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Haaveiletko uudesta ammatista tai työstä? Kiinnostaako sinua 
itsenäinen ja moniammatillinen työ röntgenhoitajana.
Hanki osaaminen lääketieteelliseen kuvantamiseen ja sädehoitoon. 
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Röntgenhoitaja AMK

• Polkuopinnot syksy 2022: Opiskele 
röntgenhoitajaksi Mikkelissä ja Savonlinnassa 
60 op

• Savonia AMK, sosiaali- ja terveysala, 
röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

• Tutkintonimike Röntgenhoitaja

• Röntgenhoitajat saavat oikeuden toimia 
laillistettuina röntgenhoitajina

• Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä 
ja  opiskeluaika 3,5 vuotta

• Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa Mikkelin ja 
Savonlinnan etäryhmien koulutuksen ja tekee 
yhteistyötä kanssa ESSOTEN (Etelä-Savon sosiaali-
ja terveyspalvelut) EKSOTEN (Etelä-Karjalan
hyvinvointialue) kanssa

• Alueellinen työvoiman tarve

https://events.savonia.fi/event/9kao0
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Radiografiatyön osaaminen

• Röntgenhoitajan työnkuvaan kuuluu mm. 
• Asiakaspalvelu ja potilasohjaaminen, kuten 

röntgentutkimuksiin ohjaaminen

• Röntgenhoitajan työskentelee mm. 
• Terveyskeskuksissa, sairaalan tai yksityisen lääkäriaseman 

kuvantamisyksiköissä

• Myynti- ja tuotekehitystehtävissä

• Laitekouluttajina

• Röntgenhoitajan työ on vastuullista ja itsenäistä 
työskentelyä sekä työtä moniammatillisissa tiimeissä ja 
asiakaspalvelussa
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Röntgenhoitajan osaamisalueita

• Röntgentutkimukset 

• Leiketutkimukset eli 
tietokonetomografia-
magneettitutkimukset 

• Isotooppitutkimukset

• Verisuonten 
varjoainetutkimukset 
eli angiografiatutkimukset

• Sädehoito 

• Ultraäänitutkimukset



savonia.fi

Opiskelun ja työelämän vaatimuksia

• Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja

• Kiinnostusta luonnontieteisiin

• Teknistä osaamista ja kädentaitoja

• Tarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä, 
ongelmanratkaisutaitoja

• Jatkuvaa halua oppia uutta ja kehittyä ammatissa

• Etäopiskelu vaatii motivaatiota ja sitoutumista 
opiskeluun
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Opiskelu alkaa Mikkelissä ja Savonlinnassa  
syksyllä 2022

• Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua ja sisältävät läsnäolovelvoitteista opetusta

• Toteutuu Kuopiossa aloittavan ryhmän kanssa samalla opetussuunnitelmalla ja samaan 
aikaan

• Opiskelu vaatii nettiyhteyden sekä tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni

• Opinnot sisältävät etä- ja lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä 
taitopajoja ja harjoittelua koululla Kuopiossa sekä kliinisissä ympäristössä sairaalassa 

• Teoriaopetus järjestetään Zoom ja Teams videoneuvotteluyhteydellä

• Kuopiossa Savoniassa on taitopajoja 1-2 viikkoa lukukaudessa kertaa vuodessa 
erityisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (5 päivää/lähijakso). 
Syyslukukaudella 2022 on yksi lähiviikko Kuopiossa, vk 50 (12.-16.12. -22)

• Sairaaloissa pidettävät taitopajat voivat olla klo 15 jälkeen tai lauantaisin.

• Kliininen harjoittelu suoritetaan Mikkelissä ja Savonlinnassa tai niiden 
toimialueella. Sädehoidon harjoittelu on tehtävä muualla.

• Kuopion lähiopetuksen ja harjoittelujen osalta opiskelija vastaa matka- ja 
majoituskuluista itse 

• Tutustu opetussuunnitelmaan täällä

https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1535
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Polkuopinnot syksy 2022: Opiskele röntgenhoitajaksi 
Mikkelissä ja Savonlinnassa 60 op

• Ilmoittautuminen alkaa 23.5.2022 klo 9:00 avoimen 
amkin koulutuskalenterissa

• Opiskelupaikkoja on Mikkelissä 6 ja Savonlinnassa 6

• Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

• Polkuopintomaksu on 350 euroa ja se antaa 12 
kuukauden avoimen amk:n 
opiskeluoikeuden. Opintomaksu maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä

• Koulutus ei oikeuta opintotukeen

• Opintojen rahoituksesta lisätietoja esim. 
Työllisyysrahasto.fi tai oma TE-toimisto

https://events.savonia.fi/event/9kao0
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo
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Lisätietoja

• Sisällön ja toteutuksen osalta: 
• Lehtori Kaija Laitinen, kaija.laitinen@savonia.fi

• Lehtori Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi

• Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: 
avoinamk@savonia.fi

mailto:avoin.amk@savonia.fi

