tuttuja. Bonner ja Tolhurst (2002) korostavat, että nämä syyt saattavat kasvattaa 

tutkijan teoreettista sensitiivisyyttä tutkittavasta ilmiöstä (Bonner & Tolhurst 

2002). Opettajan on kuitenkin tuttuudestaan huolimatta luotava itse tutkijan rooli, 

joka on erilainen kuin opettajan rooli (Bonner & Tolhurst 2002, Roberts 2007). 

Näistä muodollisesti kentälle sisäänpääsyä helpottavista näkökulmista 

huolimatta koin tutkimuksen alkaessa haasteena opiskelijoiden luottamuksen 

saavuttamisen ja oman tutkijan läsnäoloni oikeuttamisen (ks. Palmu 2007). 

Vaikka fyysinen kenttä ja opiskelijat olivat tuttuja, luottamuksen saavuttaminen 

oli kuitenkin se tekijä, jonka tiesin olevan ratkaiseva tekijä aineiston tuottamisen 

kannalta. Opettajan ja opiskelijoiden välisen suhteen perusta opetuksessa ja 

oppimisessa on, millainen kuva opettajasta välittyy opiskelijalle. Opettajan 

sitoutuneisuus ja opiskelijan tilanteen ymmärtäminen ovat yhtä tärkeitä 

oppimisessa kuin että opettaja hallitsee opettamansa aiheen sisällön. Nämä samat 

ominaisuudet toistuvat myös tutkimusta tehtäessä. (Gillespie 2002).  

Aineiston tuottaminen alkoi vuoden 2004 alussa ja kesti vuoden 2007 

loppuun asti. Aineisto koostuu havainnoinnista (havainnoiva osallistuminen ja 

keskusteleva havainnointi), kirjallisista dokumenteista (oppimispäiväkirjat ja 

omat muistiinpanot) ja haastatteluista natiivitutkimusten opintojen eri vaiheissa. 

(ks. Hammersley & Atkinson 2009, Davies 2010, Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Aineistot ja niiden tuottamisen ajallinen eteneminen sekä tutkijan rooli 

suhteessa eri aineistoihin. 

Tutkimus- 

prosessi  

Kevät 2004 

 

Syksy 2004 

Kevät 2005  

Syksy 2005 

Kevät 2006  

Syksy 2006 

Kevät 2007  

Syksy 2007  

 

Aineistot Opiskelijoiden  

(n = 16 opisk.) 

oppimispäiväkirjat 

harjoittelusta 

Tutkijan omat 

muistiinpanot 

Opiskelijoiden 

(n = 17 opisk.) 

oppimispäiväkirjat 

harjoittelusta 

Tutkijan omat 

muistiinpanot 

Opiskelijoiden 

(n = 7 opisk.) 

oppimispäiväkirjat 

harjoittelusta 

Tutkijan omat 

muistiinpanot 

Opiskelijoiden 

haastattelut  

(n = 6 

haastattelua) 

Opiskelijoiden 

(n = 1 opisk.) 

oppimispäiväkirjat 

harjoittelusta 

Tutkijan omat 

muistiinpanot 

Opiskelijoiden 

haastattelut 

(n = 8 

haastattelua) 

 

 

 

 

Tutkijan omat 

muistiinpanot 

Opiskelijoiden 

haastattelut  

(n = 1 

haastattelu) 

Aineiston 

tuottaminen 

Havainnointi 

teoriaopinnoissa 

Havainnoiva 

osallistuminen 

laboraatio-

harjoittelussa 

Keskusteleva 

havainnointi 

harjoittelussa 

 

 

 

 

 

 

Keskusteleva 

havainnointi 

harjoittelussa 

 

 

 

 

 

 

Keskusteleva 

havainnointi 

harjoittelussa 

Haastattelu 

 

 

 

 

 

 

Keskusteleva 

havainnointi 

harjoittelussa 

Haastattelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haastattelu 

Tutkijan rooli 

suhteessa 

aineiston 

tuottamiseen

Teoriaopinnoissa 

havainnoijana 

Laboraatio-

harjoittelussa 

opettajana  

(n = 21 opisk.) 

Harjoittelussa 

opiskelijoiden  

(n = 14 opisk.) 

ohjaajana 

 

 

 

 

 

 

Harjoittelussa 

opiskelijoiden 

(n = 16 opisk.) 

ohjaajana 

 

 

 

 

 

 

Harjoittelussa 

opiskelijoiden 

(n = 7 opisk.) 

ohjaajana 

 

 

 

 

 

 

Harjoittelussa 

opiskelijan  

(n = 1 opisk.) 

ohjaajana 

 

Etnografisen tutkimuksen kontekstuaalisuus ja holistisuus edellyttävät 

monipuolista aineistoa. Tutkimukseen osallistuvien puhetta ja toimintaa voidaan 

verrata toisiinsa ja näitä edelleen empiirisiin kokemuksiin. Kirjallisista 

dokumenteista voidaan etsiä vahvistavaa todistusaineistoa. (Spradley 1979, 

Suojanen 1982a, Fetterman 1998, Polit & Hungler 1999, Davies 2010). Erilaiset 

aineistot tuovat esille opiskelijan toiminnan eri oppimiskonteksteissa hieman 
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erilaisesta näkökulmasta. Myös se, että aineistot ovat sekä opiskelijalta että 

tutkijalta, tuo aineistoon moniäänisyyttä. 

Havainnointiaineisto 

Etnografisen aineiston tuottamisen perusperiaate on ollut, että ymmärtääkseen 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden maailmaa tutkija elää tutkimassaan 

yhteisössä osallistuen yhteisön jokapäiväiseen elämään ja osallistuvan 

havainnoinnin avulla pääsee yhteisön kulttuuriin sisälle (Silverman 2001, Wind 

2008). Sosiaalisten ilmiöiden tutkimisessa osallistuvaa havainnointia on pidetty 

tutkimuksen kulmakivenä, koska sosiaalista todellisuutta ei voi tutkia olematta 

siinä mukana (Atkinson & Hammersley 1994, Silverman 2001).  

Havainnoin teoriaopintoja, laboraatioharjoittelua ja harjoittelua ja roolini 

vaihteli näissä tilanteissa (Taulukko 4). Roolien erilaisuudesta seurasi, että 

havainnointi oli myös erilaista. Teoriaopinnoissa olin ulkopuolinen havainnoitsija, 

joka seurasi luokkahuoneen tapahtumia. Laboraatioharjoittelussa opettajana 

toimiessani ensisijainen tapani olla tilanteessa on opettaa tai ohjata. Tämän vuoksi 

määrittelen havainnoinnin olleen havainnoivaa osallistumista. Olin kahdessa 

roolissa oppimistilanteissa. Opettajana opetin ja ohjasin, mutta samanaikaisesti 

tutkijana havainnointini ”aktivoitui”, kun jotain mielenkiintoista tapahtui 

tilanteessa. (ks. Alvesson 2003, Roberts 2007, Wind 2008). 

Havainnointitilanteissa tutkijan rooli voi kuitenkin vaihdella, sillä käytännössä on 

joskus vaikea erotella havainnoinnin ja osallistumisen astetta (Nikkonen ym. 

2003).  

Yksi opiskelijoista toi esille pelkonsa omasta osaamattomuudestaan kohdata 

potilas harjoittelussa: voitaisiinko harjoitella seuraavalla kerralla? 

(Havainnointi kevät 2004) 

Aineiston tuottaminen harjoittelupaikoissa oli hasteellista. Tavoitteeni oli 

havainnoida ja kirjata muistiin opiskelijoiden toimintaa röntgenosastolla. 

Opettajan rooli ja asema opiskelijoiden harjoittelun ohjauksessa sellaisenaankin 

on haasteellinen asetelma. Opettaja ei kuulu röntgenosaston vakituiseen 

henkilökuntaan ja häneen saatetaan suhtautua hieman varauksellisesti, vaikka 

henkilökunta voi olla tuttua. (ks. Seed 1995). Hoitajat saattavat kokea opettajan 

työnsä arvioijana, mikä suinkaan ei ole opettajan tehtävä (ks. Pellatt 2003). 
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Minulle jäi tunne, että röntgenhoitaja oli vaivautunut läsnäolostani. Hän 

toimitti meitä eri tilaan käymään läpi opiskeluasioita, mikä toisaalta oli 

tietenkin hyväkin. Mutta toisaalta tuntui, että hän oli epävarma omasta 

osaamisestaan. (Havainnointi kevät 2004) 

Opettajana ei ole mahdollista aidosti olla mukana natiivitutkimustilanteissa ja 

vastata tutkimuksen toteutuksesta yhdessä opiskelijan kanssa vastuunäkökohtien 

ja osastoilla vallitsevien erilaisten käytäntöjen vuoksi (ks. Seed 1995). Sen, mitä 

opiskelija teki, pystyin havainnoimaan ja kirjaamaan, mutta useimmiten 

havainnointi potilastilanteissa oli enemmänkin keskustelevaa havainnointia. Tällä 

tarkoitan sitä, että aineistoon kirjautunut tieto syntyi minun ja opiskelijoiden ja 

röntgenhoitajien välisissä natiivitutkimusta tai muuten opiskelijan oppimista 

koskevissa keskusteluissa. (ks. Wind 2008). Opiskelijan ohjaustilanteissa kukaan 

ei koskaan kysynyt, mitä havaintoja olin tehnyt. Tein tästä sen johtopäätöksen, 

että opiskelijoita tai hoitajia ei häirinnyt ajatus, että tein tilanteista jälkikäteen 

muistiinpanoja.  

Opiskelijalla oli sattunut konflikti harjoitteluosastolla hoitajan kanssa. 

Hoitaja oli sanonut tylysti opiskelijalle, jolloin opiskelija oli sanonut, ettei 

halua työskennellä hoitajan kanssa. Tämän jälkeen opiskelija oli vältellyt 

kyseistä hoitajaa. Ohjaava hoitaja oli yrittänyt saada opiskelijan 

keskustelemaan hoitajan kanssa, mutta opiskelija ei ollut suostunut. Myös 

minä yritin samaa, mutta opiskelija ei edelleenkään suostunut keskusteluun. 

Hän oli sitä mieltä, että opiskelijan ei tarvitse sietää mitä tahansa. Ohjaava 

hoitaja yritti vakuuttaa, että kyseinen hoitaja oli kaikkia kohtaan 

samanlainen, ei pelkästään opiskelijoita eikä etenkään kyseistä opiskelijaa 

kohtaan. Jakso kesti kolme viikkoa, mutta opiskelija ja hoitaja eivät 

selvittäneet asiaa. (Havainnointi syksy 2006) 

Havainnointitilanteissa huomasin oman rajallisuuteni havaintojen tekijänä ja 

kirjaajana, koska tunsin, että huomiokykyni ei riitä kaikkeen, mitä tapahtuu 

samanaikaisesti (ks. Eskola & Suoranta 1998). Havainnointiaineisto on siis vain 

osittaista (Silverman 2001). Havainnointia varten minulla ei ollut valmista 

havainnointilistaa, koska ajattelin sen rajoittavan havainnointia. Tarkkaa 

havainnointisuunnitelmaa noudatin siltä osin, että kirjasin muistiin jokaisessa 

tilanteessa läsnä olleet henkilöt ja lukumäärän, paikan ja mitä tilanteessa tapahtui. 

Havainnoinnissa yhdistyivät havainnointi tilanteiden ohjaamana ja havainnointi 

ennaltalaaditun suunnitelman mukaan (Eskola & Suoranta 1998). 
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Teoriaopintojen havainnoinnissa saatoin kirjoittaa muistiinpanoja 

havainnointitilanteessa. Omien opetus- ja ohjaustilanteiden aikana ei ollut 

mahdollista kirjoittaa muistiin havaintoja, vaan tein muistiinpanoja 

vapaamuotoisesti opetuksen päätyttyä tai poistuttuani osastolta. Erityisesti yritin 

kirjoittaa tilanteet ylös opiskelijan näkökulmasta, mutta kirjasin myös tilanteista 

mieleeni nousseita kysymyksiä. Patton (1990) tuo esille, kuinka muistiinpanoissa 

erityisiä tilanteita ja ehtoja kuvattaessa käytettävät sanat eivät saa olla 

havainnoitsijan tulkintoja vaan tilanteen kuvailua, konkreettista ja yksityiskohtia 

selittäviä asioita. Paljastavia ovat erityisesti sellaiset sanat, jotka tekevät eroa 

johonkin toiseen. Suorat lainaukset ihmisten puheesta, kuten opiskelijoiden 

tekemät kysymykset tai tilanteelle ominaiset sanat, tuovat esille emic -

näkökulman, joka on ”etnografisen tutkimuksen sydän”. (Patton 1990, Polit & 

Hungler 1999).  

Havainnoimalla tuotettuun aineistoon liittyy aina subjektiivisuutta, joka ei 

kuitenkaan anna tutkijalle lupaa käyttää mielivaltaa havainnoinnissa (Syrjäläinen 

1994, Eskola & Suoranta 1998). Havainnoijan ennakko-odotukset ja käsitykset 

voivat vaikuttaa havainnointiin ja hän saattaa myös omalla toiminnallaan 

vaikuttaa itse havainnointitilanteeseen (Eskola & Suoranta 1998). Tiedostin omat 

mahdollisuuteni vaikuttaa ja vaikutusten merkityksen tutkimusaineistoon. Pyrin 

kuitenkin tietoisesti välttämään tilanteisiin vaikuttamista. Havainnointiaika oli 

110 tuntia ja sen aikana kertyi yhteensä 18 sivua kirjoitettua tekstiä ja lukuisa 

määrä muistilappuja. 

Haastatteluaineisto 

Etnografisessa tutkimuksessa käytetään aineiston tuottamiskeinona yleisesti 

haastattelua, koska kielellä on kulttuurin ymmärtämisessä keskeinen asema 

(Vygotski 1982, Davies 2010). Etnografista haastattelua voi luonnehtia 

tuttavalliseksi keskusteluksi, johon tutkija tuo vähitellen elementtejä, jotka 

ohjaavat haastateltavaa toimimaan tutkijan perehdyttäjänä kulttuuriin. Tutkija 

tietää ei-tietävänsä, minkä perusteella hän asettuu oppijan asemaan kuuntelemaan 

haastateltavaa. (Hakala & Hynninen 2007). 

Haastatteluun osallistui 11 opiskelijaa, joiden kanssa oli 15 haastattelua (127 

sivua aukikirjoitettua tekstiä, fontti 12, riviväli 1). Sovin jokaisen opiskelijan 

kanssa haastatteluajan ja –paikan henkilökohtaisesti sähköpostitse. Toteutin 

haastattelut luokkahuoneissa, jotka varasin vain tätä tilannetta varten. 

Haastattelun keston keskiarvo oli 67 min. Lyhin haastattelu oli 30 min ja pisin 
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haastattelu kesti 100 min. Palautin haastateltavalle mieleen vielä ennen 

haastattelun aloittamista haastattelun tarkoituksen, minkälaisista asioista olin 

kiinnostunut ja mihin tulen käyttämään haastatteluaineistoa. Näiden asioiden 

mieleenpalauttaminen ennen haastattelua takaa Spradleyn (1979) mukaan 

haastattelun onnistumisen ainakin osittain. (ks. Spradley 1979). Joskus opiskelijat 

esittivät tarkentavia kysymyksiä tässä vaiheessa. 

Nauhoitin haastattelut, mihin kaikki haastateltavat antoivat luvan. 

Nauhoittamista pidin tärkeänä, koska tutkimus sijoittui pitkälle ajalle ja 

nauhoittaminen mahdollisti haastattelujen kuuntelemisen ja tilanteen 

mieleenpalauttamisen pidemmänkin ajan jälkeen. Nauhoituksista kaksi 

epäonnistui nauhurin huolimattoman käytön vuoksi. Näistä tilanteista tein 

kuitenkin muistinvaraisesti tarkat muistiinpanot heti haastattelun jälkeen. 

Haastateltavat olivat henkilöinä erilaisia. Haastattelussa erottuivat avoimet ja 

verbaalisesti monipuolisesti oppimista kuvailevat opiskelijat, joita haastattelin 

kahdesti. Haastatteluissa osa opiskelijoista tunsi reflektoivansa opiskeluaikaansa 

ja koki sen opintojen yhteenvedoksi. Joillekkin haastattelutilanne oli kokemusten 

purkutilanne. Kun opiskelijan valmistuminen oli lähellä, jotkut opiskelijoista 

etääntyivät opiskelijan roolista ja muuttuivat hoitajiksi. Heidän puheensa muuttui 

minä hoitajana -puheeksi ja opiskelijoiksi he ymmärsivät myöhemmin opintonsa 

aloittaneet opiskelijat. 

Haastattelussa tutkija määrittelee kentän kysymyksillään (Hakala & 

Hynninen 2007). Välttääkseni sisällyttämästä omia merkityksenantojani 

haastatteluun (Hakala & Hynninen 2007), muodostin haastattelukysymykset 

Spradleyn (1979) etnografisen haastattelun kuvaileviksi, rakenteellisiksi ja 

vastakkaisuuksia kysyviksi kysymyksiksi (Liite 9). Haastattelun edetessä tällaiset 

kysymykset tarkentavat tutkittavaa ilmiötä ja mahdollistavat tutkittavan yhteisön 

kulttuurisen tiedon saavuttamisen. Kysymykset auttavat haastattelijaa pysymään 

tutkittavan ilmiön kannalta oleellisissa asioissa. (Spradley 1979, Davies 2010). 

Kysymykset eivät kuitenkaan täysin rajaa haastattelua vaan haastattelutilanteessa 

haastattelijalla on mahdollisuus muodostaa uusia kysymyksiä haastateltavien 

vastausten ohjaamana (Davies 2010). 

Opettajan asemaan liitetään tietäminen ja vaarana on, että opettaja tutkijana 

uusintaa omia näkemyksiään tutkimuksessa (Hakala & Hynninen 2007). Joissakin 

haastattelutilanteissa huomasin ryhtyväni selittämään opiskelijalle hänen 

vastaustaan. Kuvailevat, rakenteelliset ja vastakkaisuuksia kysyvät kysymykset 

palauttivat keskustelun kuitenkin tutkimusaiheeseen. 
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Litteroin haastattelut sanasta sanaan itse. Spradley (1979) pitää tärkeänä 

haastattelujen säilymistä haastatellun ilmaisemassa muodossa, jolloin niiden 

informatiivisuus säilyy. Ilmaisussa säilyvät kulttuurille tyypilliset sanat, käsitteet 

ja ilmaisut. Tutkija ei saa ”pakottaa” aineistoa tiettyyn muotoon sitä tallentaessaan, 

jotta siitä eivät katoa tiedonantajien ilmaisemat alkuperäiset kulttuuriset 

merkitykset. Haastateltavien kieli ei saa myöskään sekoittua haastattelijan 

tulkintoihin ja ajatuksiin. (Spradley 1979). Litterointi oli myös alustavaa aineiston 

analysointia. 

Haastattelun aikana kirjasin ylös opiskelijoiden käyttämiä keskeisiä ilmaisuja 

alkuperäismuodossaan (native terms) ja havaintoja (observer terms) 

haastattelutilanteesta. Spradleyn (1979) mukaan muistiinpanot saattavat auttaa 

tekemään jatkossa uusia kysymyksiä. Aineistoa analysoitaessa alkuperäisilmaisut 

ja havainnot on kuitenkin pidettävä erillään, sillä havaintoihin sisältyy tutkijan 

tulkintaa. (Spradley 1979).  

Kylläpä opiskelijat käyttävät yllättäviä sanoja: roikkua harjoittelussa, hylkiö-

porukka?? (Haastattelu syksyllä 2006) 

Opiskelijoiden kirjalliset dokumentit 

Kirjallisina dokumentteina käytin opiskelijoiden harjoittelun ajalta kirjoittamia 

oppimispäiväkirjoja, joita kertyi noin 250 sivua. Opintosuunnitelman mukaan 

opiskelija kirjoittaa jokaisesta harjoittelusta oppimispäiväkirjan, jossa hän 

opettelee reflektoimaan oppimaansa. (Liite 7). Asiantuntijuuden ominaisuutena 

pidetään kykyä tarkastella kriittisesti omaa toimintaa eli reflektointitaitoa. 

Oppimispäiväkirja on yksi tapa harjoitella ja kehittää tätä taitoa opiskeluaikana. 

(Rosie & Murray 1998, Tynjälä 1999). Kirjoittamisessa toteutuu toiminnan 

jälkikäteinen reflektointi (Schön 1983). 

Harjoittelun tavoitteena on oppia soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja 

tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Kirjoittaessaan opiskelija tuo näkyville 

omaan toimintaansa, ajatteluunsa ja oppimiseensa kohdistuvaa arvioivaa ajattelua. 

Kirjoittaminen on siis omien kognitiivisten ja vuorovaikutuksellisten taitojen 

tietoista tarkkailua ja arviointia. (Kobert 1995, Tynjälä 1999). Harjoittelu ei 

välttämättä takaa syvällistä oppimista, vaan oppiminen paljastuu kirjoituksessa 

(Rosie & Murray 1998, Milinkovic & Field 2005, Hamilton & Druva 2010). 

Hammersley ja Atkinson (2009) tuovat lisäksi esille, että oppimiseen liittyvät 

henkilökohtaiset ja yksityiset tapahtumat voi olla helpompi kirjoittaa 
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oppimispäiväkirjaan kuin puhua niistä harjoittelussa tai haastattelussa 

(Hammersley & Atkinson 2009).  

Opiskelijat palauttivat oppimispäiväkirjat paperille tulostettuna tai sähköisesti. 

Opetusjärjestelyistä johtuen en ollut kaikissa harjoitteluissa ohjaajana. Kun 

opiskelijat palauttivat oppimispäiväkirjat harjoittelua ohjanneelle opettajalle, 

tiedustelin myös näitä oppimispäiväkirjoja aika ajoin opiskelijoilta saadakseni ne 

dokumenteiksi.  

Omat muistiinpanot 

Omia muistiinpanoja tein kaikissa tutkimuksen vaiheissa sekä kirjoittaen niitä 

käsin että sähköiseen muotoon. Muistiinpanot sisälsivät omia ajatuksia, 

hypoteeseja ja useimmiten erilaisista tilanteista nousseita kysymyksiä. Tutkimusta 

tehdessäni omat muistiinpanot veivät omaa ajattelua eteenpäin ja suuntasivat 

valintojani aineiston tuottamisessa ja analysoinnissa sekä raportin kirjoittamisessa. 

Etnografisessa tutkimuksessa muistiinpanojen merkitystä pidetään keskeisenä 

(Hammersley & Atkinson 2009).  

Tämän haastattelun myötä aloin ymmärtää ryhmän jakaantumista klikkeihin, 

pienryhmiin, jotka ovat ohjanneet koko opiskelun ajan ryhmän toimintaa. 

Pitäisikö opetuksen tapahtua koko opiskeluajan omana ryhmänä? 

Valinnaisuus hajottaa opiskelijaryhmää ja ryhmä ei pääse tutuksi keskenään 

ja ammatillinen kasvu ei pääse liikkeelle? Jääkö ja miksi ryhmähengen 

muodostaminen vain opiskelijoiden vapaa-ajalla tapahtuvan toiminnan 

varaan? Mitä opetuksessa on sellaista, jolla ryhmähenkeä voidaan 

kehittää?(Muistiinpanot haastattelusta keväältä 2006) 

Omat muistiinpanot ovat osa kirjoitettua kenttää ja tutkija ratkaisee, miten ne 

näkyvät tekstuaalisessa kentässä. Kaikkien omien kokemusten paljastaminen on 

käytännössä mahdotonta. (Palmu 2007). Tässä tutkimuksessa en ole käyttänyt 

muistiinpanoja varsinaisena tutkimusaineistona vaan tekstuaalisen kentän 

konstruoinnin taustatukena.  

5.5 Aineiston analysointi  

Tämän tutkimuksen lähtökohta on induktiivinen ja tutkimustulokset perustuvat 

vuosina 2004‒2007 tuotettuun empiiriseen laadulliseen aineistoon. Etnografisen 
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tutkimuksen aineiston analyysin tavoitteena on tutkittavan ilmiön 

käsitteellistäminen ja mallin muodostaminen (Nikkonen 1997, Fetterman 1998).  

Analysoin koko aineiston jatkuvan vertailun menetelmällä, joka on yleisesti 

käytetty aineiston analysointimenetelmä etnografisessa tutkimuksessa (Suojanen 

1982, Fetterman 1998, Davies 1999, Patton 1999, Janhonen & Latvala 2003, 

Hammersley & Atkinson 2009). Jatkuvan vertailun menetelmää voidaan käyttää 

tutkittaessa sellaisia ilmiöitä, joista tiedetään ennestään vähän, mutta joissa 

empiirinen aineisto on samalta substantiiviselta alueelta. Tällöin sosiaalisen 

toiminnan kuvailu on mahdollista. (Glaser 1978). Sen etuna on, että se ohjaa ja 

sallii aineiston tuottamisen pitkän tutkimusprosessin aikana (Janhonen & Latvala 

2003, Hammersley & Atkinson 2009). 

Kirjallisuudessa aineiston analysointi kuvataan vaiheittain etenevänä 

prosessina, mutta todellisuudessa eri vaiheet limittyvät ja lomittuvat ilman 

selkeitä rajoja (Palmu 2007). Aineiston analysoinnissa on keskeistä tutkijan 

ajattelu ja pohdinta (Syrjäläinen 1994). Analysointi on prosessi, jossa liikutaan 

jatkuvasti edestakaisin aineiston ja vähitellen tarkentuvan aineiston luokittelun 

välillä (Suojanen 1982, Patton 1999, Davies 1999, Fetterman 1998, Spradley 

1979, Janhonen & Latvala 2003). Aineiston analysointi eteni samanaikaisesti 

aineiston tuottamisen kanssa (ks. Spradley 1979, Syrjäläinen 1994, Palmu 2007). 

Näin induktiivinen lähtökohta muuttui teoreettisen otannan myötä deduktiiviseksi 

(Glaser 1978, Janhonen & Latvala 2003).  

Analyysin vaiheita kuvaan käsitteillä kuvaileva, valikoiva ja tarkentuva vaihe. 

Analyysin kuvailevassa vaiheessa pyrin tunnistamaan ne tapahtumat, jotka 

liittyvät ilmiöön ja löytämään ne pääkohdat, joiden tutkimista jatkan eteenpäin. 

Valikoivassa vaiheessa aineiston analysoiminen kohdistui kuvailevan vaiheen 

täsmentämiseen ja tarkentuvassa vaiheessa valikoivan vaiheen tarkentamiseen. 

(Fetterman 1998, Roper & Shapira 2000). 

Kuvaileva vaihe alkaa lukemalla aineistoa rivi riviltä ja hakemalla 

tutkimustehtävän ohjaamana tekstistä tapahtumia esittämällä aineistolle 

kysymyksiä: mitä aineistossa tapahtuu? (Glaser 1998). Tapahtumalla tarkoitetaan 

tutkimukseen osallistuvalle tapahtuvaa, tutkittavaa ilmiötä kuvailevaa tilannetta. 

Analyysiyksikkönä tapahtuma oli aineistossani vähintään lauseen mittainen tai 

pidempi ote tekstissä. (Glaser 1978). Poimin alkuvaiheen havainnointiaineistosta 

ja oppimispäiväkirjoista oppimista kuvaavat sosiaaliset tapahtumat, jotka 

käsitteellistin (Liite 11 Taulukko 10, Liite 11 Taulukko 11).  

Aineiston kuvailevan vaiheen käsitteellistämisen myötä huomasin, ettei sitä 

olisi mahdollista lähteä analysoimaan kokonaisuutena vaan se olisi jaettava osiin 
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(Davies 1999). Käsitteitä vertailemalla ja luokittelemalla muodostui alustava 

kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjäläinen 1994, Glaser 1996, Hammersley 

& Atkinson 2009.) Keskeisiksi ilmiötä kuvaaviksi luokiksi muodostuivat 

oppiminen teoriaopinnoissa, oppiminen laboraatioharjoittelussa ja oppiminen 

harjoittelussa. Näistä muodostui prosessinomainen kuvio opiskelijan 

natiivitutkimusten oppimisen etenemisestä opintojen eri vaiheissa, joissa pyrin 

huomioimaan yhteisön ja yksilön vuorovaikutuksen kulttuurisen lähtökohdan 

mukaisesti.  

Valikoivassa vaiheessa ryhdyin tarkastelemaan aineistoja uudestaan pyrkien 

selventämään kuvailevan vaiheen luokitusta. Tarkastelin aineistoa tekemällä sille 

kysymyksiä kuten mitä teoriaopinnoissa tapahtuu, mitä laboraatioharjoittelussa 

tapahtuu ja mitä harjoittelussa tapahtuu (Glaser 1978, Kuvio 1). Kysymysten 

ohjaamana poimin aineistoista opiskelijoiden sosiaalisia tapahtumia, jotka 

tarkensivat em. oppimisen vaiheiden tapahtumia (Liite 11 Taulukko 12).  

Jatkuvan vertailun menetelmän lähtökohta on käsitteiden muodostaminen. 

Käsitteitä voidaan analysoinnin aikana kirkastaa, muuntaa, laajentaa, asettaa 

kyseenalaiseksi ja hylätä. Kriittinen reflektiivinen ote auttaa tarkastelemaan 

käsitteitä siten, että ne ohjaavat tutkimusta tavalla, joka informoi ja edistää 

analyysia. (Davies 1999). Vertailin valikoivan vaiheen käsitteitä ja ryhmittelin 

niitä luokiksi, joille annoin omat nimet. Käsitteiden avulla selitetään luokat ja 

löydetään luokkien väliset suhteet. Luokitus muutti aineistoa abstraktimmaksi ja 

samalla luokkien väliset yhteydet alkoivat muodostua. (Glaser 1996, Janhonen & 

Latvala 2003). Analysoinnin aikana luokkaa esittävä käsite saattoi muuttua ja 

muuttaa paikkaansa järjestelmässä, mutta mitä kauemmin tein analysointia ja 

vertailin luokkia, sitä täsmällisemmäksi luokat ja niiden väliset suhteet 

muodostuivat.  

Luokkia vertailtaessa haetaan asiayhteyksiä ja ristiriitaisuuksia eli luokituksia 

tukevia ja kumoavia tapahtumia tutkijan kyseenalaistaessa tekemänsä luokituksen 

(Syrjäläinen 1994, Glaser 1998, Casey & Murphy 2009). Kaikki luokat eivät 

olleet ”samanarvoisia” vaan jostakin luokasta muodostui yläluokka, johon liittyi 

alaluokkia. Luokkien eroja ja samankaltaisuuksia hakiessa muodostui hypoteeseja. 

(Janhonen & Latvala 2003). Hypoteesien tarkistaminen suuntasi aineiston keruuta 

kohdistaen sen hypoteeseja mahdollisesti selittävään tietoon. Palasin uudelleen 

keräämään aineistoa, jonka avulla saatoin todentaa tai hylätä hypoteesin. 

(Spradley 1979). Näin toimimalla toteutui teoreettinen otanta (Glaser 1978) ja 

tulokset tarkentuivat koko tutkimusprosessin ajan. Teoreettinen otanta voidaan 
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ymmärtää myös nousevien käsitteiden tarkistamiseksi ja luokkien ja niiden 

välisten yhteyksien yhteensopivuuden tarkistamiseksi. (Janhonen & Latvala 2003).  

Valikoivan vaiheen tuloksena muodostui vähitellen opiskelijoiden oppimisen 

sosiaalista todellisuutta kuvaavia hierarkkisia kuvioita, jotka kuvasivat sitä, mitä 

opiskelijalle tapahtuu eri tilanteissa ja mitkä asiat liittyivät näihin tilanteisiin. 

Useammanlainen aineisto eroineen ja samankaltaisuuksineen – aineiston 

moniäänisyys - vahvisti kokonaisvaltaisen kuvan muodostamista. (Casey & 

Murphy 2009). Vähitellen käsitteellistämisen myötä aineistosta tulivat esille 

avaintapahtumat, joissa toistui yhteisön kulttuuri (Fetterman 1998). 

Jatkuvan vertailun menetelmän tavoitteena on löytää tutkittavaa ilmiötä 

kuvaava keskeinen ydinluokka, johon aineistosta muodostuneet muut luokat ovat 

yhteydessä. Ydinluokka selittää, mikä on keskeistä tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden toiminnassa tutkitussa sosiaalisessa yhteisössä. (Glaser 1978, Glaser 

1996). Löydettyäni ydinluokan eli oppimiskultturia kuvaavan luokan palasin 

aineistoon lukien sitä siten, että pyrin hakemaan ydinluokalle vahvistusta 

luomastani luokituksesta (Kuvio 1). Tarkentuvassa vaiheessa haetaan lisää eroja 

ja selittäviä tekijöitä tehdylle luokitukselle pyrkimyksenä tavoittaa aineiston tiheä 

kuvaus (Denzin 1989, Salo 2007). Tässä vaiheessa vahvistuivat lopullisesti 

natiivitutkimusten oppimisen teoriaopintojen, laboraatioharjoittelun ja harjoittelun 

oppimistapojen kontekstit, indikaattorit, ehdot ja seuraukset (Glaser 1978, Glaser 

1996). Tutkimuksen edetessä kuvaileva, valikoiva ja tarkentuva vaihe 

keskustelivat toistensa kanssa ja luokkia kuvaavat käsitteet tarkentuivat vielä 

tutkimuksen loppuvaiheessakin.  

Aineiston analysoinnissa tutkija on avainasemassa tulosten suhteen. 

(Suojanen 1982), sillä tutkija on osa aineistoa ja tulokset rakentuvat vähitellen 

kyseenalaistamisen myötä. Tutkijana pohdin jatkuvasti omia merkityksenantojani 

ja tekemiäni luokituksia. Tämä tuli esille mm. haastattelujen litteroinnista 

tekemissäni muistiinpanoissa. (Davies 1999, Hakala & Hynninen 2007). 
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Kuvio 1. Aineiston analyysin eteneminen. 

Analysoin aineiston manuaalisesti tietokoneen näytöllä tallentaen eri vaiheita 

omiksi tiedostoiksi ja tulostaen välivaiheita paperille. Laadullisen etnografisen 

aineiston analysoinnissa voi käyttää tietokonepohjaisia analysointiohjelmia 

(Ethnograph, Nudist) (Davies 2010), jotka nopeuttavat suurten aineistojen 

käsittelyä, mutta ohjelma ei itsessään analysoi aineistoa, vaan tekee mekaanisen 

työn tutkijan ajattelun pohjalta. En käyttänyt mainitsemiani analysointiohjelmia, 

koska on esitetty epäilyjä, että kokemattoman analysoijan käytössä aineiston 

sitoutuminen kontekstiin saattaa jäädä puutteelliseksi ja viittauksista voi tulla 

irrallisia. (Fetterman 1998, Davies 2010). 

Aineistot

Kuvaileva 
vaihe

Valikoiva 
vaihe

Tarkentuva 
vaihe 

Haastattelu

Havainnointi

Oppimispäiväkirjat

Alustavat käsitteet ja 
luokat, kokonaiskuvan 

muodostaminen

Luokkien ja niiden 
välisten suhteiden 

vertailu

Lopullinen luokittelu ja 
ydinluokan 

vahvistaminen

Käsitteellinen malli
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6 Tulokset  

Natiivitutkimukset opitaan röntgenhoitajaksi opiskeltaessa teoriaopinnoissa, 

laboraatioharjoittelussa ja harjoittelussa. Kuvailen kappaleissa 6.1‒6.3 oppimista 

osatutkimustehtävien mukaisesti mitä ja miten opitaan, opiskelijoiden arvioita 

oppimisestaan ja oppimista selittäviä tekijöitä jokaisessa oppimisen vaiheessa. 

Oppiminen ilmenee opiskelun eri vaiheissa erilaisina oppimistapoina, joita 

kuvailen induktiivisesti kertomusmuodossa. Kertomusmuodon käyttöä perustelen 

sillä, että etenkin harjoittelussa formaali ja informaali oppiminen limittyvät 

toisiinsa, jolloin oppimisen kuvaaminen kertomuksena antaa yhtenäisemmän 

kuvan opiskelijan todellisuudesta.  

Kunkin kappaleen lopussa teen yhteenvedon opiskeluvaiheen oppimistavasta 

ja vertailen sitä oppimistavan taustalla olevaan oppimisnäkemykseen ja 

aikaisempiin tutkimuksiin. Tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin tukee 

myös analyysimenetelmänä käyttämäni jatkuvan vertailun menetelmä. 

Oppimistavalla tarkoitan oppimiskontekstissa ilmenevää opiskelijan 

toimintatapaa, jonka mukaisesti hän toimii sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 

tekemänsä tulkinnan perusteella. Yhteenvedossa käytän käsitteitä teoria ja 

käytäntö. Käsitteillä viittaan ammattikorkeakoulututkinnoille asetettuihin 

ammattiopintojen tavoitteisiin (Laki 352/2003) vertaamalla niitä tuloksissa 

kuvailtuihin oppimistapoihin. 

Kappaleessa 6.4 kokoan tulokset yhteen natiivitutkimusten oppimista 

kuvaavaksi malliksi. Malli kuvaa tulosten keskinäisiä suhteita ja jäsentää 

tutkimuksella saamaani tietoa tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden 

oppimisesta tutkimushetkellä. Selittävillä tekijöillä kuvaan opiskelijoiden 

käsitystä natiivitutkimusten oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Mikään tekijä 

yksinään ei kykene selittämään oppimista. Selittävät tekijät vaihtelevat ajan 

kuluessa, koska oppimisympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Opiskelijoiden 

oppimista kuvaava malli ei ole stabiili, vaan alati uudistuva. Malli saa uusia 

muotoja ja täsmentyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, johon jokainen 

oppimisyhteisössä oleva henkilö osallistuu. 
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6.1 Natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa: oppiminen 
ammatillista tietoperustaa omaksuen 

Aineiston mukaan natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa tarkoittaa 

oppimista ammatillista tietoperustaa omaksuen –oppimistapaa. Oppiminen 

sisältää natiivitutkimusten tietoperustan oppimisen opettajajohtoisesti ja 

yhteistyöhön oppien. 

Oppimisen sisältö 

Natiivitutkimusten tietoperustan oppiminen tarkoittaa natiivitutkimusten yleisten 

perusteiden ja natiivitutkimusten tutkimuskohtaista tietoperustaa. Yleiset 

periaatteet sisältävät kuvausssuuntien nimityksiä (ap, pa, sivu, viisto), 

röntgenputken suuntausten käsitteitä (kraniokaudaalinen, kaudokraniaalinen, 

kraniaalinen, kaudaalinen), kuvien merkitsemistä, tutkimusjärjestyksen 

suunnittelua ja infektioiden torjuntaa sekä vartalon linjoja ja tasoja. 

Yleisten periaatteiden opetuksen jälkeen opettaja opetti jokaisen 

natiivitutkimuksen erikseen. Tutkimukset oli jaoteltu opetuksessa vartalon 

alueiden mukaan ylä- ja alaraajan natiivitutkimuksiin, vartalon ja selän 

natiivitutkimuksiin, pään alueen natiivitutkimuksiin, keuhkojen 

röntgentutkimukseen ja vatsan alueen tutkimukseen. Opetuksessa käytiin läpi 

jokaisen tutkimuksen osalta potilaan ohjausta ja asettelua kuvausprojektioon. 

Jokaisesta tutkimuksesta opeteltiin myös tutkimuskohtaisesti kunkin kuvan 

ottamiseen liittyvät kuvantamisen yksityiskohdat. Lopuksi opettaja kokosi 

jokaisen tutkimuksen ja röntgenkuvan arviointikriteerit. (Taulukko 5).  
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Taulukko 5. Natiivitutkimusten tutkimuskohtainen opetussisältö. 

Opetussisällön pääkohdat Opetussisällön yksityiskohdat 

Potilaaseen liittyvä sisältö 

 

 

 

 

Kuvantamiseen liittyvä sisältö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arviointiin liittyvä sisältö 

Potilaan ohjaus: liikuntakyky, hengitys, 

yhteistyökyky, potilaan valmistautuminen 

tutkimukseen (riisuutuminen, tyhjennykset) 

Potilaan asento anatomian avulla määriteltynä 

Tavallisimmat kuvantamistilanteet 

Kuvantaminen: kuvantamislaitteet (bucky/pöydän 

päällä kuvattava) 

Filmikasetin koko, filmi-vahvistuslevyn nopeus 

Valotusarvot (suuntaa-antava kV) 

Kuvausetäisyys 

Suodatus 

Käytettävät apuvälineet (kiila, tukityynyt, tukitelineet) 

Keskisäteen kohdistus (kippaukset) ja röntgenkuvan 

rajaus 

Säteilysuojelun kannalta huomioitavat asiat 

Hyvän kuvan kriteerit 

Potilaan kunnon arviointi tutkimuksen päätyttyä 

Oppimismenetelmät 

Natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa tapahtui opettajajohtoisesti ja 

yhteistyöhön oppien. Opettajajohtoisuus tarkoitti, että opetus eteni pääsääntöisesti 

luentomuotoisena opetuksena, jossa opettaja perehdytti opiskelijat kunkin 

natiivitutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiin näkökohtiin. 

Opetuksessa yritettiin myös integroida muissa opintojaksoissa opiskeltuja 

sisältöjä, jotka liittyvät opiskeltavaan asiaan. 

Niitä aika hyvin käytiin läpi ja mietittiin, että niitä mietittiin ihan, että mitä 

kuvvausarvoja käytettäs ja vähän, että miten se tulis. (Haastattelu 15) 

Opetuksessa ei käytetty yhtä tiettyä oppikirjaa, vaan opettaja oli koonnut sisällön 

sekä koti- että ulkomaisista lähteistä painottaen suomalaisia käytäntöjä. 

Opetuksen havainnollistamiskeinoina hän käytti luentomonistetta, röntgenkuvia ja 

luurankoa. Luentomoniste oli paperille tulostettu power point -esitys, jonka 

opettaja heijasti taululle opetuksen edetessä. Täytettävässä luentomonisteessa oli 

kunkin tutkimuksen oleelliset seikat. Monisteessa oli piirroskuvia, joissa 

havainnollistettiinn esimerkiksi potilaan kuvausasentoa, kuvattavan kohteen 

anatomiaa, keskisäteen asettumista ja röntgensäteiden kulkusuuntaa. Useimmista 
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kuvausprojektioista oli myös röntgenkuva, joka oli opiskelijoille malli hyvästä 

röntgenkuvasta. Opiskelijat täydensivät monistetta opettajan opetuksen mukaan. 

Lisäksi opettajalla oli tunneilla mukana oikeita röntgenkuvia, joista hän 

havainnollisti kuvausprojektioita. Röntgenkuvista opiskelijat opettelivat 

tunnistamaan anatomisia yksityiskohtia ja arvioimaan kuvia myös 

kuvausteknisesti. Opetuksen aikana opettaja käytti aikuisen ihmisen 

luurankofantomia anatomian demonstroimiseen. Tutkimusten suunnittelua, 

toteutusta ja arviointia verrattiin natiivitutkimusten EU-suosituksen hyvän kuvan 

arviointikriteereihin (European Commission 1996). 

Natiivitutkimusten teoriaopinnoissa yhteistyöhön oppiminen tarkoittaa 

oppimisryhmien muodostumista, joka ohjasi opiskelijoiden välistä sosiaalista 

vuorovaikutusta. Oppimisryhmien muodostuminen tarkoittaa, että 

opiskeluryhmään muodostui hyvin nopeasti ”omat ryhmät”. Ryhmiä oli yhteensä 

seitsemän ja opintojen alkuvaiheessa ne pitivät tiukasti kiinni ryhmäjaosta. 

Teoriatunneilla luokkaan järjestäydyttiin aina samalla tavalla oman ryhmän 

kanssa yhteen. Ensimmäisen lukuvuoden, syyslukukauden lopussa jokainen 

opiskelija kuului johonkin pienryhmään, ja useimmiten pienryhmä koostui 

kahdesta opiskelijasta. Jokaisella oli ainakin yksi kaveri opiskelijaryhmässä. 

Opetustilanteissa ryhmätöitä tehtiin opiskelijoiden ”omissa ryhmissä” ellei 

opettaja ohjannut ryhmien muodostumista. Tästä seurasi se, että opiskelijat eivät 

tutustuneet toisiinsa ja opiskelijoiden väliset suhteet muodostuivat pinnallisiksi.  

