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Haku
Hakuajat ja hakeminen
Erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen haut toteutetaan valtakunnallisesti
yhtäaikaisesti toteutettavina hakuina sähköisessä hakujärjestelmässä Opintopolussa. Hakuaikoja on
vuodessa 1 tai 2, keväällä ja syksyllä. Ministeriö julkaisee Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarve v. 2035selvitysraportin maraskuussa 2018, johon aloituspaikkamäärät tulevat pohjautumaan. Järjestettävien
hakujen määrä on suoraan sidoksissa näihin sisäänottomääriin. Hakuajan pituus on 3-4 viikkoa.
Opintopolussa haku toteutetaan siten, että jokainen erikoisala jokaisessa tiedekunnassa tulkitaan yhdeksi
hakukohteeksi. Kaikkien tiedekuntien kaikkiin hakukohteisiin haku tapahtuu samanaikaisesti. Hakukohteiden
määrä erikoishammaslääkärikoulutuksessa tulee olemaan 5x5 ja erikoislääkärikoulutuksessa n. 5x50 (kaikilla
yliopistoilla ei ole kaikkien 50 erikoisalan koulutusoikeuksia). Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa on
hammaslääketieteellisen diagnostiikan ja kliinisen hammashoidon osalta otettava huomioon myös kyseisten
alojen sisällä olevat painotusalat.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuudella tarkoitetaan lain ja yliopistojen asettamia edellytyksiä sille, millaiset ennakkotiedot- ja
taidot hakijalla on oltava, jotta hän voi hakea opiskelupaikkaa tietystä koulutuksesta. Terveydenhuollon
ammattihenkilölain 1994/559 4a §:n mukaan ”Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa
erikoislääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja erikoishammaslääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka
on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka
on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.” Yliopistojen
asettamien hakukelpoisuusvaatimusten mukaan koulutukseen hakevalla on oltava riittävä kielitaito
koulutuksen suorittamista varten. Lisäksi, koska erikoistuminen vaatii työskentelyä terveydenhuollossa,
hakijalla on oltava myös lupa työskennellä Suomessa, jotta hän voi suorittaa koulutuksen.
Lain ja yliopistojen hakukelpoisuusvaatimusten mukaan hakukelpoisella hakijalla on siis
erikoislääkärikoulutusta varten oltava:
 Suomalainen lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu lääkärin tutkinto
 Valviran laillistus toimia lääkärinä Suomessa (ei rajoitettu eikä määräaikainen)
 Riittävä suomen kielen taito erikoistumista varten
 Lupa työskennellä Suomessa
Erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutuvalla pitää olla:
 Suomessa suoritettu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu
hammaslääkärin tutkinto
 Valviran laillistus toimia hammaslääkärinä Suomessa (ei rajoitettu eikä määräaikainen)
 Riittävä suomen kielen taito erikoistumista varten
 Lupa työskennellä Suomessa
 Vähintään kaksi vuotta työkokemusta kliinisissä hammaslääkärin tehtävissä laillistuksen jälkeen
Valintamenettelyn kehittämisessä kielitaitovaatimus on määritetty opinto-oikeuden saamista varten.
Missään suomalaisessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa kaikkia erikoislääkäri- tai
erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvia opintoja (johtamiskoulutus, teoreettinen kurssimuotoinen
koulutus) ruotsin kielellä, joten suomen kielen taito on opintojen kannalta välttämätön. Erikoistumiseen
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liittyvien työsuhteiden kielitaitovaatimuksista vastaa työnantaja. Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa
1994/559 on säädetty kielitaidosta seuraavasti (18 a §):
”Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.
Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että
ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla.”

terveydenhuollon

Vuoden 2019 alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen yleisiä
valintaperustesuosituksia
mukaillen
suomen
kielen
taidon
voi
erikoislääkärija
erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa osoittaa ensisijaisesti siten, että on suorittanut perusopetuksen,
toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suomen kielellä. Vaihtoehtoisesti hakija voi osoittaa taidon
Opetushallituksen yleisellä kielitutkinnolla (YKI), joka on suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa
(tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon
kielikokeella, joka on suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja
tekstin ymmärtäminen). Kielitutkinnon tai kielikokeen suoritus ei saa olla yli 2 vuotta vanha hakuun
osallistuessa.

