Lokakuu 2018

TIIVISTELMÄ VALINTAMENETTELYEHDOTUKSESTA


Haku järjestetään jatkossa sähköisen järjestelmän, Opintopolun kautta



Hakuja enintään 2 krt/vuosi, pienillä aloilla voi olla vain 1 krt/vuosi



Hakujen ajankohdat helmikuu ja syyskuu  ei enää jatkuvaa hakemista



Hakija voi valita hakukohteita enintään 3 sekä EL- että EHL-koulutuksessa



Hakukohteet on asetettava ensisijaisuusjärjestykseen



1. hakukohteesta saa kaksi lisäpistettä



Hakukelpoisuus EL-koulutusta varten: LL-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, Valviran
laillistus toimia lääkärinä Suomessa, lupa työskennellä Suomessa, suomen kielen taito



Hakukelpoisuus EHL-koulutusta varten: HLL-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, Valviran
laillistus toimia hammaslääkärinä Suomessa, lupa työskennellä Suomessa, suomen kielen taito ja
vähintään 2 vuoden työkokemus hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä valmistumisen jälkeen



Kielitaidon osoittamiseen tarkat ohjeet



EL-koulutuksen haussa hakijat pisteytetään työ- ja tieteellisen kokemuksen perusteella, seuraavien
taulukoiden mukaan

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
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.
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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



Pieni taulukko kuvaa erikoislääkärikoulutuksen alkupisteytyksen enimmäismäärät
Alkupisteytys/erikoislääkärit
Työkokemus
Tieteellinen kokemus
Ensisijaisuus
Yhteensä



Enimmäismäärä
10 p
8p
2p
20 p

EHL-koulutuksen haussa hakijat pisteytetään tieteellisen- ja työkokemuksen lisäksi
koulutuskokemuksen perusteella, seuraavien taulukoiden mukaan (tieteellinen kuvattu jo yllä)

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

0–6p

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.
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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

10 p

Keskimäärin > 50 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi

8p

Keskimäärin > 40 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi

6p

Keskimäärin > 30 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi

4p

Keskimäärin > 20 tuntia täydennyskoulutusta / vuosi

2p

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.

 Alla oleva taulukko kuvaa erikoishammaslääkärikoulutuksen alkupisteytyksen enimmäismäärät
Alkupisteytys/erikoishammaslääkärit



Työkokemus

Enimmäismäärä
10 p

Tieteellinen kokemus

8p

Koulutuskokemus

10 p

Ensisijaisuus

2p

Yhteensä

30 p

Yliopistojen Opintopalvelut vastaavat hakijoiden alustavasta pisteytyksestä ja vastuuhenkilöt
vahvistavat pisteet. Alkupisteiden perusteella alan vastuuhenkilö valitsee hakijat haastatteluun.
Hakijat toimittavat jokaiseen hakemaansa hakukohteeseen myös motivaatiokirjeen, jota ei
pisteytetä, mutta joka käydään läpi ennen haastattelua.



Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä suhteessa sisäänottoon, mutta kuitenkin
vähintään aloituspaikkojen verran. Hakijoiden lukumäärän ollessa pienempi kuin erikoisalan
aloituspaikkamäärä voidaan kutsua kaikki hakijat haastatteluun.



Haastattelussa 10 kysymystä, maksimipisteet 10 p. Arviointi on neliportainen: erinomainen=1 p,
hyvä=0,75, tyydyttävä=0,5 p, heikko=0,25 p. Kysymykset on jaettu neljään eri osa-alueeseen:
kokemus alasta ja motivaatio perehtyä alaan, tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot,
erikoisalakohtaiset kysymykset sekä erityistaidot ja paineensietokyky. Haastattelusta on saatava
vähintään 4 p, jotta hakija voitaisiin kokonaispisteiden perusteella ottaa koeajalle.



Erikoistuvien valinta tapahtuu alkupisteiden ja haastattelupisteiden perusteella. Valitut saavat
ehdollisen hyväksynnän ja erillisen opinto-oikeuden.
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Koejakso alalla 6 kk. Koejakson ei ole tarkoitus olla karsiva elementti, vaan varmistaa paperilla ja
haastattelussa lupaavaksi osoittautuneen hakijan soveltuvuus.



Koejakson suorittaminen on aloitettava 1 vuoden sisällä ehdollisen hyväksynnän saamisesta.



Koejakson voi suorittaa yliopistojen määrittelemissä koulutuspaikoissa. Suorituspaikka haetaan itse.



Koejakson suorittajia arvioidaan viiden eri osa-alueen perusteella: kokemus alasta ja motivaatio
perehtyä alaan, tiimityöskentely (moniammatillinen yhteistyö), erikoisalalla vaadittavat taidot,
vuorovaikutustaidot (kirjallinen ja suullinen viestintä potilaiden, omaisten ja kollegojen kanssa),
erityistaidot ja paineensietokyky. Arviointi tapahtuu viisiportaisen asteikon mukaisesti: 1=heikko,
2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä ja 5=erinomainen. Jos koejakson arvioinnissa edes yhden osaalueen arvio on 1 tai vähintään kahden osa-alueen arvio 2, ei hakijalle voida myöntää
erikoistumisopinto-oikeutta.



Arvioijat ilmoittavat yliopistolle koejakson lopputuloksesta. Jos suoritus on hyväksytty, hakijalle
myönnetään varsinainen opinto-oikeus erikoisalalle.



Opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen erikoistuva ja vastuuhenkilö tekevät koulutussuunnitelman
ja huolehtivat AHOT:sta.



Haastatteluiden jälkeen julkaistavien ehdollisten opinto-oikeuspäätösten jälkeen alkaa hallintolain
mukainen oikaisupyyntöaika 14 vrk. Oikaisupyynnöt käsitellään yliopistoissa (tiedekuntaneuvosto
tmv.). Mikäli hakija on tyytymätön käsittelyn lopputulokseen, hän voi yliopistolain mukaisesti hakea
2. vaiheen oikaisua hallinto-oikeudesta. Jos koejakson arvio on hylätty, ei hakija voi valittaa ehdon
toteutumattomuudesta.



Uudet opinto-oikeudet rajataan ajallisesti 1.1.2019 alkaen: EL 10 vuotta, EHL-opinto-oikeudet 6 v,
paitsi suu- ja leukakirurgia 10 v.  vuosikausia jatkunut passiivisuus johtaa opinto-oikeuden
sulkeutumiseen. Lisäaikaa voi hakea perustellusta syystä.



Ilmoittautumiseen perustuva opinto-oikeushaku päättyy 31.12.2018 ja uuteen valintamenettelyyn
siirrytään vuoden 2019 alusta. Uutta valintajärjestelmää pilotoidaan 1.2.2019 alkavalla kevään
valintakierroksella osalla erikoisaloista. Loput alat tulevat mukaan 1.9.2019 syksyn
valintakierrokselle.



Yleislääketiede ja työterveyshuolto antavat oman ehdotuksensa yleisiä raameja noudattavista
valintaperusteistaan 7.11.2018 mennessä ja nämä käsitellään ja hyväksytään valtakunnallisesti
VAJT:ssa 12.11.2018. Tämän jälkeen näiden alojen valintaperusteet käsitellään ja hyväksytään
omien toimintamallien mukaisesti.



STM julkaisee Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarve v. 2035- selvitysraportin 27.11.2018,
jonka pohjalta määritellään ala- ja aluekohtaiset aloituspaikkamäärät 2019 valinnoille.