Ei vahingossakaan oo istuttu kenenkään toisen viereen tunneilla tai tälleen, 

että se on aina se tietyssä järjestyksessä mennään siihen penkkiin näin, se on 

näin kumminkin. (Haastattelu 11) 

Niin no sillain että jos sai parin kanssa tehä niin meillä oli aina ne omat parit 

mutta jos piti tehä ryhmittäin niin silloinhan ne ylleensä että te sieltä ja te 

sieltä että vaikka kenen vieressä sattu istumaan niin sitten tehtiin niitä ryhmiä, 

mutta tuota enemmän se oli sitä että oli sen parin kanssa, nyt kun ajattelee 

niin ois ollu hienoa jos olis ollu semmonen ihana ryhmähenki, että kaikki ois 

teheny ja kaikki ois voinu olla kaikkien pareja ja sillain sehän olis paljon 

mukavampi tai sillain semmosta rikkaampaa. (Haastattelu 9) 
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Oppimisen tulos ja sitä selittävät tekijät  

Aineiston mukaan oppimisen tuloksena oppiminen ammatillista tietoperustaa 

omaksuen -oppimistapa sekä edisti että ei edistänyt tietoperustan oppimista ja ei 

edistänyt yhteistyötaitojen kehittymistä.  

Tietoperustan oppimista edistivät opettajajohtoinen opetus, opiskelijan 

ammatillinen koulutus, opiskelijan työkokemus ja opetussuunnitelma. Opiskelijat 

pitivät hyvänä sitä, että opettaja opetti kaikki natiivitutkimukset 

projektiokohtaisesti ja opettajan kanssa yhdessä pohdittiin tutkimuksen 

toteuttamisen yksityiskohtia ja vaihtoehtoisia toteutustapoja. Nämä opiskelijat 

tunnistivat natiivitutkimukset röntgenhoitajan itsenäiseksi toimintaalueeksi, joka 

motivoi heitä opiskelemaan ja odottamaan harjoitteluun pääsemistä.  

Natiivikuvauksessa tosiaan käytiin eka läpi niitä projektioita ja niistä 

kirjoitettiin ylös, mitä niissä pitää muistaa, kyllä mun mielestä ihan hyvä oli 

siinä. (Haastattelu 14) 

Tietoperustan oppimista edisti opiskelijan ammatillinen koulutustausta ja 

työkokemus terveysalalla. Opiskelijoilla oli tietoa potilaan kohtaamisesta, 

sairauksista ja hoitotoimenpiteistä. He osasivat poimia opintosisällöstä uudet, 

itselleen tärkeät sisällöt. Vaikka opiskelu oli haastavaa, koulutusohjelman 

opetusuunnitelman rakenne, jossa heti opintojen alussa aloitettiin ammatin 

sisällön eli natiivitutkimusten opiskelulla, motivoi opiskelijoita.  

Opetus mitä meillä oli, että kun sitä lähettiin saman tien oikeestaan tätä niin 

kuin natiivijuttuja ja ihan konkreettista toimintaa niin kyllähän se niin kuin 

heti veti mukkaansa, innosti. (Haastattelu 4) 

Toisaalta että kun oppimista aattelee niin kuin osa asioista on ollu tieto jo 

oman opiskelun ajalta (lähihoitaja) että sitä on niin kuin jotkut asiat ottanu 

vaan täältä sitten lisäksi itelle. (Haastattelu 3) 

Tietoperustan oppimista eivät edistäneet opiskelijan lukiotausta, 

dekontekstualisoitu opetus ja oppimistehtävä. Teoriaopinnoissa oppimista ei 

tukenut pelkkä lukiotausta. Nämä opiskelijat eivät osanneet liittää teoriaopintoja 

tulevaan työhönsä, koska heillä oli hatara käsitys röntgenhoitajan työstä.  

Just se että varsinkin siinä alussa oli se että se teoria oli tavallaan niin irti 

siitä kun ei oikein tajunnu, että mihin se liittyy ja sitten periaatteessa tottakai 

on hyvä että ne ossaa, just niinkö se että esimerkiksi hila ja hilan 
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käyttötarkotus ja hila, se oli kaikille meille, se siis tuntu aivan 

käsittämättömältä, mikä ihme se on ja missä se tuossa konneessa on, mitä 

sillä tehhään ja miten se toimiikaan. (Haastattelu 11) 

Opiskelijat pitivät sisältöä vaikeana ja eivät osanneet yhdistää teoriaa 

opiskelemaansa työhön. Opiskelijat odottivat selkeitä toimintaohjeita. Näiden 

kokemusten seurauksena opiskelijoiden luottamus oman osaamisen kehittymiseen 

ei saanut vahvistusta.  

No en mää tiiä, se oli niin sekava ja kaikkia tuli niin uuet jutut, nuo kaikki, 

mitä röntgeniin liittyy niin ja jotenkin se oli niin sekavasti ja sitä ei 

ymmärtäny yhtään, mAssit ja kVt oli ihan sekasin ja eikä vaan niin kuin 

ymmärtäny sitä koko hommaa, kaikki tuli kerralla ja se oli aivan semmonen 

hirviä sekasotku. Se oli niin hullunmyllyä. (Haastattelu 10) 

Natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa arvioitiin numeerisesti 

arvioitavalla suorituksella, joka oli kirjallinen tehtävä eli natiivitutkimusten 

erikoisprojektioiden käsikirja (Liite 5). Vaikka tehtävä sijoittuu ajallisesti 

opiskelijoiden oppimisessa opintojen loppuun, kuvaan tässä opiskelijoiden 

arvioita tehtävän merkityksestä natiivitutkimusten oppimiselle.  

Suurin osa opiskelijoista teki tehtävän opintojen lopussa, kun he olivat 

suorittaneet kaikki natiivitutkimusten harjoittelut. Harjoittelukokemukset 

helpottivat tehtävän tekemistä, mutta opiskelijat kokivat tehtävän merkityksen 

vähäiseksi oppimiselleen. Opiskelijat arvioivat, ettei tehtävällä ole heille 

käyttöarvoa työelämässä, koska työpaikoilla oli omia työpaikkakohtaisia ohjeita 

ja natiivitutkimuksiin liittyvää kirjallisuutta, josta he voivat tarkistaa tietoja. 

Tehtävä oli olemassa olevan kirjallisuuden toistamista. 

Mää tein sen tehtävän aika myöhäsessä vaiheessa vasta, se oli sinänsä se 

vaihe oli hyvä että oli nähny niitä aika paljonkin erilaista, mutta tuota, oli se 

vähän semmonen leikkaa liimaa siis silleen kuitenkin niitä kun ne on niin 

valmiit ohjeet tuolla mutta ehkä sitä vois jollakin tavalla kehittää että siinä 

olis sitä ommaa oppimista silleen jotenkin, en tiiä vähän jotenkin eri tavalla 

että ei musta silleen kun niihin kirjattiin kaikkia niitä että mitkä oli ne 

välineet sun muut siinä niin semmosia nyt on oikiastaan turha sinne kirjotella. 

Mikä se oli sen merkitys sitten oppimisen kannalta? 
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No, en mää tiiä, oliko sillä niin hirveen isoa oppimisen kannalta merkitystä 

että semmonen olis ollu jotenkin tärkiämpi että miten niinku, miten ite 

muokkaa ne ja jotakin tämmöstä. (Haastattelu 14) 

Käsikirjatehtävä altisti osan opiskelijoista toisen opiskelijan tehtävän kopiointiin, 

jonka toimintatavan osa opiskelijoista tuomitsi. Tehtävän plagiointi asetti 

opiskelijat epätasa-arvoiseen tilanteeseen oppimista arvioitaessa. Opiskelijat 

luottivat siihen, että opettaja huomaa kopioinnin ja hän puuttuu siihen. 

Mutta kyllä mää niinkö uskon sen että kyllähän sen huomaa, siis aivan 

varmasti sen huomaa jos sää meet jonku toisen työn vähän niinkö uusiksi 

kirjottamaan että jos se on lähes samanlainen niin huomaahan sen eihän siitä 

pääse mihinkään että en kyllä usko että se jäis huomaamatta tai luotankin 

siihen koska ei mun mielestä oo oikein että jotku niinkö koska eihän niille jää 

siitä mittään kätteen siitä että jos ei ne tavallaan paneudu siihen. 

(Haastattelu 8) 

Opettaja arvioi tehtävän numeerisesti asteikolla 1‒5. Opiskelijat eivät olleet 

kiinnostuneita arvioinnin perusteluista, vaan heille riitti, että arvosana tuli 

opintosuorituksiin. Opiskelijat eivät kysyneet perusteluja, koska he pelkäsivät 

nolaavansa itsensä, kysyminen vaati opiskellun asian uudelleen pohtimista ja 

lopulta kysyminen voi osoittautua turhaksi ”mekkaloinniksi”. Opiskelijat luottivat, 

että opettajalla on oikea tieto ja opiskelijan oli vaikea kyseenalaistaa opettajan 

arviota.  

Se on aika kynnys lähteä sitten sinne kysymään, siihen tulee sitä turhaa 

vaivannäköä ja sitten pitää selvittää sitä ja näin, en mää tiiä sitten että 

varmaan sekin on sitten osatekijä että ei kehtaa sitten jos on oikeesti ite niin 

huonosti tehny tai tälleen että lähtä nyt siitä nyt riehumaan ja sitten vielä 

sekin ehkä että kyseenalaistaa sen opettajan arviointi niin se on, harvempi 

ajattelee kuitenkaan että se tahallaan se on arvioinu tämän väärin tai siis että 

mennä sanomaan että mää ajattelen että nää oot nyt sen arvioinu, kyllähän 

se oikea tieto on siellä, ite ei voi olla niin varma niistä omista tiedoista. 

(Haastattelu 11)  

Yhteistyötaitojen kehittymistä eivät edistäneet koulun didaktiset ratkaisut, ryhmän 

opiskelijoiden heterogeenisuus (opiskelijan persoonallisuus, opiskelijoiden 

henkilökohtainen elämä opiskelun ulkopuolella ja naissukupuoleen painottunut 

ryhmä) sekä harjoittelupaikkojen jakamiskäytäntö. 
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Opiskelijoiden mukaan yksikön opetuskäytäntö ei tukenut opiskelijoiden 

tutustumista oman koulutusohjelman eikä oman ryhmän jäseniin. Ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana opiskelijoilla oli useampia opintokokonaisuuksia, jotka 

toteutuivat moniammatillisina ryhminä. Oman koulutusohjelman 

opiskeluryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa ei oltu samoissa 

oppimistilanteissa, joten opiskelijoilla ei ollut tilaisuuksia tutustua toisiinsa, ja 

näin ryhmästä ei muodostunut yhtenäistä. Lisäksi opetusjärjestelyissä ilmeni 

ongelmia, jotka heijastuivat opiskelijoiden käsityksiin itsestään osana yhteisöä. 

Natiivitutkimusten opintojakso oli ensimmäisiä, kokonaan oman 

koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa toteutuvia opintojaksoja. 

Miksi sitä hyvää ryhmähenkeä ei syntynyt? 

En tiiä, oisko sekin osaltaan että jos meillä ois ollu semmoset lukujärjestykset 

niin kuin joissakin kouluissa on että ne annetaan mitä on eikä tarvi valita 

eikä mittään näin niin silloin on koko niinko koko luokka yhessä aina että 

sitten kun meillä oli niitä semmosia jotku meni jonnekkiin ja jotku jonnekkin 

ja sitten niistä jotenkin tuli vähän niinkö, niin sillain kunnolla että ei oo 

päästy sillain yhessä oikeestaan. Jotku sannoo että me ollaan joku 

hylkiöporukka, mutta ei musta tunnu että me mikkään hylkiöporukka, ehkä 

meille vaan kokkeiltiin niitä palkkijuttuja tai muuta mutta en mää usko että 

me mikkään sillain oltiin mikkään hylkiö. Sitten kun me ei olla aina saatu 

kaikkia niinkö noita ajallaan niinkö jotakin kursseja ja tämmösiä ja sitten 

joskus oli jostakin kipsauksesta ku on ollu että meijän on pitäny se ite hoitaa 

että kukkaan opettaja ei oo sitä hoitanu että sillain vähän niin kuin siitä on 

tullu se että en mutta minä en ajattele sitä että me oltas mikkään 

hylkiöporukka. (Haastattelu 9) 

Opiskelijoiden heterogeenisuus näkyi siten, että ryhmässä oli joitakin 

voimakkaita opiskelijoita, jotka muodostivat heti alusta oman ryhmänsä. Toisaalta 

ryhmässä oli myös ”hiljaisia”, jotka seurasivat sivusta ryhmän toimintaa. 

Muutama opiskelija tunsi toisensa ennestään ja se vaikutti opiskelijaryhmien 

muodostumiseen. Osalla opiskelijoista opiskelun ulkopuolella oleva 

henkilökohtainen elämä (työ, oma perhe, asuminen) oli hallitsevampi ja heille 

tärkeämpi siten, että he eivät halunneet solmia kovin tiiviitä suhteita 

opiskelukavereihin. Osan mielestä naissukupuolen dominoivuus 

opiskeluryhmässä vaikutti siihen, että hyvää ryhmähenkeä ei syntynyt. 
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Meillähän on aika huono tuota noin luokkahenki ollu mun mielestä meijän 

luokalla, ei oo ollu semmosta yhteishenkeä, mutta mää ite oon kuitenkin 

sellanen että mää koetan olla kaikkien kanssa kaveri mutta sitten taas se että 

osasta luokasta muodostu silloin heti alussa se kuppikunta. 

Miksi näitä kuppikuntia muodostu silloin heti alussa? 

En mää oikein tiiä, kun mää en oikein tiiä ees että onko osa tuntenu toisensa 

jo aikojen alusta, mää en kuitenkaan tiiä, että ne oli heti alussa, että mikä 

siinä oli sitten, oliko ne minkä vuoksi, oliko ne enemmän niinkö 

samanhenkisiä keskenään että ne heti hoksas sen mutta eivät välittäneet 

(Haastattelu 11) 

Harjoittelupaikkojen jakamiskäytäntö ei tukenut yhteistyötaitojen kehittymistä. 

Aineiston mukaan harjoittelupaikkojen jakamiseen liittyvät tapahtumat 

kertaantuivat koko opiskelun ajan niin kauan kuin harjoittelua oli suorittamatta. 

Harjoittelun suunnittelu alkoi natiivitutkimusten teoriaopetuksen aikana ja siitä 

vastasi tutor-opettaja, joka suunnitteli harjoittelua yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Kuvaan seuraavassa, miten opiskelijat saivat natiivitutkimusten harjoittelupaikat 

ensimmäiseen harjoitteluun ja myöhempiin harjoitteluihin 2. ja 3. opiskeluvuoden 

aikana. 

Ensimmäisen harjoittelupaikan saamisen suhteen opiskelijat jakaantuivat 

kahteen ryhmään: niihin, jotka saivat oman toiveensa mukaisen harjoittelupaikan 

ja niihin, jotka saivat harjoittelupaikan sattuman kautta. Oman toiveensa 

mukaiseen harjoittelupaikan saajiin kuului opiskelijoita, jotka halusivat 

harjoitteluun opiskelupaikkakunnan ulkopuolelle ja henkilökohtaisella 

opintosuunnitelmalla hitaammin etenevät opiskelijat. Opiskelukaupungin 

ulkopuolelle harjoitteluun haluavia oli niin vähän, että näistä harjoittelupaikoista 

ei ollut kilpailua. Ryhmään kuului myös opiskelija, joka eteni opinnoissa 

hitaammin ja hänen harjoittelunsa sijoittui eri ajankohtiin kuin muun ryhmän 

harjoittelu, joten hän sai haluamansa harjoittelupaikan. Ryhmästä myös opiskelija, 

joka pyrki suorittamaan opinnot opintoaikaa lyhyemmällä ajalla ja lisäksi 

vetoamalla elämäntilanteeseensa, sai valita ”päältä” opiskelupaikkakunnalla 

olevista harjoittelupaikoista, minne hän kulloinkin meni. Toisaalta toiset 

opiskelijat pitivät tätä käytäntöä ymmärrettävänä, mutta toisaalta opiskelijaa 

pidettiin itsekkäänä, koska pidemmän ajan kuluessa hän ohitti näillä perusteilla 

aina muut opiskelijat harjoittelupaikkoja jaettaessa.  
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En tiiä oliko se katteus vai joku muu, mikä sitten niinku ärsytti ihmisiä, mutta 

jotenkin se, että se oli joka paikassa se syy, että tavallaan se ymmärretään, 

että kun on lapsi, elämäntilanne on erilainen kuin itellä, mutta kyllä senkin 

kanssa, että muutkin joutuu tekkeen kompromisseja, että tavallaan ei muitten 

kustannuksella sitten pysty, että tuota se pääsi vähän niinku jonon ohi joka 

asiassa, mutta kyllähän sen niinku toisaalta ymmärtää tai ainakin ite silleen 

ajattelee, että tiettyyn rajjaan asti, että kyllähän se on järkevää, että kyllä se 

niinku tietyissä tilanteissa ärsytti, mutta ei sitä ruvettu niin hirveesti 

vatvomaan. (Haastattelu 12) 

Jäljelle jäi suurin osa opiskelijoista, jotka halusivat suorittaa harjoittelun 

opiskelupaikkakunnalla. Terveyskeskustasoisia harjoittelupaikkoja oli 

opiskelupaikkakunnalla vähemmän kuin opiskelijoita. Opiskelijat yrittivät 

keskustelemalla sekä keskenään että tutoropettajan kanssa päästä sopimukseen 

paikkajaosta, mutta eivät onnistuneet siinä ja seurauksena oli opiskelijoiden 

välisiä riitoja. Opiskelupaikkakunnalta poissiirtymisen esteinä opiskelijat toivat 

esille harjoittelun aiheuttamat kustannukset, harjoittelupaikkaan kulkemiseen ja 

asumiseen liittyvät käytännön ongelmat sekä opiskelun ohessa tehtävän ansiotyön, 

josta he olisivat joutuneet luopumaan. Osa koki, että itse kunkin esittämissä 

perusteissa kuvastui itsekkyys, ja kukaan ei halunnut myöntyä vapaaehtoisesti 

lähtemään vieraalle paikkakunnalle. Tämän seurauksena ensimmäinen ja toinen 

harjoittelupaikka arvottiin, mikä tarkoittaa, että opiskelijalle saattoi sattua mikä 

harjoittelupaikka tahansa. Arpominen tulehdutti ryhmän sisäisiä suhteita 

entisestään.  

Miten se arpominen vaikutti ryhmän sisällä? 

Sehän oli aivan kauhiaa, kaikki oli aivan raivona siellä, nimet paperiin ja 

paperit johonkin jonkun pippoon vai mihin me ne laitettiin ja joku nosti sieltä, 

sehän oli aivan hirveetä. 

Kelle te olitte vihasia? Toisillenne vai opettajalle vai kelle? 

En mää tiiä, no kaikelle tai siis sillain että miten tämä voi olla mahollista, 

sitten sitä taas että mulla on huono arpaonni, mää en pääse sinne ja sinne, 

mää jou’un johonkin ja sehän oli aivan kauhiaa napinaa. 

Yritittekö te sitten esimerkiksi mittään muuta konstia? Oisko voinu 

esimerkiksi keskustelemalla koittaa jakkaa? 
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No mehän yritettiin vissiin sitä, mutta tuota kaikilla oli että kaikki haluaa 

tänne, mää haluan nyt sen ja sen harjoittelun, ei siinä ollu sitten paljon 

vaihtoehtoja, alkaa arpomaan. (Haastattelu 13) 

Meillä oli niin iso ryhmä että kyllä siinä välillä oli melkosta riitaakin niistä 

paikoista, mutta mää en ite osallistunu siihen, oikiastaan siihen riitelyyn että 

mää vähän aattelin että se mikä jää niin mää otan sen, että mää pystyn 

tosiaan menemään kauemmas, ehkä mun ei niin paljon tarvinnu niistä tapella 

oli joitakin tiettyjä harjoittelujaksoja, mihin niinku kaikki halusi ja niihin 

saatto olla vähän hankala päästä että ei saanu sitä ajotettua silloin kun sen 

ois halunnu, eipä siinä, mää oon saanu kaikki tehtyä. (Haastattelu 15) 

Arvonnan kautta harjoittelupaikan saaneet opiskelijat joko tyytyivät tulokseen, 

koska muuta harjoitteluvaihtoehtoa ei ollut, tai yrittivät vaihtaa keskenään 

paikkoja. Vaihtamisen perusteena saattoi olla, että opiskelija halusi kaverin kanssa 

samalle osastolle. 

Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden harjoitteluista sairaalassa opiskelijat 

yleensä pääsivät keskenään sopimukseen, koska tällöin harjoittelupaikkoja oli 

valittavissa lukumääräisesti enemmän. Tässä opiskeluvaiheessa opiskelijat 

suorittivat myös muita opintojen edellyttämiä harjoitteluja ja näin he saattoivat 

vuorotella harjoittelupaikkojen suhteen. 

Harjoittelupaikoista sovittaessa opiskelijat puhuivat keskenään aikaisemmista 

kokemuksistaan eri osastoilla. Keskustelujen perusteella osastot leimautuivat 

opiskelijoiden mielissä sen mukaan, millaisia kokemuksia jollakin toisella oli 

ollut siellä. Kun osasto leimautui negatiivissävytteisesti, saattoi se vaikuttaa 

opiskelijoiden halukkuuteen hakeutua harjoitteluun kyseiselle osastolle. 

Vastaavasti positiivisen leiman saaneelle osastolle haluttiin opiskelemaan. 

Osa opiskelijoista myönsi, että osastoon liittyvillä ikävillä tapahtumilla on 

merkitystä ja he pyrkivät välttämään näitä osastoja, jos se vain oli mahdollista. He 

yrittivät vaihtaa harjoittelupaikkoja keskenään tai jopa kieltäytyivät menemästä 

osastolle. Osa opiskelijoista hyväksyi saamansa harjoitteluosaston, mutta aloitti 

harjoittelun hieman epäilevällä mielellä. He pyrkivät hakeutumaan niiden 

hoitajien ohjattavaksi, joiden he tiesivät toisilta opiskelutovereiltaan saamansa 

tiedon mukaan olevan ohjausmyönteisiä. Osa opiskelijoista ei antanut puheiden 

vaikuttaa ollenkaan omaan harjoitteluunsa, vaan he haluavat itse tehdä 

johtopäätökset harjoittelupaikan luonteesta. 
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Sen mää muistan kun se harjoittelu tuli mulle, se natiivi, mutta me arvottiin 

ne paikat ja mää sain alun perin sairaalan, ja tuota niin, mää en muista, ketä 

siinä sitten oli niin, halus niinkö vaihtaa että ne pääsi vähän niinkö kaverit 

pääsi sammaan paikkaan. Mulle oli sitten, mää sannoin, että vaihetaan vaan 

vaikka siitä osastosta oli puhuttu niin paljon pahhaa että se olis, sinne ei 

kannata missään tappauksessa mennä, mää vaan vaihoin sen ja aattelin, että 

mun on niin helppo kulkea sinne ja sitten kun mää olin ollu siellä töissä, mää 

aattelin että eihän ne nyt voi olla sen kummempia ihmisiä, että kun mää olin 

nähny niitä siellä röntgenissä, siinä ei ollu mittään, hyvinhän se meni että 

mää varmasti tein ihan oikian valinnan. (Haastattelu 15) 

Yhteenveto oppimisesta ammatillista tietoperustaa omaksuen -oppimis-

tavasta ja sitä selittävistä tekijöistä 

Natiivitutkimusten oppiminen teoriaopinnoissa oli natiivitutkimusten opintojen 

ensimmäinen vaihe. Oppiminen tapahtui ammatillista tietoperustaa omaksuen, 

joka tarkoitti natiivitutkimusten tietoperustan oppimista. Tämä sisälsi 

natiivitutkimusten yleiset perusteet ja natiivitutkimusten tutkimuskohtaisen 

tietoperustan. Oppiminen tapahtui opettajajohtoisesti ja yhteistyöhön opetellen. 

(Kuvio 2).  

Teoriaopintojen oppimisnäkemys painottui behavioristiseen ajatteluun, mutta 

opetuksessa oli myös konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaisia piirteitä 

(Tynjälä 1999, Guile & Griffits 2001). Teoriaopetus toteutui opettajajohtoisesti 

tavoitteiden ohjaamana formaalin oppimisen mukaisesti ja eteni symbolien avulla 

opettamisena ja oppimisena (Tynjälä 1999). Oppimisessa painottuivat 

yksilökohtaiset kognitiiviset prosessit, joiden avulla opiskelija konstruoi 

natiivitutkimusten osaamisessa edellytettävän tiedon (Resnick 1987). 

Oppimisessa korostui tiedonhankinta, jossa opiskelijan mieli täytetään hänen 

itsensä rakentamilla tai ulkopuolelta tuoduilla tietorakenteilla (Sfard 1998). 

Oppiminen ammatillista tietoperustaa omaksuen -oppimistavan lopputulos oli, 

että tietoperusta edisti oppimista, ei edistänyt oppimista ja ei edistänyt 

yhteistyötaitojen kehittymistä. Tietoperustan oppimista tukivat opiskelijan 

ammatillinen koulutustausta, työkokemus terveysalalla, opetussuunnitelma ja 

opettajajohtoinen opetus. (Kuvio 2). Nämä tulokset vahvistavat Markkulan (2006) 

ja Käyhkön (2007) tutkimustuloksia. 

Tietoperustan oppimista eivät tukeneet opiskelijan lukiotausta, 

dekontekstualisoitunut opetus ja oppimistehtävä (Kuvio 2). Nämä tulokset ovat 
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yhteneväisiä Jarosen (2005), Hakkaraisen ja Janhosen (1998) ja Virolaisen ja 

Valkosen (2007) tutkimustulosten kanssa. 

Yhteistyötaitojen kehittymistä eivät tukeneet koulun didaktiset ratkaisut, 

opiskelijaryhmän heterogeenisuus ja harjoittelupaikkojen jakamiskäytäntö (Kuvio 

2). Tulokset tukevat Mäkisalon (1998) ja Tunstall-Pedoen ym. (2003) 

tutkimustuloksia. 

 

Kuvio 2. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimistapa teoria-

opinnoissa: oppiminen ammatillista tietoperustaa omaksuen.  

OPPIMISEN 
SISÄLTÖ
Natiivitutkimusten
tietoperustan 
oppiminen 
• natiivitutkimusten
yleiset perusteet
• natiivitutkimusten
tutkimuskohtainen 
tietoperusta

OPPIMISEN TULOSTA 
TUKEVAT TEKIJÄT

OPPIMIS-
MENETELMÄT
Opettaja-
johtoisuus
Yhteistyöhön 
oppiminen
• oppimisryhmien 
muodostuminen

OPPIMISEN 
TULOS

Opettajajohtoinen 
opetus
Opiskelijan 
koulutustausta
Opiskelijan 
työkokemus
Opetussuunnitelma

Opiskelijan 
lukiotausta  
Opetussisällön 
dekontekstualisuus
Oppimistehtävä 

Koulun didaktiset  
ratkaisut
Opiskelijaryhmän 
heterogeenisuus 
Harjoittelupaikkojen 
jakamiskäytäntö

Tietoperusta 
edisti oppimista

Tietoperusta ei 
edistänyt  
oppimista

Yhteistyötaidot  
eivät kehittyneet

Indikaattorit Ehdot Konteksti Seuraus

Natiivitutkimusten oppiminen ammatillista tietoperustaa omaksuen -oppimistapa
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6.2 Natiivitutkimusten oppiminen laboraatioharjoittelussa: 
oppiminen mallin mukaan kokeillen 

Aineiston mukaan natiivitutkimusten oppiminen laboraatioharjoittelussa 

tarkoittaa oppimista mallin mukaan kokeillen -oppimistapaa. Oppiminen sisältää 

käytännön taitojen harjoittelua ja tapahtuu yhteistoiminnallisesti kokeillen.  

Oppimisen sisältö ja oppimismenetelmät 

Natiivitutkimusten käytännön taitojen harjoittelu tarkoittaa natiivitutkimuksessa 

tarvittavien keskeisten taitojen harjoittelua ja sisältää kuvaamisen, röntgenkuvien 

arvioinnin ja potilaan ohjauksen oppimisen. Oppimisen yhteistoiminnallisuus 

tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu opettajan ohjauksessa, itsenäisesti kokeillen ja 

opiskelijatoverien kanssa kokeillen. 

Opiskelijoiden tehtävänä oli harjoitella kuvaamaan teoriaopetuksessa 

opetettujen natiivitutkimusten kuvausprojektioita harjoitusluokassa olevan 

fantom-nuken avulla. Oppimistehtävänä oli myös otettujen röntgenkuvien 

arviointi yhdessä. Lisäksi opiskelijoiden tehtävänä oli harjoitella 

tutkimustilanteita simuloiden niitä toisillaan. Opiskelumateriaalina opiskelijat 

saattoivat käyttää omia luentomuistiinpanojaan ja harjoitustilassa olevaa suomen- 

ja englanninkielistä kirjallisuutta. 

Laboraatioharjoittelu tapahtui osittain opettajan ohjatessa ja osittain 

opiskelijoiden omana harjoituksena. Opiskelijat muodostivat kahden tai kolmen 

opiskelijan pienryhmän harjoitustehtävien tekemistä varten. Useimmat 

pienryhmät olivat muodostuneet jo teoriaopetuksen aikana. 

Laboraatioharjoittelua varten opiskelijat laativat itselleen työvuorolistan, 

johon he merkitsivät ensin lukujärjestyksessä olevat harjoitteluajat, jolloin 

opettaja oli paikalla. Tavallisimmin ne olivat 90 minuutin tai 135 minuutin 

mittaisia harjoitustilanteita. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat itse oman 

pienryhmän itsenäiset harjoitteluajankohdat. Koska röntgenkuvien ottamista 

saattoi harjoitella vain yhdessä harjoitustilassa ja sinne mahtui yhtä aikaa 

työskentelemään 2‒3 pienryhmää, opiskelijat joutuivat sovittelemaan keskenään 

itsenäisesti tehtävien harjoitusten ajankohtia ja lisäksi huomioimaan, milloin 

luokassa ei ollut jonkin toisen opiskelijaryhmän opetusta. Opiskelijat tekivät 

itsenäisiä harjoituksia ”hyppytunneilla”, iltapäivisin ja illalla luentojen jälkeen 

sekä lauantaisin. Harjoittelun laajuus oli yhteensä 38 tuntia. 
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Kun luokassa harjoiteltiin niin me mentiin pareittain tai saattoko jotku olla 

kolmestaankin, ainakin parreittain, että kyllähän siinä vähän yhteistyötä 

tehtiin tietenkin kun oli sovittu ne ajat, että jotku tuli vaikka meijän jälkeen 

niin saatettiin me jotakin jutella keskenään sitten ja olla siinä vähän aikaa. 

Toiset tuli vähän aikasemmin ja sitten ite saatto olla siinä vähän pitempään 

ja jostakin juteltiin, että enitenhän sitä tietenkin teki yhteistyötä sen kanssa, 

sen opiskelijan kanssa, jonka kanssa oli sitä ommaa vuoroa tekemässä. 

(Haastattelu 15) 

Itsenäinen kokeilu tarkoittaa, että opiskelijat pyrkivät ensin itsenäisesti 

toteuttamaan harjoitustehtävät ja tarvittaessa pyysivät apua toisilta opiskelijoilta 

tai opettajalta. Tutkimusprojektioiden kuvaamisessa opiskelijat etenivät 

valitsemassaan järjestyksessä. He tutustuivat ensin luentomuistiinpanoihin ja 

harjoitustilassa olleisiin projektiokirjoihin. Näistä lähteistä he näkivät potilaan 

asennon, kuvantamisen tekniset yksityiskohdat ja miltä hyvä kuva näyttää. 

Lisäksi opiskelijat käyttivät apuna luurankoa yrittäessään hahmottaa luiden ja 

nivelpintojen muotoja (Kuva 3). Opiskelijat pyrkivät ensin suunnittelemaan 

omassa pienryhmässään, miten toteuttavat röntgenkuvan ottamisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Laboraatioharjoittelussa käytetty luuranko (Kuva: Holmström 2004). 
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Suunnittelutilanteessa opiskelijat kyselivät toisiltaan, mitä muut 

harjoitustilanteessa mukana olevat kuvasivat välttyäkseen nuken siirtelyltä. Koska 

nukke oli painava ja jäykkä, opiskelijat välttelivät sen liikuttelua harjoitusajan 

säästämiseksi. (Kuva 4). Nuken saaminen oikeaan kuvausasentoon saattoi vaatia 

paljon tukityynyjä ja nuken huolellista asettelua, jotta se pysyisi paikallaan. 

Mikäli opiskelijat eivät saaneet nukkea vaadittuun asentoon, he joutuivat 

muuttamaan röntgenputken suuntausta.  

 

Kuva 4. Polven ap-projektion harjoittelua (Kuva: Holmström 2004). 

Opiskelijat kysyivät apua myös opettajalta. Useimmiten kysymykset koskivat 

kuvantamisen perusasioita kuten fokuskokoa, etäisyyttä, kuvausarvoja tai sitten 

potilaan asentoa. Joskus luentojen ja oppikirjojen kuvat olivat sellaisesta 

kuvakulmasta, että ne antoivat opiskelijalle mahdollisuuden tulkita niitä monella 

tavalla. 

Tänään harjoitustunnilla opiskelijat esittivät fantomia kuvatessaan 

kysymyksiä. Pohtiessaan kumpaa fokuskokoa käytetään: Miten fokuksen koko 

vaikuttaa kuvaan? Valotuksen epäonnistuessa: Miten kuvausarvoja 
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muutetaan, jotta vaaleasta kuvasta saadaan tummempi?(Havainnointi 

maaliskuu 2004) 

Välillä opiskelijat tekivät virheitä ja joutuivat uusimaan ottamansa röntgenkuvan. 

Yleensä kuvan uusinnan syy oli yli- tai alivalotus, rajaus tai projektiovirhe. 

Lisäksi keskisäteen kohdistaminen oli vaikeaa, koska fantomia ei voinut palpoida 

samalla tavalla kuin ihmistä. 

Ihmettelin opiskelijoille, että kaikki näkemäni ls-ranka kuvat oli otettu liian 

pienelle filmille. Katsottiin yhdessä opiskelijoiden opetusmonistetta, siinä on 

ollut väärin rajattu kuva ja se on ohjannut opiskelijoita. Joitakin muitakin 

vääriä filmikoon valintoja oli, esim. jalkaterä 18 x 24-filmi. Harjoituksissa 

voi tietenkin käyttää filmejä huolettomammin, mutta toisaalta eri 

projektioihin käytetään kuitenkin melko vakiintuneita filmikokoja. 

(Havainnointi 2004) 

Opiskelijat kehittävät itse ottamansa röntgenkuvan pimiössä ja laittoivat valmiin 

kuvan valotaululle arvioidakseen sen (Kuva 5). Röntgenkuvien arviointi tuotti 

välillä vaikeuksia, koska kaikista projektioista ei löytynyt hyvää mallikuvaa, 

johon opiskelijat olisivat voineet verrata ottamaansa kuvaa. Anatomian 

hahmottaminen röntgenkuvasta oli vaikeaa, koska opiskelijat olivat vasta 

opettelemassa luuston anatomiaa. Lisäksi käsitys hyväkontrastisesta 

natiivikuvasta oli hahmottumatta, ja monet koettivat saada röntgenkuvan 

mahdollisimman pienillä valotusarvoilla, jolloin siitä ei oikeassa potilastilanteessa 

voisi tehdä diagnoosia. 

Röntgenkuvia arvioitiin myös harjoittelun loppuvaiheessa, jolloin opiskelijat 

arvioivat toistensa kuvia vertaisarvioinnin periaatteella. Opiskelijaparit keräsivät 

harjoitusten aikana ottamansa kaikki röntgenkuvat kuvapussiin, jotka vaihdettiin 

opiskelijaparien kanssa. Opiskelijat eivät olleet kaikkien kuvien arvioinnin osalta 

selvillä kuvien arviointikriteereistä. 

Jaoin tehtävät: opiskelijat jakaantuivat kahteen ryhmään ja arvioivat 

keskuudessaan vertaisarvioinnilla toisen ryhmän kuvat. Käytettävissä oli 

kaksi harjoitusluokkatilaa, joten opiskelijat saattoivat omissa ryhmissään 

keskustella toisen ryhmän tuotoksista vapaasti. Opiskelijat erottelivat kuvista 

sekä hyvät että huonot röntgenkuvat. Sitten kävimme kuvat vielä kaikki 

yhdessä läpi. Keskusteltiin heidän perusteluistaan, joihinkin niitä löytyi ja 

joistakin sanottiin vain, että tämä on hyvä. Kaikki opiskelijat olivat 

ryhmittyneinä valotaulujen ympärille ja seurasivat aktiivisesti. Jälkeenpäin 
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mietin, miten opiskelijat loppujen lopuksi suhtautuivat epäonnistuneiden 

röntgenkuvien julkiseen arviointiin. Siihen täytyy kuitenkin oppia, sillä 

potilastyössä röntgenkuvia voi katsoa moni työntekijä monella osastolla. 

(Havainnointi 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kämmenen röntgenkuva, johon opiskelijat ovat tehneet muistiinpanoja (Kuva: 

Holmström 2004). 

Laboraatioharjoittelussa opiskelijat harjoittelivat simuloimalla tutkimuksia 

toisillaan. Opiskelijat olivat vuorollaan potilaana ja hoitajana. 

Tutkimusprojektiota ja kuvantamista opetellessaan he opettelivat myös potilaan 

ohjausta. Kun potilas olikin nuken sijasta elävä ihminen, he huomasivat tilanteen 

luonteen muuttuvan. Opiskelijat pohtivat, miten he oikeassa tutkimustilanteessa 

pystyvät jakamaan huomiokykynsä kahteen asiaan samanaikaisesti, sekä 

potilaaseen että kuvantamisen toteuttamiseen. 



 99

Opiskelija toi esille pelkonsa omasta osaamattomuudestaan kohdata potilas 

harjoittelussa: ”Mitä sille potilaalle sanotaan?” Toiset opiskelijat ympärillä 

jatkoivat: ”Mitä meiltä odotetaan kentällä?”, ”Pitääkö meidän osata jo 

kaikki harjoitteluun mennessä?” ja ”Miten tämän kaiken oppii muistamaan?” 

(Havainnointi maaliskuu 2004)) 

Teoriaopetuksessa opettaja puhui potilaan ohjauksesta, mutta asia mietitytti 

opiskelijoita edelleen. Potilaan ohjaamisesta natiivitutkimukseen katsottiin video, 

jossa röntgenhoitaja ohjasi potilaan kallotutkimukseen. Opiskelijoilla oli 

mielessään jo käsitys siitä, mitä ammatillinen vuorovaikutus tarkoittaa. Videon 

katsottuaan opiskelijat esittivät kriittisiä kommentteja hoitajan sekä verbaalisesta 

että nonverbaalisesta käytöksestä.  

Tunnin lopussa katsoimme videonpätkän potilaan ohjaustilanteesta. 

Aikaisemmilla tunneilla opiskelijat olivat esittäneet toiveen tämän aiheen 

käsittelyyn. Analysoimme kallotutkimustilannetta: mm. miten potilas otetaan 

vastaan, miten tutkimuksesta kerrotaan, mitä potilaalta odotetaan, miten 

potilaaseen kosketaan, sinuttelu/teitittely-käytäntö ja mitä potilaan ohjaus 

sisältää potilaan poistuessa röntgenistä jne. Opiskelijat esittivät hyviä 

kommentteja hoitajan ja opiskelijan vuorovaikutustilanteesta ja myös 

parannus/täydennysehdotuksia: video ei minunkaan mielestäni missään 

tapauksessa ollut täydellinen. (Havainnointi 2004) 

Opiskelijoiden halu oppia enemmän tuli esille siten, että osa opiskelijoista kokeili 

apuvälineiden käyttöä uusissa tilanteissa. Lisäksi opiskelijat päättivät ryhmänä 

tilata natiivitutkimusten kirjan, koska heillä oli vain luentomuistiinpanot, mutta he 

tunsivat, että ne eivät riitä. 

Oppimisen tulos ja sitä selittävät tekijät 

Aineiston mukaan oppiminen mallin mukaan kokeillen -oppimistapa edisti teorian 

ja käytännön yhdistämistä, ohjasi ohjeiden noudattamiseen ja yhteisöllisyys 

vahvistui. Teorian ja käytännön yhdistämistä tukivat teoriaopinnot ja 

oppimistehtävät eli fantomin kuvaaminen, kuvademostraatio ja kuvaaminen. 

Teorian ja käytännön yhdistyminen näkyi potilaan asettelun, kuvan-

muodostukseen vaikuttavien tekijöiden ja röntgenkuvien arviointikriteerien 

oppimisena. Opiskelijat kokivat, että opetus vastasi heidän tapaansa oppia, kun se 

eteni teoriaopetuksesta laboraatioharjoitteluun.  
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Kyllähän niitä katottiin luokassakin sitten, tuossa röntgentilassa ja oltiin 

koko porukka ja vähän katottiin, että miten se, mun mielestä se meni sillain 

ihan hyvin, ensin siitä teoriasta ja sitten vähän ruvettiin lähenemmään ja 

sitten pääsi ite ottaan niitä kuvia luokassa. (Haastattelu 15) 

Opiskelijat, jotka olivat mielestään saaneet teoriaopinnoista tietoperustan, 

harjoittelivat laboraatioharjoituksissa innokkaasti oppiakseen ja omasta 

mielestään oppivat siellä. Kun opiskelija huomasi oppineensa, hänen 

motivaatiotaan lisäsi edelleen se, että tulevassa työssään hän röntgenhoitajana 

olisi itsenäisesti toteuttamassa tutkimuksia. 

Sitten luokassa kuvattiin tuossa ja harjoteltiin, kyllä siinä niinku ihan hyvästi 

pääsi sillain ja näki, että sieltä tullee se kuva ja pysty tietenkin vähän sitä 

tuota niin vähän miettimään niitä projektioitakin, tietenkin pysty vähän 

asettelemaankin niin kuin oikiastikin. (Haastattelu 15) 

Koulun röntgenluokassa suoritettu harjoittelu sekä niihin liittyvät 

teoriaopinnot natiivitutkimuksista ja anatomian opinnot antoivat pohjan 

harjoittelulle. Vielä on kuitenkin opittavaa. (Oppimispäiväkirja 8) 

Laboraatioharjoittelussa ohjeiden noudattamiseen oppimista edistivät 

teoriaopintojen ja käytännön integroitumattomuus, fantomin kuvaaminen ja 

didaktiset ratkaisut. Ne opiskelijat, jotka kokivat, että oppiminen ei ollut edennyt, 

arvioivat oppimisen olleen mekaanista toimintaa. He toimivat harjoituksissa 

ohjeiden mukaan ymmärtämättä, mitkä seikat kuvanmuodostukseen vaikuttavat.  

Sitä vaan kokkeili ja kokkeili, vähän tuntu että pittää tehä näin mutta en mää 

tiiä minkä takia pittää tehä näin, vähän oli se hahmotus siinä vaikiaa. 

(Haastattelu 11) 

Opetusjärjestelyt toteutuivat liian itsenäisenä opiskeluna. Ne opiskelijat, joilla oli 

vaikeuksia jo teoriaopinnoissa, kokivat, että heidän oppimisensa ei edennyt 

laboraatioharjoittelussa. 

Ainut sitä mun mielestä aika monikin itsenikin mukaan lukien kaipaili meijän 

luokasta just kun harjoteltiin tuossa meijän luokassa että siinä olis ollu joku 

opettaja että ois voinu kysellä. (Haastattelu 14) 

Ne natiivijutut, niin nehän käytiin paperilla läpi, mutta ei niistä ollu hyötyä, 

ei, en mää niinku hoksannu, että miten ne, se ei ollu konkreettisesti ajateltu se 
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homma ja sitten kun sitä nukkea piti kuvata, että se oli siis niin teennäistä. 

(Haastattelu 1). 

Kun opiskelijalla oli vaikeuksia ymmärtää natiivitutkimusten opiskelusisältöä, 

opiskelija ei uskonut omaan osaamiseensa harjoittelun alkaessa. Opiskelijoiden 

mielestä opetus ei valmistanut harjoitteluun ja he tunsivat lähtevänsä harjoitteluun 

osaamattomina. Opiskelijoiden jännitys kasvoi, etenkin niiden, joilla ei ollut 

minkäänlaista kokemusta terveydenhuollosta. 