Hakukohteet, priorisointi ja ensisijaisuuspisteet
Sekä erikoislääkäri-, että erikoishammaslääkärikoulutuksessa haettavien hakukohteiden määrä on rajattu
kolmeen. Hakiessaan useampaan kohteeseen hakijan tulee asettaa ne ensisijaisuusjärjestykseen.
Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin jo valituksi tultuaan vaihtaa erikoistumisalaa tai -paikkaa, on hänen
tehtävä se osallistumalla uudelleen hakuun. Vaihto on mahdollista, jos hän tulee valituksi ja luopuu aiemmin
saamastaan opinto-oikeudesta. Opiskelijalla voi olla voimassa vain yksi opinto-oikeus ja vain yhdessä
yliopistossa kerrallaan.

Valintamenettely
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa valinta tapahtuu alkupisteytyksen, haastattelun ja
koejakson perusteella.

Alkupisteytys erikoislääkärikoulutuksessa
Erikoislääkärikoulutukseen alkupisteytykseen sisältyvät hakukohteen ensisijaisuus, aikaisempi työkokemus
ja tieteellinen kokemus arvioidaan alla esitettyjen asteikkojen mukaisesti.
Yleisten määräysten mukaisesti työkokemuksella tarkoitetaan laillistuksen jälkeistä työskentelyä
hyväksytyissä koulutuspaikoissa, riittävän suurella työaikaprosentilla. Hakijan voi osallistua hakuun, vaikka
hänellä ei olisikaan yhtään työkokemusta.

Työkokemuksen pisteytys erikoislääkärikoulutuksessa: enintään 10 p
I Terveyskeskuspalvelu (pakollinen 9 kk): enintään 2 p
Alle 9 kk

0p

9 kk ja sen yli

2p

II Palvelu erikoisalalta, jolle on hakemassa*: enintään 6 p
1 p/kk, enintään 6 kk

0-6 p

III Palvelu muulta erikoisalalta**: enintään 2 p
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Alle 3 kk

0p

3 kk-alle 6 kk

1p

6 kk ja sen yli (yhdeltä tai kahdelta erikoisalalta, yhden alan osuus väh. 3 kk)

2p

*Yleislääketieteessä yli 9 kk menevää terveyskeskuspalvelua
**Hyväksytään myös työskentelyä yliopistojen opetustehtävissä lääketieteen alalla. Opetustyötä
voidaan hyväksyä enintään 3 kk.
Kirurgisilla ja sisätautisilla erikoisaloilla voidaan hyväksyä kohtaan ”Palvelu erikoisalalta, jolle on
hakemassa” usean eri kirurgian tai sisätautialan palvelua.
Taulukko 1: Työkokemuksen pisteytys erikoislääkärikoulutuksen valinnoissa.

Työkokemuksen ohella tieteellinen kokemus on sekä erikoislääkäri- että erikoishammaslääkärikoulutuksessa
erikoistumaan hakeutuvalle meriitti, josta annetaan valintojen ensimmäisessä vaiheessa pisteitä alla olevan
taulukon mukaisesti.

Tieteellisen kokemuksen pisteytys erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksessa: enintään 8 p
Tohtorin tutkinto* lääketieteen tai hammaslääketieteen alalta

8p

Vähintään 3 lääketieteen tai hammaslääketieteen tieteellistä JUFO-julkaisua (tasot 1-3) 6 p
Jonkin muun alan kuin lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinto

4p

1-2 lääketieteen tai hammaslääketieteen tieteellistä JUFO-julkaisua (tasot 1-3)

2p

Hakija on hyväksytty (opinto-oikeus olemassa) lääketieteen tai hammaslääketieteen 1 p
tohtoriopiskelijaksi suomalaiseen yliopistoon
*suomalainen, tai vähintään suomalaista tohtorin tutkintoa vastaava

Taulukko 2: Tieteellisen kokemuksen pisteytys erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valinnoissa.

