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Bioanalyytikko/Röntgenhoitaja (ylempi AMK) 
kliininen asiantuntija 

Ohjeet hakijalle: 

1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 15.- 30.3.2023.  
Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. 
 

2. Tee ennakkotehtävä ohjeiden mukaan, käytä tekstinkäsittelyohjelmaa; marginaalit 2,  
fontti Arial normaali 12, riviväli 1,5. 

 
3. Kirjoita ennakkotehtävään oma nimesi ja syntymäaikasi. 

 
4. Liitä valmis ennakkotehtävä hakulomakkeelle pdf-muodossa.  

 
Voit liittää ennakkotehtävän hakulomakkeelle hakuaikana, samalla kun täytät hakulomakkeen.  

Voit myös palata hakulomakkeelle myöhemmin ja liittää ennakkotehtävän 6.4.2023 klo 15.00 
mennessä:  

 joko kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma opintopolku –palveluun 
www.opintopolku.fi 
 

 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat sähköpos-
tiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen. 
 

Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.  

 

 

Ennakkotehtävän ohjeet 
 
Ennakkotehtävästä saatava enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja ennakkotehtävän hyväksytty suorittami-
nen edellyttää vähintään 20 pistettä. Tehtäväosioiden maksimipisteet ovat alla.  Ennakkotehtäviä ei palau-
teta. Ennakkotehtävistä saatujen pisteiden perusteella valitaan opiskelijat. 

Pakollinen ennakkotehtävä: 

1. Henkilökohtainen kehittyminen (maks. 60 pistettä)  

A. Miksi haluat suorittaa bioanalyytikon tai röntgenhoitajan kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon? Kuvaa opiskelumotivaatiosi, osaamisen kehittämisen tarve, uralla kehittyminen ja perustele 

näitä opetussuunnitelman näkökulmasta miten tuleva tutkinto tukee ammatillista kehittymistäsi. 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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B. Miten hyödynnät opiskelua ja tulevaa asiantuntijuuttasi työelämässä ja urallasi?  

C. Mitä tarvittavaa osaamista ja valmiuksia sinulla on bioanalyytikon ja röntgenhoitajan kliinisen asiantunti-

jan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen? Kuvaile keskeiset valmiutesi. Pohdi 

myös vastauksessasi esim. opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, opiskelutaitojasi. 

  

2.  Kehittämistehtävän ideointi ja kuvaus (maks. 40 pistettä)  

Esittele lyhyesti kehittämis- tai tutkimusaihe, joka on tärkeä henkilökohtaisen ammatillisen kehittymi-

sesi/urakehityksesi ja työpaikkasi/tulevan työpaikkasi kannalta. Aiheen tulee liittyä bioanalyytikon ja 

röntgenhoitajan kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelman 

osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää aiheen ja kohdeorganisaation lyhyet kuvaukset sekä perus-

telut aihevalinnalle. Lisäksi tulee lyhyesti kuvata toteutussuunnitelma, alustava aikataulu ja työskentelyn vaa-

timat resurssit. 

Opetussuunnitelma on luettavissa täältä:  

Bioanalyytikko (ylempi AMK) https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/10890/fi/10887/16801  

Röntgenhoitaja (ylempi AMK) https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/10890/fi/10887/16808  

 

https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/10890/fi/10887/16801
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