Kun meni ensimmäiseen harjoitteluun, niin ajattelin, että en mää voi ikinä 

osata ottaa yhtään röntgenkuvaa ja sitten mua kauhistutti, kun täällä 

sanottiin koulussa, sitten kun te tuutte ensimmäiseltä harjoittelujaksolta niin 

te ossaatte ottaa vaikka mitä röntgenkuvia, mää ajattelin että se ei voi olla 

mitenkään mahollista, ei me voija osata, että sillä tavalla vähän tyhyjän 

päältä joutu lähteen sinne loppujen lopuksi tai olihan siitä, olihan niistä 

hyötyä niistä opinnoista, mutta sitä ei osannu sillä tavalla hyödyntää siinä 

vaiheessa. Kaikki oli niin puuroa päässä että ei, tuntu jotenkin 

hirviältä.(Haastattelu 10) 

Koulussa kyselin opettajilta, että kuinka siellä voi pärjätä, kun ei osaa mitään 

ja en kyllä varmasti osaa tehdä harjoittelun jälkeen mitään itsenäisesti. 

Luulin, että harjoittelu olisi yhtä tuskaa. (Oppimispäiväkirja 2) 

Yhteisöllisyyden vahvistumista tuki se, että opiskelijat pyrkivät itsenäisesti 

opiskellessaan keskenään ratkaisemaan tutkimusten toteuttamiseen liittyviä 

yksityiskohtia.  

Mehän täällä luokassa silloin harjoteltiin sillä Sheila-nukella niin sehän oli 

älyttömän hauskaa kun me tuolla keskenään mietittiin, mitä kuvataan ja 

miten kuvataan (Haastattelu 13) 

Yhteenveto oppimisesta mallin mukaan kokeillen -oppimistavasta ja sitä 

selittävistä tekijöistä 

Laboraatioharjoittelussa oppiminen oli natiivitutkimusten opintojen toinen vaihe, 

joka toteutui ennen harjoittelua röntgenosastolla. Oppiminen tapahtui mallin 

mukaan kokeillen, joka tarkoitti natiivitutkimusten käytännön taitojen harjoittelua 

yhteistoiminnallisesti opettajan ohjauksessa, itsenäisesti ja opiskelijatoverien 

kanssa kokeillen. (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimistapa laboraatio-

harjoittelussa: oppiminen mallin mukaan kokeillen.  

Laboraatioharjoittelun oppimiskäsityksessä oli sekä behavioristisen että 

konstruktivistisen oppimisnäkemyksen piirteitä. Laboraatioharjoittelulla pyritään 

lieventämään teorian ja käytännön välistä tiukkaa kahtiajakoa ennen kuin 

opiskelija siirtyy harjoittelemaan työelämään (Henneman & Cunningham 2005, 

Majuri & Helakorpi 2010). Opiskelijan oppimisen perusta oli teoriaopinnoissa 

saatu malli, jota seuraamalla hän kokeili ja samalla kokemustensa pohjalta 

muodosti teoriatiedon ja oman toimintansa välille yhteyden. Kokeilu oli samalla 

ongelmanratkaisua. (Tynjälä 2007).  

Oppiminen mallin mukaan kokeillen –oppimistavan lopputulos oli, että 

laboraatioharjoittelussa teorian ja käytännön välinen yhteys vahvistui, 
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laboraatioharjoittelu ohjasi ohjeiden noudattamiseen ja yhteisöllisyys vahvistui. 

Teorian ja käytännön välisen yhteyden vahvistumista tukivat teoriaopinnot ja 

fantom-nuken kuvaaminen. Nämä tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuksia 

opettajan (Markkula 2006, Kench 2009) ja laboraatioharjoittelun merkityksestä 

oppimiselle (Mäkisalo 1998, Schwid 2002, Grenvik & Schaever 2004, Henneman 

& Cunningham 2005, Schoening 2006, Käyhkö 2007, Zhang ym. 2011). 

Tulosten mukaan ohjeiden noudattamiseen ohjaavaa oppimista tukivat 

teoriaopinnot, fantom-nuken kuvaaminen ja liian itsenäinen harjoittelu. Ohjeiden 

noudattamiseen oppiminen tukee myös Guile ja Griffithsin (2001) perinteisen 

oppimisen mallia, jossa oppimisessa on keskeistä tilanteeseen sopeutuminen 

(Guile & Griffiths 2001). Oppimiskontekstista toiseen – teoriaopinnoista 

laboraatioharjoitteluun - siirtyessään opiskelija ei osannut siirtää tietoa 

automaattisesti uuteen kontekstiin (ks. Hakkarainen 2000, Engeström 2004). 

Opiskelijoiden mielestä itsenäinen harjoittelu ja fantom-nuken kuvaaminen eivät 

edistäneet oppimista laboraatioharjoittelussa. Oppiakseen he olisivat tarvinneet 

enemmän opettajan ohjausta. Huolimatta konstruktivistisen oppimisnäkemyksen 

käsityksestä oppijasta itsenäisenä tiedonrakentajana, ohjaus on oleellinen 

oppimiseen vaikuttava tekijä. Tämä tulos tukee laboraatio- ja simulaatio-

harjoittelussa ohjaajan merkitystä käsitelleitä aikaisempia tutkimuksia (Swid 2002, 

Henneman & Cunningham 2005, Laitinen-Väänänen 2008, Schoening 2006). 

Yhteisöllisyyden vahvistumista tuki itsenäinen opiskelu, jossa opiskelijoilla 

oli yhteinen tehtävä ja tavoite. Oppimisessa pyrittiin jaettujen merkitysten ja 

yhteisen ymmärryksen muodostamiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tämä 

tulos tukee myös aikaisempia tutkimuksia. (Sarja 2000, Markkula 2006, Moule 

2006, Kench 2009, Sarja & Janhonen 2009, Repo 2010). 

6.3 Natiivitutkimusten oppiminen harjoittelussa 

Aineiston mukaan natiivitutkimusten oppiminen harjoittelussa tapahtui kolmen 

oppimistavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa oppimista kohti asiantuntijuutta 

yhdessä toimien, oppimista aktiivisuutta osoittaen yksin toimien ja oppimista 

ohjeiden mukaan taustalla toimien. Jokaisessa oppimistavassa toistuvat samat 

tapahtumat opiskelijan ja oppimisympäristön välisessä sosiaalisessa prosessissa, 

mutta eri tavalla. Oppimisen sisältö koostuu natiivitutkimusten kuvaamisen ja 

potilaan hoitamisen oppimisesta oppimismenetelmiä vaihdellen. Erilaisuuksista 

seuraa, että opiskelijan oppimisen tulokset eroavat toisistaan. 
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Erilaiset oppimistavat muotoutuivat vertaillessani harjoittelun erilaisia 

sosiaalisia tapahtumia opiskelijan odotuksiin harjoittelusta (Moore 2004, 

Hodkinson 2008). Kuvailen ensin kappaleessa 6.3.1 opiskelijan odotuksia 

harjoittelusta ja kappaleissa 6.3.2, 6.3.3 ja 6.3.4 yllämainittuja oppimistapoja.  

6.3.1 Opiskelijan harjoittelussa oppimista ennakoivat tekijät 

Aineiston mukaan opiskelijoilla oli odotuksia harjoittelusta, jotka kohdistuivat 

opiskelijaan itseensä, opettajaan ja harjoittelupaikkaan. Opiskelijaan itseensä 

kohdistamat odotukset sisälsivät opiskelijan oman vastuun harjoittelussa 

oppimisesta. Opiskelijalla oli odotuksia harjoittelupaikassa saatavasta ohjauksesta 

ja opiskelijan ”paikasta” harjoittelupaikassa. Lisäksi opiskelijalla oli odotuksia 

opettajan roolista harjoittelun ohjaajana. Nämä opiskelijan odotukset muodostivat 

opiskelijan ”viitekehyksen”, jonka mukaisesti hän valmistautui natiivitutkimusten 

harjoitteluun. 

Opiskelijan oma vastuu harjoittelussa oppimisessa tarkoitti opiskelijan 

oppimismotivaatiota, joka sisälsi opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 

aktiivisuuden harjoittelussa. Opiskelijoiden oppimismotivaatio vaihteli 

opiskelijoiden välillä harjoittelun alkaessa ja harjoitteluiden edetessä. 

Opiskelijoiden oman arvion mukaan ensimmäisen natiivitutkimusten harjoittelun 

alkaessa heidän oppimismotivaationsa oli yhteydessä opiskelijan taustaan, 

teoriaopintoihin ja harjoittelupaikan saamiseen. Teoriaopinnot oli opiskelijoiden 

mielestä opiskeltava ennen harjoittelua, mutta niiden vaikutus opiskelu-

motivaatioon vaihteli. Osa opiskelijoista valmistautui harjoitteluun kertaamalla 

teoriaopinnoissa opiskeltuja asioita ja he ottivat myös omat muistiinpanonsa 

mukaan harjoitteluun. Myöhemmissä natiivitutkimusten harjoitteluissa oppimis-

motivaatio oli yhteydessä opiskelijoille harjoittelupaikoista muodostuneisiin 

ennakkokäsityksiin.  

Ryhmä oli jotenkin jännittynyt, koska he eivät aluksi kysyessäni puhuneet 

mitään. Johtuiko jännitys ensimmäisen käytännön harjoittelun 

jännittämisestä vai siitä, että he jännittivät, mitä aioin sanoa. Johtuiko 

jännitys siitä, että kukaan ei halunnut puhua ryhmän kuullen tavoitteistaan ja 

ajatuksistaan pelätessään, että ne ovat vääriä? Harjoittelun käytännön 

seikkoihin liittyviä epäselvyyksiä ei tuntunut olevan. Ensimmäisen 

harjoittelujakson oppimisen tavoitteet on määritelty tarkasti. Yhden 
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opiskelijan mielestä tavoitteita oli liikaa ja hän ei omasta mielestään ehtisi 

oppia kaikkia tavoitteiksi asettuja asioita. (Havainnointi huhtikuu 2004) 

Minulla on motivaatio ollu koulussa tosi alhainen eikä koko ala ole oikein 

kiinnostanut, mutta nyt olen jo aivan uudella asenteella jatkamassa ensi 

syksynä. (Oppimispäiväkirja 2) 

Opiskelijan odotukset harjoitteluosastoon kohdistuvat oppimisen ohjaukseen ja 

opiskelijan asemaan. Ohjaus tarkoittaa, että osastolla on asiantunteva ohjaaja. 

Opiskelijat tuntevat itse olevansa vastuussa omasta oppimisestaan, mutta 

odottivat kuitenkin ohjausta ja tukea hoitajalta. Harjoittelun alkaessa opiskelija 

odotti, että osastolla on sovittu, kuka ottaa vastuun hänen ohjauksestaan ja 

perehdyttää osaston toimintaan, jotta hän ei vaarantaisi tietämättään 

potilasturvallisuutta. Hän toivoo ohjaajakseen työstään innostunutta hoitajaa, joka 

kasvattaa myös opiskelijan motivaatiota natiivitutkimusten oppimiseen. 

Ohjauksen mahdollistamiseksi röntgenhoitajalle olisi jo työvuorolistojen 

suunnitteluvaiheessa varattu työaikaa. Ohjaajan asiantuntijuudelta opiskelija 

odotti, että hoitaja osaa vastata opiskelijan kysymyksiin ja että hänen ei oleteta jo 

osastolle tullessaan tietävän kaikkea.  

No mun mielestä on ainakin hyvä että sillain nimettäs aina vaikka joka päivä 

joku jonka kanssa sää olisit, että ei tulis että mee vaan sinne, no sitten nää 

jäät sinne että no, mihinhän tässä nyt pukkais ittensä että ois niinku nimetty 

joku semmonen jonka kanssa nää olisit ja sitten sille vois sanoa tavoitteet että 

mitä nää haluaisit näin ja se tietäis. (Haastattelu 13) 

Opiskelijat tunnistivat, että ohjaussuhteeseen saattavat vaikuttaa hoitajan ja 

opiskelijan erilaiset ”henkilökemiat”. Monella opiskelijalla oli kokemusta 

ihmisten kanssa toimimisesta työelämässä ennen opiskelua ja opiskelun aikana ja 

he tiesivät, että työpaikoilla muodostuu erilaisia sosiaalisia suhteita. Kaikkien 

hoitajien kanssa yhteistyön tekeminen ei ole yhtä luontevaa, mutta opiskelijana 

hän kuitenkin pyrkii toimimaan kaikkien kanssa sen mukaan, mitä työ edellyttää. 

Opiskelijana hän ei halua joutua mukaan työpaikan sisäisiin, vaikeisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. 

Kyllähän sen opiskelijana huomaa ja tietää että näin kun on ollut monessa 

paikassa niin että missä paikassa se on surkia se työilmapiiri ja missä se 

sitten toimii. Että kyllähän sen heti sillain huomaa, kun ulkopuolisena kattoo 

ja kuuntelee niitä juttuja mitä ne siellä kertoo ja mitä se heijän välinen 
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kommunikaatio siellä on, kyllä siitä saa hyvän käsityksen. Eihän siinä voi että 

ne täytyy sitten jättää omaan arvoonsa että on niitä näitäkin persoonia, jotka 

työtovereitaan moittii toisen selän takana opiskelijalle, että ne äkkiä kyllä 

oppii tuntemaan nämä ihmiset jotka on huonoja sosiaalisilta taidoiltaan ja 

eivät tuu oikein toimeen kenenkään kanssa, ei siellä voi hirveesti alkaa 

heijänkään välejään parantamaan. Se on just tympeetä, jos tullaan toisesta 

hoitajasta: ei se oikeesti näistä juttuista tiedä ja eikä se oikein ossaa tehä 

näitä hommiakkaan että kun joskus tämmöstäkin tullee, niin jaa jaa ei sitä 

kuitenkaan voi kommentoija kun ei tiiä oikein ja eihän viikon kahen jaksolla 

ehi tuntea ihmisiä sillä lailla, niin siinä täytyy olla vähän semmonen 

puolueeton. (Haastattelu 4) 

Odotukset opiskelijan asemasta tarkoittaa, että hän saa olla opiskelijan roolissa 

harjoittelussa. Aloittaessaan harjoittelupaikassa opiskelija tekee havaintoja heti 

alussa häntä kohtaan vallitsevasta ja henkilökunnan keskinäisestä ilmapiiristä. 

Osaston ilmapiiri heijastelee sitä, millaiseksi opiskelijan oppimisen 

mahdollisuudet muodostuvat harjoittelupaikassa ja miten hoitaja ohjaa ja ottaa 

hänet työyhteisöön. Opiskelijan vastaanotto ja perehdyttäminen ovat harjoittelun 

alkamisen kannalta kriittisiä kohtia. Opiskelijat arvioivat, että osastonhoitajalla on 

keskeinen rooli omassa työyhteisössään ohjata henkilökuntaa siinä, millaiseksi 

opiskelijan harjoittelu osastolla muodostuu. 

Opiskelijan asema sisältää sen, että hänelle annetaan aikaa oppia ja 

mahdollisuus kysyä epäselvistä asioista ja hänet otetaan huomioon, vaikka hän on 

osastolla vain lyhyen aikaa. Opiskelijat halusivat harjoitella tekemällä itse, joten 

he odottavat, että heihin luotettaisiin ja heille järjestyisi tilanteita harjoitella. 

Opiskelijat halusivat palautetta toiminnastaan, sillä he olettavat, että työssä ollut 

röntgenhoitaja näkee paremmin opiskelijan osaamisen kuin hän itse. Koska 

opiskelija on vasta oppimassa työtä, hän tekee virheitä ja hänen tulee myöntää 

omat virheensä ja oppia niistä. Opiskelijalla on vastuu aikataulujen (työvuorot, 

ohjauskeskustelut, ruoka- ja kahvitauot) noudattamisesta.  

Opiskelijan odotukset opettajaan kohdistuvat harjoittelun järjestämiseen ja 

opiskelijan natiivitutkimusten oppimisen tukemiseen. Koska harjoittelupaikoista 

sovitaan ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä, opiskelija odotti, että 

opettaja selvittää mahdollisuudet opiskella eri harjoittelupaikoissa. Harjoittelussa 

ollessaan opiskelija odotti, että opettaja ohjaa harjoittelua, auttaa ongelmissa ja 

opiskelijaa huomaamaan oppimisen. Opettajan ohjaustehtävä sisältää sen, että 

hänen kanssaan opiskelija selventää oppimisen tavoitteita ja suunnittelee 
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oppimisen sisältöä harjoittelussa. Lisäksi opettaja huolehtii, että 

harjoittelupaikassa ja opiskelijalla on samanlainen käsitys harjoittelun 

suorittamisesta. Opiskelija näki opettajan sovittelijana, sillä hänelle opiskelija voi 

kertoa harjoittelussa olevista vaikeuksista, ja opettaja toimii neuvottelijana 

ongelmatilanteissa. Harjoittelun edetessä opettaja toimii myös arvioijana ja 

osoittaa opiskelijan oppimisen ja tarkistaa harjoittelun päättyessä, että opiskelijan 

harjoittelu voidaan hyväksyä opintosuoritukseksi. Opettajan tehtävänä on koko 

harjoittelun ajan olla selvillä, kuinka opiskelijan harjoittelu etenee pitämällä 

yhteyttä harjoittelupaikkaan. Opettajan merkitys on suurempi opintojen 

alkupuolella kuin loppuvaiheen opinnoissa. 

Opettajalle voi sannoo että jos siinä joku ei mene niin kuin harjoittelussa niin 

kuin pittää, tämä ei minusta niin kuin tunnu hyvältä tai onko tämä tosissaan, 

että minulla on tavoitteena perehtyä siihen ja siihen ja täällä on tämmöstä tai 

sitten just se että yhteiset pelisäännöt, että jos opettaja ei kävis siellä 

ollenkaan, niin en tiiä minkälaisia ne ois ne harjoittelut, jos opiskelijat on 

heitteillä, että annetaanpa niille kaikki inhottavat hommat tai jotakin 

tämmöstä näin. 

Kun sä käytät sanaa heitteillä, niin onko sulla semmonen käsitys, että 

opettajan pittää käyä siellä tai jotenkin tuoda itsensä siihen mukkaan? 

No kyllä silleen, että ne tietää sieltä osastoltakin, että heitä niin kuin 

tarkkaillaan, että pysytään niissä tietyissä tavoitteissa, niin kuin opiskelijat 

pyssyy ja heillä on mahollista antaa ne hommat, että saa ne tavoitteet tehtyä. 

(Haastattelu 1) 

Opiskelijat arvostavat harjoittelua, koska he näkevät sillä olevan suuren 

merkityksen sekä heille yksilöinä että koko ammattikunnalle. Opiskelijalle 

itselleen harjoittelun merkitys tarkoitti sitä, että harjoittelussa oppii työelämää 

varten ja harjoittelulla voi varmistaa itselleen työpaikan. Harjoittelussa opiskelija 

voi kehittää omaa henkilökohtaista osaamistaan, jota hän tarvitsee tulevassa 

työelämässä. Opiskelijat näkivät opiskelun elämänsä välivaiheena, jossa 

harjoittelun avulla voi pyrkiä varmistamaan itselleen työpaikan solmimalla hyvät 

suhteet työyhteisöihin harjoittelun aikana. Ammattikunnan ja terveydenhuollon 

kuvantamispalveluiden kannalta harjoittelu nähtiin merkityksellisenä siten, että 

sillä taataan kaikille valmistuville röntgenhoitajille samanlainen osaaminen.  
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Jotenkin sitä ajattelee eri lailla tuolla harjoittelussa, kun se on kuitenkin niin 

kuin se tuleva paikka ehkä joskus saattaa olla ja sitä jotenkin asennoituu 

erillä lailla kuin täällä koulussa, kun tää on tavallaan semmonen välivaihe, 

mikä loppuu joskus niin sitä jotenkin asennoituu paremmin tuolla sitten, 

hakkeutummaan siihen porukkaan ja yrittämään taas että jutteluväleihin siis 

sillä tavalla että yrittää niinku enemmän, koska hyvin todennäköisesti 

jossakin tuolla on töissä. (Haastattelu 10) 

6.3.2 Oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien  

Aineiston mukaan natiivitutkimusten oppiminen harjoittelussa tarkoittaa 

oppimista kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistapaa. Oppiminen 

sisältää potilaan hoitamisessa ja natiivitutkimusten kuvantamisessa tietojen 

soveltamisen ja taitojen vahvistumisen. Oppiminen tapahtuu yhteis-

toiminnallisesti oppien.  

Harjoittelun alkaessa röntgenhoitaja perehdytti opiskelijan harjoitteluosastolle. 

Hän esitteli osaston fyysiset tilat, kertoi osaston toiminnasta, aukioloajoista ja 

ruokatunnin ajoittamisesta työpäivään. Näiden tietojen avulla opiskelija 

suunnitteli omat työvuoronsa. Mikäli osastolla oli useampia natiivi-

tutkimushuoneita ja röntgenhoitajia, opiskelija ohjattiin tiettyyn natiivi-

tutkimushuoneeseen, jossa röntgenhoitaja ohjasi häntä. Ennen kuin opiskelija voi 

aloittaa potilaiden natiivitutkimusten opettelemisen, röntgenhoitaja ja opiskelija 

keskustelivat vielä opiskelijan natiivitutkimusten osaamisesta. Keskustelun 

perusteella he sopivat, mitä opiskelija voi tehdä ensimmäisinä päivinä. Tämän 

jälkeen röntgenhoitaja esitteli opiskelijalle tutkimushuoneen kuvauslaitteet ja 

opasti niiden käyttöön sekä kertoi lähetekäytännöistä ja kuvien arkistoinnista. 

Ensimmäistä harjoittelupäivää seuraavina päivinä opiskelijan työpäivä alkoi 

yhdessä röntgenhoitajan työparina suunnitellen ja valmistellen työpäivän sisältöä. 

Valmisteluun kuului natiivikuvauslaitteiden avaamista, kasettien erasoimista ja 

potilaiden ajanvarauslistaan tutustumista. Ajanvarauslistan perusteella hoitaja ja 

opiskelija tekivät alustavaa suunnitelmaa tutkimusjärjestyksestä, kuvauslaitteiden 

ja apuvälineiden käytöstä, aseptisesta työjärjestyksestä ja arvioivat, missä 

tilanteissa he tarvitsevat apua potilaiden siirtämisessä. He valmistelivat 

tutkimushuoneen potilaita varten tarkastamalla, että tutkimushuoneessa oli 

natiivitutkimuksissa tarvittavia välineitä saatavilla. Samalla hoitaja ja opiskelija 

suunnittelivat, miten opiskelija voi olla mukana eri tutkimustilanteissa.  
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Siinä samassa oli se ilmoittautuminen siinä, ja vähän tehtiin niinku lomittain 

niitä hommia, siellä haettiin sieltä arkistosta ne kuvatkin ja näin, että 

tietenkin tietokoneet aukaistiin ja näin ja ajanvaraus aamusta katottiin sitten 

että ketä on tulossa ja sitten vielä kun oli varattu niitä aikoja niin katottiin 

sitten ne lääkärit, onko sieltä mahollisesti jotakin tulossa, ei siinä sen 

kummempaa ollu. Tietenkin ne konneen lämmitykset ja nämä, kehityskone 

päälle. (Haastattelu 11) 

Harjoittelun ensimmäisten päivien aikana opiskelija tarkensi omia tavoitteitaan ja 

keskusteli niistä myös röntgenhoitajan kanssa. Opiskelijan harjoittelu alkoi 

hoitajan toiminnan seuraamisella, jolloin hoitaja samanaikaisesti kertoi 

tutkimusten toteutukseen liittyvistä asioista. Tämän jälkeen opiskelija alkoi 

toteuttaa niitä itse oman osaamisensa rajoissa röntgenhoitajan seuratessa ja 

auttaessa. Lisäksi opiskelija käytti kirjallisuutta ja ohjeita, ja hoitaja ja opiskelija 

vertailivat ja keskustelivat vaihtoehtoisista toteutustavoista. Röntgenhoitaja pyrki 

järjestelemään tutkimushuoneen toimintaa siten, että opiskelijalle jäi 

mahdollisuuksia harjoitella ja kuitenkaan potilaat eivät joutuneet odottamaan 

tutkimukseen pääsyä. Opiskelija oli huomannut jo ensimmäisten harjoittelu-

päivien aikana, että potilas on joka tilanteessa erilainen ja sen vuoksi jokainen 

tutkimustilanne täytyy suunnitella etukäteen. Tämä toi opiskelijan mielestä 

haasteellisuutta työhön. Hän pyrkii keksimään ratkaisuja uusiin tilanteisiin, mutta 

keskusteli myös hoitajan kanssa toimintatavasta ennen kuin haki potilaan 

tutkimushuoneeseen.  

Siellä tosissaan ohjattiin ja annettiin rauhassa mennä ommaan tahtiin, eikä 

ne heti jättäny yksinään vaan me katottiin hirviän monta thorax-kuvaa, että 

hoitaja otti, seisottiin vieressä ja se kerto, sitä niinku valmisteltiin, että sitten 

kun ensimmäisen potilaan ottaa, että se ei ollu että heti meeppä hakkeen 

potilas ja asettele, että määpä ootan, vaan se oli että katottiin rauhassa ja 

monta potilasta monta kertaa. Sitten kun ruvettiin tosissaan ottaa niitä kuvia 

niin koko ajan oli hoitaja vieressä, se ei niinku puuttunu pieniin asioihin, 

mutta niinku sitten jos oli kysyttävää, niin se oli parin metrin päässä, sai 

apua. Ne ensimmäiset potilaat meni niin että yhessä, mää vaikka asettelin 

potilaan, hoitaja plendas, sillä tavalla siinä yhessä toimittiin, ettei kaikkia 

tarvinnu ite tehä ett se oli kyllä siellä oli hirviän mukavaa olla, sieltä sai 

tukia ja sieltä sai apua, aina oli joku siinä lähellä. Mä en ikinä menny ottaan 

semmosta kuvvaa mitä mää en ollu ikinä nähny jonku toisen ottavan että just 

se että me ensin opeteltiin se thorax, sitten ehkä tuli juuri jotakin kämmentä, 
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nilkkaa, rannetta tämmösiä pikku luita niin niin aina niin kuin kävi 

kattomassa muutaman kerran kun hoitaja asetteli että tiesi niin kuin suurin 

piirtein miten se mennee ja sitten vielä ehkä siinä justiinsa että kun oli 

päättäny että mää meen tämän kuvvaamaan niin sitten vielä siinä niinku 

mietittiin porukalla että miten se nyt se nilkka oli ja minne suuntaan 

(Haastattelu 10) 

Opiskelija halusi tehdä natiivitutkimuksia röntgenhoitajan kanssa, koska 

röntgenhoitajalla oli työkokemusta ja opiskelijan havaintojen mukaan parempi 

tapa toimia kuin opiskelijalla. Opiskelijan kokemuksen mukaan oppiminen eteni 

paremmin, mikäli hän sai työskennellä saman hoitajan kanssa pidempään. 

Opiskelija huomasi harjoittelun edetessä, että häneen luotettiin ja hän sai 

harjoitella yhä vaativampia tilanteita, kun hän oli ensin osoittanut osaamisensa. 

Opiskelija pyrki olemaan luottamuksen arvoinen ja huolehti sovitut tehtävät 

valmiiksi. 

Röntgenhoitajan kanssa työskennellessään opiskelija voi itse vaikuttaa 

työpäivänsä sisältöön, sillä hoitaja otti huomioon sen, mitkä opiskelijan tavoitteet 

olivat. Tämän vuoksi hoitaja ohjasi hänet esimerkiksi toiseen tutkimushuoneeseen, 

jossa oli jokin sellainen natiivitutkimus tai tietynlainen potilas, johon opiskelija 

halusi perehtyä. Hoitaja pyrki työpäivän aikana myös organisoimaan 

tutkimushuoneen toimintaa siten, että opiskelija pääsi harjoittelemaan tilanteisiin, 

joita hän erityisesti halusi opiskella. Hoitaja varasi opiskelijalle myös tarpeeksi 

aikaa tutkimusten toteuttamiseen. Opiskelijalle syntyi tunne, että hän sai opiskella 

niitä asioita, joita hänen opiskeluvaiheensa edellytti ja hoitaja tuki toiminnallaan 

opiskelijan tavoitteellista oppimista.  

Kun mää oon opiskelijana niin mää oon silloin erilaisiin tilanteisiin pyrkiny 

menneen mukkaan ihan niin kuin sillain että kun sen on tienny että sinne ei 

välttämättä muuten ois. Jos on töissä niin sittenhän ei ajallisesti oo 

mahollisuutta lähteä johonkin tiettyyn mutta kyllä mää oon niin kuin ihan ja 

sitten sillain kun on niin kuin opiskelijana ollu niin on tuota ihan niin kuin 

radiologiakin käyny sitten jututtaan niin kuin jonkun kuvauksen tiimoilta että 

mitä ne on ollu niin kuin siitä mieltä ja miksi tämmönen ja miksi tuommosta 

ja onko kuvat riittäviä. (Haastattelu 3) 

Opiskelijan työaika ei aina noudattanut hoitajan työaikaa, sillä opiskelijalla saattoi 

olla harjoittelupäivän aikana luentoja tai opintojen ohjausta, jotka vaativat 

pidemmän poissaolon osastolta, mutta näistä opiskelija kertoi hoitajalle 
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poistuessaan työpisteestä. Opiskelija rytmitti työpäivän erilaisten taukojen avulla 

ja ruokatunti jakoi työpäivän mukavasti kahtia. Ruokatunnilla opiskelijat 

tapasivat toisiaan ja tällöin keskusteltiin harjoitteluosastolla aamupäivän aikana 

olleista mielenkiintoisista tapahtumista. Joskus ruokatunnilla pohdittiin 

tekemättömiä opiskelutehtäviä, joihin opiskelija kyseli apua toisilta opiskelijoilta. 

Jos opinnäytetyössä oli menossa jokin kriittinen vaihe, työn tekijät pyrkivät 

tulemaan yhtä aikaa ruokailemaan ja ruokailun aikana keskustelivat ja sopivat, 

kuinka menettelevät työn suhteen.  

Opiskelija tutustui myös muiden osastolla toimivien ammattilaisten, kuten 

potilaskuljettajan ja osastosihteerin toimenkuvaan ja teki yhteistyötä heidän 

kanssaan. Kaikki osastolla työskentelevät röntgenhoitajat auttoivat ja ohjasivat 

opiskelijaa tarvittaessa etenkin, kun opiskelijat työskentelivät yhdessä.  

Tänään tutustuin röntgenosaston kanslian toimintaan. Seurasin siellä 

kanslistin toimintaa ja hän kertoi omasta työstään. Olenkin jo hieman 

ihmetellyt, kuinka potilaat tulevat niin rauhallisina kuvauksiin, vaikka ovat 

saattaneet joutua odottelemaan pitkiäkin aikoja, mutta nyt selvisi siihenkin 

syy: he valittavat kanslistille asiasta ja he todellakin saavat kuulla aika 

raskasta tekstiä ja sitten kun he viimein pääsevät kuvauksiin, ovat he 

helpottuneita ja hyvillä mielin. (Oppimispäiväkirja 2) 

Kun potilas oli tulossa natiivitutkimukseen, opiskelija tutustui potilaan 

lähetteeseen ja siinä olevista vieraista käsitteistä, esim. sairauksista, 

latinankielisistä sanoista tai projektionimityksistä, hän kysyi röntgenhoitajalta, 

radiologilta tai haki tietoa kirjallisuudesta tai internetistä. Opiskelijan mielestä oli 

tärkeää huomioida potilas ihmisenä, hänen kuntonsa sekä oppia tunnistamaan 

anatomiset erot ja osata sen perusteella muuttaa tutkimuksen toteuttamista. 

Toisinaan röntgenhoitaja ja opiskelija keskustelivat ja vertaiievat tutkimusten 

erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Palkitsevana opiskelija koki sen, että hän huomasi 

pienilläkin teoilla kykenevänsä auttamaan ja helpottamaan potilaan oloa 

tutkimuksessa. Omasta mielestään hän sai hyvin kontaktin potilaaseen ja hän oli 

huomannut sen auttavan tutkimuksen onnistumista. Mitä sairaampi potilas oli 

tulossa natiivitutkimukseen, sitä tärkeämmäksi opiskelija koki yhteistyön muiden 

potilaan hoitamiseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja omaisten kanssa.  

Jotkut semmoset fractuura ja tämmösiä, joita useimmin pyyetään mutta sitten 

kyllä sen huomas niin kuin nuilla vanhemmillakin hoitajilla että mikähän tuo 

on ja sillain että joissakin paikoissa on ollu sitten se että ne usein ottaa niitä 
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kirjoja latinan lyhennysten tai lääkärien sanakirjoja tai tämmösiä ja sitten 

niin kuin terveysportti on auki ja sieltä sitten katotaan että mikä se olikaan 

tämä. (Haastattelu 3) 

Harjoittelun alkuvaiheessa opiskelija kuvasi potilaita röntgenhoitajan kanssa 

yhdessä, mutta taitojen kasvaessa opiskelija kuvasi myös itsenäisesti, jolloin 

hoitaja kuitenkin seurasi koko ajan opiskelijan toimintaa. Oleellinen asia 

kuvantamisen oppimisessa oli opiskelijan mielestä se, että hoitaja perehdytti hänet 

osastolla käytössä olevien kuvantamislaitteiden käyttöön ja niiden ominaisuuksiin. 

Opiskelija oli huomannut, että kuvantamislaitteissa on laitekohtaisia eroja, mutta 

hoitaja osasi kuitenkin vastata opiskelijan kysymyksiin.  

Ottamansa röntgenkuvat röntgenhoitaja ja opiskelija tarkastivat yhdessä. 

Opiskelijan kokemuksen mukaan mitä enemmän hän kuvasi potilaita, sen 

paremmin hän näki kuvissa anatomisia yksityiskohtia ja erotti röntgenkuvat, jotka 

täytyi ottaa uudestaan. Joskus opiskelija pyysi apua radiologilta kuvien arviointiin. 

Vaikka opiskelijan oma silmä harjaantuikin arvioimaan kuvia ja hän osasi päättää 

kuvien riittävyydestä, niin siitä huolimatta röntgenhoitaja päätti kuvien 

hyväksymisestä ja potilaan poispäästämisestä.  

Kyllä mää nyt koen sen, että ainakin siis se että vastuu sille potilaalle että jos 

en mää tiiä jottain niin ei sitä piä niin kuin ittekseen toheloida siellä, kun 

luulee tietävänsä tai yrittää olla että minä nyt tiedän kaiken että siinä on aina 

just sitten se että ei piä sitä potilastakaan vaaraan miten sen sanos, saattaa 

että tuota että toki siinä että olen opiskelija ja olen vastuussa muillekkin tästä 

asiasta että mulla on aina että mää ajattelen sillain että jos mää en tiiä 

jotakin niin kysyn ja pyyän siihen että se että ei oteta turhaa kuvia sen takia 

että mää nyt yksikseni siellä vänkslään enkä tiiä kuitenkaan mitä teen. 

Kyllähän, no niin, sitthän mää teen aina niin että mää kysyn että riittääkö 

tämä kuva jos mää oon sen ittekseni sen ottanu, no sillonhan se kun se 

hoitaja sanoo, että se on ok, se on sitten hänen vastuullaan siitä etteenpäin. 

(Haastattelu 4) 

Mikäli osastolla oli useampia opiskelijoita, he saattoivat toteuttaa 

natiivitutkimuksia myös yhdessä sovittuaan asiasta ensin hoitajan kanssa. 

Opiskelijoiden keskenään työskentelyn riskinä opiskelija koki sen, että tällöin oli 

suurempi todennäköisyys virheisiin ja näitä hän halusi välttää. Välillä opiskelija 

tunsi itsensä taitamattomaksi ja opiskelukaverille oli helpompi myöntää 

osaamattomuutensa ja kysyä häneltä neuvoa. Yhdessä toimiessaan opiskelijat 
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sopivat keskenään työnjaon. Jos potilaita ei ollut natiivitutkimuksissa, opiskelijat 

harjoittelivat toisillaan simuloimalla tutkimustilanteita ja projektioita sekä 

keskustelemalla kuvauskäytännöistä. Opiskelija tunsi olonsa turvalliseksi, kun 

hän tiesi, että hoitajilta saa aina apua, vaikka opiskelijan tai opiskelijoiden kanssa 

olisi sovittu, että hän/he tekee(vät) jotakin itsenäisesti. 

 Jos on ollu joku opiskelijakaveri esimerkiksi niin kuin osastolla N:n kanssa 

me sitten aika paljon käytiin läpi, käytiin läpi jos ei ollu jotakin lonkan 

läpiammuttua, no ei sitä oo vieläkään kyllä tullu vastaan, niin ollaan sitten 

semmosia katottu ja kaikkea muutakin, toinen on maannu pöydällä ja toinen 

asetellu. Kuitenkin siinä on kaveri, jos on ollu, niin sitten keskustellaan, ai 

sää oot ollu siellä harjottelussa, miten siellä on kuvattu silleen ja näin, tulee 

aika paljon semmosta keskustelua siinä sitten, jos ei oo potilaita niin kaverin 

kanssa. (Haastattelu 1) 

Harjoittelun aikana opiskelija kiinnitti huomiota siihen, kuinka häneen 

suhtauduttiin. Tässä harjoitteluympäristössä hänellä oli tunne, että hänet 

hyväksyttiin mukaan tulevana röntgenhoitajana ja opiskelijana, joka halusi oppia. 

Häneen suhtauduttiin asiallisesti ja tasa-arvoisesti, joka ilmeni esimerkiksi siten, 

että hänet otettiin mukaan ja kannustettiin osallistumaan osastolla käytävään 

keskusteluun työhön liittyvistä asioista. Opiskelija voi vapaasti käyttää osaston 

tiloja ja tauoilla kahvihuoneessa osallistuessaan keskusteluihin hän tunsi 

tulevansa huomioiduksi tasavertaisena työyhteisön jäsenenä. Tutkimusten välissä, 

hiljaisempina hetkinä, opiskelija ja röntgenhoitaja saattoivat puhua opiskelijan 

omistakin asioista. Opiskelija koki myönteisenä, että häntä kutsuttiin hänen 

omalla nimellään.  

Tokihan siellä taukoja tullee välillä ja siinä vaiheessa sitten voi kysellä 

enemmän asioita mitä tullee mieleen tai jos on kansioita, niitä lueskella että 

toki pääsee istahtammaankin, ei se koko aika oo sitä ja sitten muutenkin 

semmosta sosiaalista keskustelua käyään ei vaan tuppuroija siellä huoneessa, 

huoneen ja aulan väliä. 

Minkälaisista asioista te keskustelette? 

Niin, ihan päivittäisistä elämän asioista ja mitä on tapahtunu ja kaikkia ihan 

arkipäivän juttuja tai sitten ihan tuota, jos tullee mieleen kysymyksiä niin 

sitten kun on rauhallinen hetki niin ohjaajatkin sitten paremmin keskittyy 

kertomaan niistä asioista. (Haastattelu 4) 
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Hoitajat olivat kiinnostuneita opiskelijan opinnoista kyselemällä aikaisemmista 

harjoitteluista ja arvostivat opiskelijan oppimiskokemuksia. Hoitajat kyselivät 

myös työpaikkojen välisistä tutkimuskäytäntöjen eroista. Kun työpäivässä oli 

hiljaisempi hetki ja potilaita ei ollut tulossa, opiskelija tarkensi hoitajalta 

epäselviksi jääneitä asioita ja tällöin hoitajallakin oli aikaa pohtia yhdessä 

opiskelijan kanssa opiskelijaa askarruttavaa asiaa. 

Jotenkin musta tuntuu että ainakin mitä minä oon niitä harjoittelupaikkoja 

ollu niin hirviän semmosta että ne haluaa itekkin selvittää niitä asioita, että 

niitä ruvetaan yhessä kaivelemaan että miten se ois joku laadunvarmistus ja 

sitten niitä käyään yhessä läpi. (Haastattelu 6) 

Tässä harjoittelussa opiskelijalla oli tunne, että röntgenhoitaja oli aidosti 

kiinnostunut hänen oppimisestaan ja palautteellaan tuki häntä. Röntgenhoitajan 

palaute liittyi luontevasti työpäivään ja harjoitteluun monessa eri yhteydessä. 

Tutkimustilanteissa hoitaja kommentoi hänen osaamistaan ja neuvoi, mihin 

kannattaa kiinnittää huomiota seuraavassa vastaavassa tilanteessa ja se ohjasi 

hänen toimintaansa. Jos harjoittelu kesti useamman viikon, sen aikana voitiin 

pitää välipalautetilanne, jonka opiskelija koki myös tärkeäksi. Harjoittelun 

päättyessä oli palautekeskustelu, johon osallistuivat opiskelija, röntgenhoitaja ja 

opettaja. Opiskelijan mielestä oli tärkeää, että kaikki kolme osapuolta olivat läsnä, 

koska tällöin kaikki opiskelijan oppimisessa osallisena olevat henkilöt saattoivat 

yhdessä keskustella osaamisen kehittymisestä.  

Varsinkin niinku sillain että siinä tilanteessa että kun heti niinku sanotaan 

vaikka että no sehän meni tai sitten vaikka oisit tehny näin tai kato 

seuraavalla kerralla näin, että kun se siinä tilanteessa tullee niin se on 

kaikkein parasta eikä se että sanotaan vaikka kolmen viikon päästä että oisit 

voinu tätä ja tätä vielä vaikka harjotella, että kun heti niinku sanotaan. Ja 

mun mielestä on ihan hyvä että on niinkö niitä väliarviointeja niinkö että 

siinä pystyy sitten vaikka keskustelleen ja kattoon no mitä se 

loppuharjoitteluaika kannattas tehä. (Haastattelu 13) 

Tältä osastolta opiskelija sai kirjallisen palautteen harjoittelun päättyessä ja 

erityisesti hoitajan vapaamuotoisesti kirjoittama palaute tuntui opiskelijasta 

henkilökohtaiselta. Kirjallinen palaute oli tärkeä etenkin opintojen alkuvaiheessa, 

koska opiskelijat olivat jakaantuneet moneen harjoittelupaikkaan, jolloin 

opiskelijalla ei ollut vertailukohtaa osaamiselleen. Kirjallinen palaute todensi 
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oman osaamisen kehittymisen. Opintojen edetessä opiskelija käytti tätä 

dokumenttia työnhaussa. 

Minusta se on kyllä hyvä, minusta on kiva saaha se palaute ja sitten kun siitä 

jää se niinkö dokumentti siitä niin sitä pystyy aina jossakin jos hakkee töitä 

niin pystyy näyttämään sitä niin minusta se on tosi hyvä että se vielä on jos 

on tietenkin hyvä palaute (naurua) (Haastattelu 9) 

Jos palaute sisälsi asioita, joissa opiskelijan tulisi muuttaa toimintaansa, hän 

yleensä hyväksyi palautteen sisällön, koska hän pyrki koko harjoittelun ajan 

arvioimaan osaamistaan ja muuttamaan toimintaansa palautteen suuntaiseksi. 

Joskus palaute masensi häntä, mutta opiskelija kuitenkin luotti hoitajien 

asiantuntemukseen palautteenantajina. Opiskelija tunnisti, ettei hän osaa arvioida 

omaa toimintaansa kokonaisuutena. Palautetilanteessa myös opiskelija antoi 

palautetta osastolle ja hoitajille, jotka ottivat sen hyvin vastaan oman toimintansa 

kehittämisen tueksi. 

On kysytty sitä heillekkin päin sitä palautetta, kyllä mää oon ihan itekin 

sanonut omalle ohjaajalle jos ollu jotakin että mää oon hyötyny hänen 

opetuksesta niin oon sanonu sen ihan että ei oo siitä sillä lailla mittään 

moitittavaa. (Haastattelu 6) 

Harjoittelun päättyessä opiskelijalla oli tunne, että hänen oppimisensa oli edennyt: 

hän oli opiskellut tavoitteellisesti ja hän tunsi oppineensa. Potilaiden tyytyväisyys 

opiskelijan toimintaan auttoi huomaamaan hänen osaamisensa merkityksen 

potilaiden hyvinvoinnille. Konkreettisesti osaamisen kehittyminen näkyi 

opiskelijan tiedollisena ja taidollisena kehittymisenä, sillä hän osasi ottaa yhä 

parempia röntgenkuvia ja arvioida niitä tiedollisin perustein. Mitä useampia 

harjoitteluita hän oli suorittanut, sitä itsenäisemmin hän kykeni työskentelemään 

ja sitä sujuvammalta oma toiminta tuntui. 

Oppimisen etenemisen opiskelija huomasi ihmisenä kehittymisessä. 