Alkupisteytys/erikoislääkärit
Työkokemus
Tieteellinen kokemus
Ensisijaisuus
Yhteensä

Enimmäismäärä
10 p
8p
2p
20 p

Taulukko 3: Erikoislääkärikoulutuksen alkupisteytyksen kategoriat ja enimmäispisteet valintamenettelyssä.
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Alkupisteytys erikoishammaslääkärikoulutuksessa
Erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettely noudattaa samoja linjoja kuin erikoislääkärikoulutuksen.
Ainoa ero valintojen välillä on se, että erikoishammaslääkärikoulutuksessa pisteytetään työkokemuksen ja
tieteellisen kokemuksen lisäksi myös täydennyskoulutukseen osallistumista.
Hammaslääketieteen erikoistumiseen pyrkivillä on oltava laillistuksen jälkeen vähintään kahden vuoden
kokemus hammaslääkärin kliinisistä tehtävistä.

Työkokemuksen pisteytys erikoishammaslääkärikoulutuksessa: enintään 10 p
I Yleinen työkokemus hammaslääkärinä (ei painotu haettavalle alalle tai siihen liittyvälle alalle
tai on muuten sisällöltään määrittelemätöntä): enintään 2 p
Alle 2 v
0p
2 v-alle 5 v

1p

5 v tai yli

2p

II Palvelu hammaslääketieteen erikoisalalta/painotusalalta*, jolle on hakemassa: enintään 6 p
1 p / kk, enintään 6 kk
0 -6 p
III Palvelu muulta hammaslääketieteen erikoisalalta/painotusalalta*: enintään 2 p
Alle 3 kk
0p
3 kk-alle 6 kk

1p

6 kk tai yli

2p

*Hyväksytään myös työskentelyä opetustehtävissä hammaslääketieteen alalla. Opetustyötä
voidaan hyväksyä enintään 3 kk.

Taulukko 4: Työkokemuksen pisteytys erikoishammaslääkärikoulutuksen valinnoissa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan koulutuskokemuksen pisteyttäminen erikoishammaslääkärikoulutuksessa.
Alkupisteytykseen erikoishammaslääkärikoulutuksessa kuuluu myös tieteellisen kokemuksen pisteytys,
saman taulukon mukaisesti kuin erikoislääkärikoulutuksessa (Taulukko 2).

Koulutuskokemuksen pisteytys erikoishammaslääkärikoulutuksessa
(tarkastelujakso on viimeiset 3 työvuotta ja jos laillistuksesta on vähemmän kuin
kolme vuotta, tarkastellaan laillistuksen ja hakuajankohdan välistä aikaa):
enintään 10 p
Keskimäärin > 60 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi
Keskimäärin > 50 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi
Keskimäärin > 40 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi
Keskimäärin > 30 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi
Keskimäärin > 20 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi

10 p
8p
6p
4p
2p
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Tunnilla tarkoitetaan 45 minuutin mittaista koulutusaikaa. Hyväksyttävät koulutuksen järjestäjät
ovat: Apollonia, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Odontologiska Samfundet i Finland,
suomalainen tai kansainvälinen erikoisalajärjestö, suomalainen tai ulkomainen yliopisto tai muu alan
valtakunnallisesti hyväksymä taho.
Taulukko 5: Koulutuskokemuksen pisteytys erikoishammaslääkärikoulutuksen valinnoissa.

Mikäli koulutuksen järjestäjästä on epäselvyyttä, sen hyväksymisestä päättää erikoisala koulutuksen sisällön
perusteella.
Alla oleva taulukko kuvaa erikoishammaslääkärikoulutuksen alkupisteytyksen osiot ja pisteiden
enimmäismäärät. Pisteiden kokonaismäärä on harkitusti eri kuin erikoislääkäreillä.
Alkupisteytys/erikoishammaslääkärit
Työkokemus
Tieteellinen kokemus
Koulutuskokemus
Ensisijaisuus
Yhteensä

Enimmäismäärä
10 p
8p
10 p
2p
30 p

Taulukko 6: Erikoishammaslääkärikoulutuksen alkupisteytyksen kategoriat ja enimmäispisteet valintamenettelyssä.

