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Haku
Pilottialat ja aloituspaikkamäärät
Erikoislääkärikoulutuksen
ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen
valtakunnallisessa
valintayhteistyössä
järjestettävän
opiskelijavalinnan
pilotointiin
osallistuu
seuraavat
erikoislääkärikoulutuksen erikoisalat: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia,
korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia,
verisuonikirurgia ja yleislääketiede.
Erikoishammaslääkärikoulutuksen
purentafysiologian erikoisala.
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Hakuajat ja hakeminen
Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen pilottialoille on 1.2.2019 klo 00:00 28.2.2019 klo 16:15. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –
portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakija vastaa itse siitä, että asiakirja on perillä määräaikaan mennessä. (HL 434/2003, 17§.)
Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. (SähkAsL 13/2003, 8 §.)

HAKUKELPOISUUS
Erikoislääkärikoulutukseen hakeutuvalla pitää olla:
•

Suomalainen lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu lääkärin
tutkinto

Protetiikka
ja purentafysiologia
1
1
1
1
1
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•

Valviran myöntämä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
Suomessa (ei määräaikainen eikä rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu) )(Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 4 §)

•

Riittävä suomen kielen taito erikoistumista varten. Kielitaidon voi osoittaa jollakin alla
olevista vaihtoehdoista (A, B tai C). Hakemuksen liitteeksi tulee liittää alkuperäinen tai
oikeaksi todistettu todistus kielitaidosta.

A) suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto suomen kielellä
B) suoritettu Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI), joka on suoritettu tasolla 4 kokeen
kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja
puhuminen). Suoritus ei saa olla yli 2 vuotta vanha hakuun osallistuessa.
C) valtionhallinnon kielikoe, joka on suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista
(puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen). Suoritus ei saa olla yli 2 vuotta vanha
hakuun osallistuessa.
Erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutuvalla pitää olla:
•

Suomessa suoritettu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla
suoritettu hammaslääkärin tutkinto

•

Valviran

myöntämä

oikeus

harjoittaa

hammaslääkärin

ammattia

laillistettuna

ammattihenkilönä (ei määräaikainen eikä rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu)(Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 4 §)
•

Vähintään kaksi vuotta työkokemusta kliinisissä hammaslääkärin tehtävissä laillistuksen
jälkeen

•

Riittävä suomen kielen taito erikoistumista varten. Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen
kielitaito. Kielitaidon voi osoittaa jollakin alla olevista vaihtoehdoista (A, B tai C).
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus kielitaidosta.
A) suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto suomen kielellä
B) suoritettu Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI), joka on suoritettu tasolla 4
kokeen

kaikissa

osakokeissa

ymmärtäminen ja puhuminen).

(tekstin

ymmärtäminen,

kirjoittaminen,

puheen

Suoritus ei saa olla yli 2 vuotta vanha hakuun

osallistuessa.
C) valtionhallinnon kielikoe, joka on suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista
(puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen). Suoritus ei saa olla yli 2 vuotta
vanha hakuun osallistuessa.

Kielitaitovaatimus on määritetty yliopiston opinto-oikeuden saamista varten.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä.
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Terveydenhuollon

ammattihenkilölain

(1994/559)

§8

a§

:n

mukaan

terveydenhuollon

ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.
Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon
ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia. Yliopiston
tarjoamat opinnot järjestetään suomen kielellä. Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto.
Opiskelijalla

on

oikeus

käyttää

opintosuorituksissa

ruotsin

kieltä,

esimerkiksi

saada

kuulustelukysymykset ruotsiksi ja vastata ruotsiksi sekä saada todistus koulutuksesta ruotsin kielellä.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus suoritetaan toimimalla erikoistuvana lääkärinä tai
hammaslääkärinä terveyspalvelujärjestelmässä. Potilaat voivat olla sekä suomen että ruotsinkielisiä.
Koulutuksen menestyksellisen suorittamisen takia lääkärin tai hammaslääkärin tulee osata riittävästi
molempia kieliä. Vain suomen kielen osaaminen tarkistetaan, koska kyseessä ovat suomenkieliset
koulutusohjelmat, joihin valitaan valtakunnallisen yhteisvalinnan kautta.
Hakukelvottamat hakijat hylätään ennen alkupisteytystä, ja he saavat asiasta tiedon.
Dekaani hylkää hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja.