Opiskelija koki muuttuneensa harjoittelun aikana, sillä opintojen lopussa hän 

tunsi löytäneensä oman persoonallisen tapansa toimia, ja rohkeus mennä uusiin 

tilanteisiin kasvoi harjoitteluiden edetessä. Opiskelija tunnisti omat virheensä ja 

osasi ottaa ne omiksi kehittämistehtävikseen. Oman kehittymisensä opiskelija 

huomasi myös siitä, että hänen toimintansa ja ajattelunsa muuttui verrattuna 

hänen aikaisempaan työhönsä. Hän tunnisti muuttuvansa hoitajaksi, jonka 

käyttäytymiseen tuli terveydenhuollossa toimivalta edellytettäviä ominaisuuksia.  
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Yhteenveto oppimisesta kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimis-
tavasta ja sitä selittävistä tekijöistä 

Natiivitutkimusten oppiminen harjoittelussa tapahtui teoriaopintojen ja 

laboraatioharjoittelun jälkeen. Oppiminen tapahtui oppimisena kohti 

asiantuntijuutta yhdessä toimien, joka oli yksi kolmesta oppimistavasta 

harjoittelussa. Tämä tarkoitti, että opiskelija oppi yhdistämään potilaan 

hoitamiseen ja kuvaamiseen liittyvää teoriatietoa käytännön potilastilanteisiin. 

Oppiminen tapahtui yhteistoiminnallisesti oppien röntgenosastolla olleiden 

kaikkien työntekijöiden kanssa. (Kuvio 4).  

Oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistapa noudatteli 

sosiaalista, konstruktivistista oppimisnäkemystä. Tällöin oppimisen ydin on 

kontekstilähtöisten ongelmien ratkaisemisessa ja ymmärtämisessä. 

Oppimisympäristön palaute ohjaa opiskelijaa aktiiviseen tiedon 

rakentamisprosessiin ja oppimiseen. Opiskelijan tavoitteet, oppimistilanteet ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri toimivat tiedon konstruointilähteenä ja 

määrittelevät, mihin opiskelija osallistuu. (Tynjälä 1999, Rauste-von Wright 2001, 

Janhonen ym. 2006). Opiskelijan osallisuus käytäntö-yhteisön toimintaan 

vahvistaa hänen oppimistaan ja kuulumistaan tulevaan ammattikuntaansa (Lave & 

Wenger 1991, Hakkarainen 2000). Osallisuuden myötä opiskelija pääsee kiinni 

asiantuntijuusalueen hiljaiseen kollektiiviseen tietoon, joka vahvistaa opiskelijan 

taitotietoa (Parviainen 2006, Saaren-Seppälä 2006). 

Teorian ja käytännön yhdistymistä tukivat harjoitteluyhteisön 

suunnitelmallinen toiminta opiskelijan ohjaamisessa ja opiskelijan oppimisen 

selkeä tila (Kuvio 4). Harjoitteluyhteisön suunnitelmallisuus opiskelijan 

ohjauksessa edisti opiskelijan oppimista. Tämä tulos on yhdenmukainen 

aikaisempien tutkimusten kanssa (Öhrling 2000, Paré & Le Maistre 2006, 

Virolainen & Valkonen 2007, Laitinen-Väänänen 2008, Ogbu 2008, Levett-Jones 

ym. 2009). Lisäksi opiskelijan asema harjoitteluyhteisössä mahdollisti oppimisen 

harjoittelun oppimistavoitteiden mukaisesti. Tämä tulos on samankaltainen 

opiskelijan asemasta aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjen tutkimustulosten 

kanssa (Öhrling 2000, Paré & Le Maistre 2006, Ogbu 2008, Levett-Jones ym. 

2009). 
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Kuvio 4. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimistapa harjoittelussa: 

oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien. 

6.3.3 Oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien 

Aineiston mukaan toinen oppimistapa natiivitutkimuksia harjoittelussa opittaessa 

tarkoittaa oppimista aktiivisuutta osoittaen. Oppiminen sisältää potilaan 

hoitamista ja natiivitutkimusten kuvaamista, joissa opiskelijan tietoperustaan ja 

OPPIMISEN 
SISÄLTÖ
Hoitamisen 
oppiminen
• hoitamisen 
taitojen 
vahvistuminen 
• hoitamisen 
tietojen 
soveltaminen 
Kuvaamisen 
oppiminen
• kuvaamisen 
taitojen 
vahvistuminen
• kuvaamisen 
tietojen 
soveltaminen 

OPPIMISEN TULOSTA 
TUKEVAT TEKIJÄT 
Suunnitelmallinen  
opiskelijaohjaus
• opiskelijan oppimisen 
ja  hoitajan työn 
suunnitelmallinen 
yhteensovittaminen 
• hoitaja on kiinnostunut 
opiskelijan oppimisesta 
• opiskelusta sovitaan 
hoitajan kanssa
Oppimiselle tilan 
antaminen
• opiskelijalla 
opiskelijan asema
• tavoitteet ohjaavat 
oppimista

OPISKELIJA
• vastaa omasta 
oppimisestaan
• odottaa tulevansa 
huomioiduksi 
opiskelijana    
• odottaa saavansa 
ohjausta harjoittelussa 
• odottaa opettajan 
järjestävän 
harjoittelupaikan ja 
tukevan oppimista

OPPIMIS-
MENETELMÄT
Yhteistoiminnallinen 
oppiminen
• yhdessä tekeminen
• opiskelija työyhteisön 
jäsen
• hoitajalla vastuu 
tutkimustilanteessa
• hoitajan  palaute 
tukee oppimista 
• opiskelija antaa
palautteen osastolle
• oppimisen ref lektointi 

OPPIMISEN 
TULOS
Teorian ja 
käytännön 
yhteys 
vahvistui
• taidollinen 
kehittyminen
• työn 
merkityksen 
ymmärtämi-
nen
• ihmisenä 
kehittyminen
• yhdessä 
tekemisen 
taitojen 
kehittyminen

Natiivitutkimusten oppiminen  kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistapa

Indikaattorit Ehdot Konteksti Seuraus
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taitoihin jää epätarkkuuksia. Oppiminen tapahtuu useimmiten joko opiskelijan 

toimiessa yksin tai opiskelijatoverin kanssa. Oppimistilanteisiin mukaan 

pääseminen edellyttää opiskelijalta korostunutta aktiivisuutta.  

Harjoittelun alkaessa opiskelija huomasi, että harjoittelupaikassa oli 

epäselvyyttä, kuka hänet ottaa vastaan ja perehdyttää osaston toimintaan. 

Opiskelija ohjattiin natiivitutkimushuoneeseen, jossa hän tulisi työskentelemään 

siinä toimivan röntgenhoitajan kanssa. Röntgenhoitaja teki natiivitutkimuksia ja 

suhtautui välinpitämättömästi hänen läsnäoloonsa. Ensimmäisen päivän aikana 

röntgenhoitaja kertoi jotakin, mutta opiskelija huomasi, että perehdyttäminen oli 

sattumanvaraista ja hoitaja ei tiennyt, mihin opiskelija pitäisi perehdyttää. 

Opiskelijan alkuvaikutelma oli sekava, sillä hän ei ymmärtänyt, kuinka toiminta 

kokonaisuutena oli organisoitu osastolla ja millaisilla ammattinimikkeillä 

osastolla olevat henkilöt työskentelivät. Lähetekäytäntöä, kuvien lausumista ja 

arkistointia hän yritti selvittää itselleen seuraamalla, miten toiminta eteni osastolla. 

Opiskelijalta kului kuitenkin useampia harjoittelupäiviä osaston toimintamallin 

oivaltamiseen, minkä jälkeen hän ymmärsi oman toimintansa suhteessa koko 

osaston toimintaan.  

Sitt sää niinkö oot siinä ja sitt se, olkoon se nimi nyt Aili tai mikä lie, oot siinä 

no joo, mikä harjoittelu sulla on, tämmösiä natiivitutkimuksia pitäs tässä 

opiskella, jaa kuinkas kauan sää oot opiskellu, sitt se vaan paiskii siinä 

hommia ja näin, sitt saattaa mennä kaks tuntiakin ennen kuin se kertoo, tässä 

on tää meijän laite, tää laite toimii näin ja näin. Sun pitäs ite olla koko ajan 

niinkö, no hei voinko mää nyt häiritä sua vai onko sulla jotenkin paha päivä 

tai uskaltaako sulle puhua kun sää oot niin äkäsen näkönen että kyll se on 

niinkö aika vaikee niinkö yrittää niinkö tietkö tunkee semmoseen kiireeseen 

niinkö. Pikkanen kynnys on siinä että ne ei ala ite, ota sua niinkö vastaan. 

Tuota saatto mennä kolme neljäkin päivää ennen kuin tiesi että mikä niillä on 

se kuvio siinä koska ei sitä niinkö kukaan kertonu että niillä ylipäänsä on 

joku kuvio siinä, sitt yhtäkkiä vaan alko miettii että hei että onhan tässä joku 

kuvio niinkö joku toimintamalli. (Haastattelu 5) 

Ensimmäistä harjoittelupäivää seuraavina päivinä opiskelija aloitti 

natiivitutkimushuoneessa työskentelevän röntgenhoitajan työparina. Työpäivän 

alkaessa röntgenhoitaja ja opiskelija eivät keskustelleet tulevasta työpäivästä. 

Opiskelija kuitenkin oletti, että röntgenhoitaja tiesi, millaisia potilaita oli tulossa 

ja hänellä oli suunnitelma mielessään, mutta he eivät keskenään puhuneet siitä. 
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Opiskelija ei tuntenut vielä ajanvarausjärjestelmää, jotta olisi voinut itse tutustua 

tutkimuksiin tulossa olevien potilaiden listaan.  

Röntgenhoitaja ja opiskelija eivät keskustelleet opiskelijan 

harjoittelutavoitteista ja edellisistä harjoitteluista. He eivät sopineet, mitä 

opiskelija voi tehdä. Hoitaja oletti, että joku muu kuin hän ohjaa opiskelijaa, 

mutta hän ei kuitenkaan tarkistanut, tapahtuiko näin. Tämän vuoksi myöskään 

hoitaja ja opiskelija eivät sopineet, miten opiskelija voisi osallistua tutkimusten 

tekemiseen. Opiskelija halusi oppia ja hän haki sopivia tilanteita, joissa hän voisi 

jo aikaisemman osaamisensa perusteella tehdä jotain. Tekemisestään hän jäi 

epätietoiseksi, tekikö hän oikein. 

Ois silleen selkeä, että kun toisissa paikoissa ei tiedä oottaako ne, että me 

kuvataan nämä vai ootetaako me aina joku kaveriksi, että kun ei täällä näe 

nyt kukaan, että mitä me nyt oikein. Otetaanko me nyt nämä kuvat, että on 

niin kuin niin epäselvää, että mitä ne oottaa, kun ei oo saanu niin kuin 

semmosta selkeää juttua. (Haastattelu 1) 

Muutaman päivän harjoittelun jälkeen huomattuaan, että röntgenhoitaja edelleen 

vältteli opiskelijan ohjausta ja opiskelija ei mielestään päässyt harjoittelemaan, 

hän päätti pakottaa hoitajan ottamaan itsensä huomioon. Opiskelija jätti huomiotta 

hoitajan välinpitämättömän asenteen ja pysytteli sinnikkäästi hoitajan mukana ja 

ryhtyi omatoimisemmaksi. Omatoimisuus tarkoitti, että opiskelija meni jokaiseen 

mahdolliseen tilanteeseen mukaan ja kyseli koko ajan. Kysymisestä muodostui 

tapa, jota hän toisti automaattisesti. Kyselemisen seurauksena opiskelija itsekin 

alkoi epäillä omaa osaamistaan ja hänestä tuntui, että hän muuttui tyhmemmäksi 

kuin olikaan. Jatkuva aktiivisena oleminen vaati keskittymistä ja oli opiskelijan 

mielestä vaativampaa kuin työssäoleminen, mutta aktiivisuutta osoittamalla hän 

pääsi harjoittelemaan. Mikäli opiskelija ei tuonut esille haluaan oppia, vaarana oli, 

että hän saisi olla koko harjoittelujakson ”sivussa”.  

Ajatteleminen on paljon rankempaa kuin fyysinen työ, sehän se on, ajatustyö, 

joutuu koko ajan niin kuin miettimään että ja sitten varsinkin harjoittelussa 

kun sinun pitäs koko ajan olla niin kuin skarppina että et mitä toi tekee ja 

miks sää teet tollain ja koko ajan pitäs olla imemässä tietoa. Ja vaikka 

oikeestaan on silleen, ettei ihminen pysty kuin sen tietyn määrän vaan sitä 

tietoa yhessä päivässä niin kuin omaksumaan tai sillä tavalla sisäistämään 

niin kaikki mikä sen yli menee niin on aivan yhtä tyhjän kanssa vaikka niitä 

kyseliskin ja näin. Mutta sitten toisaalta harjoittelussa kun on, niin tulee jos 
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sä et koko ajan oo kauheen skarppina ja tee ja kysy ja näin sitt ne ajattelee 

että sää oot laiska, ne työntekijät siellä näin, mutta tuota vaikka se ois ihan 

tyhjää, jota sä kysyt loppupäivästä, niin et sä enää kuuntele, mitä ne vastaa, 

sää vaan kysyt sen takia että se niin käy, mutta niin se vaan on, että 

harjoittelussakin on oppinut käyttäytymään tietyllä tavalla. (Haastattelu 5) 

Toinen mahdollisuus päästä harjoittelemaan oli, että opiskelija ”vaihtoi hoitajaa”. 

Tämä tarkoitti, että mikäli osastolla oli useampia röntgenhoitajia, opiskelija 

seurasi hoitajien käyttäytymistä ja hakeutui ohjausmyönteisen hoitajan työpariksi, 

jonka kanssa hän pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksia. Vaihtamisen 

todennäköisyyteen vaikutti myös se, millaisia kokemuksia opiskelijat kertoivat 

hoitajista toisilleen. 

Jos on harjoittelupaikassa niin kuin pidempään, että parin ensimmäisen 

päivän aikana niin kuin sitä tekee semmosen yleiskatsauksen niistä ihmisistä 

ja sitten käyttäytyy niitten joittenkin ihmisten seurassa sillä tietyllä tavalla ja 

toisten ihmisten seurassa sillä tietyllä tavalla, että kyllä sitä sillä tavalla niitä 

ihmisiä oppii kattomaan ja sitten se, että kuka haluaa opettaa, kuka ei jaksa 

sulle opettaa, kuka on kiinnostunut opettamisesta, tämmöset asiat. Sitä sitt 

vaan käyttäytyy sen mukaan sitten, kyselee semmosilta ihmisiltä, jotka 

näyttää siltä että ne jaksaa opettaa ja karttaa niitä ihmisiä, jotka näyttää siltä, 

että niitä ei kiinnosta yhtään, että ei ehkä niitten odotusten mutta tavallaan 

sillä tavalla, että mikä on itelle tai tekee omasta ajasta siellä helpomman, että 

jättää jotkut ihmiset rauhaan, jos ne näyttää siltä, että ne ei jaksa ja niitä ei 

kiinnosta, ärsyttää tai negatiivisesti suhtautuu tai näin, että jättää ne rauhaan 

ja kiertää ne kaukaa ja on sitten näitten toisten seurassa jotka ovat 

kiinnostuneita siitä ohjauksesta, kyselee heiltä sitten enemmän ja eikä näytä 

toisille sitten sitä (Haastattelu 5) 

Opiskelija yritti tuoda esille omia oppimistavoitteitaan, mutta hoitaja ohitti ne. 

Opiskelijan päivä rakentui samalla tavalla kuin röntgenhoitajankin päivä ja 

opiskelija opiskeli sitä, mitä työpäivän aikana tuli vastaan. Osastolla toivottiin, 

että hän oppisi tällä osastolla useimmin tehtävät tutkimukset. Ruokatunnin aikana 

opiskelija keräsi voimia loppupäivää varten. 

Kyllä se opiskelu enemmän on sen osaston tahin mukkaan ja sitten sekin että 

vaikka yrittäs sanoa kauhiasti että voitteko sanoa jos nyt tullee tämmönen ja 

tämmönen että mää pääsisin siihen niin ei ne aina hoksaa että en mää tiiä 

että minkä takia ei aina sanota. (Haastattelu 14) 
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Mikäli opiskelija yritti harjoittelupaikassa käyttäytyä toisin kuin opiskelijan 

odotettiin toimivan eli pyrki etenemään omien oppimistavoitteidensa suunnassa, 

saattoi siitä seurata opiskelijan ja hoitajan välistä keskinäistä sanailua. Osa 

opiskelijoista koki myös, että heitä estettiin osallistumasta johonkin 

tutkimustilanteeseen, vaikka sen opiskelu oli opintosuunnitelman mukaista.  

Kun meijän piti tehä se harjoitteluun kuuluva tehtävä, siis kerätä niitä tietoja 

niistä tietyistä kuvvauksista, oliko se niitä esd-laskuja, ja meillähän piti olla 

ne laput sitten mukana että me niitä kerätään niitä tietoja, yhessä A:n kanssa. 

Sitten kuvattiin ja toinen autto toista ja mitattiin niitä niin sitten meille 

tullaan yhtäkkiä sanomaan että mitä te täällä oikein hommaatte että te ette 

tee mittään vaan joittenkin lappujen kanssa täällä seilaatte eestaas, me oltiin 

aivan ihmeissään, että mitä, tämähän on meijän harjoittelutehtävä. Siitä mää 

en muista että käytiinkö me siitä jotakin keskustelua että tämä on meijän 

harjoittelutehtävä että jotakin. 

No saitteko te sitten loppujen lopuksi tehä sitä? 

No saatiin kun me vaan tehtiin, pakkohan se oli. (Haastattelu 13) 

Opiskelijan mielestä kaikkien osastolla työskentelevien välillä oli vähän 

yhteistyötä. Opiskelijan ohjaukseen osallistui vain röntgenhoitaja. Opiskelijalle ei 

muodostunut käsitystä osastolla työskentelevien tehtävistä ja siitä, miten eri 

työntekijöiden toiminta nivoutui yhteen ja miten röntgenosaston toiminta liittyi 

potilaan tutkimukseen ja hoitoon. 

No ei mun mielestä hirveesti niinku en mää ainakaan ite opiskelijana oo kyllä 

tutustunu yhtään näihin sihteerien tai kehittäjien tehtäviin, silleen hyvin 

pintapuolisesti nyt näki ne mutta ei niinku ja lääkäreittenkin hommaa nyt aika 

vähän että lähinnä se oli niinku että mitä hoitajat selitti että mitä ne lääkärit 

tekkee, ei musta ne niinku siihen röntgenopiskelijaan harjoitteluun puuttuneet. 

(Haastattelu 14) 

Kun potilas oli tulossa natiivitutkimukseen, tutkimustilanteessa röntgen-

hoitaja ”johti” tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta ja opiskelija toimi hoitajan 

mukana. Hoitaja vastasi tällöin tutkimuksen lopettamisesta ja potilaan pois-

päästämisestä.  

Välillä röntgenhoitaja poistui työpisteestä kahvitauolle sanomatta asiasta 

opiskelijalle ja jätti opiskelijan toimimaan yksin tai opiskelijat keskenään. Joskus 

harjoittelussa oli niin vähän hoitajia, että opiskelija oli ainoa tutkimushuoneessa 
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toimija. Poistuessaan hoitaja ei sopinut opiskelijan kanssa, mitä opiskelija voisi 

tehdä. Opiskelijat reagoivat yksinjäämiseen kahdella tavalla: osa opiskelijoista jäi 

odottamaan, että röntgenhoitaja tulee takaisin ja toiminta pysähtyi tutkimus-

huoneessa. Osa opiskelijoista ryhtyi tekemään tutkimuksia omatoimisesti. 

Opiskelijalle oli epäselvää, saiko hän yksin tehdä jotakin, mutta hän kuitenkin 

teki sen, minkä osasi.   

Kun ei mulle oikein selvinny sitten vieläkään, että me roikuttiin se jakso sitten 

läpi siellä että kun me kyllä otettiin aina, mutta aina sitten se, että oisko niitä 

saanu sitten ottaa ja mennä ottamaan niitä ja päästää potilaita pois. Että 

oliko ne sitten hyviä ja riittäviä ja näin. Kun kahestaan kuvattiin niitä 

potilaita niin se oli just se että otetaanko me kun ei tässä, hoitajat kyllä näki 

että tähän tuli lähete, mutta ei tässä nyt ketään näy. (Haastattelu 1) 

Joillekin opiskelijoille harjoitteluosasto oli sijaisuuksien kautta tuttu ja he 

saattoivat yksin tai toisen opiskelijan kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 

tutkimuksia ilman, että kukaan hoitajista varmisti tutkimuksen toteutumista. 

Opiskelija tunnisti, että näin toimittaessa hänen olisi pitänyt vaatia röntgenhoitaja 

paikalle, mutta hän halusi auttaa henkilökuntaa. Opiskelija tunnisti itsekin, että 

hänellä menivät roolit sekaisin ja hän otti opiskelijana hoitajan vastuun. Lisäksi 

vaikka hoitaja olikin paikalla, hän saattoi kiireeseen vedoten jättää vastuun 

tutkimuksen päättämisestä opiskelijalle. 

Oliko tilanteita, joissa päästitte potilaan pois ilman että hoitaja näki kuvia? 

Oli siellä joskus mun mielestä sillä tavallakin, niin ei ne välttämättä kattonu 

niitä aina, hoitajia on niin vähän ettei ne kerki, mutta on kai se aika hurjaa, 

niillähän se vastuu periaatteessa on kuitenkin. Kyllä siellä piti niinku ite 

hyväksyä niitä kuvia, päästää potilaita pois. (Haastattelu 10) 

Osa opiskelijan yksintoimimistilanteista oli sellaisia, että opiskelijan oli pakko 

toimia, koska potilaan tila vaatii toimenpiteitä. Opiskelija tunnisti 

potilasturvallisuuden vaarantuvan, mutta potilaan tarpeet olivat kuitenkin 

etusijalla.  

Oli yks semmonen varmaan sataviiskytä kilonen potilas, joka mun piti sitten 

yksin raahata siitä vessaan vielä niin kaikki vaan häipy jonnekkin 

salaperäsesti ja hirviä hätä ihmisellä ja piti päästä vessaan ja siinä kun mää 

sitä siirsin niin mää ajattelin: voi herre guud että tässä olinkohan 

ensimmäistä puolta tuntia vielä töissä siinä tota työharjoittelussa niin tuntu 
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vähän siltä että vois joku olla auttamassa tässä, jos jätetään johonkin 

yksikseen niin kuka siinä sitten on vastuussa. (Haastattelu 11)  

Opiskelija suhtautui kriittisesti tapaan, jolla potilaita kohdellaan. 

Ei mua ärsytä se että niinkö mun vastuulle jäi se vaan se että ne ei huolehtinu 

loppuun asti siitä potilaasta, entä jos minä en olis ollu siinä ja toinen sitten 

joutuu olleen siinä yksikseen niin kun mää tykkään ite niinku hoitaa potilaat 

aina loppuun asti että mää en törkkää niitä vaan johonkin. (Haastattelu 11)  

Tutkimustilanteessa, jossa opiskelija oli jäänyt yksin toteuttamaan tutkimuksen, 

hänelle aiheutti epäselvyyttä se, millaiset kuvat olivat hyvät. Epätietoisuutta lisäsi 

vielä se, että opiskelijaa oli ohjattu arvioimaan samanlaisessa tilanteessa 

useammalla tavalla ja röntgenkuvien vaatimustaso vaihteli radiologin mukaan. 

Opiskelijan mielestä hoitaja luotti liikaa opiskelijan osaamiseen jättäessään 

opiskelijan yksin päättämään tutkimuksen riittävyydestä.  

Välillä tuntu että siellä jäi yksin vaikka osasi kuvata yksin eikä niinkö 

tarvinnu periaatteessa siihen apua mutta sitten jos ois tarvinnukkin apua 

jotakin kysyttävää niin ei löytyny hoitajia mistään että siellä ne anto niinko 

hirviän vappaat käjet. (Haastattelu 10) 

Harjoittelun aikana opiskelijalle muodostui tunne, että häneen suhtauduttiin 

vältellen hänen kanssaan työskentelyä ja ohjausta. Opiskelijat huomasivat, että 

hoitajat, jotka välttelivät opiskelijoita, eivät muistaneet heidän nimiään. Samoin 

opiskelijan nimenmuistamista määritteli opiskelijan sukupuoli. Hoitaja kutsui 

miesopiskelijaa nimellä, mutta naisopiskelija oli ”opiskelija”. Opiskelijan ja 

hoitajan keskustelut koskivat vain tutkimusten tekemistä. Jos työpäivässä tuli 

hiljainen hetki, hoitaja meni kahville, mutta opiskelija jäi tutkimushuoneen 

lähettyville. Opiskelija tiesi, että voi käyttää osaston sosiaalisia tiloja, mutta hän 

tunsi itsensä siellä vieraaksi. 

No, tietenkin nehän on tottunu siihen, että siellä on aina opiskelijoita, mutta 

jotenkin tuntuu, että ehkä opiskelijat kuitenkin sitten on ulkona siitä koko 

hommasta, siinä ei tavallaan oo niille paikkaa että tietenkin ne antaa tehä 

opiskelijan. Mutta sitten monestikkin monessa tilanteessa ei oo vaikka töitä 

siellä istutaan ja se opiskelija jää vähän niin kuin syrjään ja sille annetaan 

vähän kansioita että lueppa nuita ja sitten niin kuin ne hoitajat mennee 

kahville. (Haastattelu 10) 
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Opiskelija pohti syitä, minkä vuoksi hänen oli vaikea päästä harjoittelemaan ja 

ohjaus oli niukkaa. Hän arveli, että röntgenhoitajilla oli liikaa ohjattavia 

opiskelijoita ja hoitajat olivat väsyneitä jatkuvasti vaihtuviin opiskelijoihin. 

Hoitajat eivät jaksaneet kiinnittää aktiivisesti huomiota opiskelijoihin, he olivat 

osastolla läsnä, mutta samalla ”taustalla”. Osastolla saattoi olla 

opiskelijaohjaajaksi nimetty röntgenhoitaja, ja toiset hoitajat luottivat nimetyn 

opiskelijaohjaajan huolehtivan opiskelijan ohjauksesta. Opiskelijaohjaajan ja 

opiskelijan erilaisten työvuorojen vuoksi he eivät kuitenkaan välttämättä 

tavanneet joka työpäivä ja kukaan muu hoitaja ei ottanut vastuuta opiskelijan 

ohjauksesta.  

Opiskelija aisti, että hänen ohjauksensa oli röntgenhoitajalle ylimääräistä 

työtä, ja hoitajan täytyi ennen kaikkea huolehtia, että natiivitutkimukset tulivat 

tehtyä. Tämän vuoksi hoitaja teki tutkimuksia eikä joutanut kiinnittämään 

huomiota siihen, mitä opiskelija halusi oppia. Hänen mielestään hoitajalla oli 

opiskelijan ollessa harjoittelussa kaksinkertainen vastuu eli tutkimusten 

toteuttaminen ja opiskelijan ohjaus eikä hoitaja voinut työssään huolehtia 

molemmista asioista yhtä aikaa. 

Ehkä ne hoitajat sitten jotenkin niin kuin turtuu siihen että kun pittää 

jokkaiselle aina selevittää sitä uutta asiaa ja tai niitä heijän käytäntöjään ja 

semmosta että siihen varmaan tullee semmonen, toisaalta niin kuin 

kyllästyminen sitten siihen että kun aina pittää ottaa uus ihiminen huomioon. 

Oon miettiny sitäkin sitten että onhan sitten siihen ommaan työhönkin sitten 

sillä lailla että ei voi kunnolla keskittyä siihen että kun pittää sitten aina 

kuitenkin hajauttaa ne omat ajatukset siihen että kun pittää jotakin sille 

opiskelijallekkin selevittää niin se tekkee vähän sitä että jotku ei sitten niin 

kiinnitä huomiota siihen opiskelijaan että ne vain sitä vain että se on vain 

välttämätön paha siellä työn perässä. (Haastattelu 6) 

Etenkin suurilla osastoilla opiskelijan ohjauksen välttelyyn liittyi mahdollisuus, 

että opiskelija käytti tilannetta hyväkseen ja työaikaa kului johonkin muuhun kuin 

opiskeluun osastolla. Koska hoitajat eivät kiinnittäneet jatkuvasti huomiota 

opiskelijoihin, kenelläkään ei ollut tarkkaa tietoa, mistä opiskelijan työpäivän 

sisältö koostui. Opiskelijat kuitenkin seurasivat ja vertasivat toistensa opiskelua ja 

huomatessaan jonkun ottavan erivapauksia syntyi siitä jännitteitä opiskelijoiden 

välille.  
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Tavallaan antaa ymmärtää niinkö tavallaan siellä niinkö että on aina 

jossakin jotakin tekemässä vaikka ei ookkaan eli periaatteessa tämä porukka 

luulee, että se ihminen on täällä näitten kanssa tekemässä töitä ja tämä 

porukka luulee, että se ihminen on täällä näitten kanssa tekemässä töitä 

vaikka se ei oo periaatteessa kummassakaan paikassa ja sitten nämä kolmen 

tunnin ruokatunnit ja tämmöset että niinkö sit sitä niinkö tarkotan ja sitten se 

että ei mee ja tee niitä asioita ja tavallaan osaa hyvin vältellä tekemästä töitä. 

(Haastattelu 8) 

Tässä harjoittelussa opiskelijalla oli tunne, että röntgenhoitaja ei ollut 

kiinnostunut hänen oppimisestaan. Tämä näkyi opiskelijan mielestä siten, että 

opiskelijalle annettava palaute oli laadultaan vaihtelevaa ja ristiriitaista niin, että 

harjoittelun loppupalaute ja tilannekohtainen palaute olivat erisuuntaisia. 

Opiskelija epäili, että palaute ei ollut niiltä henkilöiltä, joiden kanssa hän oli 

työskennellyt vaan ehkä yhden tai kahden hoitajan näkemys. Toisaalta opiskelija 

epäili, että hoitaja ei ollut rehellinen palautteessaan. Hoitaja ei halunnut 

palautteellaan pahoittaa opiskelijan mieltä ja siksi hän ei sanonut ”ikäviä asioita”. 

Opiskelijan saama varovainen palaute saattoi opiskelijan mielestä liittyä myös 

siihen, että opiskelija oli ollut osastolla kesätyössä ja hoitaja halusi olla 

kollegiaalinen opiskelijaa kohtaan ja ei uskaltanut antaa tutulle huonoa palautetta.  

Onko se vaan niin että ne aattelee että tullee paha mieli toiselle (naurua), en 

mää tiiä, voihan se olla omallakin kohalla että ne ei oo ollu tyytyväisiä mutta 

ne on vaan sanonu että on päässy tavoitteisiin ja kaikki on menny hyvin. 

(Haastattelu 10) 

Hoitajan palautteenantotaidoissa olisi kehitettävää, sillä opiskelija näki, että 

hoitaja ei ollut perehtynyt arvioinnin antamiseen. Kun palautteessa ei 

kommentoitu opiskelijan oppimista eikä sitä, mihin suuntaan hänen tulisi kehittää 

opiskeluaan ja palautteesta puuttuivat perustelut, opiskelija lähti osastolta 

tietämättä, mihin kiinnittää huomiota seuraavassa harjoittelussa. Hoitaja ei ottanut 

vastaan opiskelijan palautetta.  

Joskus on sitten semmosta, ihan hyvä, ihan hyvä, tosi hyvä, ihan hyvä. Ei se, 

ei siitä saa mittään irti, jos siellä ei oo mittään negatiivista ja enkä kyllä 

niinkö usko viereenkään, että opiskelija voi olla kaikessa vaan niin hyvä, että 

voihan se olla että ei tietenkään, että jotku ihmiset ei pysty eikä kehtaa antaa 

niin suoraa negatiivista palautetta tai silleen mutta kyllä se niinku pitäs. 

Voihan sen miettiä, miten sen sanoo, eihän sitä nyt tarvi suoraan sanoa 
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tökerösti mutta että silleen kehittävästi kertoa ja eihän sitä kyllä sitä 

palautetta ole saanut kaikissa paikoissa antaa sinnekkään suuntaan tai niitä 

kehittämisehdotuksia opiskelijaohjaukseen. (Haastattelu 8) 

Palautteenanto aiheutti ristiriidantunteita opiskelijoiden välillä, kun opiskelija 

huomasi, että hoitajan palaute ei erotellut opiskelijoita osaamisen suhteen. 

Opiskelijat vertailivat toistensa palautteita, joita he puolestaan vertasivat 

havaintoihinsa toistensa osaamisesta ja opiskelusta harjoittelussa. Opiskelijat 

näkivät, että heillä kaikilla ei ollut samanlaista motivaatiota oppia ja oppimisessa 

oli eroja, mutta nämä erot eivät tulleet ilmi palautteissa. Tällaisessa tilanteessa 

opiskelija koki tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, mutta hän ei 

puhunut tästä palautetilanteessa.  

Kyllähän ois tietysti hyvä että niissä palautteissa just niinkö sieltä 

harjoittelupaikasta että ne olis niinkö oikeesti ajatellu sitä että onko se 

ihminen oppinu jotakin, että tavallaan se koska harjoitteluthan sujuu hyvin 

monella tavalla että jotkut siipeilee ne tavallaan läpi ja saa ihan yhtä hyvän 

palautteen periaatteessa kun ne jotka painaa siellä niinkö yhtenä 

työntekijänä duunia pää kolmantena jalkana että tietyllä tavalla siinä 

mielessä ne vois pohtia sitä onko se ihminen oikeesti oppinu jotakin. 

(Haastattelu 8) 

Harjoittelun päättyessä opiskelija poistui osastolta epätietoisena osaamisestaan. 

Vaikka hän oli tehnyt paljon natiivitutkimuksia, tietoperusta ei vahvistunut, koska 

tutkimusten toteuttamisesta ei keskusteltu. Harjoittelun päättyessä opiskelijalla oli 

tunne, että hän oli yksin toimimalla ollut ilmaista työvoimaa osastolle, jolloin 

henkilökunta pääsi helpommalla opiskelijoiden avulla. Opiskelijalle ei selvinnyt 

työyhteisön eri työntekijöiden tehtäväkuva ja toimintojen jäsentyminen toisiinsa. 

Opiskelija opetteli sen, mitä röntgenhoitaja teki tai toimi aikaisemman tietonsa ja 

taitonsa turvin.  

Yhteenveto oppimisesta aktiivisuutta osoittaen yksin toimien -oppimis-
tavasta ja sitä selittävistä tekijöistä 

Toinen oppimistapa natiivitutkimuksia harjoittelussa opiskeltaessa oli oppiminen 

aktiivisuutta osoittaen yksin toimien. Tämä tarkoitti, että opiskelija oppi heikosti 

yhdistämään potilaan hoitamiseen ja kuvaamiseen liittyvää teoriatietoa käytännön 
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potilastilanteisiin. Oppiminen tapahtui opiskelijan yksin tai opiskelijatoverin 

kanssa työskentelynä ja edellytti opiskelijan omatoimisuutta. (Kuvio 5).  

Oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien -oppimistavassa korostui 

radikaali konstruktivistinen oppimisnäkemys, jossa painotetaan yksilöllistä 

tiedonmuodostamista (Tynjälä 1999, Puolimatka 2002). Oppimisen ydin on 

oppimiskontekstilähtöisesti omaa toimintaa reflektoiden itsenäisesti luotu tiedon 

rekonstruktio (Rauste-von Wright ym. 2003). Opiskelijan ohjaus ja palaute on 

vähäistä, joten hän rakentaa itse opittaville asioille oman merkityksensä (Tynjälä 

1999). Ilmapiiri opiskelijan osallisuuteen käytäntöyhteisöihin oli heikko, joten 

opiskelijat muodostivat keskenään oman käytäntöyhteisön, joka toimi 

harjoitteluympäristön käytäntöyhteisöjen rinnalla. Tämä ei mahdollistanut heille 

oppijan asemaa oppimisympäristössä eikä osallisuutta oppimisyhteisön 

asiantuntijaosaamiseen. (Lave & Wenger 1991, Hakkarainen 2000). 

Oppimista aktiivisuutta osoittaen yksin toimien tukivat suunnittelematon 

opiskelijaohjaus ja opiskelijan oppimisen tila, jonka saanti perustui opiskelijan 

omatoimisuuteen (Kuvio 5). Harjoitteluyhteisön välttelevä suhtautuminen 

opiskelijaohjaukseen tuki heikosti opiskelijan mahdollisuuksia yhdistää teoriaa ja 

käytäntöä toisiinsa. Tämä tulos on yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten 

kanssa (Öhrling 2000, Guile & Griffiths 2001, Virolainen & Valkonen 2007). 

Opiskelijan asema ei sallinut opiskelijan opiskella oppimistavoitteiden 

mukaisesti vaan hänen odotettiin olevan aktiivinen tutkimusten suorittaja. Tämä 

tulos tukee aikaisempia tutkimuksia (Pilhammar Andersson 1991, Guile & 

Griffiths 2001, Janhonen 2005, Virolainen & Valkonen 2007, Levett-Jones ym. 

2009).  
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Kuvio 5. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimistapa harjoittelussa: 

oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien.  

6.3.4 Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien 

Aineiston mukaan kolmas oppimistapa natiivitutkimusten oppimisessa 

harjoittelussa tarkoittaa oppimista ohjeita noudattaen taustalla toimien. 

Oppiminen sisältää kuvantamisen ja potilaan hoitamisen oppimista. 

Kuvantamiseen opiskelija ei tutkimustilanteissa saa tukea teoriatiedosta ja 

OPPIMISEN 
SISÄLTÖ
Hoitamisen 
oppiminen
• potilaan 
hoitamisen taitojen 
vahvistumattomuus
Kuvaamisen  
oppiminen
• kuvaamisen 
tietojen 
soveltamattomuus

OPISKELIJA
• vastaa omasta 
oppimisestaan
• odottaa tulevansa 
huomioiduksi 
opiskelijana    
• odottaa  saavansa 
ohjausta harjoittelussa 
• odottaa opettajan 
järjestävän 
harjoittelupaikan ja 
tukevan oppimista

OPPIMISEN 
TULOSTA TUKEVAT 
TEKIJÄT
Puuttuva 
opiskelijaohjaus
• opiskelijan oppiminen 
ja hoitajan työ eivät 
etene rinnakkain
• opiskelijan ohjausta ei 
ole vastuutettu
• opiskelusta ei sovita 
hoitajan kanssa
• hoitajalla on  
puutteelliset ohjaus- ja 
palautetaidot
Oppimisen tilan 
määräytyminen  
toiminnan mukaan
• opiskelijan harjoittelua 
ohjaa osaston toiminta
• oppiminen perustuu 
opiskelijan 
aktiivisuuteen

OPPIMIS-
MENETELMÄT
Yksin oppiminen
• opiskelijat toimivat 
yksin tai keskenään 
• vastuu 
tutkimustilanteesta 
on opiskelijalla
• opiskelija 
työvoimana
• oppimista ohjaa 
epäselvä palaute

OPPIMISEN 
TULOS
Teorian ja 
käytännön 
yhteydessä 
epäselvyyksiä
• oman 
toiminnan 
perustelut  
jäävät vajaiksi
• kokonaisuuden 
ymmärtämiseen 
jää puutteita

Konteksti Seuraus

Natiivitutkimusten oppiminen  aktiivisuutta osoittaen yksin toimien -oppimistapa

Indikaattorit Ehdot
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potilaan hoitamisen hän kyseenalaistaa. Oppiminen tapahtuu hoitajajohtoisesti, 

jolloin hoitaja rajoittaa ja kontrolloi opiskelijan toimintaa.  

Harjoittelun alkaessa opiskelija huomasi, että hänen alkavaan harjoitteluunsa 

ei oltu varauduttu osastolla. Kukaan ei kertonut opiskelijalle perusasioita osaston 

toiminnasta eikä esitellyt osastolla työskenteleviä henkilöitä. Opiskelija ohjattiin 

natiivitutkimushuoneeseen, mutta hänellä oli vaivautunut tunne, koska 

röntgenhoitaja joutui yllättäen ottamaan hänet ohjattavakseen. Röntgenhoitaja ei 

millään tavalla perehdyttänyt opiskelijaa tutkimushuoneen toimintaan ja hän toimi 

niin tehokkaasti, että opiskelijalla ei ollut mahdollisuutta päästä harjoittelemaan. 

Opiskelija seuraili röntgenhoitajan toimintaa koettaen havainnoimalla oppia 

laitteista ja hahmottaa, kuinka toiminta oli jäsennetty. Syynä tähän opiskelija 

arveli olevan sen, että koska opiskelijalle ei anneta vastuuta, hänen 

perehdyttämistään ei pidetä tärkeänä. Opiskelijalle tuli tunne, että tähän 

työyhteisöön ei haluta opiskelijoita. 

Siellä oli vähän se alku mulle ihan hirviä siellä kun mää olin ensimmäisenä 

meijän luokalta, ne oli tälleen että jaa, ”yleensä meille tulee loppuvaiheen 

opiskelijoita, mitä nää täällä oikein teet”, olin aivan hermona siellä. 

(Haastattelu 13) 

Ensimmäistä harjoittelupäivää seuraavina aamuina opiskelija aloitti työpäivän 

ilman, että röntgenhoitaja ja hän suunnittelisivat työpäivää. Röntgenhoitaja avasi 

koneet ja ryhtyi tekemään tutkimuksia nopeassa tahdissa kommentoimatta niitä 

mitenkään opiskelijalle. Opiskelija halusi tehdä jotakin, mutta laitteet olivat 

vieraita ja olemattoman perehdytyksen vuoksi hän ei oivaltanut vielä, miten 

potilaan tutkimusprosessi etenee. Lisäksi opiskelija koki itsensä epävarmaksi 

potilasturvallisuuden suhteen. Välillä opiskelija pitkästyi, kun hänellä oli niin 

vähän tekemistä ja omasta mielestään työpäivästä kului liian paljon aikaa 

toiminnan seuraamiseen. Jossakin vaiheessa röntgenhoitaja perusteli omaa 

toimintaansa osaston kiireellä ja ettei opiskelija kykenisi samaan työtahtiin kuin 

hän.  

Harjoittelijana aina joutuu miettiin, mitä nuo nyt tekee, kenet ne nyt ottaa 

seuraavaksi kun on nyt tämmönen nivaska niitä, varsinkin just sitten kun on 

vielä se paperi käytössä, sitten kun koneelta näki listan niin sitten ei tarvi 

niitten lappujen kanssa siinä hästätä välliin. Niin sitten kun ne aina vaan 

yhtäkkiä joku oman mielivaltasesti siinä sitten että otetaan nyt tää, mää panin 

nyt tään ja suunnittelee sen homman niin sitten kun sää et siinä pysy mukana, 
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että opiskelijana joutuu vähän säntään suuntaan ja toiseen että kun ei oikein 

tiiä että mille nyt aletaan, aletaanko millekkään, mikä teillä nyt on seuraava, 

onko se tuo, voinko mää tehä sen ja se on vähän semmosta riekkumista siellä 

sun täällä. (Haastattelu 5) 

Röntgenhoitaja ja opiskelija eivät keskustelleet opiskelijan omista 

oppimistoiveista tai aikaisemmista harjoitteluista eivätkä sopineet, mitä opiskelija 

voisi tehdä oppiakseen. Opiskelija oli epävarma, miten toimia ja odotti, että 

hoitaja ohjaisi, jotta hän pääsisi harjoittelussa alkuun. Hän kuitenkin näki, että 

hoitajalla ei ollut halua eikä taitoa ohjata häntä. Pidemmän aikaa harjoittelussa 

oltuaan opiskelija näki, kuinka osa hoitajista kieltäytyi ohjaamasta häntä sen 

vuoksi, että he olivat erikoistuneet työssään niin suppealle erikoisalueelle, etteivät 

he ottaneet opiskelijaa ohjattavakseen, koska opiskelija ei voisi oppia vaikeita 

asioita.  

Sellanen on niinkö aika yleistä sitten että varmaan mitä ne ei niinku ite 

ymmärrä tai välttämättä ajattele silleen, tavallaan se että ei kuitenkaan niin 

kiinnitetä huomiota siihen opiskelijaan että jos jotakin tosiaan kyssyy niin se 

saattaa olla että saat vastauksen tai et saa vastausta tai epämääräsen 

vastauksen, älytön inhottava kun ees kysyit. (Haastattelu 12) 

Muutamien harjoittelupäivien kuluessa opiskelijalle vahvistui käsitys, että hoitaja 

väheksyi häntä sekä opiskelijana että hänen osaamistaan. Opiskelijan osaamiseen 

ei luotettu, mikä ilmeni opiskelijan tietojen ja hänen aikaisempien kokemustensa 

väheksymisenä. Opiskelijana hän ei voinut osata mitään ja siksi hänelle annettiin 

vähän mahdollisuuksia harjoitella. Opiskelija tunsi olevansa hoitajan apulainen, 

joka hiljaisemmalla hetkellä pääsi auttamaan hoitajaa.  