Motivaatiokirje
Hakijan on kirjoitettava motivaatiokirje jokaista valitsemaansa hakukohdetta varten eli enimmillään kolme
kirjettä. Motivaatiokirjeessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1. Miksi haet erikoistumaan kyseiselle erikoisalalle kyseisessä yliopistossa?
2. Miten aikaisempi koulutustaustasi ja työkokemuksesi tukevat menestyksellistä kouluttautumista
kyseiselle erikoisalalle?
3. Miten muut ominaisuutesi ja taitosi tukisivat koulutustasi kyseisellä alalla?
4. Miten erikoisalan opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi?
Kirjeen maksimipituus on 6000 merkkiä välilyöntien kera. Motivaatiokirjettä ei pisteytetä, mutta sen
toimittaminen hakulomakkeen liitteenä asetettujen vaatimusten mukaisesti on pakollinen edellytys sille, että
hakemus käsitellään. Motivaatiokirje toimiin taustatietona haastatteluille.

Haastattelu
Hakijat kutsutaan alkupisteiden perusteella strukturoituun haastatteluun. Haastatteluun kutsuttavien määrä
on enintään kaksinkertainen suhteessa aloituspaikkoihin. Haastattelijat pisteyttävät haastattelun osiot
valtakunnallisen arviointiasteikon mukaisesti haastattelutilanteessa. Haastattelut järjestetään
yksilöhaastatteluina, joiden kesto on n. 30 minuuttia/haastateltava hakija.
Haastattelun kysymykset kattavat neljä eri teemaa: kokemus alasta ja motivaatio perehtyä alaan,
tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot, erikoisalakohtaiset kysymykset sekä erityistaidot ja
paineensietokyky. Kysymykset olisivat valtakunnallisesti erikoisaloittain yhdessä sovitut, jotta hakijoiden
vertailtavuus alojen sisällä toteutuu. Maksimipisteet koko haastattelusta ovat työ- ja tieteellisen kokemuksen
tavoin kymmenen. Motivaatio- sekä tiimi- ja vuorovaikutustaitojen osioista on mahdollista saada
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kummastakin enintään kolme pistettä, erikoisalaa koskevasta ja erityistaitojen osioista kummastakin
enintään kaksi. Jokaisesta teemaosiosta on saatava pisteitä, muutoin hakijaa ei voida ottaa opiskelijaksi.
Vastausten arviointi tapahtuu neliportaisen asteikon mukaisesti: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko.
Asteikon tasot vastaavat pisteitä seuraavasti: erinomainen/1 p, hyvä/0,75 p, tyydyttävä 0,5 p, heikko/0,25 p.
Yhdestä kysymyksestä voi siis saada enimmillään yhden pisteen. Tarkempi kuvaus haastattelun rakenteesta
ja arvioinnista on liitteessä 1.
Haastattelu toteutuu siten, että hakija voi tulla haastatelluksi asettamistaan hakukohteista ylimmässä, johon
hänen parhaimmat alkupisteensä riittävät. Vaikka hakija olisi siis hakenut kolmeen hakukohteeseen, on
hänen mahdollista päästä haastatteluun joko yhteen tai ei mihinkään niistä.
Haastattelun jälkeen hakijoiden alku- ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Valinnat jatkoon tehdään
kokonaispisteiden perusteella. Mikäli haastattelun jälkeen kaksi tai useampi hakija ovat täsmälleen samoissa
pisteissä, tasapistesääntönä käytetään haastattelun 1. kysymyksen pisteytyksiä, jotka ratkaisevat hakijoiden
järjestyksen.