Hakukohteet, priorisointi ja ensisijaisuuspisteet
Erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen jokainen erikoisala jokaisessa
tiedekunnassa tulkitaan yhdeksi hakukohteeksi. Kaikkien tiedekuntien kaikkiin hakukohteisiin haku
tapahtuu samanaikaisesti. Hakija voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Opiskelijalla voi olla
voimassa vain yksi opinto-oikeus ja vain yhdessä yliopistossa kerrallaan.
Sekä erikoislääkäri-, että erikoishammaslääkärikoulutuksessa haettavien hakukohteiden määrä on
rajattu kolmeen. Hakiessaan useampaan kohteeseen hakijan tulee asettaa ne
ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaiseen hakukohteeseen hakijalle merkitään kaksi (2)
ensisijaisuuspistettä.
Esimerkkejä hakukohteista ja priorisoinnista:
• 1.neurologia/HY, 2.neurologia/OY, 3.neurologia/TAY
• 1.neurologia/OY, 2.työterveyshuolto/TY,3. korva-, nenä- ja kurkkutaudit/UEF
• 1. plastiikkakirurgia/OY

Valintamenettely
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Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa valinta tapahtuu alkupisteytyksen,
haastattelun ja koejakson perusteella (liite 1). Yleislääketieteen erikoisalalla haastattelun
sijasta hakija osallistuu starttiseminaariin ja laatii verkkokurssilla henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman.

Alkupisteytys
Alkupisteytyksessä huomioidaan hakijan pisteet alla olevien taulukoiden mukaisissa
kategorioissa. Enimmäispistemäärät merkitty kunkin kategorian kohdalle. Pisteiden
muodostuminen tarkemmin liitteessä 1.
Erikoislääkärikoulutus
Alkupisteytys/erikoislääkärit
Työkokemus
Tieteellinen kokemus
Ensisijaisuus
Yhteensä

Enimmäismäärä
10 p
8p
2p
20 p

Erikoishammaslääkärikoulutus
Alkupisteytys/erikoishammaslääkärit
Työkokemus
Tieteellinen kokemus
Koulutuskokemus
Ensisijaisuus
Yhteensä

Enimmäismäärä
10 p
8p
10 p
2p
30 p

Yleisten määräysten mukaisesti työkokemuksella tarkoitetaan laillistuksen jälkeistä
työskentelyä hyväksytyissä koulutuspaikoissa, riittävän suurella työaikaprosentilla. Hakijan voi
osallistua hakuun, vaikka hänellä ei olisikaan yhtään työkokemusta.
Työkokemusta lasketaan siitä päivästä alkaen, kun lääkäri on saanut oikeuden harjoittaa ammattia
Suomessa toisen johdon ja valvonnan alaisena tai saanut itsenäiset ammatinharjoittamisoikeudet.
Hakija voi hakea koulutukseen vaikka hänellä ei olisi ollenkaan työkokemusta.
Mikäli palvelu suoritetaan osa-aikaisena palveluna, on sen oltava vähintään 50 % kokoaikaisesta
palvelussuhteesta (kuitenkin min.18,5 h/vko). Palvelusaika pitenee vastaavasti. Työkokemus ei saa
olla yli 10 vuotta vanhaa hakuajan loppumiseen mennessä.
Terveyskeskuspalvelu (kaikille aloille pakollinen 9 kk tk-palvelu) ei vanhene.
Lyhyin hyväksyttävä yksittäinen palvelujakso on 1 kk tai 30 kalenteripäivää.

Työkokemuksen laskeminen
Palveluita voidaan laskea hyväksi vain siihen päivämäärään asti, mihin todistus on päivätty. Jos
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työsuhde on ollut esimerkiksi ajalla 1.1.2010 - 31.3.2010, mutta todistus on päivätty 15.2.2010,
lasketaan palveluita tutkintoon hyväksi vain ajalta 1.1.2010 - 15.2.2010
(yhteensä 1 kk 15 pv).
Huom. Palvelustodistuksista tulee aina ilmetä kohta poissaolot ja keskeytykset (vaikka niitä ei olisi).