Aika paljon ne sannoo että niinku ihan suoraan päin naamaa että kyllä te 

niin vähän tiiätte kun te tänne tuutte. (Haastattelu 11)  

No jotku henkilöthän on semmosia että kun nää oot opiskelija nää oot 

tavallaan niinku semmonen juoksutyttö, että no haeppa tuo ja teeppä tuo ja 

näin ja sitten ei anneta tehä mittään. (Haastattelu 13) 

Vähitellen opiskelija oivalsi, että tämän hoitajan kanssa työskennellessään hänen 

oli tekeydyttävä osaamattomaksi, koska hänen osaamiseensa ei luotettu. Lisäksi 

hänen oli muututtava näkymättömäksi, jotta hän ei ärsyttäisi hoitajaa. Opiskelija 

varoi olemasta suorapuheinen ja vältti hakemasta negatiivista palautetta. Ihmisenä 

hän ei halunnut tuoda omaa luonnettaan esille. Reaktiona vähättelyyn opiskelija 
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pyrki väistämään hoitajaa, joka käyttäytyi epäasiallisesti. Sopeutumiseen pakotti 

opiskelijan mielessä oleva uhka, että hoitaja saattoi provosoida muita hoitajia 

häntä vastaan. 

Kun tietää että ei tuu jonku kanssa toimeen niin en mää sen siihen sammaan 

huoneeseen sen kanssa tunkaakaan että toki sillain että eihän kukkaan halua 

koko ajan kuulla moitteita että jos on semmonen joka koko ajan töksii ja 

sannoo mitä sylki suuhun tuo niin eihän sen kanssa tee mieli tehä töitä eikä 

hakkeudu semmosiin tilanteisiin sitten että yritän vähän silleen 

huomaamattomasti vältellä. (Haastattelu 4) 

Opiskelijan työpäivä eteni sen mukaan, mitä tutkimuksia 

natiivitutkimushuoneeseen tuli. Opiskelija ja hoitaja keskustelivat vähän ja 

opiskelija tunsi olonsa ulkopuoliseksi. Hän vältteli osaston sosiaalisten tilojen 

käyttämistä ja saattoi jättää kahvitauot pitämättä ja yhdistää kahvi- ja ruokatauot 

yhteen, jolloin hän saattoi olla lounastauolla pitempään poissa osastolta. 

Ruokatunnin hän koki ”työnohjaukseksi”, sillä sen aikana hän purki harjoittelussa 

syntynyttä huonommuuden tunnettaan toiselle opiskelijalle. Etenkin, jos hänelle 

itselleen oli sattunut jokin virhe, hän haki itsetunnon kohotusta opiskelukaverilta. 

Toisen opiskelijan kanssa löytyi helposti yhteinen kieli samankaltaisten 

kokemusten pohjalta. Opiskelijakaverit tukivat toisiaan myös osaston sisällä, kun 

harjoittelu alkoi tuntua opiskelijasta raskaalta. 

Jos kokkee että ite on vaikka huono tai on saanu joltakin hoitajalta kuvan että 

en mää ossaa niin kuin mittään kaikki pittää, aina sormenkin blendat 

laittamassa uuvestaan niinkö. Niin sitten opiskelija sannoo siihen oman 

mielipitteensä että et sinä oo niin huono tai jotakin muuta että jos on ollu 

jotakin että just keskustella niinku että miten sää oot kokenu tämän hoitajan 

että antaako se tehä niinku tai jotain muuta, semmosta keskustelua siellä 

tullee sitten. (Haastattelu 1) 

Opiskelijan ajankäyttö ja toiminta toisten opiskelijoiden kanssa saattoi aiheuttaa 

ristiriitoja opiskelijan ja hoitajan välille. Opiskelija koki olevansa liiallisen 

seurannan kohteena tai hänessä oli jokin hoitajaa ärsyttävä ominaisuus. 

Se yks kerta kun me lähettiin syömään tänne koululle, sitten niin niin 

opettajaa nähtiin ja sillä oli joku tärkeä juttu joka koski koko luokkaa niin 

jou’uittiin jäämään sitä selvittään tänne ja heti syönnin jälkeen ei 

mentykkään sinne harjoitteluun, oisko ollu joku reilu puoli tuntia tai joku 
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tämmönen niinkö tultu vähän myöhemmin, siitä tuli kauhia hulabaloo siellä, 

että onko teillä lappua missä te ootta olla, sanottiin että opettaja tarvi meitä. 

Jotenkin silmätikkuna oltiin, en tiiä. Harjoittelu oli viisi viikkoa ja me 

päätettiin käyä sen sinnillä läpi, vaikka aamuisin oli vaikea mennä osastolle. 

Aamupäivällä odotettiin ruokatunnille pääsyä ja koululle menoa ja 

iltapäivällä työstä poispääsyä. Me ajateltiin, että osaston sisällä täytyi olla 

vaikeuksia, joita heijastettiin meihin. (Haastattelu 7) 

Kun potilas oli tulossa natiivitutkimukseen, tutkimustilanteessa hoitaja ”johti” 

tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta. Opiskelijan mielestä hoitajat suhtautuivat 

potilaaseen välinpitämättömästi ja ohjasivat häntäkin suhtautumaan samalla 

tavalla. Opiskelijan mielestä röntgenosastolla olisi voitu tehdä enemmänkin 

tutkimustilanteissa potilaan voinnin hyväksi, mutta potilas lähetettiin takaisin 

vuodeosastolle, koska siellä huolehdittaisiin potilaasta eteenpäin.  

Opiskelijan osaamiseen kohdistuva epäluottamus ja väheksyntä ilmenivät 

kuvantamisessa. Opiskelijan yrittäessä työskennellä oppimallaan tavalla, hoitaja 

ei hyväksynyt sitä vaan ohjasi opiskelijaa toimimaan omalla tavallaan, vaikka 

opiskelija olisi aikaisemmissa harjoitteluissa tai samalla osastolla joltakin toiselta 

hoitajalta oppinut jonkin hyvän toimintatavan. Opiskelija sai harjoittelun aikana 

monta mallia, joita hän käytti aina sen mukaan, kenen hoitajan kanssa hän 

työskenteli. Saadakseen harjoitella opiskelija muutti työskentelyään kunkin 

hoitajan mukaan. 

Yks semmonen konkreettinen esimerkki mikä on ollu, niin rannekuvista, mää 

sain varmaan sen viis erilaista keinoa, miten nää saat sen suoraan (naurua) 

ja sitten aina kun mää asettelin sitä toisella tavalla, niin ”ei, tälleen näin saa 

tosi hyvin laitettua”(kuiskaa) ja sitten tullaan laittamaan siihen niin se oli 

ainakin semmonen että katto sitten kuka on mun kanssa, niin sen mukaan 

tehä sitten asettelut. (Haastattelu 11) 

Röntgenkuvia otettaessa hoitaja toimi mekaanisesti hänelle opetettujen 

toimintatapojen mukaisesti. Opiskelija näki, että joillakin röntgenhoitajilla oli 

vaikeuksia käyttää tietokoneita ja he eivät osanneet hyödyntää digitaalitekniikan 

ominaisuuksia, koska hoitajien tiedot uusista laitteista olivat erilaisia. Siirtyminen 

analogisesta digitaaliseen toimintaan vaati röntgenhoitajilta uusien asioiden 

opettelemista. Osastolla oli koulutettu yksi tai kaksi hoitajaa, mutta tieto ei ollut 

siirtynyt heiltä kaikille muille hoitajille. Opiskelijan kysyessä kuvan-

muodostukseen vaikuttavista perusominaisuuksista hoitaja ei osannut vastata. 
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Harjoittelun aikana opiskelija huomasi koulussa oppimansa perusteella 

ymmärtävänsä monitorilla näkyviä asioita enemmän kuin röntgenhoitajat.  

Niille on sanottu vaan että tavallaan opetettu niinkö että tuijota tuota lukua 

ja tälleen ja sitten kaikkia niitä muita ei tiijetä. Ja sitten se että niitäkin 

exponointiluokkia tai näitäkin S-arvoja niin kyllä niitä voi siellä vaihtaa, että 

tämmösiä asioita ei tiijetä ja sitten kun kuitenkin kyse on tietokoneista ja 

joillekkin ihmisille tietokone on vielä hirveä peikko että ei olla totuttu 

käyttään niin paljon sitä ja sitten jos ei ymmärretä sen ohjelman päälle 

hirveesti, niin niin sitten räiskitään automaatilla ja kaikki mitä siihen on 

joskus asennettu niin sillä annetaan mennä, mennä ja opiskelijalle opetettaan 

se että kun ohjelma vaan sissään ja anna mennä, no mitä se opiskelija oppii 

siinä muuta kuin sen että valittet tosta vaan ton keuhko-ohjelman ja anna 

palaa. (Haastattelu 5)  

Kun opiskelija esitti hoitajalle kysymyksen tai oman näkemyksensä tutkimuksen 

toteuttamisesta, hoitaja vastasi toiselle hoitajalle, ei opiskelijalle. Opiskelija kokee 

tämän nöyryyttävänä, mutta jatkoi työskentelyään. Hän pyrki joko sopeutumaan 

tilanteeseen tai välttelemään näin käyttäytyvää hoitajaa.  

Jos mää kyssyinkin jotakin että miksi näin tehhään ne saatto niinko kattoa 

toisaalle minusta ja vastata tavallaan niinku toiselle työkaverille sitten. Ne 

vastas siihen kysymykseen mutta ei mulle, niin se oli vähän inhottavaa, se 

ensimmäinen viikko varsinkin tuntu, että tää on aivan hirviää ja mää sanoin 

kaikille että miten mää kestän tuolla olla. (Haastattelu 11) 

Opiskelijan esittämä, hoitajan tiedosta poikkeava käsitys tutkimuksen tekemisestä 

saattoi aiheuttaa opiskelijan ja hoitajan välille jännitteitä, jos osoittautui, että 

opiskelijalla oli ajantasaisemmat tiedot kuin hoitajalla. Opiskelijan osaaminen 

ylitti hoitajan osaamisen, jota hoitajan oli vaikea myöntää kuin myös myöntää 

tekemäänsä virhettä.  

Tuli ihan mun ikänen tai nuorempikin tyttö joka oli just synnyttäny ja 

häntäluu oli vähän kipiänä että kuvataan häntäluu. Mää sitten sannoin siinä 

että eihän häntäluuta ennää kuvata, kyllä se kuvataan, eikö se, että meillä 

melkein kaikissa luennoissa on sanottu että siinä on se rakenne niin 

poikkeava kaikilla ihmisillä että ei siitä voi sitä normaalirakennetta sanoa ja 

vaikka siellä ois mitä niin sille ei mittään tehä että mun käsittääkseni tätä ei 

kuvata. ”Kyllä se nyt kuvataan” että sitten ne otti ne kuvat, sen jälkeen meni 
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näyttämään radiologille ja siitähän nousi hirviä metakka sitten siitä, 

että ”mää oon sanonu että näitä ei kuvata”, ”ai jaa eikö niitä kuvata”. Eikä 

kukkaan ees tullu sanomaan mittään että näähän olliitkin oikeassa että just se 

että ei niinku tarkisteta että mää osasin sanoa että niitä ei kuvata että ei 

mennä niinku ennen sitä tarkistamaan että kuvataanko tätä vaan se otetaan 

ihan pirruuttaan se kuva siellä ja sitten vaikka sen jälkeen saa sen palautteen 

siitä että sitä ei kuvata niin ei niinku mittään reagointia. (Haastattelu 12) 

Opiskelijan osaamisen epäilyä todisti opiskelijan käsityksen mukaan se, että 

röntgenhoitaja seurasi koko ajan hänen toimintaansa ja korjasi jotakin pientä 

yksityiskohtaa projektiossa, laitteissa tai kuvausarvoissa. Röntgenhoitaja ei 

kuitenkaan perustellut niitä hänelle ja opiskelija ei ymmärtänyt muutosten syitä. 

Tutkimuksen päättämisestä vastasi röntgenhoitaja. 

Sää oot asetellu ihan oikein siihen kuvvaukseen ja sitten tullee joku ja ihan 

just niinku mallin vuoksi vaan käy vähän siellä säätämässä niitä blendoja ja 

laittaa sitten samalla lailla kuin on itellä ollu tai tälleen niin, se on sitten 

vähän ikävää. (Haastattelu 11) 

Opiskelijaan suhtautuminen oli ristiriitaista, sillä häntä hämmensi huomata, miten 

eri tavalla häneen suhtauduttiin riippuen siitä, millaisessa roolissa hän oli 

osastolla. Opiskelijana häneen kohdistui epäily ja hänen osaamisensa 

kyseenalaistettiin, mutta ollessaan samalla osastolla työntekijänä viikonloppuisin 

tai loma-aikoina, häneen luotettiin ja hoitaja suhtautui häneen kuten toiseen 

hoitajaan. 

Kyllä se niin kuin se opiskelijan rooli on ihan erilainen kuin mitä käyt töissä 

että silloin sinuun luotetaan että sää ossaat ne hommat mutta sitten kun sää 

tuut harjoitteluun niin sitten sää oot taas niin kuin sun perrään pittää kattoa, 

vähän semmonen olo tullee ainakin. En mää tiiä ossaanko mää selittää tätä 

niin hyvin, mutta semmonen se oikeastaan on, jotenkin sitä itekin taantuu niin 

kuin opiskelijaksi, no niin seurailee kun se toinen haluaa näyttää, miten tämä 

homma tehtiin ja ei sano, että ”okei kyllä mää oon tämän jo niin kuin tehny 

etkö nähny kun kävin viikonloppuna tekemässä näitä hommia”, jotenkin 

sillain, että okei no se haluaa mulle selittää näitä juttuja, no selittääkköön, 

oon opiskelija. (Haastattelu 4) 

Osastolla vallitsi opiskelijan mielestä hierarkkinen henkilökuntajärjestelmä, jossa 

opiskelija oli hierarkian alimmalla tasolla ja sen seurauksena häntä kohdeltiin 
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automaattisesti vähättelevästi ja epäasiallisesti. Hierarkia muodostui koulutuksen 

mukaan, jolloin osastolla työskentelevät koulutason tutkinnon suorittaneet 

kutsuivat opiskelijaa hoitajaksi potilaan kuullen, mutta röntgenhoitajat puolestaan 

opiskelijaksi. Opiskelijan mitätöinti saattoi ilmetä jokapäiväiseen keskusteluun 

osallistumisessa.  

Keskusteltiin ku oli niitä elläinkokkeita ja tälleen näin ja mää sitten sannoin 

niinkö että mun mielestä ne ei oo, niillä aiheutetaan hirviästi tuskaa niinku 

hirviälle määrälle elläimiä, sitten joskus kymmenien vuosien päästä 

pelastetaan ehkä kaksi ihmistä että mun mielestä kuitenkin lääketiede on niin 

paljon edenny että se että koittaa ihan tuommosta marginaaliryhmien 

sairauksia selvittää sitten elläinkokkeilla niin tuota minusta se ei oo 

välttämätöntä. Niin tavallaan sekin se oli niinku mun mielipide piste ja loppu 

että ei ois tarvinnu että siitäkin suututtiin hirviästi. ”Minä oon ollu mukana 

näissä tutkimuksissa ja kyllä se sitten se mieli muuttuu kun oma lapsi 

sairastuu” ja näin poispäin. En viittiny siinä sanoa että mulla on kyllä kuollu 

läheisiäkin tässä. Se oli jännä että se oli ihan selvästi mielipidekeskustelu 

mutta sitten kun minä sannoin oman mielipiteeni niin siitä ihan suututtiin. 

Tämä kyseinen ihminen ei puhunu ees mulle koko loppupäivänä että se 

näkkyy ihan tuommosessa normaalissa että ei pelkästään ammattitaitoon 

liittyvissä kysymyksissä. (Haastattelu 12) 

Harjoittelun aikana opiskelijasta tuntui, että hoitaja ei ollut kiinnostunut tukemaan 

hänen oppimistaan palautteella. Tutkimustilanteissa hoitaja ei antanut opiskelijalle 

itselleen palautetta, vaan kirjoitti sen palautevihkoon. Palaute koski useimmiten 

tilanteita, joissa opiskelija ei ollut toiminut ihan optimaalisesti, ja palaute oli 

niukkaa. Loppukeskustelussa röntgenhoitajan palaute perustui vain siihen, mitä 

palautevihkoon oli kirjattu harjoittelun aikana ja hoitaja ei selvittänyt opiskelijan 

menestymistä kaikilta niiltä hoitajilta, joiden kanssa opiskelija oli työskennellyt. 

Jos osastolla oli käytössä opiskelijan kirjallinen itsearviointi, palaute saattoi 

perustua pelkästään siihen. Opiskelijan mielestä hoitajat koettivat päästä 

mahdollisimman vähällä palautteen annossa ja osa saattoi jopa kieltäytyä 

antamasta sitä kirjallisena. Opiskelijalla oli tunne, että palaute ohjasi heikosti 

hänen oppimistaan 

No, aika huonosti, siis silleen että aika nihkeesti antovat ylleensä, ei ne jaksa 

alkaa kirjottelleen, jotkut kyllä kirjottaa mutta ne on ne samat muutamat, että 

joillakin on vähän semmonen eeeiii jaksa, en mää tiiä ollenkaan, en mää 
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ossaa kirjottaa ja näin, mutta ei musta siinäkään hirveesti siinä työn lomassa, 

ei ne yleensä mitenkään. (Haastattelu 14) 

Harjoittelun päättyessä opiskelijalla oli tunne, että hän ei osannut perustella 

toimintaansa. Laitteiden automatiikan ja hoitajien vähäisen tietämyksen vuoksi 

hän toimi mekaanisesti hoitajalta saamiensa ohjeiden mukaan ja osasi yksittäisiä 

toimintoja. 

Yhteenveto oppimisesta ohjeita noudattaen taustalla toimien -oppimis-
tavasta ja sitä selittävistä tekijöistä 

Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien oli kolmas oppimistapa 

natiivitutkimuksia harjoittelussa opiskeltaessa. Tämä oppimistapa tarkoitti, että 

teorian ja käytännön välinen yhteys ei vahvistunut potilaan hoitamisessa ja 

kuvaamisessa. Oppiminen tapahtui hoitajajohtoisesti opiskelijan toimintaa 

kontrolloiden. (Kuvio 6). 

Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien -oppimistavassa korostui 

behavioristinen oppimisnäkemys. Oppimisen ajatellaan ilmenevän ulkoisina 

käyttäytymisen muutoksina, joita tutkimuskäytäntöjen ohjeet ohjaavat (Tynjälä 

1999, Ruohotie 2000). Oppimisen ydin on oppimiskontekstin ohjeiden ja mallien 

oppiminen, jolloin opiskelijan sisäiset ajatteluprosessit eivät ole merkityksellisiä 

(Ruohotie 2000, Puolimatka 2002). Opiskelijan osallisuutta oppimisyhteisön 

toimintaan rajataan, jolloin opiskelijalta estetään kasvu asiantuntijayhteisöön 

(Hakkarainen 2000). (Kuvio 6). Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien -

oppimistapa edistää suorittaja-hoitajaksi kasvamista, joka ei kehitä osaamisellaan 

työyhteisönsä toimintaa (Janhonen 2005). 

Oppimista ohjeita noudattaen taustalla toimien -oppimistapaa tukivat 

suunnittelematon opiskelijaohjaus ja se, että opiskelijalla ei ollut tilaa harjoitella. 

Opiskelijan vähäinen ohjaus tai tiukasti ohjeissa pitäytyminen esti opiskelijan 

todellisen oppimisen. Tällöin teoriatietoa ei käytetty potilastilanteissa, ja 

opiskelija oppi yksittäisiä toimintoja ohjeiden mukaan. Tämä tulos tukee 

aikaisempia tutkimustuloksia (Öhrling 2000, Sim & Radloff 2009, Virolainen & 

Valkonen 2007, Levett-Jones ym. 2009). 

Opiskelijan asemaan sisältyvä vähättely ja kontrollointi jätti opiskelijan 

oppimisyhteisön ulkopuolelle ja taustalle. Opiskelija ei päässyt asiantuntijuuden 

sisälle. Tämä tulos on samankaltainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa 

(Mäkisalo 1998, Levett-Jones ym. 2009, Berry 2011). 
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Kuvio 6. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimistapa harjoittelussa: 

oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien.  

 

OPPIMISEN 
SISÄLTÖ
Hoitamisen 
oppiminen
• potilaan 
hoitamisen 
oppimisen 
kyseenalaistaminen
Kuvaamisen 
oppiminen
• kuvantamisen
teorian ja 
käytännön 
kohtaamattomuus

OPISKELIJA
• vastaa omasta 
oppimisestaan
• odottaa tulevansa 
huomioiduksi 
opiskelijana    
• odottaa saavansa 
ohjausta harjoittelussa 
• odottaa opettajan 
järjestävän 
harjoittelupaikan ja 
tukevan oppimista

OPPIMIS-
MENETELMÄT
Hoitajajohtoinen 
oppiminen
• opiskelija muuttaa 
toimintatapaansa 
hoitajan mukaan
• vastuu 
tutkimustilanteessa 
on hoitajalla
• oppimista 
tukematon palaute
• opiskelijat 
kannustavat 
toisiaan

OPPIMISEN 
TULOS
Teorian ja 
käytännön 
välinen 
yhteys ei 
vahvistu
• opiskelija ei 
osaa 
perustella 
toimintaansa
• opiskelija 
oppii ohjeiden 
mukaista 
toimintaa

OPPIMISEN 
TULOSTA TUKEVAT 
TEKIJÄT
Hoitajakohtainen 
opiskelijaohjaus
• opiskelijan 
oppiminen ja hoitajan 
työ etenevät ajoittain 
rinnakkain
• opiskelijan 
oppimistoiveita ei 
huomioida 
• opiskelijan 
osallisuuden 
rajoittaminen 
• opiskelijan toiminnan 
tiukka kontrollointi
Oppimisen tilan 
rajoittaminen
• opiskelijalta 
edellytetään taustalla 
pysyttelemistä
• tavoitteet eivät ohjaa 
oppimista

Natiivitutkimusten oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien -oppimistapa

Indikaattorit Ehdot Konteksti Seuraus
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6.4 Malli natiivitutkimusten oppimisesta ja tulkinta 
oppimiskulttuurista 

Natiivitutkimuksia opiskeltiin teoriaopintojen, laboraatioharjoittelun ja 

harjoittelun oppimiskonteksteissa, joissa vallitsivat erilaiset oppimisnäkemykset. 

Nämä ohjasivat viiden erilaisen oppimistavan muodostumiseen, joissa teorian ja 

käytännön välinen yhteys sai erilaisia merkityksiä ja oppimismenetelmät 

vaihtelivat. Teoriaopinnoissa oppimistapa oli oppiminen ammatillista 

tietoperustaa omaksuen. Laboraatioharjoittelussa oppiminen oli oppimista mallin 

mukaan kokeillen. Harjoittelussa oppimistapoja olivat oppiminen kohti 

asiantuntijuutta yhdessä toimien, oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien 

ja oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien. (Kuvio 7). 

Oppimistapoja selittivät sekä oppimista tukevat että estävät 

oppimiskonteksteista ja opiskelijoista johtuvat tekijät. Ammattikorkeakoulussa 

pedagogiset ja didaktiset ratkaisut sekä terveydenhuollon harjoittelupaikoissa 

opiskelijan harjoittelun ohjaus ja opiskelijan oppimisen tila selittivät erilaista 

oppimista. Lisäksi oppimisen erilaisuutta selittivät opiskelijoista johtuvat tekijät 

eli opiskelijoiden taustatekijät ja heterogeenisuus. Osa oppimista selittävistä 

tekijöistä oli samanaikaisesti sekä oppimista tukevia että estäviä. (Kuvio 7). 

Natiivitutkimusten oppimisen oppimistapoja ohjasi oppimiskontekstin 

tulkintakykyä ja siihen mukautumista edellyttävä oppimiskulttuuri. Tämä tarkoitti, 

että opiskelijan oli tunnistettava ja tulkittava kussakin oppimiskontekstissa 

vallitseva oppimisnäkemys, joka ilmeni opiskelijan ja oppimisympärisön 

välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisten tilanteiden tulkinta 

tarkoitti verbaalisten ja nonverbaalisten viestien merkityksenantoa. Merkityksen 

ymmärtäminen ohjasi opiskelijaa muuntamaan oppimistapaansa oppimis-

kontekstin oppimisnäkemyksen mukaiseksi. (Kuvio 7).  

Malli natiivitutkimusten oppimisesta (Kuvio 7) koskee röntgenhoitajaksi 

opiskelevia opiskelijoita heidän opiskellessaan natiivitutkimuksia. Malli koostuu 

oppimisen eri vaiheiden kuvauksesta ja oppimiskulttuurin tulkinnasta. 

Natiivitutkimusten oppiminen oppimiskontekstin tulkintakykyä ja siihen 

mukautumista edellyttävässä oppimiskulttuurissa noudattaa mallissa kuvattuja 

oppimistapoja, kun opiskelija mukautuu oppimiskontekstissa vallitsevaan 

oppimisnäkemykseen. Oppiminen ei noudata tätä mallia, kun opiskelija ei 

mukaudu oppimisnäkemykseen tai opiskelija käyttää vilpillisiä keinoja 

oppimisessaan. Mallin merkitys on, että se auttaa ymmärtämään opiskelijoiden 

oppimisen eroja. 
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Kuvio 7. Röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivitutkimusten oppimisen oppimistavat, 

niitä tukevat ja estävät tekijät ja oppimiskulttuuri.  

  

NATIIVITUTKIMUSTEN OPPIMISKULTTUURI

NATIIVI-

TUTKI-

MUSTEN 

OPPIMI-

SEN

VAIHEET

JA 

OPPIMIS-

TAVAT

TEORIAOPINNOT

Oppiminen
ammatillista 
tietoperustaa
omaksuen

LABORAATIO-
HARJOITTELU 

Oppiminen mallin 
mukaan kokeillen

HARJOITTELU 

1.Oppiminen kohti 
asiantuntijuutta 
yhdessä toimien

2.Oppiminen 
aktiivisuutta osoittaen 
yksin toimien

3.Oppiminen ohjeita 
noudattaen taustalla 
toimien

TUKEVAT TEKIJÄT
Opettajajohtoinen opetus
Opiskelijan koulutustausta
Opiskelijan työkokemus
Opetussuunnitelma

ESTÄVÄT TEKIJÄT
Opiskelijan lukiotausta 
Opiskelijaryhmän heterogeenisuus
Opetussisällön dekontekstuaalisuus
Oppimistehtävä
Koulun didaktiset ratkaisut
Harjoittelupaikkojen jakamiskäytäntö

TUKEVAT TEKIJÄT
Teoriaopinnot
Oppimistehtävät
Itsenäinen kokeilu

ESTÄVÄT TEKIJÄT
Teoriaopinnot
Oppimistehtävät
Opetuksen didaktiset  ratkaisut

TUKEVAT TEKIJÄT
1.Suunnitelmallinen opiskelijaohjaus
Oppimiselle tilan antaminen

2.Puuttuva opiskelijaohjaus
Oppimisen tilan määräytyminen 
toiminnan mukaan

3.Hoitajakohtainen opiskelijaohjaus
Oppimisen tilan rajoittaminen

Oppimiskontekstin tulkintaa ja siihen mukautumista edellyttävä oppimiskulttuuri
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7 Tutkimuksen tulosten reflektointi ja tulkinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata natiivitutkimusten oppimista ja 

tulkita oppimisen oppimiskulttuuria röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa. 

Opinnot sisälsivät teoriaopinnot, laboraatioharjoittelun ja harjoittelun. 

Tutkimuksen tulosten mukaan oppiminen oli erilaista opintojen eri vaiheissa eri 

oppimiskonteksteissa. Natiivitutkimusten oppimista yhdisti oppimiskontekstin 

tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista edellyttävä oppimiskulttuuri. 

Tutkimuksen tulokset ovat merkityksettömiä, ellei niitä suhteuteta 

aikaisempaan tietoon ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tämän tutkimuksen 

tulosten vertailua vaikeuttaa se, että natiivitutkimusten oppimisesta ei ole 

juurikaan aikaisempaa koti- eikä ulkomaista tutkimustietoa. Tästä syystä käytän 

tulosten pohdinnassa myös muiden terveysalan opiskelijoiden oppimisesta saatuja 

tutkimustuloksia.  

Olen jakanut tutkimustulosten tarkasteluluvun viiteen osaan. Kappaleissa 

7.1‒7.3 pohdin tuloksia teoriaopinnoissa, laboraatioharjoittelussa ja harjoittelussa 

tapahtuvan oppimisen kautta. Kappaleessa 7.4 pohdin määrittelemääni 

oppimiskulttuuria suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin. Kappaleessa 7.5 reflektoin 

vielä tulosten merkitystä opiskelijan oppimisen, koulutuksen järjestäjän, ammatin 

ja yhteiskunnan kannalta. 

7.1 Teoriaopinnoissa oppiminen  

Natiivitutkimusten teoriaopinnoissa opiskelijat jakaantuivat kahteen ryhmään 

oppimisen lopputuloksen suhteen: niihin, jotka kokivat oppineensa ja niihin, jotka 

eivät oppineet. Opetus toteutui opettajajohtoisesti behavioristisen 

oppimisnäkemyksen mukaisesti, jossa keskeistä on tiedonsiirto ja tietoa uusintava 

näkökulma (Sfard 1998, Kauppi 2004).  

Opetuksen sisältö oli työelämälähtöinen ja sisälsi työelämän 

natiivitutkimusten käytännöt ja säteilyn käytön kansallisen ja kansainvälisen 

ohjeistuksen. Potilasturvallisuuden vuoksi tietoperusta on tarkkaan määritelty. 

(European Commission 1996). Tästä näkökulmasta tietoa uusintava näkökulma 

on perusteltu. Behaviorismin etuna on nähty olevan, että kaikkien opiskelijoiden 

opetuksen edetessä samalla tavalla se turvaa heikommin etenevien opiskelijoiden 

oppimisen (Puolimatka 2002).  

Behavioristinen oppimisnäkemys antaa opiskelijalle yhden mallin 

toimintatavasta, mutta se ei välttämättä ohjaa hänen ajatteluaan ongelma-
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ratkaisukeskeiseksi niin kuin opiskelijan edellytetään työelämässä toimivan. 

Oppimisprosessia ohjaa koulujärjestelmä itsessään eikä koulun ulkopuolella oleva 

maailma, jonne opiskelija menee valmistuttuaan (Aittola 1998a, Jørgensen 2004). 

Luennot ja kirjatentit eivät anna opiskelijalle mahdollisuutta myöskään kehittää 

työelämässä tarvittavia yleistaitoja, kuten viestintä- ja yhteistyötaitoja (Tynjälä 

2007). Behavioristisen oppimisnäkemyksen rajoituksista huolimatta 

ammattikorkeakouluopiskelijat itse pitävät oppitunteja ja luento-opetusta kaikista 

tärkeimpänä oppimismenetelmänään (Markkula 2006). Lisäksi Käyhkön (2007) 

tutkimuksessa opiskelijat pitivät opettajia keskeisinä oppimiseensa vaikuttavina 

henkilöinä (Käyhkö 2007). 

Puhdas tiedonsiirtonäkökulma saattaa selittää osittain opiskelijan kokemusta 

oppimisen vähäisyydestä. Opintosisältö opiskellaan luennoilla irrallaan käytännön 

potilastilanteista (Hakkarainen & Janhonen 1997, Tynjälä 1999). Lisäksi osalla 

tähän tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli hatara käsitys röntgenhoitajan 

työstä, joten he eivät pystyneet arkikäsitystenkään avulla ymmärtämään 

opiskeltavia asioita. Opetussuunnitelma perustuu käsitykseen oppimisen 

siirtymisestä kontekstista toiseen sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti, vaikka 

sen todellista mekanismia ei kuitenkaan tunneta (Engeström 2004). Teorian ja 

käytännön kohtaamattomuuteen terveysalan opinnoissa on kiinnitetty jo 

aiemminkin huomiota (Hakkarainen & Janhonen 1997). 

Teoriaopintojen arvioitavan oppimistehtävän opiskelijat kokivat edistäneen 

vähän oppimistaan. Tehtävällä pyrittiin teorian ja käytännön integrointiin. 

Tehtävän aihe oli opettajien määrittelemä ja kaikille sama. Tietoa konstruoitiin 

opiskelijakohtaisesti ja opiskelija teki tehtävän ilman työelämän edustajia. Jarosen 

(2005) tutkimuksen mukaan tämänkaltaiset tehtävät ovat enemmänkin opettajille 

opiskelijan oppimisen kontrollointia varten tehtyjä tehtäviä. Mikäli halutaan 

edistää konnektiivista ja tietoa uudistavaa oppimista, opiskelija ja työyhteisö 

sopivat yhdessä oppimistavoitteen ja –tehtävän. (Guile & Griffits 2001, Sarja & 

Janhonen 2008). Vuorisen ja Valkosen (2007) tutkimuksessa ammattikorkea-

kouluopiskelijat suhtautuivat myönteisesti oppimistehtäviin, mutta niitä tulisi 

kehittää teorian ja käytännön ymmärtämistä yhdistäviin oppimistehtäviin 

(Vuorinen & Valkonen 2007). 

Opiskelijoiden mielestä oppimistehtävä altisti opiskelijoita tehtävien 

kopioinnille. Mäkisen, Kuoppalan ja Rintamäen (2006) tutkimuksen mukaan 

yliopisto-opiskelijoista yhdeksän kymmenestä katsoi, että plagiointi on joskus 

väärin. Opiskelijat näkivät plagioinnin ensisijaisesti oikeudenmukaisuus-
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kysymyksenä eivät niinkään oppimista heikentävänä toimintana (Mäkinen, 

Kuoppala & Rintamäki 2006).  

Tulosten mukaan opiskelijat eivät kysy arvioinnista. Tulos on 

samansuuntainen Markkulan (2006) tutkimuksen tulosten kanssa. 

Ammattikorkeakouluopiskelijat kokevat kynnyksen kysyä arvosanan 

muodostumiseen vaikuttaneista tekijöistä olevan liian korkean. Lisäksi 

opetuskäytännössä on oletuksena, että pelkkä arvosana riittää opiskelijalle 

palautteeksi. (Markkula 2006). Ilmentääkö tämä opiskelijan ja opettajan erilaisia 

valta-asemia vai oppimista koskevan keskustelun ohuutta? Markkulan (2006) 

tutkimuksen mukaan nimenomaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja 

opettajien kanssakäyminen on vähäisempää kuin muilla koulutusaloilla. 

Opiskelijoiden taustojen erilaisuus heijastui oppimiseen, mikä on tuotu esille 

myös muissa korkeakouluopiskelijoita koskeneissa tutkimuksissa (Illeris 2003, 

Kouvo ym. 2009). Tietoperustan omaksumista edisti opiskelijan aikaisempi 

sosiaali- ja terveysalan koulutus ja työkokemus. Anatomia ja fysiologia sekä 

erilaisten sairauksien tuntemus helpottivat opiskelijoiden oppimista. Terveysalan 

työvoimatarve ja sen seurauksena opiskelijoiden aloituspaikkamäärä kasvanee 

terveysalan ammattilaisten 2010-luvulla kasvavan eläköitymisen ja suomalaisen 

vanhenevan väestön hoidontarpeen lisääntyessä. (Opetusministeriö 2008, 

Honkatukia ym. 2010). Opiskelijamäärän kasvaessa tulevat opiskelijaryhmät 

todennäköisesti heterogenisoitumaan. Tämä on haaste opettajan työlle, suurten 

opiskelijamäärien opetuksen organisoinnille ja yksittäiselle opiskelijalle. 

Aikuisopiskelijat saattavat tarvita opiskelutaitojen ohjauksessa jopa enemmän 

ohjausta kuin nuoret opiskelijat (Williams & Decker 2009). Erilaisen taustan 

omaavien opiskelijoiden opiskelun lähtökohtiin on jo kiinnitetty huomiota 

(Opetusministeriö 2007), mutta yhtenäiset ohjeet eivät kuitenkaan poista kaikkia 

käytännön oppimistilanteissa vastaan tulevia ongelmia.  

Muutamien opiskelijoiden opiskelumotivaatio oli vähäinen opintojen alkaessa, 

ja he suunnittelivat hakevansa muualle opiskelemaan. Tulos heijastanee nuorten 

epävakaata elämäntilannetta. Tänä päivänä nuorilla on enemmän vaihtoehtoja elää 

nuoruutta, jossa opiskelua ei välttämättä priorisoida tärkeimmäksi. Opiskelijoiden 

opiskelutoiveet eivät ole selkeitä ja oman identiteetin kehittyminen voi vaatia 

aikaa. (Illeris 2003, Jørgensen 2004, Eteläpelto & Vähäsantanen 2006). 

Aikaisemmin nuorten ammatinvalinta ohjautui useimmiten kodin ja oman 

yhteisön sisällä opittujen arvojen mukaiseksi. Elämä oli suoraviivaista ja 

ennaltamääriteltyä. Opiskelupaikkaa ei muutettu kovin herkästi. (Aittola 1998a, 

Illeris 2003, Jørgensen 2004, Eteläpelto & Vähäsantanen 2006).  
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Opiskelumotivaatiota saattoi heikentää se, että röntgenhoitajan ammatti ei ole 

samalla tavalla yleisesti tunnettu, kuten esimerkiksi sairaanhoitajan ammatti 

(Walta 2001). Opiskelijoiden tietämys opiskeltavan tutkinnon ja ammatin 

sisällöstä oli vähäinen. Heti opintojen alussa alkaneet ammattiopinnot auttoivat 

opiskelijoita kuitenkin hahmottamaan opiskelemaansa tutkintoa ja motivoivat 

opiskelijoita opiskelemaan. Tältä osin opetussuunnitelman rakenne esti 

muuutaman opiskelijan opintojen keskeyttämisen ja kaikki tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat suorittivat opinnot loppuun. Ammattikorkeakouluopintoja 

ja -tutkintoja uudistettaessa asiantuntijaspesifinen osaaminen tulisi edelleenkin 

tuoda selkeästi esille opintojen alusta alkaen (ARENE 2010). Kokonaisuutena 

terveysalan opintoja keskeytetään hieman harvemmin kuin muilla koulutusaloilla. 

Terveysalan opiskelijoiden keskeyttämisprosentti vuonna 2008 oli 6,2 % kaikkien 

koulutusalojen keskiarvon ollessa 9,5 %. (Opetusministeriö 2010).  

Matalan opiskelumotivaation rinnalla keskeyttämisen todennäköisyyttä 

saattaa lisätä myös opiskelijoiden työssäkäynti. Kaikista ammattikorkeakoulussa 

opiskelevista nuorista kävi työssä opiskelun ohessa 59,5 % vuonna 2008. 

Työssäkäynti lisääntyi verrattuna vuoteen 2003, jolloin työssäkäyviä opiskelijoita 

oli 50,8 %. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat kävivät työssä hieman 

enemmän kuin opiskelijat keskimäärin eli 64 % teki ansiotyötä opiskelun aikana 

vuonna 2008. (Tilastokeskus 2010). Samanaikaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2009 

terveysalan opiskelijoiden keskimääräinen opiskeluaika on pidentynyt 3,6 

vuodesta 3,8 vuoteen. Opiskeluaika terveysalalla on kuitenkin hieman lyhyempi 

kuin keskimäärin ammattikorkeakouluopinnoissa. (Opetusministeriö 2010). Myös 

tässä tutkimuksessa oli viitteitä työssäkäynnin vaikutuksesta opiskeluun ja 

opiskeluajan pidentymiseen. 

Koulun opetusratkaisut eivät opiskelijoiden käsityksen mukaan edistäneet 

opiskelijoiden yhteistyöhön oppimista ja ryhmäytymistä. Eri koulutusohjelmien 

opiskelijoille yhteisopetuksena järjestetty opetus tähtäsi mm. 

moniammatillisuuden kehittymiseen. Moniammatillisesti organisoitu opetus on 

yleensä koettu myönteiseksi ja sen on nähty edistävän terveysalan eri ammattien 

välistä yhteistyötä. (Parsell ym. 1998, Mitchell ym. 2004, Forte & Fowler 2009), 

mutta päinvastaisiakin näkemyksiä on esitetty (Tunstall-Pedoe 2003). Tämän 

tutkimuksen tulosten näkökulmasta nousee kuitenkin kysymys, mikä on sopiva 

määrä ja missä opiskeluvaiheessa moniammatillista opetusta tulisi järjestää, jotta 

se tukisi oppimista. Koulun organisatorisella tasolla tehdyt ratkaisut luovat 

puitteet opetussuunnitelman toteuttamiselle, mutta kertovat myös opiskelijalle 

koulun käsityksen oppimisesta (Sarja & Janhonen 2008).  
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Koulun didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen seurauksena osa opiskelijoista 

koki olevansa oppimisyhteisössään hyljeksittyjä. Oppilaitosten organisaatio-

kulttuuri heijastuu opiskelijoihin, jotka ovat aikaisemminkin tuoneet esille 

kokemuksia opettajien ja opiskelijoiden tasa-arvon puutteesta (Wodak 1996, 

Mäkisalo 1998). Markkulan (2006) tutkimuksessa sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoista 54 % koki, että ei voi vaikuttaa koulunsa käytännön järjestelyihin ja 

38 %:n mielestä päätöksentekoon ei voi vaikuttaa. Vaikuttamismahdollisuutensa 

parhaimmaksi kokivat pienten koulujen opiskelijat. (Markkula 2006).  

Osallisuudella koulun oppimisyhteisöön voidaan vaikuttaa oppimisilmapiiriin 

ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemukseen. Oppimista ei voi selittää 

pelkästään oppimiskäsityksellä tai opiskelijan oppimistyylillä, vaan koko 

oppimisyhteisön sisäinen ilmapiiri ja henkilöiden välinen vuorovaikutus ohjaavat 

oppimista. (Biggs & Tang 2007). Koulun ilmapiiri viestittää opiskelijoille 

informaalissa muodossa opiskelijan aseman. Koulutusorganisaation toimintaa 

ohjaavan kulttuurin tunnistaminen on edellytys toiminnan syvälliseen muutokseen, 

sillä vain rakenteita muuttamalla toiminnan tasolla oppimistilanteissa ei tapahdu 

muutoksia. (Mäkisalo 1998).  

7.2 Laboraatioharjoittelussa oppiminen 

Tutkimustulosten mukaan laboraatioharjoittelussa oppimisen tulos jakoi 

opiskelijat kahteen ryhmään: niihin, joiden harjoittelua teoriatieto ohjasi ja niihin, 

jotka eivät ymmärtäneet oman toimintansa ja teoriatiedon välistä yhteyttä. Ne 

opiskelijat, jotka tunsivat oppineensa, omasivat pääsääntöisesti aikaisemman 

tutkinnon ja työkokemusta. Pohdittavaksi jää, onko opetuksen sisään rakennettu 

sellaisia taustaoletuksia, joiden mukaisesti oppimisessa edistyvät helpommin 

aikaisemman tutkinnon ja työelämäkokemusta omaavat. 

Laboraatioharjoittelu edisti opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta (ks. Kench 2009). Tätä tukee myös suomalaisten 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemys, jonka mukaan opiskelijat arvostavat 

pienryhmätyöskentelyn neljänneksi tärkeimmäksi opetus- ja oppimis-

menetelmäksi (Markkula 2006). Opiskelijat muodostivat harjoitusten edetessä 

omia käytäntöyhteisöjään, joissa ilmeni keskinäistä sitoutumista, yhteishenkeä, 

yhteistoimintaa ja toisiltaan oppimista (ks. Moule 2006). Myös Revon (2010) 

tutkimuksessa yhteistoiminnallisten oppimismenetelmien käyttö edisti 

oppimiselle suotuisan ilmapiirin kehittymistä ja yliopisto-opiskelijoiden omaan 

asiantuntijayhteisöön jäseneksi kasvamista (Repo 2010). Opiskelija ei opi 
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niinkään toisten puheesta vaan siitä, miten hän itse kielellistää tietoaan (Lave & 

Wenger 1991). Pienryhmässä keskustellen opiskelija tulee tietoiseksi 

vaihtoehtoisista tavoista, joilla ongelmia voidaan ratkaista (Sarja 2000). Yhteisen 

oppimisen kohteen hahmottaminen ja sen ongelmanratkaisu opiskelijoiden 

keskinäisellä vuorovaikutuksella suuntaa oppimista kohti tutkivaa oppimista. 