Koejakso
Haastatteluvaiheen jälkeen valitaan erikoistuvat ehdollisesti koejaksolle, jonka suorittaminen tulee aloittaa
vuoden sisällä valintapäätöksestä ja jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys varsinaisen opinto-oikeuden
myöntämiselle. Muut hakijat saavat opintopolun kautta tiedon siitä, että eivät valitettavasti ole tällä kertaa
menestyneet haussa. Tässä vaiheessa alkaa 14 vuorokauden mittainen oikaisupyyntöaika.
Ehdollinen opinto-oikeus toteutetaan määräaikaisena erillisenä alakohtaisena opinto-oikeutena.
Perustellusta erityisestä syystä (esim. äitiys-, isyys- ja vanhempainloma, varusmiespalvelu) erikoistuva voi
saada pidennystä erilliseen opinto-oikeuteen, mikäli koejakso on aloitettu 1 vuoden sisällä
valintapäätöksestä. Mikäli koejaksoa ei ole aloitettu 1 vuoden sisällä valintapäätöksestä, ei pidennystä
erilliseen opinto-oikeuteen voi saada. Koejakso voidaan suorittaa missä tahansa niistä paikoista, jotka
yliopistot ovat kyseisellä alalla listanneet soveltuviksi. Käytännössä nämä vastaavat hyvin pitkälti yliopistojen
koulutuspaikkataulukkoja.
Koejakson arviointiin osallistuu aina kolme henkilöä: kouluttaja, alan vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa
henkilö sekä muu terveydenhuollon ammattihenkilö koeajan suorituspaikasta. Jokainen arviointiin
osallistuva täyttää oman arviointilomakkeen, ja vastuuhenkilö tekee lopullisen päätöksen siitä, onko suoritus
hyväksyttävä. Ehdotus arviointilomakkeesta on liitteenä 2.
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Alla oleva kaavio kuvaa hakua ja valintaa sekä koeajan sijoittumista kokonaisuuteen.

Haku

Alkupisteytys

Haastattelukutsut

Haastattelut

Päätökset ehdollisesti hyväksytyistä.
Muille tieto hylätyksi tulemisesta.

Oikaisupyynnöt
alkupisteytyksen ja
haastatteluiden
jälkeen karsiutuneilta.

Koejakson suorittaminen

Koejakso ei
hyväksytty. Asetettu
ehto ei täyty. Opintooikeutta ei myönnetä.

Koejakson hyväksytty suoritus:
opinto-oikeus

Kaavio 2: Haun ja valinnan kokonaisuus sekä koejakson sijoittuminen.

Opinto-oikeuden myöntäminen
Valinnassa menestyneelle hakijalle tarjotaan opinto-oikeutta. Kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan,
tehdään hänelle koulutussuunnitelma. Samalla erikoislääkärikoulutuksessa määritellään, mitä hänen ennen
hakua suorittamistaan palveluista voidaan hyväksyä AHOT-menettelyllä osaksi koulutusta.
Erikoishammaslääkärikoulutuksessa hakuvaatimuksiin sisältyvää kahden vuoden pituista palvelua ei voida
AHOToida. Myöhemmässä vaiheessa koulutussuunnitelmat muuttuisivat ns. koulutusväyliksi.
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Valintamenettelyn kokonaisuus
Haku

Alkupisteytys

•Hakuaika 3-4 viikkoa. Helmikuussa ja syyskuussa.
•Opintopolussa enintään 2x/vuosi, tietojen päivitys (ajat, sisäänottomäärät, ym.). Opintohallinto.

•Yhteisten periaatteiden mukaisesti tiedekuntien opintohallinnossa. Maaliskuussa ja lokakuussa.
•Hakijoiden jako joko aloittain/ensisijaisuus/kaikki omat
•Vastuuhenkilö vahvistaa pisteet.

•Alkupisteiden vienti Opintopolkuun. Tiedekuntien opintohallinto.

Alkupisteet

Haastattelukutsut

Osa hakijoista karsiutuu
alkupisteytyksen jälkeen
•Hakijoille lähetetään Opintopolun kautta kutsut haastatteluun. Päivät on oltava erikoisaloilla ennakkoon sovittu.