Keskeytyksien vaikutus
Kunakin koulutusvuonna (kalenterivuonna) sairaudesta tai muusta pätevästä syystä pidetystä
virkavapaudesta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta tai opintovapaasta tentin lukua varten voidaan
lukea koulutukseen yhteensä yksi (1) kuukausi (30 päivää), mikäli virkamääräys on voimassa.
Yhteen lapseen liittyvästä äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen
kuitenkin vain kuukausi, vaikka loma/vapaat jakautuisivat eri vuosille. Yksityisasian vuoksi otettu
virkavapaus pidentää palvelua virkavapauden ajan.
Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:
1. vuosilomapäivät
2. lomarahapäivät
3. säästövapaat (palkalliset)
4. aktiivivapaat
5. päivystysvapaat
6. täydennyskoulutus (työn edellyttämä, palkallinen)
7. ulkomainen koulutus (palkallinen)
Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa,
vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:
1. sairausloma (palkallinen)
2. tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
3. pakottavat perhesyyt
4. äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa (palkallinen/palkaton)
5. opintovapaalain mukainen opintovapaa
6. opiskelu (palkaton)
7. lukuloma opiskelua varten
8. kertausharjoitukset
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9. lomautukset
Huom. Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen vain kuukausi, vaikka
loma jakautuisi eri vuosille. Kuukausi lasketaan hyväksi siihen koulutusosioon, minkä aikana vapaa
on pidetty. Äitiys, isyys- ja vanhempainvapaata ei voi laskea hyväksi tutkintoon, mikäli
virkamääräys ei ole ollut voimassa.
Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:
1. yksityisasia (palkaton)
2. virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
3. sairasloma (palkaton)
4. hoitovapaa (palkaton)
5. vuorotteluvapaa (palkaton)
6. Sopeuttamisvapaa
7. Tieteellinen työ
Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa alkupistetyksen.

Haastattelu
Hakijat kutsutaan alkupisteiden perusteella strukturoituun haastatteluun. Haastatteluun
kutsuttavien määrä on enintään kaksinkertainen suhteessa aloituspaikkoihin. Hakija voi
tulla haastatelluksi asettamistaan hakukohteista ylimmässä, johon hänen parhaimmat
alkupisteensä riittävät. Vaikka hakija olisi siis hakenut kolmeen hakukohteeseen, on hänen
mahdollista päästä haastatteluun korkeintaan yhteen hakukohteeseen.
Haastattelut järjestetään huhtikuussa 2019. Tarkka päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan
haastatteluihin kutsuttaville erikseen. Hakija ei voi sopia uutta aikaa haastattelulle, ja vastaa
itse mahdollista matka- ym. kustannuksista haastatteluun. Haastattelut järjestetään siellä
kaupungissa, jossa kyseinen hakukohde sijaitsee. Jollakin aloilla voidaan käyttää
valtakunnallista haastattelua, jolloin haastattelu voi olla minkä tahansa lääketieteellisen
tiedekunnan alueella. Perustellusta syystä hakija voi pyytää uutta aikaa haastattelulle,
esimerkiksi sairastumisen takia. Tiedekunnat eivät kuitenkaan takaa uutta haastatteluaikaa.
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.
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Haastattelun kysymykset kattavat neljä eri teemaa: kokemus alasta ja motivaatio perehtyä alaan,
tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot, erikoisalakohtaiset kysymykset sekä erityistaidot ja
paineensietokyky.
Maksimipisteet koko haastattelusta ovat työ- ja tieteellisen kokemuksen tavoin kymmenen. Motivaatiosekä tiimi- ja vuorovaikutustaitojen osioista on mahdollista saada kummastakin enintään kolme pistettä,
erikoisalaa koskevasta ja erityistaitojen osioista kummastakin enintään kaksi. Jokaisesta teemaosiosta
on saatava pisteitä, muutoin hakijaa ei voida ottaa opiskelijaksi. Haastattelusta on saatava yht.min 4
p.Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa haastattelun pisteet.