Tämä oppimistapa tukee työelämässä tarvittavien ongelmaratkaisutaitojen 

kehittymistä. (Sarja & Janhonen 2009).  

Opiskelijat kokivat fantom-nuken kuvaamisen sekä oppimista edistävänä että 

oppimista estävänä. Tutkimusten mukaan opiskelijat ovat kokeneet 

laboraatioharjoitukset myönteisesti, koska niissä voidaan rauhassa harjoitella 

käytännön toimintoja potilasturvallisuutta vaarantamatta (Mäkisalo 1998, Schwid 

2002, Grenvik & Schaever 2004, Henneman & Cunningham 2005, Schoening 

2006, Käyhkö 2007, Zhang ym. 2011). Tämän tutkimuksen opiskelijat käyttivät 

fantom-nukkea tutkimusprojektioiden kuvantamisharjoitteluun. Potilasnukkien 

kehittyneempi opetussovellus on, että nuket reagoivat elintoiminnoillaan 

opiskelijan toimintaan. Hoitotyön opiskelijoiden mielestä harjoittelu tällaisessa 

tilanteessa auttaa toimimaan oikeissa potilastilanteissa (Henneman & 

Cunningham 2005, Schoening ym. 2006). Toimenpiteisiin reagoivat potilasnuket 

on todettu hyviksi myös lääkäriopiskelijoiden hoitotoimenpiteiden osaamista 

arvioitaessa (Schwid ym. 2002). Harjoitukset on todettu myös erittäin sopiviksi 

moniammatillisten ryhmätyötaitojen opettelemiseen (Henneman & Cunningham 

2005, Zhang ym. 2011).  

Fantom-nuken kuvaamisen vaikeutta lisäsi se, että kaikki opiskelijat eivät 

omasta mielestään osanneet tarpeeksi luuston anatomiaa. Opiskelijoiden 

anatomian tiedontasossa anatomian opintojen suorittamisen jälkeen on havaittu 

olevan eroja yksilökohtaisesti ja verrattaessa röntgenhoitajaopiskelijoita muihin 

terveysalan opiskelijoihin. Lisäksi anatomian opintojen luento-opetustapa ei tue 

opiskellun sisällön säilymistä muistissa. (Mitchell ym. 2004, Hall & Durward 

2009). Anatomian puutteellinen osaaminen on tullut esille myös röntgenkuvien 

arvioinnissa, koska opiskelijat eivät osaa perustella, miksi he hyväksyvät tai 

uusivat röntgenkuvan (Bowman 1997). Koska anatomian tietojen hallitseminen 

on keskeistä natiivitutkimusten oppimisessa, aikaisemminkin on tuotu esille tarve 

kehittää syvällistä oppimista edistäviä opetusmenetelmiä (Hall & Durward 2009).  

Laboraatioharjoittelussa oppimista hidasti opiskelijoiden mielestä se, että 

heillä ei ollut riittävästi ohjausta, vaan he harjoittelivat puolet opiskeluajasta 

itsenäisesti. Aiemmin on todettu, että ammattikorkeakouluopiskelijoilla on eniten 

vaikeuksia omatoimisuutta vaativien tehtävien aloittamisessa ja loppuun 
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saattamisessa (Markkula 2006). Opiskelijat pitävät opettajan ohjausta opiskelijan 

ammatilliselle kasvulle tärkeänä (Mäkisalo 1998). Viimeaikoina 

simulaatioharjoittelua kehitettäessä on ohjaajan merkitys ja oppimistilanteiden 

etukäteissuunnittelu, arviointikriteerien luominen ja palautekeskustelu nähty 

keskeisinä harjoittelussa oppimisessa (Swid 2002, Henneman & Cunningham 

2005, Schoening 2006). Janhosen ym. (2006) tutkimuksessa ammatti-

korkeakoulussa oppimista ohjaava kulttuuri nimettiin yksin tekemisen kulttuuriksi 

(Janhonen ym. 2006). Konstruktivistinen oppimisnäkemys saattaa johtaa 

korostuneeseen oletukseen opiskelijasta yksin toimijana. Näkemys ei siten tue 

sosiokulttuurista näkemystä oppimisesta ja asiantuntijuuden yhteisöllisyydestä.  

7.3 Harjoittelussa oppiminen  

Yleinen käsitys on, että työelämässä harjoittelu tukee opiskelijoiden oppimista 

myönteisesti ja opiskelijoiden oppiminen etenee samalla tavalla (Mäkisalo 1998, 

Guile & Griffits 2001, Billet 2004, Markkula 2006, Biggs & Tang 2007, Käyhkö 

2007, Ogbu 2008, Mubuuke ym. 2008). Tutkimustulosten mukaan harjoittelussa 

ilmeni kuitenkin kolme erilaista oppimistapaa, joita pohdin seuraavaksi jokaista 

erikseen. 

7.3.1 Yhteisöllinen oppiminen kohti asiantuntijuutta 

Tuloksissa oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistapa edisti 

opiskelijoiden oppimista. Tässä oppimistavassa on samankaltaisuutta Guilen ja 

Griffithsin (2001) konnektiivisen mallin ja Janhosen ym. (2006) 

sosionomiopiskelijoiden yhteisöllisen työn kehittämisen mallin kanssa. 

Harjoittelun oppimistilanteissa opiskelija pystyi syventämään, käsitteellistämään 

ja pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisutapoja potilastilanteisiin. (Guile & Griffiths 

2001, Janhonen ym. 2006).  

Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelija kykeni yhdistämään koulussa 

opiskelemaansa teoriatietoa potilaan natiivitutkimustilanteessa potilaan 

hoitamiseen ja kuvantamiseen saaden perusteita itsenäiseen päätöksentekoon. 

Tulosten mukaan opiskelijan oppimista tukivat harjoitteluyhteisön 

opiskelijaohjauksen suunnitelmallisuus, joka antoi opiskelijan oppimiselle 

selkeän oppimisen tilan. Nämä tulokset tukevat myös aiempia tutkimuksia 

(Öhrling 2000, Paré & Le Maistre 2006, Laitinen-Väänänen 2008, Ogbu 2008, 

Levett-Jones ym. 2009). Harjoittelupaikkojen sitoutuminen opiskelijan 
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ohjaukseen saa vahvistusta Virolaisen ja Valkosen (2007) tutkimuksesta, jossa 

sosiaali- ja terveysalan työpaikat painottivat muita koulutusaloja enemmän 

opiskelijoiden merkitystä työyksikölle (Virolainen & Valkonen 2007). Em. 

tutkimuksessa työnantajia kuvattiin yhteiskehittäjiksi. He vastaavat 

ominaisuuksiltaan niitä oppimiskonteksteja, joissa kohti asiantuntijuutta yhdessä 

toimien -oppimistapa toteutui. Yhteiskehittäjien mielestä toiminnan yhdessä 

pohdiskelu opiskelijoiden kanssa on harjoittelupaikkana toimimisen paras puoli. 

Opiskelijat nähtiin työpaikan kehittäjinä ja uuden tiedon lähteenä. (Virolainen & 

Valkonen 2007).  

Kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistapaan sisältyi työssä 

esiinnousseiden asioiden pohdintaa, johon osallistuivat opiskelijat ja kaikki 

oppimisympäristössä olevat henkilöt. Myös Mäkisalo (1998) ja Laitinen-

Väänänen (2008) ovat aiemmin tuoneet esille vuorovaikutuksen 

vastavuoroisuuden merkityksen oppimiselle (Mäkisalo 1998, Laitinen-Väänänen 

2008). Ohjaajalla on Laitinen-Väänäsen (2008) tulosten mukaan tärkeä rooli 

ohjausvuorovaikutuksen rakentajana, ja ohjaaja voi ohjausaloitteidensa avulla 

suunnata opiskelijan huomiota oppimistilanteissa. Opiskelijalla on mahdollisuus 

tehdä aloitteita ja kysymyksiä ja näin syventää ymmärrystään. Opiskelijan 

aloitteiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen vahvistaa opiskelijalähtöistä 

ohjaamista. (Laitinen-Väänänen 2008). 

Oppimista tapahtui koko ajan sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta myös 

tutkimustilanteiden ulkopuolella, kuten myös Paré ja Le Maistre ovat esittäneet 

(Paré & Le Maistre 2006). Myös ohjaajina olleet hoitajat oppivat. Opiskelijat 

eivät tuoneet esille, että he olisivat osallistuneet ammattikorkeakouluopinnoissa 

toteutettaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mutta toiminta antaa kuitenkin 

viitteitä siitä. Markkulan (2006) tutkimuksessa, jonka aineisto on kerätty 

samoihin aikoihin tämän tutkimuksen kanssa, noin kolmasosa sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoista ei tiennyt, mitä tutkimus- ja kehittämishankkeilla 

tarkoitetaan. Noin viidesosa opiskelijoista oli osallistunut hankkeisiin ja piti niitä 

positiivisena oppimisensa kannalta. (Markkula 2006). Tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden vähäisyyttä saattaa selittää se, että tämän tutkimuksen 

tekemisen aikana tutkimus- ja kehittämishanketoiminta oli uutta ja vierasta myös 

työelämälle.  

Kokemusta teorian ja käytännön yhdistymisestä saattaa osittain selittää se, 

että joidenkin opiskelijoiden mielestä heidän tietoperustansa ei ollut harjoittelun 

alkaessa kovin vahva. He saivat kuitenkin harjoittelussa hyvää vahvistusta 

tiedoilleen. Rosie ja Murray (1998), Öhrling (2000) ja Laitinen-Väänänen (2008) 



 149

painottavat ohjaajan merkitystä teorian ja käytännön integroinnissa harjoittelussa 

(Rosie & Murray 1998, Öhrling 2000, Laitinen-Väänänen 2008). Opiskelijat 

oppivat harjoittelussa jopa enemmän kuin mitä koulussa oli opiskeltu (Rosie & 

Murray 1998). Williams ja Decker (2009) ja Öhrling (2000) tuovat esille, kuinka 

ohjausmyönteisessä harjoitteluympäristössä opiskelijan saattaa olla helpompi 

selventää koulussa epäselviksi jääneitä teoriatietoja hoitajilta kuin opettajalta 

(Öhrling 2000, Williams & Decker 2009). Virolaisen ja Valkosen (2007) 

tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat muita koulutusaloja 

useammin odottavat kuitenkin, että ammattikorkeakoulu toimii harjoittelun 

sisällöllisenä ohjaajana (Virolainen & Valkonen 2007).  

Oppiminen kohti asiantuntijuutta yhdessä toimien -oppimistavan mukaisesti 

opiskeltaessa opiskelijan käytännön taidot paranivat (ks. myös Ogbu 2008). 

Natiivitutkimusten toteuttaminen edellyttää kädentaitoja, joiden oppiminen vaatii 

useita toistoja. Hyvän kuvausprojektion asettelun edellytys on, että opiskelija 

oppii tunnistamaan kuvattavaa aluetta tunnustelemalla eri kokoisten ja mallisten 

potilaiden anatomisia rakenteita.  

Tutkimuksen mukaan opiskelija oli opiskelijan asemassa opiskellen 

aktiivisesti harjoittelutavoitteiden suunnassa. Myös Öhrlingin (2000) ja Levett-

Jonesin ym. (2009) tutkimuksissa sairaanhoitajaopiskelijat korostivat opiskelijan 

oppimisen tilan merkitystä, jonka muodostumiseen ohjaaja vaikutti (Öhrling 2000, 

Levett-Jones ym. 2009). Verrattaessa sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkoja 

muiden koulutusalojen harjoittelupaikkoihin sosiaali- ja terveysalalla korostetaan 

opiskelijan oikeutta olla harjoittelemassa ja vastuun kuuluvan harjoittelun 

ohjaajalle (Virolainen & Valkonen 2007). Price ym. (2000) ja Ogbu (2009) ovat 

tutkimuksissaan korostaneet harjoittelupaikan opiskelijamyönteisen ilmapiirin 

näkymistä yhdessä toimimisena ja opiskelijan saamana rakentavana palautteena 

(Price ym. 2000, Ogbu 2008).  

Tulosten mukaan ohjaajan saavutettavuus perustui harjoitteluyhteisön 

suunnitelmalliseen toimintaan opiskelijaohjauksessa. Hoitotyön opiskelijoiden 

käsitysten mukaan harjoittelun ohjaus harjoittelupaikoissa on kehittynyt 

myönteiseen suuntaan, kun ohjauksen muuttumista tarkasteltiin vuosien 

1996‒2006 väliseltä ajalta. Yhä useammalla opiskelijalla on ollut 

henkilökohtainen ohjaaja harjoittelussa, ja epäonnistuneet ohjauskokemukset ovat 

hieman vähentyneet. (Saarikoski ym. 2009). Vastaavanlaista tietoa ohjauksessa 

tapahtuneista muutoksista ei ole röntgenhoitajaopiskelijoiden osalta käytettävissä.  
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7.3.2  Aktiivisuus oppimisen edistäjänä 

Tulosten mukaan oppiminen aktiivisuutta osoittaen yksin toimien jätti opiskelijan 

epävarmaksi osaamisestaan. Oppimistavassa on piirteitä Guile ja Griffithsin 

(2001) perinteisestä ja avaintaitomallista. Opiskelijan tulee sopeutua työpaikalle 

ja oppia siinä oppimiskontekstissa vaadittavat keskeiset taidot. (Guile & Griffits 

2001). Janhosen ym. (2006) tutkimukseen verrattuna oppimistavassa on piirteitä 

sekä epävarmuudesta ja mallista oppimisesta että itseohjautuvasta oppimisesta. 

Opiskelija toimii aktiivisesti, mutta ei kyseenalaista hoitajien toimintaa. 

(Janhonen ym. 2006).  

Tulosten mukaan tämä oppimistapa ei tukenut opiskelijan kykyä soveltaa 

teoriatietoa potilaiden natiivitutkimustilanteissa. Mallia potilaan hoitamisen 

oppimiseen opiskelijat pitivät kyseenalaisena. Aikaisemmin Fowler (1997) on 

tuonut esille, kuinka röntgenhoitajaopiskelijat huomasivat harjoittelussa 

röntgenhoitajien negatiiviset asenteet vanhuspotilaita kohtaan. Opiskelijat 

pyrkivät kuitenkin itse toimimaan toisin. (Fowler 1997). Kuten tässä 

tutkimuksessa niin myös Fowlerin (1997) tutkimuksessa opiskelijat perustelivat 

potilaan hoitamista käsityksellään ammatillisesta hyvästä toiminnasta. Opiskelijat 

viittasivat myös hoitamisen eettisiin lähtökohtiin. 

Tulosten mukaan opiskelijaohjauksen puutteellisuutta selittää harjoittelu-

paikan suunnittelemattomuus opiskelijaohjauksessa. Röntgenhoitajan toiminta ei 

salli opiskelijan osallistumista natiivitutkimusten tekemiseen hoitajan ohjauksessa. 

Oppimiskontekstina tässä on piirteitä Virolaisen ja Valkosen (2007) työvoima-

näkökulman kannattajat-työnantajista. Sosiaali- ja terveyalan harjoittelupaikoista 

noin viidennes kuuluisi tähän ryhmään. (Virolainen & Valkonen 2007).  

Työvoimanäkökulmaa korostavat harjoittelupaikat arvioivat opiskelijoista 

saadun hyödyn olevan vähäisen ja painottivat opiskelijoiden olevan 

vahvimmillaan kiireapuna. Opiskelijan tulee selviytyä annetuista tehtävistä ja on 

oltava yritteliäs. Opiskelijan oppimistehtäviä ei kommentoida. (Virolainen & 

Valkonen 2007). Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia. Opiskelijan 

oppimistavoitteilla ei ollut merkitystä harjoittelusta suoriutumisessa. Tärkeää oli, 

että opiskelija osoitti aktiivisuutensa tehden natiivitutkimuksia.  

Tämän tutkimuksen mukaan opiskelijan oli vaikea saada ohjausta, ja 

oppiminen perustui opiskelijan oma-aloitteisuuteen ja toimeliaisuuteen. Tulos 

vastaa Pilhammar Anderssonin (1991) tutkimuksen tuloksia sairaanhoitaja-

opiskelijaan kohdistuvista odotuksista. Sairaanhoitaja on aina saatavilla, hän tekee 

koko ajan jotakin, potilaalle puhuttaessa hoitaja hallitsee potilaalle puhumisen 
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tavan ja hoitaja valmistautuu koko ajan yllättäviin tilanteisiin. (Pilhammar 

Andersson 1991).  

Saadakseen harjoitella opiskelija otti aktiivisen roolin ja työskenteli usein 

yksin tai opiskelijatoverin kanssa. Samalla opiskelijat joutuivat ottamaan hoitajan 

vastuun. Tämä toimintatapa on ristiriidassa terveysalan opiskelijoiden harjoittelun 

ja säteilyn lääketieteellisen käytön periaatteiden kanssa (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000, Asetus 

352/2003, Heinonen 2003, Laki 351/2003). Niemen (2006) tutkimuksessa 

röntgenhoitajat eivät pitäneet mahdollisena siirtää vastuuta opiskelijalle. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat Niemen (2006) tutkimusta, sillä röntgenhoitajat 

toivat esille, että käytännössä kiireen tai vähäisen työntekijämäärän vuoksi vastuu 

saattaa joskus siirtyä opiskelijalle (Niemi 2006).  

Vastuu korostuu säteilyn lääketieteellisessä käytössä, joka puolestaan tukee 

terveydenhuollon toiminnan turvallisuutta. Turvallisuus on aiemmissa 

tutkimuksissa nostettu röntgenhoitajan työtä kuvaavaksi keskeiseksi 

ominaisuudeksi Suomessa (Walta 2001, Niemi 2006, Sorppanen 2006). Vastuu ja 

turvallisuus ovat jatkuvasti läsnä harjoittelun fyysisessä oppimisympäristössä, 

jossa röntgenhoitajaopiskelija opettelee käyttämään säteilyä tuottavia teknisiä 

laitteita (Niemi 2006, Sorppanen 2006).  

Tuloksissa opiskelijat toivat esille heidän epätasapuolisen kohtelunsa, joka 

ilmeni harjoittelun palautteissa ja osaamisen arvioinnissa, suhtautumisessa 

opiskelijoiden työajan käyttöön sekä sukupuolten erilaisena kohteluna. Näitä 

opiskelijoiden havaintoja tukee Arnoldin (1997) tutkimus, jonka tulosten mukaan 

röntgenosastolla ulospänsuuntautuneisuutta pidetään etuna. Mies- ja 

naisopiskelijoilla odotetaan olevan erilaisia persoonallisuuden ominaisuuksia ja 

miesopiskelijat saavat enemmän huomiota (Arnold 1997, Heikkinen 2003). 

Tämänkaltaiset käsitykset saattoivat vinouttaa ja tasapäistää opiskelijoiden 

palautteita myös tässä tutkimuksessa. Epäoikeudenmukainen kohtelu aiheutti 

myös jonkin verran opiskelijoiden keskinäistä toistensa vertailua ja herätti 

kateutta kuten Heikkinenkin (2003) on tuonut esille opiskelijoiden välistä kateutta 

tutkiessaan. Tulosten mukaan opiskelijat saivat tukea toisiltaan kuten myös Paré 

ja Le Maistre (2006) ovat omassa tutkimuksessaan ilmaisseet (Paré & Le Maistre 

2006).  



 152

7.3.3 Mukauttava ja alistava oppiminen 

Oppiminen ohjeita noudattaen taustalla toimien -oppimistapa ei vahvistanut 

teorian ja käytännön välistä yhteyttä. Tässä oppimistavassa on samankaltaisuutta 

perinteisen oppimisen mallin kanssa (Guile & Griffiths 2001). Opiskelijan tulee 

sopeutua harjoittelupaikkaan ja selviytyä annetuista tehtävistä. Harjoit-

teluympäristössä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitys on vähäinen. (Guile & 

Griffiths 2001). Oppimisen voi kuvata olevan mukauttavaa ja alistavaa oppimista.  

Tulosten mukaan opiskelijat eivät aina saaneet vastauksia kuvantamista 

koskeviin kysymyksiin, sillä röntgenhoitajien osaaminen vaihteli kuvantamisen 

toteuttamisessa. Tutkimuksen teon aikana natiivikuvantamisessa oltiin siirtymässä 

analogisesta digitaaliseen kuvantamiseen. Tekniikan voimakkaasta kehittymisestä 

seuranneet osaamisen puutteet ovat röntgenhoitajat itsekin vahvistaneet. Lisäksi 

nuorempien ja vanhempien röntgenhoitajien tietoteknisissä valmiuksissa on eroja, 

mutta nuorempien röntgenhoitajien kynnys omaksua tekniikassa tapahtuvia 

muutoksia näyttäisi olevan matalampi. (Niemi 2006). Myös Ogbun (2008) 

tutkimus tukee tuloksia, sillä siinä opiskelijat toivat esille, kuinka tutkimustiedon 

käyttö oli vähäistä jokapäiväisen työn tukena harjoittelussa. 

Tulosten mukaan opiskelijan asema oli rajoitettu, jolloin hoitaja määritteli ja 

kontrolloi opiskelijan toimintaa. Tällöin opiskelijan oppimista eivät ohjanneet 

harjoittelulle asetetut tavoitteet. Myönteistä tässä oppimistavassa oli, että 

hoitajalla oli vastuu tutkimustilanteessa. Röntgenhoitajan työympäristön 

kuvantamistoiminnassa on kuvattu olevan protokollien mukaan toimiva ympäristö, 

joka rajaa hoitajan autonomiaa. Röntgenosasto edistää yhdenmukaisuutta ja ei 

rohkaise hoitajia reflektiiviseen ja kriittiseen ajatteluun. (Baird 1996, Sim & 

Radloff 2008, Sim & Radloff 2009). Protokollat edistävät hyviä käytäntöjä, mutta 

niiden sokea seuraaminen saattaa johtaa siihen, että röntgenhoitajien itsenäinen 

ajattelu ei vahvistu. Osa röntgenhoitajista pitää työympäristöään turvallisena juuri 

sen vuoksi, että he voivat toimia ohjeiden mukaan. Opiskelijaa protokollien 

mukaan toimiva opiskeluympäristö ei kannusta kysymään eikä reflektoimaan 

omaa toimintaansa, joten teorian ja käytännön välille ei muodostu yhteyttä. (Sim 

& Radloff 2009).  

Tuloksissa opiskelijat toivat esille, kuinka opiskelijan kysymykset ja asioiden 

kyseenalaistaminen vaikeuttivat opiskelijan pääsyä oppimistilanteisiin. Simin ja 

Radloffin (2009) käsityksen mukaan tämä on merkki paikallaan pysyvästä työ- ja 

oppimisympäristöstä, jossa röntgenhoitajien kokema turvallisuudentunne järkkyy 

opiskelijoiden kysymyksistä. Sim ja Radloff (2009) olettavat, että taustalla on 
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röntgenhoitajan ammatin professionaalisuuden puute. Työssäolevat hoitajat eivät 

ymmärrä, mikä merkitys opiskelijoiden kysymyksillä ja niistä keskustelemalla 

voisi olla myös hoitajan työtä kehittävänä voimana. Oppimisympäristöä 

luonnehtiva pysähtyneisyys halutaan siirtää opiskelijalle. (Sim & Radloff 2009).  

Tulosten mukaan oppimistapaa selittävät harjoitteluyhteisössä 

röntgenhoitajan työn ja opiskelijan oppimisen suunnittelemattomuus, kuten 

oppimisessa aktiivisuutta osoittaen yksin toimien -oppimistavassakin. Tässä 

oppimisympäristössä on piirteitä työnantajista, jotka korostavat opiskelijoiden 

merkitystä työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Tällöin on tärkeää, että 

opiskelija sopeutuu työpaikalle. Harjoittelupaikka ei kannusta opiskelijaa 

pohtimaan vaihtoehtoisia toimintatapoja tai esittämään kehittämisideoita. 

Perehdytyksessä ja ohjauksessa on puutteita. (Virolainen & Valkonen 2007).  

Vähäistä ohjausta voi selittää myös se, että tutkimusten mukaan 

röntgenhoitajien ammatilliseen toimintaan ei kuulu verbalisoida työtään 

(Bowman 1997, Prime & Le Masurier 2000). Etenkin päivystysluonteisissa 

natiivitutkimuksissa röntgenhoitajat joutuvat työskentelemään nopeasti ja tekevät 

päätökset useimmiten intuitiivisesti yhdistäen hiljaisen tiedon kliiniseen 

kokemukseensa (Bowman 1997, Prime ym. 2000). Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan opiskelija ei aina ymmärtänyt, mihin hoitajan tekemät muutokset 

perustuivat. Opiskelijan oppiminen edellyttää kuitenkin analyyttistä, vaihe 

vaiheelta etenevää tilanteiden pohdintaa. 

Tutkimuksen mukaan opiskelijan ja oppimisyhteisön vuorovaikutusta kuvaa 

opiskelijan osaamisen ja henkilökohtaisen itsen vähättely sekä opiskelijan 

sulkeminen yhteisön ulkopuolelle. Samankaltaisia tuloksia on raportoitu myös 

aikaisemmin terveysalan opiskelijoita koskeneissa tutkimuksissa (Mäkisalo 1998, 

Rosie & Murray 1998, Öhrling 2000, Löfmark & Wikblad 2001, Levett-Jones ym. 

2009, Berry 2011). Herää kysymys, onko tämä ilmiö vain terveysalan 

opiskelijoiden vai yleensä opiskelijan asemaan työyhteisöissä liittyvä ilmiö. 

Terveysalan opiskelijoiden oppimisyhteisöissä on jo aikaisemmissa tutkimuksissa 

todettu ilmenneen henkisen väkivallan piirteitä (Sandelin 2007, Hakojärvi ym. 

2011).  

Terveydenhuollon organisaatiot ovat perinteisesti olleet hierarkkisia, joissa 

jokaisella on oma asemansa ja paikkansa. Asemaan liittyy vallankäyttöä, joka voi 

määritellä oppimistapaa. (Niemi 2006, Sintonen ym. 2011). Sukupuolijärjestelmä 

ja sukupuolen sisällä oleva hierarkia tukevat terveydenhuollon hierarkkisuutta, 

joka saattaa heijastua opiskelijan kohteluun (Koski 2003). Mies- ja 

naisopiskelijoiden erottelu voi perustua siihen, että miesopiskelijat painottavat 
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enemmän teknistä näkökulmaa (Payne 1998). Kuvantamisen digitalisoituminen 

on saattanut korostaa tätä vielä voimakkaammin. Opiskelijalla ei ole myöskään 

virallista asemaa organisaatiossa. Tämä voi luoda tilanteita altistaa opiskelijan 

toiseuttamiseen. Oppimiskontekstin valta-asemat pakottavat opiskelijan 

sivustaseuraajaksi, jolle ei sallita aktiivista toimijuutta omassa oppimisessaan.  

7.4 Natiivitutkimusten oppimista yhdistävä oppimiskulttuuri: 
Oppimiskontekstin tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista 
edellyttävä oppimiskulttuuri  

Natiivitutkimusten oppimisen kuvaus ja oppimiskulttuurin tulkinta tarjoavat 

yhden käsityksen natiivitutkimusten oppimisesta. Kun verrataan oppimis-

kontekstin tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista edellyttävä oppimis-

kulttuuri -käsitettä aikaisempiin tutkimuksiin ja käsitteen määrittelyihin, 

käsitteessä on yhtäläisyyksiä ja erilaisuutta.  

Oppimiskontekstin tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista edellyttävä 

oppimiskulttuuri-käsite tukee osittain Janhosen ym. (2006) esittämää yksilöllisen 

oppimisen kulttuuri-käsitettä. Sosionomiopiskelijoiden oppimisen kohteena oli 

yksilöllisen asiantuntijuuden kehittäminen asiantuntijoiden toimintoja 

seuraamalla. (Janhonen ym. 2006).  

Käsite tukee ammattikasvatuksessa käytettyä sosiaalistamis –käsitettä. 

Sosiaalistaminen ja kontekstiin mukautuminen ovat yhteneväisiä ilmentäessään 

sitä, kuinka opiskelijoille siirretään työelämän käytäntöjä (Rauste-von Wright ym. 

2003, Säljö 2004). Oppimiskontekstin tulkintakykyä ja kontekstiin mukautumista 

edellyttävä oppimiskulttuuri -käsite vahvistaa piilo-opetussuunnitelma -käsitettä 

todentaessaan, kuinka opiskelijat oppivat oppimisyhteisöissä hallittavaksi 

edellytettäviä tietoja ja taitoja, joita ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan 

(Pilhammar-Andersson 1991, Hunter ym. 2008). 

Ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on kuvattu myös 

tunneälyn ja sosiaalisen älyn merkitystä yhteisöjen toiminnan kannalta (Goleman 

1997, Goleman 2006, Simström 2009). Nämä käsitteet sisältyvät 

oppimiskontekstin tulkintakykyä edellyttävään oppimiskulttuuriin, mutta 

kuvaavat sitä vain osittain.  

Oppimiskulttuurin tulkinta on merkityksellistä, koska se auttaa ymmärtämään 

opiskelijoiden oppimista. Tulkinnan merkitystä lisää se, että kirjallisuudessa 

terveysalan opiskelijoiden kontekstisidonnaista oppimiskulttuuria on määritelty 

vähän. Käsite noudattelee kulttuurintutkimuksen määritelmää ihmisestä 
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sosiaalisen todellisuuden tulkitsijana, mutta lisäksi se tuo esille oppimiskulttuuria 

todentavia erilaisia oppimistapoja ja niitä selittäviä tekijöitä. 

7.5 Kokoava reflektointi natiivitutkimusten oppimisesta ja 
oppimiskulttuurista 

Opiskelijan oppimistapoihin vaikuttivat erilaiset oppimisnäkemykset, jotka 

edustavat oppimisnäkemysten ääripäitä. Radikaali konstruktivismi jättää 

opiskelijan oppimaan lähes yksin (Tynjälä 1999), kun puolestaan sosiaalinen 

konstruktivismi ohjaa opiskelijan konnektiiviseen ja uutta luovaan oppimiseen 

(Guile & Griffiths 2001, Sarja & Janhonen 2009). Itseohjautuvuudesta ja 

itsenäisestä opiskelusta opiskelijat ovat aikaisemmin tuoneet esille, kuinka näiden 

käsitteiden merkitys ei ole ohjaajille ja opettajille samanlainen (Mäkisalo 1998). 

Radikaalissa konstruktivismissa heijastuu yhteiskunnassa korostuneesti esillä 

oleva näkemys ihmisestä itseohjautuvana oman elämänsä rakentajana (Illeris 

2003). Tämä näkemys on kuitenkin vieras osalle opiskelijoista (Silvennoinen 

2007). Vaikka opiskelija nähdään aktiivisena omaan oppimiseensa vaikuttajana, 

ohjaajan rooli oppimisen edistäjänä on edelleen merkittävä (Laitinen-Väänänen 

2008).  

Oppimistapojen erilaisuuden seurauksena opiskelijoiden kyky perustella 

toimintaansa teoriatiedolla vaihteli eri oppimisympäristöissä opiskeltaessa. 

Tutkimuksessa ei arvioitu tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden tietoja ja 

taitoja millään testillä tai kokeella. Kun otetaan huomioon opiskelijoiden oma 

arvio koulussa opitusta ja harjoittelukontekstien erilaisuus, tulokset saattavat 

viitata siihen, että opiskelijoiden osaaminen oli valmistumisvaiheessa erilaista, ja 

erilaiset oppimisnäkemykset eivät välttämättä mahdollistaneet kaikkien 

opiskelijoiden optimaalista oppimista.  

Tulosten mukaan opiskelijat saivat vaihtelevasti mahdollisuuksia harjoitella 

ohjatusti röntgenhoitajan työn organisointia, kuten suunnitella natiivitutkimusten 

tutkimusjärjestystä tai organisoida potilaiden hakua vuodeosastolta tai 

poliklinikalta. Wallan (2001) tutkimuksessa röntgenhoitajat pitivät työtään 

suhteellisen itsenäisenä ja vastuullisena (Walta 2001). Nämä ominaisuudet 

edellyttävät suunnitelmallisuutta ja oman toiminnan ymmärtämistä suhteessa 

koko röntgenosaston ja muiden osastojen toimintaan. Tulosten perusteella voinee 

pohtia, voisiko tämä olla harjoittelun sisällön kehittämiskohde. 
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Oppimistapojen erilaisuus saattaa viitata kehitykseen, jossa harjoittelupaikat 

polarisoituvat. Opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta polarisoituminen näkyi 

tuloksissa ”tiedollisesti rikkaina” ja ”tiedollisesti köyhinä” työpaikkoina (Guile & 

Griffiths 2001). Mikäli kehitys vie tähän suuntaan, opiskelijat ovat epätasa-

arvoisessa tilanteessa oppimisen mahdollisuuksien suhteen. (Hunter ym. 2008) 

Siten harjoittelussa oppiminen ei ole enää itsestäänselvyys (Guile & Griffiths 

2001, Hodkinson 2008).  

Harjoittelussa opiskelijoiden perehdyttämisessä ja ohjauskäytänteissä oli 

eroja. Aikaisemmin Virolainen ja Valkonen (2007) ovat tuoneet esille harjoittelun 

ohjauskäytäntöjen kehittämistarpeen (Virolainen & Valkonen 2007). Markkulan 

(2006) tutkimuksessa noin kolmannes opiskelijoista koki, että harjoitteluun 

liittyviä toimintatapoja tulisi selkeyttää (Markkula 2006). Öhrling (2000) on 

tuonut esille, kuinka hoitaja toimii etenkin nuorempien opiskelijoiden 

roolimallina (Öhrling 2000). Erilaiset ohjauskäytännöt johtavat opiskelijan 

osallisuuden vaihtelevuuteen oppimisyhteisössä. Opiskelija tarvitsee 

asiantuntijuuteen kasvuunsa yhteisön sisällä olevaa ns. hiljaista tietoa, joka on 

saavutettavissa vain yhteisön osallisuuden kautta (Lave & Wenger 1991, 

Hakkarainen 2000, Moore 2004). Lisäksi opiskelijoiden kriittinen reflektiokyky 

kehittyy kiinnittämällä huomiota siihen heti opintojen alusta alkaen (Yielder & 

Davis 2009). Tutkimusprosessin aikana harjoittelupaikoissa on kiinnitetty 

huomiota opiskelijoiden harjoittelun kehittämiseen. Röntgenhoitajaopiskelijoiden 

oppimisen kehittämiseksi olisi tärkeää saada tutkittua tietoa ohjauskäytänteiden 

muuttumisesta ja niiden merkityksestä oppimiselle pidemmältä ajalta. 

Natiivitutkimusten toteuttaminen on usein parityöskentelyä, jossa hoitajien 

välillä vallitsee selkeä työnjako. Työnjaon oppiminen perustuu hoitajien roolien 

määrittelyyn, mutta myös siihen, että toimijat tunnistavat toistensa kehon 

merkeistä tutkimustilanteen etenemisen. Tilanteeseen sisältyy paljon tietoa, jota ei 

sanallisteta, mutta tieto ilmenee tilanteessa toimivien henkilöiden kehon kielessä. 

(Hindmarsh & Pilnick 2002, Hindmarsh & Pilnick 2007, Larsson ym. 2007, 

Larsson ym. 2009). Oppiminen näin ymmärrettynä on suhteellisen tutkimaton 

alue terveydenhuollossa ja sitä ei ole lainkaan käsitelty natiivitutkimusten 

oppimista tutkittaessa. Kuitenkin kehollisuuden merkkien tunnistamisen taito voi 

olla monessa tilanteessa ratkaisevaa tutkimuksen turvallisen toteutumisen 

kannalta. 

Opettajan merkitys harjoittelussa oppimisessa näkyi tuloksissa vähän. Tähän 

samaan ovat kiinnittäneet huomiota Käyhkö (2007) ja Saarikoski ym. (2009). 

Syynä on todennäköisesti ohjausresurssien niukkeneminen ja ohjauksen 
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siirtyminen ainakin osittain sähköiseksi. Ennen harjoittelua opiskelijat näkivät 

opettajan organisoijana ja harjoittelun koordinoijana (ks. Gillespie 2002), jonka 

rooli korostuisi, mikäli harjoittelu ei suju. 

Koulutuksen järjestäjällä on vastuu koulutuksesta. Opiskelijan odotukset 

opinnoista syntyvät kouluun ja koulutusohjelmaan liitetyistä mielikuvista, joita 

työelämäyhteys luo. Opiskelijat hakeutuvat ammattikorkeakouluun nimenomaan 

opintojen käytännönläheisyyden vuoksi (Vuorinen & Valkonen 2003). Etenkin 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pitävät harjoittelua tärkeämpänä 

oppimismenetelmänä kuin muut ammattikorkeakouluopiskelijat (Vuorinen & 

Valkonen 2003, Markkula 2006). Koulutuksen tehtävänä on vastata opiskelijoiden 

odotuksiin (Price ym. 2000).  

Ammattikorkeakouluopinnoissa opiskelijoita ohjataan aktiiviseen tiedon-

muodostamiseen ja kannustetaan itseohjautuvuuteen. Harjoittelussa tämä periaate 

ei aina päässyt toteutumaan. Myös Sim ym. (2003) ovat havainneet aiemmin 

samanlaisen eron koulutusorganisaation ja harjoittelupaikkojen ajattelun välillä 

(Sim ym. 2003). 

Opetussuunnitelmien ja oppimisen taustalla vaikuttaa usein terveysalan 

koulutuksen traditio (Jaronen 2005). Onnistuneen opetussuunnitelman ja 

oppimisen kehittäminen edellyttää kaikkien opiskelijan oppimiseen osallistuvien 

tahojen näkökulmien integrointia toisiinsa. Yhteisen pedagogisen näkökulman 

määritteleminen ja opetussuunnitelman kehittäminen voi tapahtua 

yhteiskehittelyn periaatteen mukaisesti (Engeström 2004, Sarja & Janhonen 2008). 

Virolaisen ja Valkosen (2007) tutkimuksessa sosiaali- ja terveysalan työnantajat 

suhtautuivat yhteistyöhön myönteisemmin kuin muut ammattikorkeakoulualojen 

työnantajat (Virolainen & Valkonen 2007). Tämä viittaisi työelämälähtöisen 

oppimisen myönteiseen kehityssuuntaan tulevaisuudessa. 

Ammatin kannalta on tärkeää pohtia, millaista oppimista opintojen tulee 

tuottaa ja miten työelämä osallistuu oppimistuloksen muodostumiseen. Säteilyn 

käyttö erottaa röntgenhoitajan ammatin muista terveydenhuollon ammateista 

(Sorppanen 2006, Akimoto ym. 2009). Ammatin tulevaisuuden kannalta 

oleellinen kysymys on, millaiseen osaamiseen opinnoissa tulee yltää säteilyn 

käytön osalta (Akimoto ym. 2009 ). 

 Tulevaisuuden työntekijöiden yksi työssä menestymisen ehto on, että 

työntekijät ja ryhmät pystyvät oppimaan ja luomaan uusia toimintakäytäntöjä 

(Engeström 2004). Tämä edellyttää ammatissa toimivien omaksuvan elinikäisen 

oppimisen tavoitteen, joka on asetettu eurooppalaisen korkeakoulualueen 

tavoitteeksi (Gibbs 2000, Euroopan komissio 2009, Williams 2010). Aiemmin 
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Sim ym. (2003) ovat raportoineet, kuinka radiologisilla osastoilla röntgenhoitajia 

ei kannusteta elinikäiseen oppimiseen esimerkiksi tukemalla oman työn 

kehittämistä tutkimustyön kautta. Uutta työntekijää rekrytoitaessa ei hakijan 

elinikäistä oppimista ilmentäviin ominaisuuksiin kiinnitetty huomiota. (Sim ym. 

2003). 

Yhteiskunnan kannalta tässä tutkimuksessa kuvattu opintojen organisointi on 

taloudellinen ja sen avulla saadaan uusia röntgenhoitajia työelämään, mutta 

valmistuvien opiskelijoiden osaaminen voi olla epätasaista. Kuvantamis-

menetelmien kehittyminen tuo jatkuvasti uusia haasteita teorian ja käytännön 

integroimiseen opintojen aikana, jotta kuvantamistoiminnalla voidaan vastata 

yhteiskunnan sille asettamiin tavoitteisiin. 

Röntgenhoitajien koulutus on kallista, kun otetaan huomioon ammatti-

korkeakoulujen opetusta varten hankkimat kuvantamislaitteet ja pienehköt 

opiskelijamäärät. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki opiskelunsa aloittaneet 

opiskelijat valmistuvat ja sijoittuvat työelämään. Mutta tutkintojen määrä 

yksistään ei ole vastaus yhteiskunnan odotuksiin vaan myös oppimisen tason 

tulee vastata yhteiskunnan pienehköltä ammattikunnalta odottamaa osaamista. 

Röntgenhoitajaksi opiskelevien opiskelijoiden oppimiselle myönteisen 

oppimiskulttuurin saavuttaminen edellyttää kaikkien opiskelijan oppimiseen 

osallistuvien yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Nämä saavutetaan avoimella 

keskustelulla, joka voi vaatia aikaa (Moore 2004, Allan ym. 2005, Hodkinson 

2008). Oppimismyönteistä oppimiskulttuuria on luonnehdittu avoimeksi, 

hierarkkiattomaksi yhteisöksi, jonka yhteistyömuodoissa oppiminen priorisoidaan 

korkealle. Yhteisön kaikki jäsenet ovat sitoutuneet oppimisen edistämiseen. 

(McLaren ym. 2008). Lopputuloksena on yhteisö, jossa jokainen on vastuussa 

sekä omasta että yhteisön jäsenten oppimisesta.  
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8 Tutkimuksen arviointi 

8.1 Etnografia sosiaalisen todellisuuden kuvaajana 

Etnografinen tutkimus on osa sosiaalista todellisuutta, jonka esittämiseen ei ole 

täysin kaiken paljastavaa tai neutraalia tapaa (Atkinson & Hammersley 1994). 

Ball (1993) on todennut, että etnografisen tutkimuksen tekemistä ei voi opettaa. 

Tutkija voi valmistautua etukäteen, mutta lopullisesti etnografista tutkimusta 

oppii tekemään vain tekemällä sitä. (Ball 1993). Tutkimuksen aloitusvaiheesta 

lähtien tekemiseen liittyi monia kysymyksiä, joihin ei ollut valmiita vastauksia. 

Toisaalta tämä tilanne antoi mahdollisuuden lähestyä tutkimusilmiötä avoimesti.  

Etnografisen tutkimuksen vahvuus on sen kontekstisidonnaisuus, jolloin 

tutkimus on sijoitettavissa tiettyyn aikaan ja tiettyihin tapahtumapaikkoihin. 

Tutkijana en voi kuvata täydellisesti todellisuutta (”whole picture”), mutta ne osat, 

jotka olen tuonut esille, voivat selventää oppimisen todellisuutta 

yksityiskohtaisesti. (Silverman 2000). Verratessani tutkimustuloksia aikaisempiin 

tutkimustuloksiin, kontekstin vahvuus tuli selkeästi esille. Tämä ero myös 

vaikeutti tutkimuksen loppuunsaattamista ja aiheutti pohdintaa tutkimuksen 

luotettavuudesta. Näistä tekijöistä huolimatta tutkimuksessa muodostunut kuvaus 

ja tulkinta lisäävät ymmärrystä opiskelijoiden oppimisesta.  

Etnografisen tutkimuksen rajoituksena ovat tutkimuskentän moniäänisyys ja 

kohtaamisten sattumanvaraisuus, jotka johtavat siihen, että ehdotonta totuutta on 

vaikea tuoda esille. Tutkija muodostaa tietoa yhdessä tutkimukseen osallistuvien 

kanssa ja hänen tärkein tehtävänsä on kuunnella ja kuulla. Keskeiseksi nousee se, 

mikä on oikeaa tietoa ja kenen ääni tulee kuulluksi. (Hakala & Hynninen 2007). 

Tutkimus ei ole täydellinen kuvaus röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivi-

tutkimusten oppimisesta ja oppimiskulttuurista. Tutkimuksessa on opiskelijoiden 

näkökulma, joka tuo siihen opiskelijan subjektiivisuuden. Vaikka etnografia on 

aina ainutkertainen ja yksilöllinen, se tuo kuitenkin tutkimushetken näkyväksi.  