•Haastattelut huhtikuussa ja marraskuussa. Vastuuhenkilöt, ERVA-edustajat.
Haastattelut

Haastatteluj
en tulos

Valintapäätökset

Oikaisupyynnöt

Opintooikeudet

Seuranta

Osa hakijoista karsiutuu
haastattelun jälkeen
•Haastattelupisteiden vienti Opintopolkuun. Jatkoon kokonaispisteiden perusteella.

•Valintapäätökset: tieto hylätyille ja ehdollinen hyväksyntä koeajalle jatkaville
•Oikaisupyyntöaika 14 vrk alkaa
•Toukokuu ja joulukuu

•Vastineet arvioijilta. Haastattelijat, pisteyttäjät.
•Oikaisupyyntöjen 1. käsittely kesäkuussa ja tammikuussa tiedekunnissa (2. vaiheessa hallinto-oikeuteen)

•Opinto-oikeuksien myöntäminen kun hyväksyttyjä koeaika-arvioita tulee tiedekuntaan. Opintohallinto ja dekaanit.
•Koulutussuunnitelmien teko sekä AHOT. Vastuuhenkilöt.

•Koeajalla olevien seuranta siten, että ehdollinen hyväksyntä umpeutuu, jos suoritusta ei ole aloitettu 1 v. sisällä
päätöksestä.

Kaavio 3: Valintamenettelyn kokonaisuus, tehtävät ja toimijat.
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1. Hakuaika Opintopolussa 3-4 viikkoa

Helmikuu

Syyskuu

2. Alkupisteiden laskeminen ja vienti Opintopolkuun sekä haastattelukutsut

Maaliskuu

Lokakuu

3. Haastatteluiden järjestäminen

Huhtikuu

Marraskuu

4. Päätökset ei-valituista sekä ehdolliset hyväksynnät. Koeajan suorittamisaika
alkaa. Oikaisupyyntöaika 14 vrk alkaa.

Toukokuu
Kesäkuu

Joulukuu
5. Oikaisupyyntöjen käsittely

Tammikuu

Kaavio 4: Valintamenettelyn vuosikello.

Hakijoiden oikeusturva ja valinnan oikeudenmukaisuus
Tulevassa valintamenettelyssä hakijan on mahdollista hakea oikaisua. Yliopistolain 558/2009 82§ mukaan
”Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston
määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa
säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon
valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen.
Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun
vahingoksi.”
Suunnitellussa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelyssä opiskelijaksi
ottamista koskevalla päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka syntyy siinä vaiheessa, kun määritellään, ketkä
hakijoista hyväksytään ehdollisesti haastattelun jälkeen. Kesken valintaprosessin ei ole mahdollista hakea
oikaisua. Myöskään ehdon täyttymättä jäämisestä ei voi valittaa, koska se on henkilön itsensä vastuulla.
Hakuun osallistumista ei voida estää, vaikka hakija olisikin jossakin aiemmassa haussa edennyt
koeaikavaiheeseen ja todettu silloin alalle sopimattomaksi.

Opinto-oikeus
Valintauudistuksen myötä 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuket tullaan rajaamaan seuraavasti:
erikoislääkärikoulutuksen
sekä
suuja
leukakirurgian
opinto-oikeus
10
vuotta
ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeus 6 vuotta. Perustellusta syystä opiskelija voi ennen
voimassaolon päättymistä hakea lisäaikaa koulutuksen loppuun suorittamiseksi yliopiston ns. normaalin
lisäaikahakumenettelyn mukaisesti. Perusteltuja syitä olisivat esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairaus,
äitiysloma, ym.
11