Valintojen tuloksista ilmoittaminen
Alkupisteiden jälkeen karsiutuvat hakijat saavat tiedon asiasta alkupisteytyksen jälkeen.
Dekaani myöntää ehdollisen opinto-oikeuden.
Valintojen lopulliset tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 29.5.2019. Tulokset voidaan
ilmoittaa aikaisemminkin, mikäli ne valmistuvat aiemmin.
Mikäli hakija haluaa saada opiskelijavalintapäätöksen muutoin kuin sähköisesti, hänen tulee
ilmoittaa siitä Opintopolussa. Suostumalla sähköiseen asiointiin, hakija suostuu siihen, että hän saa
kaiken valintoja koskevan informaation, kutsut ja päätökset sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.)

Ehdollisen opinto-oikeuden vastaanottaminen
Haussa menestyneelle tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta koejakson suorittamiseksi. Ehdollinen
opinto-oikeus vahvistuu lopulliseksi hyväksytysti suoritetun koejakson jälkeen (ks. kohta koejakso).
Hakijan tulee ottaa vastaan ehdollinen opinto-oikeus Opintopolussa 12.6.2019 mennessä. Mikäli
paikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, hakija menettää tarjotun opinto-oikeuden.

Oikaisu
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n 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.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta
Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.)
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää
hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon
vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL
434/2003, 49 d §.)
Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 17.6.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli valinnan tulos
valmistuu aiemmin, alkaa oikaisupyyntöaika kulua 3 päivän kuluttua sen tallentamisesta
Opintopolkuun.
Oikaisupyyntö toimitetaan postitse osoitteeseen:
Hakijapalvelut /Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Huom. Hakija vastaa itse siitä, että oikaisupyyntö on perillä ennen määräaikaa. Pelkkä postileima ei
riitä. (HL 434/2003, 17 §.)

Koejakso ja ehdollinen opinto-oikeus
Kokonaispisteiden perusteella valitaan erikoistuvat koejaksolle, jonka suorittaminen tulee aloittaa
vuoden sisällä valintapäätöksestä ja jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys varsinaisen opintooikeuden myöntämiselle. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta.
Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, tulee hakijan suorittaa 6 kk mittainen koejakso.
Ehdollisen opinto-oikeuden saanut saa erillisen, alakohtaisen, määräaikaisen opinto-oikeuden.
Koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.
Ehdollisen opinto-oikeuden saaneella hakijan on aloitettava koeaika viimeistään vuoden kuluessa
valintapäätöksestä. Perustellusta syystä hakija voi saada lisäaikaa koeajan suorittamiseen, mikäli
koejakso on aloitettu vuoden sisällä valintapäätöksestä. Perusteltuja syitä ovat mm. äitiys-, isyys-, ja
vanhempainloma. Lisäajasta päättää tiedekunnan dekaani.
Koejakson arviointiin osallistuu aina kolme henkilöä: kouluttaja, alan vastuuhenkilö ja hänen
valtuuttamansa henkilöt koeajan suorituspaikasta. Jokainen arviointiin osallistuva täyttää oman
arviointilomakkeen, ja vastuuhenkilö tekee lopullisen päätöksen siitä, onko suoritus hyväksyttävä.
Hyväksytysti suoritetun koeajan jälkeen dekaani myöntää opinto-oikeuden erikoisalalle.
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Liite 1: Pisteytystaulukot, pilottihaku kevät 2019
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 2 p
kk)
*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.

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- 6 p
3)
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,

yliopistolaissa (558/2009) 7 §:ssä tarkoitettu, tai vähintään suomalaista

tohtorin tutkintoa vastaava. Epäselvissä tapauksissa erikoisalan vastuuhenkilö päättää
tohtorin tutkinnon kelpaavuudesta.
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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.
Työkokemusta lasketaan siitä päivästä alkaen, kun hammaslääkäri on saanut oikeuden harjoittaa hammaslääkärin
ammattia Suomessa itsenäisenä ammattihenkilönä. Hammaslääkärillä tulee olla myös ennen hakuun kelpaavaa
työkokemusta kaksi vuotta kliinistä palvelua hammaslääkärinä hammaslääketieteen lisensiaatiksi valmistumisen
jälkeen.

Koulutuskokemuksen

pisteytys

erikoishammaslääkärikoulutuksessa

(tarkastelujakso on viimeiset kolme 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