Tässä tutkimuksessa omat rajoituksensa nousivat lisäksi tutkijan ja 

tutkimukseen osallistuvien suhteesta. Voiko opettaja päästä sisälle opiskelijoiden 

maailmaan? Lisäksi tutkija ja opiskelijat kuuluivat eri sukupolviin. Löytyykö 

sukupolvien välille yhteistä kieltä? Etnografiseen tutkimukseen sisältyy aina 

tutkijan vallankäytön mahdollisuus (Hammersley & Atkinson 1994). Käytännössä 

tutkija on aina valta-asemassa suhteessa tutkimukseen osallistujaan tehdessään 

valintoja tutkimuksen eri vaiheissa (Atkinson & Hammersley 1994, Nisula 1996, 
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Tolonen & Palmu 2007). Tutkijan valta-asemaani olen pyrkinyt minimoimaan 

tutkimuksen eri vaiheissa tiedostamalla sen mahdollisuuden vaikuttaa 

tutkimukseen. 

Toteutin tämän etnografian laadullisen tutkimuksen metodologian 

periaatteiden mukaisesti. Tutkijana jouduin tekemään monia valintoja ja päätöksiä, 

jotka voivat jäädä lukijalle piiloon ja sen vuoksi etnografisen tutkimuksen 

tuloksia on usein kyseenalaistettu. Wolcott (1994) on tuonut esille, kuinka 

laadulliseen tutkimukseen liitetty mysteeri ei ole niinkään aineiston tuottamisessa 

vaan siinä, kuinka aineistoa käytetään tutkimuksessa.  

8.2 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten näkökohtien 
toteutumisen arviointi 

Etnografisessa tutkimuksessa pyritään rakentamaan kuvaa sosiaalisesta 

todellisuudesta. Tutkimuksessa tavoitellaan ”toisen” totuutta pyrkien tuomaan 

tutkimukseen osallistuvien ”ääni” kuuluville tekstin muodossa. Tutkijan oman 

toiminnan reflektiolla on tärkeä asema tulosten muodostumisessa. Tutkimusta 

arvioitaessa oleellinen kysymys on: Onko tutkimuksessa annettu kuva luotettava 

ja totuudenmukainen (Hammersley & Atkinson 1994, Chesney 2001) ja miten 

tulokset ovat muodostuneet (Patton 1990, Eskola & Suoranta 1998, Fetterman 

1998, Davies 1999, Hirvonen & Nikkonen 2003, Eskola 2006)? 

Tutkimuksen totuudenmukaisuus rakentuu kaikissa tutkimuksen eri vaiheissa 

tehdyistä ratkaisuista. Olen pyrkinyt kuvaamaan valintojani reflektoimalla 

tutkijan vaikutustani tutkimuksen etenemisen mukaisesti. Tämän lisäksi arvioin 

seuraavassa keskeisiä tutkimuksen luotettavuuteen ja totuudenmukaisuuteen 

vaikuttavia muita tekijöitä Lincolnin ja Cuban (1985) ja Lincolnin (1995) 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerien mukaisesti. Näitä ovat 

uskottavuus (credibility), todeksi vahvistettavuus (dependability), merkityk-

sellisyys (confirmability), siirrettävyys (transfederability) (Lincoln & Guba 1985) 

ja eettisyys. (Lincoln 1995). Luotettavuus ja eettisyys erotellaan usein 

tutkimuksen arvioinnissa erillisiksi näkökulmiksi, mutta perustelen näiden 

yhdistämisen tarkastelua sillä, että eettiset ratkaisut vaikuttavat tutkimuksen 

luotettavuuteen ja ovat siten osa sen tarkastelua (Patton 1990, Lincoln 1995, 

Suojanen 1996a). 
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8.2.1 Uskottavuus (credibility) 

Uskottavuudella tarkoitetaan, kuinka tutkimuksessa kuvattu ”toisen” totuus on 

muodostunut tutkijan ja tutkimukseen osallistuneiden välille (Lincoln & Guba 

1985). Uskottavuus syntyy siitä, että tulokset ovat jotenkin kytköksissä aiempaan 

(Eskola 2006). Keskeisesti uskottavuuteen tässä tutkimuksessa vaikuttivat 

aineistotriangulaation käyttäminen ja tutkijan taidot (Patton 1990, Polit & 

Hungler 1999). Tämä tutkimus perustui opiskelijoiden sosiaalisten tapahtumien 

analysointiin, jota aineistotriangulaatio tuki. Aineistotriangulaatiota vahvistivat 

aineiston tuottamiseen sisältyneet aika- ja kontekstitriangulaatio. (Polit & Hungler 

1999, Silverman 2001).  

Käytin tässä tutkimuksessa monenlaista aineistoa, joiden erilaisuus vahvisti 

tutkimuksen uskottavuutta (Fetterman 1998, Polit & Hungler 1999, Roper & 

Shapira 2000, Casey & Murphy 2009) ja vähensi yksittäiseen menetelmään 

liittyvää heikkoutta tai yksipuolisuutta (Silverman 2001). Tässä tutkimuksessa 

oppimispäiväkirja- ja haastatteluaineistot erosivat toisistaan. Molemmat olivat 

opiskelijoiden tuottamia kuvauksia oppimisesta, mutta oppimispäiväkirja-aineisto 

kuvasi harjoittelun positiivisempana kuin haastatteluaineisto. Haastattelussa 

opiskelijat kertoivat omakohtaisia tapahtumia monipuolisesti, mutta kuvasivat 

oppimista myös yleisellä tasolla ja tekivät omia tulkintoja.  

Eri menetelmillä esilletulleet samanlaiset tapahtumat useammalta 

tutkimukseen osallistuvalta opiskelijalta vahvistivat käsitystä, että yhteisön 

jäsenet näkivät tapahtumat samalla tavalla eli tämä lisäsi analyysin 

vahvistettavuutta kirkastamalla keskeisiä tapahtumia (Suojanen 1982, Fetterman 

1998, Roper & Shapira 2000, Casey & Murphy 2009). Kun tutkimukseen 

osallistujat tuottavat aikaisemmasta aineistosta poikkeavia näkemyksiä, myös ne 

lisäävät ilmiön uskottavuutta, koska ne monipuolistavat kuvaa ilmiöstä (Suojanen 

1982, Fetterman 1998, Polit & Hungler 1999, Casey & Murphy 2009). Aineiston 

tuottamisessa saamieni sekä samanlaisten että erilaisten tapahtumien kuvaus 

osoittaa, että saavutin aineiston tuottamisessa sen kyllästeisyyden (Polit & 

Hungler 1999, Nikkonen ym. 2003). 

Aineistotriangulaatio vähentää anekdotismia, koska se pakottaa tutkijan 

tarkastelemaan kriittisesti tutkimusilmiötä ja vahvistaa tulosten antamaa kuvaa 

todellisuudesta. Tutkijan esille nostamat esimerkit eivät ole anekdootteja vaan 

niitä sosiaalisia tapahtumia, joihin tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat olleet 

osallisina tutkimushetkellä. (Silverman 2000).  



 162

Pitkä aineiston tuottamisaika toisaalta laajensi näkökulmaa lisäten 

tutkimuksen luotettavuutta (LeCompte & Goetz 1982, Lincoln & Guba 1985, 

Davies 1999, Fetterman 1998, Janhonen & Nikkonen 1994) ja toisaalta asetti 

haasteita tutkimuksen toteuttamiselle. Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden opinnot 

sijoittuivat ajallisesti pitkälle ajalle vuosien 2004‒2007 välille. Vaikka pitkä 

aineiston tuottamisaika vaati keskittymistä ja sitkeyttä pysyä ajatuksellisesti 

tutkimusaiheessa, se kuitenkin mahdollisti erilaisten näkökulmien saamisen 

oppimisesta (Seed 1995) ja antoi mahdollisuuden perehtyä aineistoon ja pohtia 

muodostumassa olevia käsitteitä ja luokituksia. Laadullisen tutkimuksen aineiston 

analysointi ei etene mekaanisesti kirjoittaen, vaan tutkijana jouduin jatkuvasti 

korjaamaan analysointia. Siten näen, että pitkä aika syvensi analyysia. (LeCompte 

& Goetz 1982, Lincoln & Guba 1985). Mutta pitkä tutkimusaika myös vaikeutti 

ajoittain aineistoon ”sisälle pääsemistä”, koska saatoin vain ajoittain keskittyä 

päätoimisesti tutkimukseen. Siten voi olla mahdollista, että pitkän ajan kuluessa 

jokin yksityiskohta on jäänyt huomioimatta. Oletan myös, että tutkimusaiheen 

rajaaminen johonkin natiivitutkimuusten oppimisen vaiheeseen olisi 

todennäköisesti tuottanut syvällisempää tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja 

oppimiskulttuurista. 

Pitkäkestoinen aineiston tuottamisaika varmisti kontekstitriangulaation 

toteutumisen. Kaikki opiskelijat opiskelivat vähintään kolmessa eri 

oppimisympäristössä: ammattikorkeakoulussa, terveyskeskuksessa ja sairaalassa. 

Useimmilla opiskelijoilla sairaalaan sijoittunut harjoittelu toteutui kahdessa eri 

sairaalaoppimisympäristössä. Monesta eri oppimisympäristöstä saatu aineisto 

vahvisti aineiston tiheyttä (Lincoln & Guba 1985, Janhonen & Nikkonen 1994, 

Syrjäläinen 1994, Polit & Hungler 1999). 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimuksen uskottavuus on riippuvainen 

tutkijan toiminnan ja taitojen uskottavuudesta (Patton 1990), sillä tutkija on 

ratkaisevassa asemassa tutkimuksen kannalta (Suojanen 1982b, Ball 1993, Davies 

1999). Tarkastelen toimintaani tutkijana Pattonin (1990) esittämien kriteerien 

mukaisesti (Patton 1990). 

Erityisesti havainnointia käyttävissä tutkimuksissa tuodaan esille, kuinka 

tutkijan läsnäolo saattaa muuttaa kenttää ja siellä toimivien henkilöiden 

käyttäytymistä (Suojanen 1982, Davies 1999). Ihanteellista olisi, että tutkijan 

rooli ”istuisi” tutkittavan yhteisön sisälle luontevasti (Ball 1993). Olin 

kaksoisroolissa eli tutkijana tutkimassa ja opettajana opettamassa ja ohjaamassa 

opiskelijoita. Tutkimuksen tekeminen asetti omat vaatimuksensa, jotka 

edellyttivät ilmiön tarkastelemista tutkimustehtävien näkökulmasta. Opetus- tai 
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ohjaustilanteessa saatoin kiinnittää huomiota johonkin yksityiskohtaan, jonka 

oivalsin liittyvän tutkimusaiheeseeni, mutta opettajana yritin keskittyä opetuksen 

ja ohjauksen toteutumiseen. Samalla huomasin kuitenkin pohtivani, ohjaanko 

opiskelijan oppimista tutkimuksessa saamani tiedon avulla, jolloin vaikutan 

samalla tutkimustuloksiin. Tutkijana tehtäväni oli olla mukana opiskelijoiden 

oppimisprosessissa ja pyrkiä löytämään opiskelijoiden ”maailma”, säilyttäen 

kuitenkin ulkopuolisen tutkijan asema. Näiden kahden eri roolin tunnistaminen 

auttoi ainakin ajoittain minimoimaan vaikutustani tutkimustuloksiin (ks. Suojanen 

1982, Davies 1999, Pellatt 2003).  

Tutkijan vaikutukseni haastattelutilanteeseen tuli ilmi joissakin haastatteluissa. 

Pohdin, antoiko haastateltava vastauksia, joita oletti minun haluavan kuulla. 

(Bonner & Tolhurst 2002). Puhe ei ollut henkilökohtaista, vaan siirtyi yleiselle 

tasolle. Kun koin, että haastattelu ”lukkiutui”, en pakottanut opiskelijaa jatkamaan 

aiheesta. Ohjasin keskustelua esittämällä uuden kysymyksen, johon vastaamalla 

opiskelija saattoi avata oppimistaan toisesta näkökulmasta. Joistakin 

tämänkaltaisista tilanteista ja muista opiskelijoiden aineiston tuottamiseen 

liittyvistä rajoitteista huolimatta pidän aineistoa kuitenkin luotettavana ja aitona 

opiskelijan oppimisen kuvaajana haastatteluhetkellä. Mutta täydellinen se ei 

kuitenkaan ole. Palmu (2007) ja Salo (2007) ovat myös tuoneet esille, kuinka 

etnografia ei voi varmentaa todellisuutta, mutta se voi tihentää kuvaa siitä. 

Tutkimusprosessi saattaa johtaa tutkijassa tapahtuviin muutoksiin, jotka 

voivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin (Chesney 2001). Etnografisessa 

tutkimuksessa ”going native” -ilmiö voi aiheuttaa tutkijan samaistumiseen 

yhteisön jäsenten elämään ja tutkijan havainnointi- ja analysointikyvyn 

heikentymiseen. (Patton 1990, Nisula 1996, Silverman 2001). Ajoittain huomasin 

kritisoivani oppimisyhteisöjen käytäntöjä, joita ohjasivat muut perusteet kuin 

opiskelijan oppimisen edistäminen. Vaikka opettajan oletetaan työssään 

ajattelevan opiskelijan oppimisen edun mukaisesti, tunnen, että tämän 

tutkimuksen myötä opiskelijan oppimisen edistäminen nousi entistä 

voimakkaammin jokapäiväisiin ajatuksiin. 

Tämän tutkimuksen lähtökohta oli induktiivinen ja ilmiöstä ei ole 

aikaisempaa tutkittua tietoa. Näiltä osin minulla tutkijana ei ollut ennakko-

oletuksia aineiston tuottamiseen, analysointiin tai tulkintaan (Patton 1990). 

Aineiston tuottamisessa etenin opiskelijalähtöisesti pyrkien välttämään liian 

ohjaavia tutkimuskysymyksiä ja pyrkien nostamaan esille opiskelijoiden 

implisiittistä tietoa (Syrjäläinen 1994). Aineistoon ja tuloksiin ei liittynyt 

henkilökohtaista tarkoitushakuisuutta, jolla olisin ohjannut opiskelijoita 
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tuottamaan tietynlaista tietoa. Oma koulutus- ja työtaustani on kuitenkin luonut 

mieleeni käsityksen tutkimusilmiöstä, joka saattoi ohjata toimintaani. Tutkija ei 

koskaan ole irrallaan omasta taustastaan (Syrjäläinen 1994, Eskola & Suoranta 

1998, Silverman 2001, Davies 2010). Tässä tilanteessa se tarkoitti minulle mm. 

sitä, että tutkimusilmiöön liittyvä ammattikieli oli tuttu ja olen itsekin opiskellut 

samaa substanssialuetta edeten teoriasta harjoitteluun. Lisäksi olen ollut jo 

aiemmin ohjaamassa ja arvioimassa opiskelijoita harjoittelussa.  

Tutkijan epäpätevyys tutkimuksen eri vaiheiden toteuttamisessa vaikuttaa 

lopputulokseen (Patton 1990). Suurimmat oppimisen haasteet tämän tutkimuksen 

tekemisessä koin tutkimusmetodologian oppimisessa. Laadullinen tutkimus oli 

tuttua aiemmista opinnoista ja työstä, mutta etnografian ”sisäistäminen” ja 

aineiston analyysin toteuttaminen vaativat opiskelua ja omakohtaisesti niiden 

oikeutuksen löytämistä. Kuinka röntgenhoitajaksi opiskelevien opiskelijoiden 

natiivitutkimusten oppimista tutkitaan kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, kun 

oppimisen tietoperusta on vahvasti luonnontieteellisellä pohjalla? Kuinka 

etnografisen näkökulman ja jatkuvan vertailun menetelmällä tuotetut tulokset 

muotoillaan tekstiksi niin, että se on ymmärrettävää ja uskottavaa kuvausta 

osittain hyvin tekniikkapainotteisesta opintosisällöstä?  

Aineiston tuottamisessa oman havainnointikyvyn rajoittuneisuuden 

hyväksyminen ja haastattelemisen opetteleminen veivät aikaa. Millä perusteilla 

olen kirjannut havaintoni? Näinkö tavalliset arkipäiväiset tapahtumat vai vain 

äänekkäät ja provosoivat tilanteet? Missä ovat hiljaiset, taustalla olevat 

tapahtumat? Erotinko olennaisen epäolennaisesta? (ks. Fetterman 1998, 

Silverman 2001, Bonner & Tolhurst 2002). Aineiston tuottamisessa käytin 

apuvälineitä (sähköisiä tiedostoja, nauhuria), joita ilman näin pitkälle ajalle 

sijoittunut tutkimus ei olisi ollut mahdollista toteuttaa (Syrjäläinen 1994). Lisäksi 

kirjoitin omia muistiinpanoja, joita näin jälkikäteen arvioiden olisin voinut 

kirjoittaa vielä huolellisemmin kuin mitä tein. Arvioin taitoni aineiston 

tuottamisessa kohentuneen aineiston tuottamisen loppua kohti. Alkuvaiheiden 

ensimmäiset havainnoinnit ja niistä tehdyt muistiinpanot sekä haastattelut ovat 

niukempia kuin loppuvaiheen tilanteet. 

Tulosten uskottavuutta voidaan lisätä antamalla tutkimustulokset 

arvioitavaksi tutkimukseen osallistuneille tai tutkijan vertaisarvioitsijoille 

(Lincoln & Guba 1985). Aineiston analysoinnin aikana tulokset olivat niin 

keskeneräisiä, etten antanut niitä luettavaksi ulkopuoliselle lukijalle. Aineiston 

analysoinnista ja muodostumassa olevista tuloksista keskusteltiin 
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tutkimusseminaareissa. Näissä tilanteissa sain vahvistusta sille, että kuvaus 

opiskelijoiden oppimisesta on uskottava. 

8.2.2 Todeksi vahvistettavuus (dependability) 

Lincoln ja Guba (1985) toteavat, että mikäli tutkimuksen uskottavuus on esitetty 

luotettavasti, tutkimuksen todeksi vahvistettavuus toteutuu samalla. Tämä 

tarkoittaa, että tulokset perustuvat aineistoon eivätkä vain tutkijan käsityksiin sekä 

miten analysointi on suoritettu. (Lincoln & Guba 1985, Silverman 2000, 

Silverman 2001). 

 Aineiston tuottaminen ja tulosten muodostuminen perustuivat induktiiviseen 

lähtökohtaan. Aineiston analysoinnista Eskola (2006) on todennut, että aineistosta 

ei nouse itsestään tuloksia, vaan tutkijan on aktiivisesti työstettävä aineiston 

analyysiä ja tulkintaa (Eskola 2006). Tässä tutkimuksessa se tarkoitti sitä, että 

luin aineistoa, josta vähitellen tutkimustehtävien ja aineiston käsitteellistämisen ja 

muodostuneiden hypoteesien ja niiden tarkastamisen ohjaamana muodostui 

kuvaus opiskelijoiden oppimisesta. Aineiston käsitteellistämiseen ja 

luokittelemiseen on vaikuttanut luonnollisesti oma näkemykseni ja 

työkokemukseni tutkimusaiheesta. Yksikään tutkija ei ole irti omasta taustastaan. 

(Eskola & Suoranta 1998, Silverman 2001, Davies 2010). Aineiston huolellista 

analysointia tukee jatkuvan vertailun menetelmän edellyttämä aineiston 

tarkka, ”rivi riviltä”-analysointi (Glaser 1978). Tulosten kuvaus etenee 

kronologisesti opiskelijoiden opiskelun etenemisen mukaisesti. Kronologisuus 

edellyttää systemaattista esitystapaa, joka on myös todeksi vahvistettavuutta 

tukeva tekijä (Silverman 2001). 

Tämän tutkimuksen kaikki aineistot ovat tekstuaalisessa muodossa. Aineistoa 

käsitteellistettäessä ja luokiteltaessa se muuttuu ja abstrahoituu, mutta aineiston 

tekstuaalinen muoto on säilyttänyt tapahtumien yhteyden tutkittavaan kontekstiin. 

Tutkimuksen edetessä minulla on ollut mahdollisuus tarkastaa alkuperäisestä 

aineistosta tutkimukseen osallistujien alkuperäisiä ilmaisuja (ks. Silverman 2000).  

Tulosten yhteydessä käytin opiskelijoiden alkuperäisilmaisuja. Etnografisessa 

tutkimuksessa suorat lainaukset aineistosta ovat välttämättömiä, koska ne 

todentavat tutkittavan kulttuurin. Alkuperäisilmaisujen sisään on kätkeytynyt 

opiskelijan sosiaaliseen tapahtumaan liittämät ajatukset ja tunteet kuten pelko, 

viha, pettymys, innostus tai ilo. (Fetterman 1998, Silverman 2001). 

Alkuperäislausumat ovat pitkähköjä, mutta kuvaavat opiskelijoiden reflektoivaa 

näkökulmaa haastattelukysymyksiin ja puhekielen vapaata tuottamistapaa. 
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Oppimispäiväkirjojen alkuperäislmaisut ovat lyhyempiä ja täsmällisempiä, koska 

kirjoittaessaan opiskelija joutuu asettelemaan sanojaan paperille. Alkuperäis-

ilmaisut tukevat aineiston tiheää kuvausta ja korostavat kulttuuristen merkitysten 

tulkintaa (Atkinson & Hammersley 1994). 

Aineiston analysoinnissa todeksi vahvistettavuutta voi edistää käyttämällä 

useampia analysoijia. Ulkopuolisten arvioitsijoiden käyttö on ongelmallista, 

koska eri tutkijat eivät päädy välttämättä samaan lopputulokseen.  

8.2.3 Merkityksellisyys (confirmability) 

Tutkimuksen merkityksellisyys ilmenee tulosten käyttökelpoisuutena ja tulosten 

kontekstiin sitoutumisena (Lincoln & Guba 1985). Tämän tutkimuksen aineisto 

on kerätty aidoista natiivitutkimusten oppimistilanteista, joissa opiskelijoita ei ole 

ohjattu tarkoituksellisesti ulkoapäin. (LeCompte & Goetz 1982, Fetterman 1998, 

Roper & Shapira 2000). Ballin (1993) mukaan aineiston tuottamistilanteiden 

aitoutta voi arvioida kolmesta näkökulmasta: arvioimalla tutkimuspaikkaa, 

tutkimusajankohtaa ja tutkimukseen osallistuvia henkilöitä (Ball 1993).  

Paikalla, jossa aineisto tuotetaan, on merkitystä.  Ihmiset toimivat eri tavalla 

eri ympäristöissä riippuen siitä, millainen rooli heillä on kussakin tilanteessa. 

(Ball 1993). Oppimisympäristöinä koulu ja röntgenosasto eroavat toisistaan. 

Teoriaopinnoissa ja laboraatioharjoittelussa opiskelijat toimivat ”koulun sääntöjen” 

mukaisesti lukujärjestyksen ohjaamana ja heidät mielletään opiskelijoiksi.  

Harjoittelussa opiskelija on enemmänkin hoitaja, vaikka on vielä opiskelija. 

Hoitajana potilastilanteissa opiskelija opettelee toimimaan terveydenhuollon 

toimintaperiaatteiden mukaisesti ja natiivitutkimuksissa potilaan hyvää hoitoa 

edistäen.  

Aineiston tuottamisen ajankohta vaikuttaa aineiston laatuun (Ball 1993). 

Oppimisyhteisön ajanlasku perustuu lukuvuoden mittaisiin ajanjaksoihin. Tämän 

tutkimuksen aineiston tuottaminen sijoittui neljän vuoden ajalle. Oletan, että näin 

pitkän ajan kuluessa lukuvuosien sisällä olleet vaihtelut eivät vaikuttaneet 

aineiston muodostumiseen, vaikka lukuvuosi jakaantuukin erilaisiin vaiheisiin, 

joita värittävät lukuvuoden tapahtumat. Lukuvuoden alku on yleensä 

opiskelemaan opettelemista, minkä jälkeen seuraa seesteisempi työvaihe 

opiskelijan oppimisessa (Ball 1993). Aineiston tuottamisen aikana nousivat esille 

koulun toiminnan muutokset, jotka aiheuttivat keskustelua ja tyytymättömyyttä 

opiskelijoissa. Oletan, että muutokset eivät varsinaisesti vaikuttaneet aineiston 

tuottamiseen, mutta ne tulevat esille aineistossa.  
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Opiskelun viikkorytmi ja teoriaopintojen ja harjoittelun vuorottelu ovat 

saattaneet vaikuttaa aineiston tuottamiseen. Opetus maanantaiaamuna tai 

perjantai-iltapäivänä ohjaa opettajan työskentelyä ja näin aineiston laatua (ks. Ball 

1993). Aineiston tuottaminen painottui harjoittelusta tuotettuun aineistoon. 

Maanantaiaamut nousivat aineistossa esille harjoittelun aloituspäivänä, joka ei 

ehkä ole harjoittelupaikkojen kannalta paras mahdollinen harjoittelun 

alkamissaika. Haastatteluajankohtia sovittaessa opiskelijoiden opintojen ja 

työvuorojen limittyminen tuli esille siten, että yhteisiä aikoja oli joskus vaikea 

löytää tai opiskelijalla oli kiire haastattelun jälkeen oppitunnille tai työhön. 

Hain tutkimukseen potentiaalisia opiskelijoita tarkoituksenmukaisuus-

periaatteella (Fetterman 1998, Silverman 2001). Tutkimukseen osallistuneet 17 

opiskelijaa aloittivat natiivitutkimusten opinnot tutkimuksen alkaessa. Seurasin 

heidän opiskeluaan natiivitutkimusten opintojen loppuun saakka. Tutkimukseen 

osallistuvien opiskelijoiden taustatekijöille tai muille ominaisuuksille en asettanut 

kriteerejä. Erilaiset elämäntilanteet ja taustat päinvastoin monipuolistivat 

oppimisesta ja opiskelusta muodostuvaa kuvaa, joka havainnollistaa sitä 

todellisuutta, jossa opiskelijat opiskelevat. 

Opiskelijoiden kesken vallitsee yleensä kollegiaalisuus ja se saattaa estää 

asioiden esille tuomista (Roberts 2007). Opettajana kuuluin opiskelijoita 

edeltävään sukupolveen. Tutkijana olin myös opettaja, jolla on opiskeluyhteisössä 

oma statuksensa. Opiskeluyhteisössä nämä näkökohdat saattavat rakentaa kuilua 

opiskelijoiden ja opettajien välille (ks. Seed 1995). Opettajan ja tutkijan 

samanaikainen rooli askarrutti itseänikin. Tutkimuksen alkaessa ilmoitin 

opiskelijoille, että tutkimukseen osallistuminen ja tutkimuksessa ilmenevät asiat 

eivät vaikuta opintojen suoritusten arviointiin, vaikka tutkimuksen tekemisen 

aikana tulisinkin todennäköisesti olemaan sekä natiivitutkimusten harjoittelun että 

joidenkin muiden opintojen opettaja. Teoriaopintojen kirjallisen tehtävän 

numeerisen arvioinnin suoritti opetuksesta vastannut opettaja. 

Laboraatioharjoittelun ja harjoittelun hyväksyvän tai hylkäävän arvioinnin 

tekemisessä olin mukana. Laboraatioharjoittelun hyväksymisen kriteerinä oli 

tehtävien tekeminen. Harjoittelun arvioijana olivat myös opiskelijaa ohjanneet 

röntgenhoitajat. 

8.2.4 Siirrettävyys (transferability)  

Tutkimustulosten siirrettävyys tarkoittaa, kuinka paikkansa pitäviä tulokset ovat 

toisessa kontekstissa. Siirrettävyyttä vahvistavat aineiston tuottamiseen liittyvät 
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tekijät ja tulosten esittäminen aineiston tiheän kuvauksen avulla. (Lincoln & Guba 

1985).  

Tutkimuksen tekemisen aikaan liittyi pysyvyyttä ja muutosta. Pysyvyyttä 

edusti se, että opiskelijat opiskelivat opetussisältöä, joka perustoiminnaltaan 

terveydenhuollossa ei ole muuttunut. Muutosta edustivat välineet, joilla 

natiivitutkimuksia opiskeltiin: kuvantamisen digitalisoituminen ja säteilyn käytön 

seuranta. Natiivitutkimusten kuvantamistoiminta koki tutkimusajankohtana 

terveydenhuollossa muutoksia, jotka eivät edenneet samaa tahtia eri 

harjoittelupaikoissa. Tämä muutosprosessi saattaa näkyä tutkimustuloksissa. 

Oppimisympäristö oli pedagogisten ratkaisujen osalta ammattikorkeakoulussa 

muuttumassa ja ne heijastuivat myös opetussuunnitelmiin. Tutkimusolosuhteiden 

epästabiiliudesta johtuen tutkimustulosten siirrettävyyteen voi suhtautua 

varauksella. Eskolan (2006) mukaan ihmistieteelliseltä tutkimukselta ei 

yleensäkään voi edellyttää siirrettävyyttä, koska aineisto saadaan aidoissa 

tilanteissa – ei tarkasti suunnitellussa laboratoriotilanteessa. Siksi aineiston 

tuottamista ei voida toistaa samanlaisena (Eskola 2006, myös Janhonen & 

Nikkonen 1994). 

Tähän tutkimukseen osallistui pienehkö määrä opiskelijoita, joiden valinta 

perustui tarkoituksenmukaisuuteen suhteessa tutkimustehtäviin (Silverman 2001). 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat tutkimuksen tekemisen ajankohtana 

natiivitutkimusten opintoja suorittavia opiskelijoita ja siis tutkittavan ilmiön 

asiantuntijoita. He toimivat tutkijan oppaana, avustajana, tulkitsijana ja historian 

tuntijana (Ball 1993). 

Opiskelijat muodostivat taustaltaan heterogeenisen ryhmän. Heterogeenisuus 

näkyi oppimispäiväkirjoissa ja haastatteluissa, sillä opiskelijoiden kyky tuottaa 

aineistoa vaihteli. Kuitenkin jokainen tutkimukseen osallistunut opiskelija antoi 

asiasta oman arvokkaan näkökulmansa. (ks. Ball 1993).  

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat yhdestä suomalaisesta 

ammattikorkeakoulusta. Kaikki kuusi suomalaista ammattikorkeakoulua, joissa 

röntgenhoitajia koulutetaan, toimivat pääosin omilla maantieteellisillä alueillaan. 

Koulujen sijainti eri puolilla Suomea saattaa vaikuttaa niiden 

oppimisympäristöihin, ja siten tulokset eivät sellaisenaan ole suoraan 

siirrettävissä kontekstista toiseen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opiskelijat 

ovat suorittaneet röntgenhoitajan (AMK) tutkinnon. Tutkimuksessa mukana ollut 

yhteisö on hajonnut, joten sitä ei sellaisenaan voi enää tavoittaa. Vaikka tutkin 

yhden opintosisällön oppimista, tulokset saattavat antaa viitteitä oppimisesta 
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yleensä sekä röntgenhoitajaopiskelijoiden että myös muiden terveysalan 

opiskelijoiden opinnoissa. 

Tutkijan taidot ja hänen käyttämänsä välineet ovat osa tutkimusolosuhteita. 

Havainnoinnissa turvauduin ensimmäisten kommenttien kirjoittamisessa 

havaintojen paperille kirjoittamiseen. Kirjoitin havainnot sähköiseen muotoon 

mahdollisimman pian. Haastattelut nauhoitin ja litteroin itse sanatarkasti. Kokosin 

ja järjestin aineiston ja eri analyysivaiheet omiksi tiedostoikseen. Itselläni säilyi 

koko ajan kosketus aineistoon. Periaatteessa toisella tutkijalla olisi mahdollisuus 

seurata aineisto- ja analyysipolkuani ja ainakin toistaa analyysin vaiheet. (Polit & 

Hungler 1999). Todennäköisesti toinen analysoija ei kuitenkaan päätyisi samoihin 

tuloksiin, koska tutkimukseen sisältyy tutkijan subjektiivisuutta. Etnografia on 

aina tuloksiltaan ainutkertainen, jolloin tulosten siirrettävyys heikkenee. (Lincoln 

& Guba 1985, Davies 1990, Guba & Lincoln 1994, Eskola 2006).  

8.2.5 Eettisyys  

Etnografisessa tutkimuksessa eettiset vaatimukset nousevat tutkimuksen 

luonteesta ja olettamuksesta, että tutkija pääsee lähelle tutkimansa yhteisön 

jäsenten elämää. Jokaisessa tutkimusvaiheessa tutkijan päätösten täytyy täyttää 

tieteen ja tutkimusetiikan vaatimukset (Patton 1990, Fetterman 1998). 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden suojelu, tutkimuksen totuus ja 

objektiivisuus ja tutkimuksen prosessointi ovat keskeisiä näkökohtia eettisessä 

tarkastelussa (Patton 1990, Suojanen 1996a). Tutkimuksen eri vaiheissa olen 

pyrkinyt perustelemaan ratkaisujani, joiden taustalla ovat olleet 

tutkimusmetodologisten perusteiden lisäksi myös eettiset näkökohdat. Kuvailen 

alla vielä tarkemmin tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden suojeluun ja 

tutkimuksen toteuttamiseen ja tutkijan asemaan liittyviä eettisiä näkökohtia 

edeten tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti.  

Tutkimusaiheen ja -tehtävän valinta ja määrittely ovat jo sinällään eettisiä 

valintoja, koska ne suuntaavat tutkimuksen tekemistä (Fetterman 1998, Davies 

1999). Tutkimusaiheen täsmentyminen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tapahtui 

pohdinnan tuloksena. Eettistä näkökulmaa aiheen valinnalle toivat kysymykset, 

voisiko tutkimus vahingoittaa koulutusta tai yhteistyötä harjoittelupaikkojen 

kanssa, miten tutkimukseen osallistuminen vaikuttaisi opiskelijoiden 

tulevaisuuteen työelämässä sekä millaisen kuvan asiakkaat saavat 

terveydenhuollon toiminnasta ja koulutuksesta. Henkilökohtainen kiinnostukseni 

röntgenhoitajan työn tärkeän substanssialueen oppimista kohtaan johti lopulta 
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aiheen valintaan. Alustavan tutkimustehtävän muodostuminen tarkensi 

tutkimuksen mielenkiinnon opiskelijakeskeiseksi. Tutkimusasetelma itsessään 

sisälsi eettisiä kysymyksiä: kun opettaja tutkii opiskelijan oppimista, ohjaako 

opettajan viitekehys tulosten muodostumista? Tutkimuksen oikeutusta perustelen 

sillä, että opiskelijoiden ”ääntä” kuullaan vaihtelevasti opintoja kehitettäessä. 

Opettaja-tutkijalla saattaisi olla mahdollista voimistaa tätä ääntä. 

Etnografisen tutkimuksen toteuttaminen edellyttää tutkimusluvan saamista 

organisaatioilta tai yhteisöiltä, joissa tutkimus toteutuu ja tutkimukseen 

osallistuvilta henkilöiltä (Kelles-Viitanen 1982, Ball 1993, Fetterman 1998, 

Davies 1999). Tämän tutkimuksen tutkimussunnitelma on hyväksytty Oulun 

yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Noudatin tutkimussuunnitelman 

laadinnassa hyvän tutkimusetiikan mukaista käytäntöä (Helsingin julistus 1964, 

Laki 488/1999). Myös ammattikorkeakoulu, jonka opiskelijat osallistuivat 

tutkimukseen, myönsi tutkimusluvan. 

Tämän tutkimuksen ”päähenkilöitä” olivat natiivitutkimuksia opiskelevat 

opiskelijat. Saatuani tutkimusluvan ammattikorkeakoulusta pyysin opiskelijoita 

tiedotustilanteeseen, jossa kerroin alkamassa olevasta tutkimuksesta. Pyrin 

kertomaan tutkimuksen luonteesta ja heidän osuudestaan selkeästi ja rehellisesti 

(ks. Kelles-Viitanen 1982, Ball 1993, Fetterman 1998, Davies 1999). Korostin 

sitä, että tutkimustuloksilla ei arvioida yksittäisten opiskelijoiden oppimista eikä 

opiskelijoita nosteta esille negatiivisessa sävyssä (Patton 1990). Kerroin myös 

aineiston käytöstä ja tulosten julkaisusta (Grönfors 1982, Seed 1995). 

Osallistumisesta opiskelijoille ei ollut tulossa minkäänlaisia etuja tai palkkioita 

eikä osallistumattomuus vaikuttanut negatiivisesti opintoihin (Patton 1990, 

Fetterman 1998, Davies 1999). Aineisto on vain minun käytössäni ja säilytän sen 

itselläni tutkimuksen julkaisun jälkeen kolme vuotta, jonka jälkeen hävitän sen 

(ks. Patton 1990, Fetterman 1998).  

Tiedotustilanteessa opiskelijat eivät keskustelleet keskenään osallis-

tumisestaan, vaan jokainen opiskelija teki itse henkilökohtaisesti päätöksensä. 

Tutkimukseen mukaan lupautuneet opiskelijat antoivat suostumuksensa 

itsenäisesti hyväksymislomakkeella (Liite 10) ymmärryksen ja vapaaehtosuuden 

pohjalta. (ks. Kelles-Viitanen 1982, Ball 1993, Fetterman 1998, Davies 1999). 

Tutkimuksen edetessä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen (Seed 1995), mutta kukaan ei ole perunut osallis-

tumistaan tutkimuksen aikana. Tutkimus on edennyt alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti, joten minulla ei ole ollut tarvetta tiedottaa tutkimuksen etenemisen 

muutoksista osallistujille (Grönfors 1982).  
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Tutkimusluvat olen saanut kirjallisesti niistä organisaatioista, joissa toteutin 

aineiston tuottamista havainnoinnin avulla. Tähän kuuluivat ammattikorkeakoulu, 

jossa opiskelijat opiskelivat sekä ne terveyskeskukset ja sairaalat, joiden 

röntgenosastoilla toimin tutkimukseen lupautuneiden opiskelijoiden ohjaajana ja 

joilla kävin fyysisesti opiskelijoita ohjaamassa havainnoiden heitä 

samanaikaisesti. Informoin myös näiden harjoittelupaikkojen röntgenhoitajia 

tutkimuksesta. Harjoitteluosastot sijaitsivat pääosin koulutuspaikkakunnan 

ulkopuolella (Liite 6) ja näihin harjoittelun ohjaus toteutui puhelimitse ja 

sähköpostitse. Näillä harjoitteluosastoilla en havainnoinut, joten en hakenut 

harjoittelupaikoista tutkimuslupia. Nämä harjoitteluosastot ovat aineistossa 

mukana opiskelijoiden kirjoittamissa oppimispäiväkirjoissa ja haastatteluissa. 

Natiivitutkimuksissa olleet potilaat eivät olleet havainnoinnin kohteena vaan 

tilanteessa havainnointi kohdistui opiskelijan ja hoitajan toimintaan. Eettisen 

toimikunnan lausunnon tarpeellisuutta pohdittiin ennen tutkimuksen aloittamista, 

mutta sitä ei pidetty tarpeellisena.  

 Etnografisessa tutkimuksessa korostuu tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden anonymiteetin ja yksityisyyden suojelun tärkeys. Anonymiteetti ei 

liity pelkästään siihen, että henkilötiedot jätetään ilmoittamatta, vaan myös 

tiedonantajan käyttämä kieli ja asema voivat paljastaa tiedonantajat. (Kelles-

Viitanen 1982, Lincoln & Guba 1985, Fetterman 1998, Davies 1999). 

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden, hoitajien tai muihin ammattiryhmiin 

kuuluvien henkilöiden henkilöllisyydet eivät tule esille tutkimuksen missään 

vaiheessa. Myöskään potilaita ei voi tunnistaa. (Fetterman 1998). Tulosten 

kuvailussa käytin alkuperäisilmaisuja, joissa tutkimuskonteksti ja siinä olleet 

henkilöt esiintyvät anonyymisti tekstissä. (Grönfors 1982, Lincoln & Guba 1985, 

Fetterman 1998). Joissakin etnografioissa (Honkanen 2008, Karvinen 2009) 

tutkimuskonteksti on tuotu esille, mutta perustelen omaa valintaani sillä, että tässä 

tutkimuksessa ei ollut tarkoituksena kuvailla tietyssä ammattikorkeakoulussa tai 

tietyissä harjoittelupaikoissa tapahtuvaa oppimista, vaan yleisemmin niitä 

oppimisen prosesseja, joita terveysalan koulutus tuottaa (ks. Patton 1990, Palmu 

2007). Tarkka lukija saattaa kuitenkin eri tietoja yhdistämällä tunnistaa 

tapahtumapaikkoja. Tarkoituksenani ei ole ollut täysin piilottaa kaikkea, mutta ei 

myöskään tuoda niitä tarkoituksella julkisesti esille.  

Etnografisessa tutkimuksessa tiedon tuottaminen perustuu tutkimukseen 

osallistuvien ja tutkijan välille syntyvään luottamukseen, joka perustuu tasa-

arvoon ja jonka rakentamiseen käytetään aikaa (Fetterman 1998, Polit & Hungler 

1999, Tolonen & Palmu 2007). Luottamuksen rakentaminen lähti liikkeelle 
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opiskelijoille järjestämästäni tiedotustilanteesta ja pyrin pitämään sitä yllä koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimusprosessin aikana osa opiskelijoista keskusteli 

keskenään tutkimuksesta. Tämän ymmärsin heidän kysellessään tutkimuksen 

etenemisestä. Opiskelijoiden kysymykset osoittivat, että tutkimus herätti 

mielenkiintoa ja opiskelijoilla oli kerrottavaa. Opiskelijat suhtautuivat 

tutkimukseen luontevasti, mutta aineiston tuottamista ilmentää kuitenkin se, että 

se tapahtui pääosin minun ja opiskelijan ja mahdollisesti mukana olleen 

röntgenhoitajan välillä. 

 Koulussa harjoitustunneilla opiskelijat eivät puhuneet osallistumisestaan 

muiden kuullen. Olin aistivinani, että opiskelijaryhmän kaikki jäsenet eivät 

tunteneet toisiinsa niin suurta luottamusta, että olisivat rohjenneet puhua asioista 

toisten kuullen. (Patton 1990). Mikäli halusin tavata jonkun opiskelijan, otin 

opiskelijaan yhteyttä sähköpostitse.  

Harjoittelun ohjaustilanteissa ei koskaan keskusteltu muiden läsnä ollessa 

opiskelijan osallistumisesta tutkimukseen. Oletan, että opiskelijoiden halu pitää 

osallistumisensa omana tietonaan saattoi perustua siihen, että opiskelijat eivät 

halunneet osallistumisen vaikuttavan harjoittelun toteutumiseen. Mahdollista on 

myös, että kaikki eivät muistaneet suostuneensa tutkimukseen mukaan. 

Havainnointia käyttävissä tutkimuksissa korostetaan tutkijan taitoa sijoittua ja 

sulautua osaksi tutkimuskontekstia luottamuksen vahvistamiseksi (Patton 1990, 

Fetterman 1998). Harjoittelupaikoissa pukeuduin hoitajan työasuun, kuten 

opiskelijan ohjausta varten muutenkin toimin. Ilmiasun muuttaminen muuttaa 

pukeutujan myös henkisesti tilanteenmukaiseksi. Vaikka en kuulunutkaan 

harjoittelupaikkojen hoitajavahvuuteen, katson, että terveydenhuollon turvallisen 

toiminnan kannalta mm. työasun käyttö on perusedellytys ohjaustilanteissakin.  

Haastattelun aloitin avaamalla keskustelun yleisellä toteamuksella tai 

kysymyksellä opinnoista ja jatkoin etnografisten kysymysten mukaisesti (Liite 9). 

Haastattelu saattaa vaikuttaa haastateltaviin eri tavalla. Patton (1990) tuo esille, 

kuinka haastattelu saattaa muuttua terapeuttiseksi, aiheuttaa psyykkistä stressiä tai 

pelkoa haastateltavan sulkemisesta yhteisön ulkopuolelle (Patton 1990). 

Haastattelutilanteissa ei ilmennyt tähän viittaavaa, vaan opiskelijat keskustelivat 

kokemuksistaan asiallisesti omalla tavallaan.  

Analysoidessaan aineistoa ja kirjoittaessaan tuloksia tutkijan muodostama 

kuvaus tulee aina tietystä paikasta, tiettynä aikana ja tietyn historian ja kulttuurin 

kehyksestä (Palmu 2007). Olen tietoisesti pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, 

että opiskelijan kokemukset tulisivat selkeästi esille. Aineiston pitkälle etenevä 

käsitteellistäminen saattaa häivyttää alkuperäiset merkitykset. Opiskeluyhteisössä 
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ja terveydenhuollossa on hierarkkinen rakenne, joka aiheuttaa helposti 

kahtiajakoa eri osapuolten välille ja saattaa altistaa valta-aseman hyväksikäytölle 

(Atkinson & Hammersley 1994, Palmu 2007).  