Uuteen, sähköiseen vaIintamenettelyyn siirtyminen tapahtuu vuoden 2019 alusta. Samalla tämä tarkoittaa
sitä, että imoittautumismenettelyyn perustuvien opinto-oikeuksien myöntäminen lakkaa 31.12.2018. Uusi
valintamenettely pilotoidaan kevään 2019 hakukierroksella ja siihen voivat osallistua halukkaat erikoisalat.
Muut alat tulevat mukaan syksyn 2019 hakukierrokselle. Yleislääketiede ja työterveyshuolto antavat yleisiä
raameja noudattavat pyydetyt valintaehdotuksensa 7.10.2018 mennessä VAJT:n käsiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi 12.11. 2018 kokouksessa ja siitä edelleen jatkokäsiteltäväksi lääketieteellisiin tiedekuntiin
vuoden 2018 aikana.
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Liite 1: Haastattelun rakenne ja arviointiasteikko
Alla on kuvattu haastattelun jako neljään osa-alueeseen ja osa-alueita varten suunnitellut kysymykset.
Haastattelusta on mahdollista saada enintään kymmenen pistettä ja neljä pistettä on vähimmäisvaatimus,
jotta hakija voi jatkaa koeajalle. Erikoisalakohtaiset kysymykset on kunkin alan päätettävä hakukierroksittain.
Arviointiasteikko on neliportainen.
TEEMA: KOKEMUS ALASTA JA MOTIVAATIO PEREHTYÄ ALAAN MAX. 3 P
1. Kerro, miksi haluat kouluttautua xx alalle tässä yliopistossa?
2. Miten olet perehtynyt alaan? (esim. työskentelyn, lukemisen, tutkimuksen tai koulutusten kautta)
3. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia sinulla on alalla työskentelyyn liittyen?

TEEMA: TIIMITYÖSKENTELY- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT MAX. 3 P
4. Miten näet moniammatillisen yhteistyön oman työsi näkökulmasta xx alalla?
5. Kuvaile vahvuuksiasi ja heikkouksiasi moniammatillisen tiimin jäsenenä?
6. Miten toimit tilanteessa, jossa potilas ja hänen omaisensa eivät vaikuta ymmärtävän esittämääsi
diagnoosia?

TEEMA: ERIKOISALAKOHTAISET KYSYMYKSET MAX. 2 P
7. Alaspesifi kysymys (tällä voi testata tarkempaa tietoutta alasta)
8. Alaspesifi kysymys hoitoketjuista (hahmottaako alan sijoittumisen ja yhteydet suomalaisessa
terveydenhuollossa)

TEEMA: ERITYISTAIDOT JA PAINEENSIETOKYKY MAX. 2 P
9. Onko sinulla muita ominaisuuksia, kiinnostuksen kohteita tai aikaisempaa kokemusta, joista olisi
mielestäsi hyötyä erikoistuessasi xx alalle?
10. Miten stressi vaikuttaa sinuun ja miten käsittelet stressiä?

Haastattelun arviointiasteikko
Arvio
erinomainen
hyvä
tyydyttävä
heikko

Sanallinen kuvaus: tunnuspiirteitä kunkin tason vastauksessa
Vastaa esitettyyn kysymykseen kattavasti, perustelee selkeästi, tuo esiin
laajaa näkemystä asioista ja niiden yhteyksistä. Osoittaa vastatessaan
kypsyyttä ja harkintaa.
Vastaa esitettyyn kysymykseen, perustelee ja tuo esiin relevantteja asioita.
Vastaa esitettyyn kysymykseen niukasti, voisi tuoda asioita esiin laajemmin.
Vastaus vaatisi lisäkysymyksen esittämistä.
Ei vastaa esitettyyn kysymykseen. Tuo esiin kysymyksen kannalta
epäolennaisia seikkoja.

Pisteet
1p
0,75 p
0,50 p
0,25 p
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Liite 2: Koeajan arviointilomake
Koeajan suorittaja, erikoisala:
Koeajan kesto (alku- ja loppupvm):
Suorituspaikka:
Arvioija (jokainen arvioija täyttää oman lomakkeen):
Osa-alue
I Kokemus alasta ja
motivaatio perehtyä
alaan

II Tiimityöskentely
(moniammatillinen
yhteistyö)

III Erikoisalalla
vaadittavat taidot

IV
Vuorovaikutustaidot
(kirjallinen ja
suullinen viestintä
potilaiden, omaisten
ja kollegojen kanssa)

V Erityistaidot ja
paineensietokyky

Arviointiasteikko
1/heikko: Ei osoita motivaatiota työskennellä alalla
2/välttävä: Motivaatio vaihtelee tilanteesta toiseen
3/tyydyttävä: Motivaatiota löytyy, mutta voisi olla kiinnostuneempi ja omaaloitteisempi
4/hyvä: Osoittaa motivaatiota ja haluaa aktiivisesti kehittyä alalla
5/erinomainen: On selkeästi motivoitunut, kiinnostunut alasta ja monipuolisesta,
tavoitteellisesta ammatillisesta kehittymisestä
1/heikko: Työskentely muiden kanssa on jatkuvasti ongelmallista, ei kykyä ottaa
vastuuta tai ohjata muita
2/välttävä: Työskentelyssä muiden kanssa ilmenee ajoittain ongelmia
3/tyydyttävä: Työskentely muiden kanssa sujuu, mutta voisi olla parempaakin
4/hyvä: Työskentely muiden kanssa sujuu hyvin, kunnioittaa muiden osaamista ja
tarjoaa myös apua tarvittaessa
5/erinomainen: Työskentely muiden kanssa on saumatonta, on kiinnostunut
muiden osaamisesta ja ohjaa muita hyvin
1/heikko: Erikoisalan perustyöskentelykään ei suju
2/välttävä: Erikoisalan perustyöskentely kankeaa, edistyminen hidasta
3/tyydyttävä: Erikoisalan perustyöskentely hallussa, osoittaa edistymistä
4/hyvä: Erikoisalan perustyöskentely hyvällä tasolla, oppii koko ajan lisää
5/erinomainen: Hallitsee jo alan vaativampaakin työskentelyä, kiinnostunut
oppimaan lisää sekä kehittämään taitojaan myös itsenäisesti opiskellen ja
harjoitellen
1/heikko: Vuorovaikutustaidot ovat puutteelliset. Kirjallinen ja suullinen viestintä
eri tahojen kanssa jatkuvasti heikkoa ja puutteellista. MYÖS: Erikoistuvalta
lääkäriltä vaadittava kielitaito riittämätön.
2/välttävä: Kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä ongelmia, jotka johtavat
väärinymmärryksiin. MYÖS: Erikoistuvalta lääkäriltä vaadittava kielitaito heikko.
3/tyydyttävä: Viestii potilaiden, omaisten ja kollegojen kanssa perustasolla.
4/hyvä: Viestii potilaiden, omaisten ja kollegojen kanssa ymmärrettävästi ja
tehokkaasti, osoittaa tilannetajua.
5/erinomainen: Viestii potilaiden, omaisten ja kollegojen kanssa sujuvasti ja
tehokkaasti, erinomainen tilannetaju.
1/heikko: Ei alaan liittyviä erityistaitoja tai ominaisuuksia. Selviytyy ohjattunakin
heikosti stressaavista tilanteista.
2/välttävä: Ei erityistä osaamista alalla. Päätöksenteko vaikeaa stressaavissa
tilanteissa.
3/tyydyttävä: Taipumusta alalle, selviää stressaavista tilanteista kohtalaisesti.
4/hyvä: Hyödyntää omia selkeitä vahvuuksiaan alan työssä, pystyy tekemään
päätöksiä paineen alla.
5/erinomainen: Selkeää taipumusta ja monipuolista osaamista alalle. Käsittelee
stressaavia tilanteita ammattimaisesti.

Arvio (1-5)
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Jos koeajan arvioinnissa edes yhden osa-alueen arvio on 1 tai vähintään kahden osa-alueen arvio 2, ei
hakijaa voida ottaa opiskelijaksi.

Koeaika on

hyväksytty

hylätty

Perustelut hylkäämiselle

Lisätietoja

Arviointi on käyty läpi koeajan suorittajan kanssa keskustellen

kyllä

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys_______________________________________________
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