Tolonen ja Palmu (2007) tuovat esille, kuinka tutkijan ja tutkimukseen 

osallistuvan välisestä suhteesta muodostuu epätasa-arvoinen viimeistään tuloksia 

kirjoitettaessa. (Tolonen & Palmu 2007). Tutkija tasapainoilee kolmen eri 

yhteisön välissä: tutkimukseen osallistuvien, oman yhteisönsä ja tiedeyhteisön 

välissä. Tutkijan tehtävänä on kuvata ja tulkita tutkimusyhteisön maailma 

tieteessä olevien käsitteiden ja tavoitteiden kautta. Maailmojen kontekstista 

toiseen kääntämisessä saattaa syntyä eettisiä ongelmia. (Suojanen 1996a). 

Aineiston tuottamisen loppuvaiheessa ns. kentän ja opiskelijoiden jättäminen 

aiheutti tietynlaista ”eroahdistusta” (Seed 1995, Roberts 2007). Tutkimuksen 

loppuunsaattamisen kannalta oli kuitenkin tärkeää etääntyä tutkimuskentästä ja 

katsoa opiskeluyhteisöä kauempaa (ks. Honkasalo 2008). Tutkimuksen tekeminen 

on ollut tasapainoilua opettajan työn ja opiskelun välillä aivan kuten monilla 

tutkimukseen osallistuneilla opiskelijoillakin. Tasapainoilusta ja oman paikan 

hakemisesta syntyi usein riittämättömyyden tunteita omasta osaamisesta, 

ajoittaisia epäilyksiä tutkimuksen etenemisestä ja kysymyksiä siitä, olenko 

ymmärtänyt oikein opiskelijoiden oppimiskokemukset ja onko minulla oikeutta 

tuoda esille opiskelijoiden kokemuksia oppimisestaan (Roberts 2007).  

Tutkijana edustan etnografialla opiskelijoita. Vaikka minulla tutkijana ei ollut 

kriittisen etnografian yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitetta, olen kuitenkin 

eettisessä vastuussa tutkimalleni yhteisölle. (Atkinson & Hammersley 1994). 

Opiskelijat ilmoittautuivat tutkimukseen mukaan vapaaehtoisesti ja luovuttivat 

kokemuksiaan minulle, joten eettinen vastuuni on tuoda esille 

opiskelijoiden ”ääni” ja pyrkiä tuloksilla vaikuttamaan tulevien opiskelijoiden 

oppimisen prosesseihin.   

Tähän tutkimukseen taloudellisesti osallistuneet organisaatiot eivät ole 

missään vaiheessa vaikuttaneet tutkimusprosessiin tai tuloksiin. Tutkijana en ole 

kohdannut eettisesti ongelmallisia menettelyjä tutkimukseen osallistuneiden 

organisaatioiden kanssa (Davies 1999).  

8.3 Johtopäätökset ja tutkimuksen merkityksen arviointi 

Tutkimustulosten perusteella esitän seuraavat natiivitutkimusten oppimista ja 

oppimiskulttuuria koskevat johtopäätökset:  
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1. Opiskelijoiden natiivitutkimusten teoriaopinnoissa opiskelema tietoperusta 

sai erilaisia merkityksiä eri oppimiskonteksteissa.  

2. Opiskelijoiden natiivitutkimusten oppimisen oppimiskonteksteissa vallitsivat 

erilaiset oppimisnäkemykset, jotka johtivat erilaisiin oppimismenetelmiin ja 

oppimistapoihin.  

3. Opiskelijoiden natiivitutkimusten oppimisen lopputulos vaihtelee 

oppimiskontekstin oppimistavan mukaan. 

4. Opiskelijan taustatekijät (koulutustausta, työkokemus), opetussuunitelma ja 

opettajajohtoinen opetus tukivat natiivitutkimusten teoriaopintojen 

integroitumista käytäntöön. Natiivitutkimusten laboraatioharjoittelussa 

integroitumista tukivat teoriaopinnot, oppimistehtävät ja itsenäinen kokeilu. 

Natiivitutkimusten harjoittelussa integroitumista tukivat suunnitelmallinen 

opiskelijaohjaus ja tilan antaminen oppimiselle.  

5. Opiskelijan taustatekijät (koulutus, opiskelijoiden heterogeenisuus), 

oppimistehtävä, didaktiset ratkaisut, opetuksen dekontekstuaalisuus ja 

harjoittelupaikkojen jakamiskäytäntö eivät tukeneet teoriaopintojen 

integroitumista käytäntöön. Natiivitutkimusten laboraatioharjoittelussa 

integroitumista eivät tukeneet teoriaopinnot, oppimistehtävät ja opetuksen 

didaktiset ratkaisut. Natiivitutkimusten harjoittelussa integroitumista eivät 

tukeneet puuttuva tai hoitajakohtainen opiskelijaohjaus, oppimisen tilan 

määräytyminen toiminnan mukaan ja oppimisen tilan rajoittaminen. 

6. Natiivitutkimusten oppimisen oppimiskulttuuri edellyttää opiskelijan osaavan 

tulkita ja mukautua kuhunkin oppimiskontekstiin. Natiivitutkimusten 

oppimiskulttuuri tukee vaihtelevasti opiskelijan oppimista.  

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa opiskelijoiden oppimisesta röntgenhoitajaksi 

opiskelevien opiskelijoiden koulutukseen. Tutkimus antaa koulutukselle tietoa 

opiskelijoiden oppimisesta nykyhetkellä ja suuntaa koulutuksen 

kehittämiskohteita. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää 

röntgenhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelman, opetuksen ja opintojen sekä 

koulutusohjelman ja harjoittelupaikkojen välisen yhteistyön kehittämisessä. 

Terveystieteelliselle tutkimukselle tutkimus antaa tietoa, joka auttaa 

selkeyttämään terveysalan eri koulutusten asiantuntijuusalueita ja asiantunti-

juuteen kasvua niihin. Tutkimuksen merkitys opiskelijoille on, että opiskelijat 

saavat äänensä kuuluville yhdessä elämänsä käännekohdassa: ”Joku on 

kiinnostunut” (Seed 1995). 
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8.4 Ehdotukset natiivitutkimusten ja röntgenhoitajaopiskelijoiden 
oppimisen kehittämiseksi  

Tämän tutkimuksen perusteella esitän, että natiivitutkimusten ja 

röntgenhoitajaopiskelijoiden oppimista kehitetään 

1. ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikkojen välisellä yhteistyöllä siten, että 

opiskelijoiden natiivitutkimusten oppiminen on mahdollista oppimista 

tukevassa oppimiskulttuurissa  

2. vahvistamalla natiivitutkimusten ja mahdollisesti myös muiden kuvantamis-

tutkimusten teoriaopintojen kontekstisidonnaisuutta  

3. käyttämällä opinnoissa opiskelumenetelmiä, jotka edistävät yhteistoimin-

nallisuuteen oppimista ja osallisuutta tulevaan ammattiin  

4. kiinnittämällä huomiota erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden oppimis-

esteiden tunnistamiseen ja kehittämällä oppimisen ohjausta 

5. hyödyntämällä ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikkojen välisissä 

koulutustilaisuuksissa yhteistoiminnallisia opiskelumenetelmiä. 

8.5 Jatkotutkimushaasteet 

Jatkotutkimusaiheina esitän tutkittavaksi 

1. Mitä on röntgenhoitajaopiskelijan osallisuus koulun oppimisyhteisössä ja 

harjoittelun työyhteisöissä ammatillisen kasvun näkökulmasta? 

2. Miten osallisuutta voidaan vahvistaa? 

3. Miten kehollinen tieto opitaan erilaisia radiologisia kuvantamistutkimuksia 

opiskeltaessa?  

4. Miten opiskelun aikaiset oppimistavat ja oppimiskulttuuri vaikuttavat 

vastavalmistuneen röntgenhoitajan työelämään sijoittumiseen? 

5. Mikä on terveydenhuollon kuvantamistoiminnassa työskentelevien röntgen-

hoitajien oppimiskulttuuri? 
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Liite 1 Lyhenteet ja sanojen selitykset 

ap  antero-posteriorinen, röntgensäteet kohdistuvat potilaan 

etupuolelta kohti selkää 

esd entrance surfice dose, annos potilaan iholla  

exponointiluokka 

 kuvalevystä purettavan signaalin vahvistuksen muuttaminen 

efektiivinen annos 

 säteilylle altistuneiden kudosten ja elinten ekvivalenttiannosten 

ja kudosten painotuskertoimien tulojen summa, annoksella 

kuvataan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa, 

yksikkö sievert (Sv) 

ekvivalenttiannos 

 säteilystä kudokseen tai elimeen massayksikköä kohti 

keskimäärin siirtyneen energian ja säteilyn painotuskertoimen 

tulo, kuvaa säteilyn terveydellistä haittaa, yksikkö sievert (Sv) 

filmi-vahvistuslevy-yhdistelmä  

 analogisessa kuvantamisessa käytettävä kuvauskasetti, joka 

sisältää röntgenfilmin ja vahvistulevyn  

hila kuvantamisen ominaisuus, joka parantaa röntgenkuvan kontrastia 

estämällä sironneen röntgensäteilyn pääsyn kuvareptorille  

kaudaalinen kuvaussuunta 

 röntgenputkea kallistetaan potilaan jalkoihin päin  

kaudokraniaalinen kuvaussuunta  

 potilasta kuvataan jaloista päähän päin 

keuhko-ohjelma 

 kuvareseptorilla olevan sähköisen informaation esitysmuoto, 

joka ohjaa anatomisen kohteen luentaa 

keskisäde röntgenputkesta potilaaseen kohdistettavan säteilykeilan 

keskipiste 

kollektiivinen annos 

 tietyn väestöryhmän yksilöiden yhteenlaskettu säteilyannos, 

voidaan käyttää arvioitaessa stokastisten haittojen 

todennäköisyyttä kyseisesä väestössä, yksikkö mansievert 

(manSv)  

kraniaalinen kuvaussuunta 

 röntgenputkea kallistetaan potilaan päähän päin 
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kraniokaudaalinen kuvaussuunta 

 potilasta kuvataan päästä jalkoihin päin 

kuvausetäisyys 

 röntgenputken fokuksen ja 

röntgenfilmin/kuvalevyn/kuvareseptorin välinen etäisyys 

kV kilovoltti, kuvausjännite, ilmaisee säteilyn läpitunkevuutta 

pa (tai PA) posterior-anteriorinen, röntgensäteet kohdistuvat potilaan 

selänpuolelta kohti vatsaa 

mAs milliampeerisekunti, ilmaisee säteilyn määrää 

PACS Picture Archiving and Communication System, radiologisten 

kuvien hallinnointijärjestelmä  

RIS  Radiological Information System, digitaalisten kuvien ja niihin 

liittyvien potilastietojen tietojärjestelmä 

S-arvo kuvalevylle tulleen säteilyn määrä suhteessa laitevalmistajan 

asettamaan odotusarvoon 

sivu kuvausprojektio, joka on 90 ̊ kulmassa suhteessa ap-projektioon 

suodatus röntgenputkessa röntgensäteilyä absorboiva materiaali 

valotusarvo röntgenkuvan valottamiseen tarvittava kuvausarvo (kV, mAs) 

vartalon linja tai taso 

 vartalon pitkittäin tai poikittain jakava anatominen linja tai taso 

vertailutaso etukäteen määritelty röntgentutkimuksen säteilyannostaso, jonka 

ei oleteta ylittyvän normaalikokoiselle potilaalle hyvän 

käytännön mukaan tehdyssä tutkimuksessa 

viisto kuvausprojektio, joka eroaa ap-projektiosta vähemmän kuin 90̊ 
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Liite 2 Tiedonhaussa käytetyt hakusanat, 
tietokannat ja hakutulosten määrä 

Taulukko 6. Tiedonhaussa käytetyt hakusanat, tietokannat ja hakutulosten määrä. 

Hakupäivämäärä 15.4.2010. Päivitetty 1.8.2011. 

Hakusanat Tietokanta Hakutulosten määrä 

röntgentutkimus ja oppiminen Medic 3 

röntgentutkimus ja opiskelu 

röntgentutkimus ja harjoittelu 

röntgentutkimus ja opiskelija 

röntgen ja oppiminen 

röntgen ja opiskelu 

röntgen ja opiskelija 

röntgen ja harjoittelu 

kuvantaminen ja oppiminen 

kuvantaminen ja opiskelu 

kuvantaminen ja harjoittelu 

kuvantaminen ja opiskelija 

natiivitutkimus ja oppiminen 

radiography and learning and 

student 

radiography and learning and 

imaging 

radiography and education 

radiography and learning 

radiography and student 

radiography and practical training 

radiography and studies 

radiography and radiography 

student 

plain x-ray examination and 

learning 
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Medline Ovid 
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48 
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Liite 3 Aikaisemmat röntgenhoitajaopiskelijoiden 
oppimiseen kohdistuneet tutkimukset  

Taulukko 7. Röntgenhoitajaopiskelijoiden oppimiseen kohdistuneet tutkimukset. 

Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Bleiker J., 

Knapp K.M. & 

Framton I., 

2011, Iso-

Britannia 

Selvittää potilas-hoitaja 

vuorovaikutuksen 

oppimista videoitujen 

tilanteiden avulla 

virtuaaliympäristössä.  

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, kyselylomake, 

n = 110, vastausprosentti 42 

Opiskelijat kokivat oppineensa 

potilaan ja hoitajan välisestä 

vuorovaikutuksesta videoissa 

esitettyjen erilaisten tilanteiden 

kautta.  

Dempsey S. 

E. & Warren-

Forward H.M., 

2011, 

Australia 

Selvittää röntgenhoitaja- 

opiskelijoiden 

suuntautumista 

opinnäytetyöaiheisiin. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomakkeella (avoimet 

kysymykset) opiskelijat 

arvioivat aihettaan, n = 328, 

vastausprosentti 85 

Opiskelijat tekivät ryhmissä 

posterin itseään kiinnostavasta 

tutkimusaiheesta. 

Opiskelijoiden mielenkiinto 

hajaantui laajalle opinnäytetyö- 

aiheiden valinnassa. 

Halkett 

G.K.B.,McKay 

J. & Shaw T., 

2011, 

Australia 

Arvioida workshopin 

käyttökelpoisuutta 

vuorovaikutustaitojen 

oppimisessa. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, n =36 

röntgenhoitajaopiskelijaa, 

vastausprosentti 75 

Workshop-työskentely soveltui 

vuorovaikutustaitojen 

oppimiseen hyvin. 

Forte A. & 

Fowler P., 

2009, Iso-

Britannia 

Kuvata opettajien ja 

opiskelijoiden kokemuksia 

moniammatillisista 

opinnoista. 

Kvalitatiivinen, focus group-

haastattelu, tutkimukseen 

osallistuneiden määrää ei 

ilmoitettu 

Opiskelu moniammatillisissa 

ryhmissä laajensi tietoisuutta 

moniammatillisuudesta ja 

vaikutti myönteisesti potilaan 

hoitoon. Oppimistapana 

opiskelijat näkivät tässä sekä 

positiivisia että negatiivisia 

puolia. 

Hall A.S. & 

Durward B.R., 

2009, Iso-

Britannia 

Tutkia, miten opiskelijat 

osaavat anatomiaa tietyn 

ajan kuluttua opetuksesta 

ja miten tulokset korreloivat 

oppimisen lähestymis- 

tapoihin ja opiskeluun. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, n = 89 

opiskelijaa 

Opiskelijat hallitsivat 

anatomian tietoa vaihtelevasti, 

tulos riippui käytetystä 

kokeesta ja opiskelusta 

kuluneesta ajasta. 

Kench P.L., 

Field N., 

Agudera M. & 

Gill M., 2009, 

Australia 

Kuvata, miten 

vertaisarvioinnilla voidaan 

arvioida yksittäisen 

opiskelijan osuutta 

ryhmätyössä. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, n = 169 

opiskelijaa 

Opiskelijat pystyivät 

kyselylomakkeen avulla 

toteuttamaan 

opiskeluryhmänsä jäsenten 

vertaisarviointia. 
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Lorimer J. & 

Hilliard A., 

2009, Iso-

Britannia 

Tutkia sähköisessä 

muodossa olevien 

opetussisältöjen vaikutusta 

oppimiseen  ja 

opiskelijoiden ja opettajien 

tyytyväisyyttä 

ko.opetusmenetelmään. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, rh-opiskelijoita 

n = 102, opettajia n = 4 

Käytetty teknologia ei ollut 

esteenä opiskelulle. Opiskelijat 

työstivät opiskelusisältöä 

enemmän ja ryhmätyöskentely 

lisääntyi aikaisempaan 

opiskelumenetelmään 

verrattuna. 

Williams M. & 

Decker S., 

2009, Iso-

Britannia 

Tutkia aikuisopiskelijoiden 

kokemuksia opiskelusta 

diagnostiseen 

radiografiatyöhön. 

Kvalitatiivinen, 

yksilöhaastattelu, n = 12 

opiskelijaa 

Aikuisopiskelijoita tulee 

valmistaa ennakolta 

opiskeluun. Opiskeluaikana 

jatkuva tutorointi auttoi 

opiskelijaa ratkaisemaan 

teoriaopintojen, harjoittelun ja 

henkilökohtaisia ongelmia. 

Mubuuke 

A.G., Kiguli-

Malwadde E., 

Byanyima R. 

& Businge F., 

2008, Uganda 

Arvioida opiskelijoiden ja 

opettajien mielipiteitä 

ugandalaisessa 

perusterveydenhuol- 

lossa suoritetusta 

harjoittelusta. 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, kyselylomake 

ja focus group-haastattelu 

(opiskelijoita n = 22, opettajia 

n = 7, röntgenhoitajia n = 6) 

Sekä opiskelijat että opettajat 

arvioivat harjoittelun 

perusterveydenhuollossa 

olevan tärkeä ja 

merkityksellinen oppimisen 

kannalta. 

Ogbu S.O.I. 

2008, Nigeria 

Arvioida opiskelijoiden 

harjoittelukokemuksia 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake rh-

opiskelijoille, n = 178, 

vastausprosentti 95 % (170), 

Likertin asteikko 

Opiskelijat saivat tarpeeksi 

ohjausta harjoittelun aikana. 

Opiskelijoiden 

oppimiskokemukset olivat 

hyviä ja heidän taitonsa 

kehittyivät. Henkilökunta auttoi 

opiskelijoita. Tulevaisuudessa 

koulun ja harjoittelupaikkojen 

on kiinnitettävä huomiota 

resursseihin (tietokoneet, 

kirjasto, opiskeluhuoneet). 

Harjoittelussa hyödynnettiin 

vähän tai ei ollenkaan 

tutkimustietoa. 

Shanahan 

M.C. 2007, 

Australia 

Arvioida opiskelijoiden 

tiedonhankintataitojen 

kehittymistä 

Kvantitatiivinen, 

kvalitatiivinen, kyselylomake, 

n = 41 opiskelijaa 

Opiskelijoiden 

tiedonhankintataidot paranivat 

sähköisten tietokantojen 

opettamisen jälkeen.  
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Moule P., 

2006, Iso-

Britannia 

Arvioida opiskelijoiden 

kykyä kehittää 

käytäntöyhteisöjen 

ominaisuuksia verkko-

opinnoissa. 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, vaiheessa 1 

kyselylomake, opiskelijoita 

n = 109 ja vaiheessa 2 

päiväkirja, haastattelu ja 

verkkokeskustelu, 

opiskelijoita n = 15 

Opiskelijoiden verkko-

oppimisessa ilmenivät 

käytäntöyhteisöjen 

ominaisuudet: keskinäinen 

sitoutuminen, yhteishenki, 

yhteistoiminta. Verkko-

oppimisympäristössä esiintyi 

vaikeuksia: opiskelijoiden 

identifiointi, sitoutuminen 

opiskeluun ja tekniset 

ongelmat. 

Vosper M.R., 

Price R.C. & 

Ashmore L.A., 

2005, Iso-

Britannia 

Tutkia valmistuneiden 

röntgenhoitajien 

urakehitystä. 

Kvantitatiivinen, kysely 

röntgenhoitajille, n = 303, 

vastausprosentti 42 % (128) 

Röntgenhoitajaksi 

opiskelemaan hakeutumisen 

perusteet: halusi työskennellä 

terveysalalla ja työssä yhdistyy 

potilas ja teknologia. Työssä 

pysymistä edistävät 

opiskelumahdollisuudet ja 

ammatissa kehittyminen. 

Jaronen M., 

2005, Suomi 

Kuvailla, miten röntgen- 

hoitajaopiskelijoiden 

ammattitaitoa edistävän 

harjoittelun oppimistehtävät 

ovat muotoutuneet 

sellaisiksi kuin ne nyt ovat. 

Lisäksi kuvailla, miten 

oppimistehtäviä käsitellään 

ammattitaitoa edistävän 

harjoittelun 

ohjauskeskusteluissa ja 

harjoittelun jälkeen 

opetustilanteissa. 

Kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen, opettajien 

haastattelun videointi, 

hoitajien ja opettajien 

yhteistyökokouksen videointi, 

opiskelijoiden ohjaustunnin 

videointi, ohjauskeskustelun 

(9 kpl) videointi, 

opetustilanteen (4 kpl) 

videointi 

Oppimistehtävien historia 

perustui traditioon. 

Ohjauskeskustelut etenivät 

opettajajohtoisesti ja niissä ei 

käsitelty kaikille yhteisiä 

oppimisen kohteita. 

Opiskelijoiden tiedon 

syventämistä ohjauskes- 

kusteluissa oli niukasti. 

Ohjaavat röntgenhoitajat 

osallistuivat ohjaus- 

keskusteluihin vähän. 

Opetustilanteiden oppimisen 

kohteita olivat radiografiatyö, 

anatomia, lääketiede, 

harjoittelun oppimis- 

kokemukset ja oppimis- 

tehtävien arviointi. Teorian ja 

käytännön integrointia ei ollut. 
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Mitchell B S, 

McCrorie P & 

Sedgwick P, 

2004, Iso-

Britannia 

Arvioida opiskelijoiden 

asenteita anatomian 

opintoja ja moniam- 

matillista opiskelua kohtaan 

sekä verrata eri 

koulutusohjelmissa 

opiskelevien opiskelijoiden 

suoriutumista anatomian 

opinnoissa 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, n =148 

opiskelijaa (bioanalytiikka 30, 

hoitotyö 21, fysioterapia 44 ja 

radiografia 53) 

Anatomian opinnot on 

mahdollista suorittaa 

moniammatillisina opintoina. 

Eri koulutusohjelmissa 

opiskelevien opiskelijoiden 

suoriutuminen opinnoista 

vaihteli laajasti. 

Sim J., 

Zadnik, M., G. 

& Radloff A., 

2003, 

Australia 

 

Tutkia yliopistojen ja 

radiologisten osastojen 

työpaikkakulttuuria 

Australiassa ja selvittää, 

miten ne tukevat elinikäisen 

oppimisen kehittymistä ja 

edistymistä. 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, kysely- 

lomake, haastattelu ja focus 

group keskustelu, 

kyselylomake n = 4525 

yliopiston hallinto, opettajat, 

röntgenhoitajia ja 

röntgenhoitajaopiskelijoita, 

haastattelut n = 28 hallinnon 

edustajille, focus group-

keskustelut n = 30 

Yliopistot kannustivat 

opetuksessaan opiskelijoita 

elinikäiseen oppimiseen 

päinvastoin kuin radiologiset 

osastot. Tukemattomuus näkyi 

oppimisympäristön 

kannustamattomuutena, 

tutkimustyön tukemat- 

tomuutena ja työhönoton 

kriteereissä, joissa ei 

huomioitu hakijan 

ominaisuuksia elinikäisen 

oppimisen edistämiseen. 

Tunstall-

Pedoe S, 

Rink E & 

Hilton S, 

2003, Iso-

Britannia 

Tutkia, miten 

moniammatillinen opiskelu 

auttaa ymmärtämään ja 

kunnioittamaan toisia 

terveysalan ammattiryhmiä 

Kvantitatiivinen, sama 

kyselylomake opintojen 

alkaessa ja loppuessa, 

n = 348 ja n =154, kyselyyn 

osallistuivat lääketieteen, 

fysioterapian, radiografian ja 

hoitotyön opiskelijat, 

röntgenhoitajaopiskelijoiden 

alkumittauksen n = 40 

ja loppumittauksen n = 35 

Opintojen alkaessa 

opiskelijoilla oli 

stereotyyppinen käsitys toisista 

terveysalan ammattiryhmistä. 

Osa opiskelijoista koki, että 

moniammatillisissa 

opiskeluryhmissä opittiin 

epärelevantteja taitoja 

suhteessa heidän omaan 

tulevaan ammattiinsa.  

Manning D J 

& Leach J, 

2002, Iso-

Britannia 

Verrata röntgenhoitajaksi 

opiskelevien opiskelijoiden 

ja radiologien taitoa havaita 

keuhkonoduleja thorax-

kuvista 

Kvantitatiivinen, thorax-

fantomkuvien arviointi, 50 

kuvaa, 

röntgenhoitajaopiskelijat (N = 

20), radiologit (N = 4) 

Opiskelijat havaitsivat hieman 

vähemmän muutoksia thorax-

kuvista kuin radiologit. 
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Baird M & 

Wells P., 

2001, 

Australia 

Testata 

potilasesimerkkipohjaista 

tietokoneohjelmaa 

opiskelijoiden oppimisessa. 

Tarkoituksena edistää 

teoriatiedon soveltamista 

potilastilanteisiin. 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, toisen vuoden 

opiskelijoita, n = 36, Likertin 

asteikko 

Opiskelijat kokivat ohjelman 

käytön oppimistaan 

edistäväksi. 

Keogh J, 

Keogh M & 

Bezzina P., 

2000, Malta 

Määrittää, miten 

perusterveydenhuollon 

toimintaperiaatteita voidaan 

opettaa useammassa 

terveydenhuollon 

koulutuksessa yhdessä.  

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, kyselylomake, 

sairaanhoitaja- ja 

röntgenhoitajaopiskelijoita  

(n = 18) 

Perusterveydenhuoltoa tulee 

jatkossa opiskella 

moniammatillisissa ryhmissä. 

Opiskelijat kykenivät 

soveltamaan tietojaan 

harjoittelussa. 

Marshall G. & 

Harris P., 

2000, Iso-

Britannia 

Arvioida käytännön taitojen 

arvioinnissa käytettävää 

oppimismittaria 

Kvantitatiivinen, opiskelijoita 

(n = 44) 

Mittarin avulla voi arvioida 

opiskelijoiden käytännön 

taitoja 

Price R., 

Hopwood N. 

& Pearce V,, 

2000, Iso-

Britannia 

Kehittää harjoittelussa 

tapahtuvan oppimisen 

auditointiprosessi 

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake, 

röntgenhoitajille (n = 111) ja 

opiskelijoille (n = 68) 

Harjoitteluympäristöjen 

auditointi edisti opiskelijoiden 

oppimisen arviointia. 

Harjoitteluympäristön kulttuuri 

ja klinikkaopettajan tehokkuus 

vahvistivat opiskelijan 

oppimista  

Parsell G, 

Spalding R & 

Bligh J, 1998, 

Iso-Britannia 

Arvioida moniammatillisia 

opintoja  

Kvantitatiivinen, 

kyselylomake 

röntgenhoitajaksi 

opiskeleville opiskelijoille ja 

kuudelle muulle terveysalan 

opiskelijaryhmälle, N-lukua ei 

ilmoitettu 

Opinnot edistivät opiskelijoiden 

tietämystä ja auttoivat 

ymmärtämään toisia ammatti- 

ryhmiä. Lisäksi opinnot 

muuttivat opiskelijoiden 

asennetta positiivisemmaksi ja 

osoittivat moniammatillisen 

ryhmätyön ja kommunikaation 

tärkeyden. 
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Payne K., 

1998, Iso-

Britannia 

Tutkia syitä, miksi 

röntgenhoitajaksi 

opiskelevien miesten 

määrä kasvoi Englannissa 

1990-luvulla. 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen. Kyselylomake 

(n = 16, 8  miestä, 8 naista) 

ja haastattelu (n = 3, miehiä), 

Likertin asteikko 

Miesopiskelijat korostivat 

enemmän röntgenhoitajan 

ammatin teknisyyttä kuin 

naisopiskelijat. Miesopiskelijat 

ovat kunnianhimoisempia 

urakehityksen suhteen. 

Miesopiskelijat arvioivat 

olevansa edullisemmassa 

ammatillisessa asemassa kuin 

naiset, joilla on lasten- ja 

perheenhoitotehtäviä. 

Rosie J. & 

Murray R., 

1998, Iso-

Britannia 

Arvioida opiskelijoiden 

oppimista 

erikoistutkimuksissa 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, kyselylomake 

röntgenhoitajille (n = 28) ja 

kyselylomake ja päiväkirja 

opiskelijoille (n = 31) 

Opiskelijat raportoivat 

myönteisistä oppimis- 

kokemuksista tunneperäisillä 

käsitteillä. Omasta mielestään 

heidän tietoperustansa oli 

riittämätön harjoitteluun. 

Röntgenhoitajien mielestä 

opiskelijoilla oli riittämätön 

tietoperusta ja opiskelijat olivat 

huonosti valmistautuneet 

harjoittelua varten. 

Harjoittelussa tuettiin vähän 

opiskelijoiden reflektointitaidon 

kehittymistä, opiskelijoiden 

mielestä päiväkirja edisti 

heidän oppimisen 

reflektiotaan. 

Fowler P., 

1997, Iso-

Britannia 

Määritellä, vaikuttavatko 

röntgenhoitajien 

vanhuspotilaisiin tuntemat 

asenteet opiskelijoiden 

asenteisiin vanhuspotilaita 

kohtaan 

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen, asennemittari 

(Koganin asennemittari) ja 

haastattelu, 23 

röntgenhoitajaa ja 22 

röntgenhoitajaopiskelijaa 

Opiskelijat huomasivat 

röntgenhoitajien asennoituvan 

sekä positiivisesti että 

negatiivisesti vanhuspotilaisiin. 

Opiskelijat arvioivat asenteita 

ja omaksuivat positiivisen 

asenteen oman ammatillisen 

kehittymisensä malliksi. 
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Tutkija(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmetodologia Tulokset 

Arnold M., 

1997, Iso-

Britannia 

Tutkia opiskelijoiden 

persoonallisten 

ominaisuuksien merkitystä 

oppimiselle 

Kvantitatiivinen,  

tilastolliset menetelmät, N = 

158, kyselylomake 

Ulospäinsuuntautuneisuus oli 

eduksi röntgenosastolla. 

Älyllinen lahjakkuus auttoi 

teoriaopinnoissa ja 

harjoittelussa. 
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Liite 4 Natiivitutkimusten oppimisen tavoitteet 
(Opinto-opas 2003–2004) 

Opiskelija ymmärtää liikkumiseen, uneen ja lepoon liittyvien terveysongelmien 

merkityksen ihmisen ja väestön hyvinvoinnille. Hän saa valmiuksia tunnistaa 

muutoksia sekä auttaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa potilaan 

ollessa radiologisissa tutkimuksissa.  

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti tavallisimmat luuston natiivitutkimukset 

ja hengityselimistön natiivitutkimukset. Opiskelija kykenee tunnistamaan 

tavallisimmat tutkimusindikaatiot ja patologiset muutokset liikuntaelimistön 

kuvantamistutkimuksissa. Opiskelija saa valmiuksia arvioida eri 

kuvantamismenetelmien oikeutusta osana potilaan kokonaishoitoa edellä 

mainituissa tutkimuksissa. 

Opiskelija perehtyy yksilön elämisen toimintoihin. Hän tuntee menetelmiä, 

joiden avulla muutokset potilaan/asiakkaan elämisen toiminnoissa voidaan 

tunnistaa. Opiskelija harjaantuu radiologisessa tutkimuksessa olevan potilaan 

hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä 

niihin liittyvässä päätöksenteossa ja tiedottamisessa. Hän pohtii hyvän hoitotyön 

ominaisuuksia ja edellytyksiä sekä röntgenhoitajan vastuuta potilaan/asiakkaan 

hoidossa. 
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Liite 5 Kirjallinen tehtävä (Opinto-opas 2003–
2004) 

Luuston radiologisten erikoistutkimusten käsikirja, 1 ov 

 

Kirjallisen tehtävän tarkoituksena on toimia opiskelijan oman oppimisen 

edistäjänä ja oman oppimisen arvioinnin välineenä. Tarkoituksena on myös 

edistää luuston radiologisia erikoistutkimuksia käsittelevän kirjallisuuden 

kriittistä lukutaitoa ja antaa opiskelijalle ”ohjeisto” luuston radiologisia 

erikoistutkimuksia käsittelevän kirjamateriaalin arvioimiseen. Tehtävä esitetään 

seminaari-istunnossa.  

Opiskelija laatii luuston erikoistutkimuksista itselleen käsikirjan hyödyntäen 

ensimmäisenä opiskeluvuotena hankittua teoreettista osaamista, opiskelun 

kuluessa harjoittelun yhteydessä erilaisilla röntgenosastoilla opittuja 

toimintatapoja ja omia hyväksi koettuja käytänteitä sekä kirjallisuutta siten, että 

hän valitsee mahdollisimman ”tuoreen” luuston röntgentutkimuksia käsittelevän 

kirjan. Opiskelija huomioi oheiset arviointikohteet.  

 

Tehtävän arviointikohteet: 

– anatomian esitystapa  

– projektioiden esitystapa  

– hyvän kuvan kriteerien esitystapa 

– tutkimukseen liittyvät muut huomiot 

– EU-suosituksiin vertailu ja / tai EU-suositusten esitystapa  

– oma oppimisprosessi 

Perusperiaatteista, kuten esim. käytettävästä kV-alueesta ja fokuskoosta, hilasta, 

etäisyydestä, sädesuojista, filmi-vahvistuslevy -yhdistelmistä, lisäsuodatuksen 

käytön periaatteista, voi olla erillinen kokonaisuus, jota ei tarvitse toistaa erillisten 

tutkimusten yhteydessä. 

Arviointi: T1 – K5 
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Liite 6 Harjoittelupaikkojen sijoittuminen 
maantieteellisesti 

 

Kuvio 8. Harjoittelupaikkojen etäisyydet opiskelupaikkakunnalta ja harjoittelujaksojen 

määrät harjoittelupaikassa. 

Opiskelu-
paikka-
kunta
N = 14

200 km 
N = 1

100  km 
N = 2

20 km 
N = 2
N0

100 km 
N = 1

200 km 
N = 6

100 km 
N = 2

40 km
N = 5

40 km 
N = 1

150 km 
N = 1

20 km 
N = 2
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Liite 7 Ohje oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta 
harjoittelun ajalta (Opinto-opas 2003–2004) 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa jokaisen opintojakson 

harjoittelun suoritusvaatimuksiin sisältyy oppimispäiväkirjan kirjoittaminen (ks. 

opintojaksojen suoritusvaatimukset).  Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen 

tavoitteena on oppia reflektoimaan omaa oppimista ja ammatillista kasvua. 

Oppimispäiväkirja on yksilöllinen, jatkuvakäyttöinen oman oppimisprosessin tuki.  

Oppimispäiväkirjassa opiskelija voi jälkikäteen pohtia omaa toimintaansa, 

opiskeluaan ja itseään oppijana ja hoitajana. Kirjoittamalla omat ajatuksensa ja 

kokemuksensa näkyville, opiskelija edistää omien kognitiivisten toimintojensa 

tietoista tarkkailua ja arviointia.  Näin vuorovaikutus ajatusten, havaintojen, 

teoriatiedon ja kokemusten välillä lisääntyy ja niiden edelleen kehittely 

mahdollistuu. Kirjoittaminen on siis aktiivinen tiedon konstruointiprosessi, jossa 

paljastuu opiskelijan kyky ymmärtää opiskeltu asia.  

Oppimispäiväkirjaa voi kirjoittaa päivittäin tai yhteenvedonomaisesti 

viikoittain. Kirjoittamisessa kannattaa pyrkiä pois luettelevasta kirjoittamisesta 

kohti pohtivaa kirjoittamista; pohtiva kirjoittaminen vaatii keskittymistä ja ajan 

varaamista kirjoittamiseen. Kirjoittamisen lähtökohdaksi kannattaa ottaa omat 

tavoitteet  ja oman oppimisen kannalta merkittävät kokemukset (tietojen ja 

taitojen yhdistäminen, onnistumiset, epäselvät ja ristiriitaiset tilanteet jne.). 

Oppimispäiväkirjan loppuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto omasta oppimisesta ja 

ammatillisesta kasvusta sekä arviointi seuraavalle jaksolle asetettavista 

oppimistavoitteista. Yhteenveto-osuutta voi käyttää myös harjoittelun 

loppukeskustelussa. Oppimispäiväkirjan sivumäärälle ei ole vaatimuksia.  

Oppimispäiväkirjaan liitetään harjoittelujaksolle asetetut tavoitteet ja 

osastonhoitajan/röntgenhoitajan allekirjoituksellaan vahvistama työvuorotaulukko. 

Oppimispäiväkirjan etusivulle merkitään opintojaksot ja opintoviikkomäärät, joita 

oppimispäiväkirja koskee.  

Oppimispäiväkirja palautetaan ohjaavalle opettajalle harjoittelujakson 

päätyttyä. Oppimispäiväkirjan lukee ainoastaan ohjaava opettaja, joka kirjoittaa 

siitä sinulle palautteen ja luovuttaa sen sinulle takaisin. Oppimispäiväkirja 

arvioidaan hyväksytty-hylätty periaatteella. Oppimispäiväkirjat kannattaa 

säilyttää, sillä niitä voi käyttää dokumentteina portfolion tekemisessä. 
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Liite 8 Opiskelijoiden taustatiedot 

Taulukko 8. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden ikä ja opiskelutausta. (n= 17) 

Taustatiedot Opiskelijoiden määrä, n=17 

Ikä 

18–20 vuotta 

21–30 vuotta 

31–40 vuotta 

 

7 

8 

2 

Opiskelutausta 

ylioppilas 

peruskoulu 

 

11 

6 

Taulukko 9. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden opiskelemaan hakuperuste, 

aikaisempi koulutus ja työkokemus ennen opintojen alkua. (n=17) 

Taustatiedot Opiskelijoiden lukumäärä, n=17 

Opiskelemaan hakuperuste 

Haluaa röntgenhoitajaksi 

Haluaa sosiaali- ja terveysalalle 

Sattuma/varasuunnitelma 

 

3 

13 

1 

Aikaisempi koulutus 

ei ammatillista koulutusta 

ammatillinen koulutus 

 

8 

9 

Työkokemus ennen opintojen alkua 

0–1 vuotta 

>1–5 vuotta 

>5 vuotta 

 

13 

2 

2 
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Liite 9 Esimerkit harjoittelua koskeneista 
haastattelukysymyksistä 

Kuvailevia kysymyksiä 

Kertoisitko tavallisesta työpäivästä natiivitutkimuksia opiskellessasi harjoittelussa 

Kertoisitko viimeisestä työvuorostasi 

Kertoisitko esimerkin hyvästä/onnistuneesta harjoittelusta 

Kertoisitko esimerkin huonosta/epäonnistuneesta harjoittelusta 

Kertoisitko oman kokemuksesi hyvästä oppimistilanteesta harjoittelussa  

- mitkä asiat tekivät siitä onnistuneen  

 

Rakenteellisia kysymyksiä 

Mitä asioita pyrit toteuttamaan jokaisella harjoittelujaksollasi tutkimusten 

tekemisen lisäksi 

- mitkä periaatteet ohjaavat opiskeluasi 

Miten suunnittelet  / valmistaudut harjoitteluusi tavoitteiden asettamisen lisäksi  

Miten toimit osastolla 

- mitkä periaatteet ohjaavat toimintaasi osastolla 

- miten menet mukaan työryhmän työskentelyyn 

- miten yleensä pääset omasta mielestäsi mukaan työryhmän työskentelyyn  

Mikä merkitys palautteella on oppimiselle 

- voisitko kuvata palautetta jollakin muulla sanalla kuin palaute (arviointi, 

arvostelu, moite…)  

Miten kuvailet oppimisympäristöjen ominaisuuksia 

 

Vastakkaisuuksia ilmaisevat kysymykset: 

Miten toimit, jos harjoittelu ei etene kuten olit suunnitellut 

Miten toimit, jos palaute ei miellytä sinua 

Miten toimit/suhtaudut, mikäli huomaat, että hoitaja/opiskelukaveri tekee virheen 

työssä 

Miten toimit/ suhtaudut, jos teet virheen työskentelyssäsi 

Miten toimit harjoittelussa, jos yhteistyö henkilökunnan/ opettajien/ 

opiskelukaverien kanssa ei toimi 

Onko sinulle ollut koskaan vastenmielistä mennä harjoitteluun 

- mistä syystä vastenmielisyys on aiheutunut  

Mistä syystä harjoittelusi on epäonnistunut 

Minkälaisia ongelmia vastuun sallimisessa olet kohdannut 
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Liite 10 Hyväksymislomake 

_______________________________________________________________ 

 

Tämän tutkimuksen ”Etnografinen tutkimus natiivitutkimusten oppimisesta” 

tarkoituksena on kuvailla oppimiskulttuuria röntgenhoitajaopiskelijoiden 

opiskellessa natiivitutkimuksia.   Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää 

hyödyksi kehitettäessä röntgenhoitajaopiskelijoiden opetusta. 

Kaikki kerättävät tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain tutkijan tietoon.  

Kuka tahansa tutkimukseen osallistuva voi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa 

keskeyttää tutkimukseen osallistumisen. Tutkimuksen valmistuttua aineistoa 

säilytetään 3 v lukitussa tilassa, jonka jälkeen tutkija hävittää sen. 

Työtä ohjaa Professori Sirpa Janhonen Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja 

terveyshallinnon laitos puh. xxxxxxxxx 

 

Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. 

  

Anneli Holmström 

TtM, jatko-opiskelija 

Oulun Yliopisto 

Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos 

p. xxxxxxxxx 

________________________________________________________________ 

 

 

Olen selvillä tutkimuksen tarkoituksesta ja suostun osallistumaan tutkimukseen. 

 

_______________ __/__ 2004 allekirjoitus_______________________ 

  

 nimen selvennys___________________ 

Hyväksymislomaketta on täytetty kaksi kappaletta, toinen tutkijalle ja toinen 

tiedonantajalle.   
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Liite 11 Esimerkit aineiston analysoinnista 

Taulukko 10. Esimerkki havainnointiaineistosta tapahtumaa kuvaavan 

alkuperäisilmaisun käsitteellistämisestä. 

Alkuperäisilmaisu Käsite Luokka 

Paikalla olivat opiskelija, 

röntgenhoitaja ja minä.   

Tutkimuksia oli jonossa koko ajan. 

Opiskelija työskenteli röntgenhoitajan 

apuna: asetteli potilaita, valitsi 

kuvausarvoja, kehitti kuvia, ohjasi 

potilaita. (havainnointi kevät 2004) 

Yhdessä työskentelyn opettelua Opiskelija toimii yhdessä 

röntgenhoitajan kanssa 

Taulukko 11. Esimerkki oppimispäiväkirja-aineistosta tapahtumaa kuvaavan 

alkuperäisilmaisun käsitteellistämisestä. 

Alkuperäisilmaisu Käsite Luokka 

Minulla on motivaatio ollu koulussa tosi 

alhainen eikä koko ala ole oikein 

kiinnostanut, mutta nyt olen jo aivan 

uudella asenteella jatkamassa ensi 

syksynä. Mielenkiintoni on kasvanut 

suuresti ja olen aivan innoissani omasta 

alasta. Nyt alkaa tuntua, että tätä minä 

oikeastikin haluan tehdä ja tämä on 

mun ala. (oppimispäiväkirja 2) 

Mielenkiinnon herääminen 

ammattia kohtaan 1. harjoittelun 

jälkeen. 

Motivoituminen opiskeluun 

Taulukko 12.  Esimerkki haastatteluaineistosta tapahtumaa kuvaavan 

alkuperäisilmaisun käsitteellistämisestä. 

Alkuperäisilmaisu Käsite Luokka 

Mutta siis musta se oli tosi hyvä, että 

ne (projektiot) käytiin läpi jokkainen. 

(haastattelu 13) 

Projektioita oli tärkeää 

opiskella koulussa. 

Teoriaopetus edisti oppimista. 
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