
Erikoistumassa	olevan/
erikoistuneen

hammaslääkärin	arvio
koulutuksesta

Seuraavassa	sinua	pyydetään	arvioimaan
erikoishammaslääkärikoulutukseesi	liittyviä	asioita.	Kaikki	vastaukset
käsitellään	luottamuksellisesti	eikä	yksittäisiä	vastauksia	pysty
yhteenvedossa	erottamaan.Vastaa	viimeisimmän
erikoistumiskoulutuksen	mukaan.

VASTAAJAN	TAUSTATIEDOT

1)	Syntymävuosi?

1940-49

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2)	Sukupuoli?

mies

nainen



3)	Hammaslääketieteen
lisensiaatiksi
valmistumisvuosi?

4)	Mistä	yliopistosta
valmistuit
hammaslääketieteen
lisensiaatiksi?

5)	Viimeisimmän
erikoistumiskoulutuksen
aloitusvuosi?



KOULUTUKSEEN	HAKEUTUMINEN

6)	Missä	koulutusyksikössä	olet	erikoistumassa	tai	viimeksi
erikoistunut?

Helsingin	yliopisto

Itä-Suomen	yliopisto

Oulun	yliopisto

Tampereen	yliopisto

Turun	yliopisto

Ulkomailla,	missä?

7)	Missä	koulutuspaikassa/koulutuspaikoissa	(nimeä	missä
sairaalassa,	terveyskeskuksessa,	yksityisellä,	tai	joku	muu)
olet	erikoistumassa	tai	viimeksi	erikoistuit?



8)	Mikä	on/oli	koulutusohjelmasi	ja	painotusalasi?

Hampaiston	oikomishoito

Suu-	ja	leukakirurgia

Kliininen	hammashoito;	painotusalana	kariesoppi	ja	endodontia

Kliininen	hammashoito;	painotusalana	parodontologia

Kliininen	hammashoito;	painotusalana	lasten	hammashoito

Kliininen	hammashoito;	painotusalana	protetiikka	ja
purentafysiologia

Diagnostiikka;	suuntautumisvaihtoehtona	suuradiologia

Diagnostiikka;	suuntautumisvaihtoehtona	suupatologia

Diagnostiikka;	suuntautumisvaihtoehtona	suun	mikrobiologia

Terveydenhuolto



9)	Kuinka	monta	vuotta
olet/olit 	tehnyt	kliinistä
hammaslääkärin	työtä
ennen
nykyisen/viimeisimmän
erikoistumisen
aloittamista?	

10)	Millaista	omaan	koulutusohjelmaasi	liit tyvää
täydennyskoulutusta	olet	/	olit 	hankkinut	ennen
erikoistumistasi?

11)	Onko/oliko	sinulla	t ieteellistä	jatkokoulutusta	ja	jos	niin
millaista	ennen	nykyiseen	erikoistumiskoulutukseen
hakeutumista?	(esimerkiksi	väitöskirja,	julkaisuja	ja	/	tai
t ieteelliseen	jatkokoulutukseen	liit tyviä	kursseja,
kongresseja	jne)



12)	Mikä	sai	sinut	kiinnostumaan	erikoistumisesta?	(valitse
kolme	tärkeintä	asiaa	alla	olevista	vaihtoehdoista)

1.	tärkein 2.	tärkein 3.	tärkein

Halu	kouluttautua	pidemmälle

Mahdollisuudet	edetä	uralla

Mahdollisuudet	tutkimustyöhön

Kiinnostus	tiettyyn	erikoisalaan

Erikoisalan	kollegojen	esimerkki

Myönteiset	kokemukset
opiskeluaikana

Työllisyysnäkymät

Paremmat	ansiomahdollisuudet

Mahdollisuudet	toimia
yksityissektorilla

Työnantaja	kannusti	/houkutteli
erikoistumaan

Jokin	muu	->	12b)

12b)	Mikä	muu?



13)	Kun	kiinnostuit 	erikoistumisesta,	mistä	ensisijaisest i
sait 	t ietoa	erikoistumiskoulutuksesta?

14)	Minkälainen	oli	oma	hakuprosessisi
erikoistumiskoulutukseen,	kuvaile	ja	kerro	oma
kokemuksesi?	(Esim.	olitko	haastattelussa,	valintakriteerit ,
hakuprosessin	läpinäkyvyys,	missä	hakuilmoitus	oli
nähtävillä/	tai	missä	näit 	hakuilmoituksen?)	



15)	Kuinka	monta	kertaa
olet	hakenut
erikoistumiskoulutukseen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

yli	10

16)	Oletko	vaihtanut
erikoistumiskoulutuksen
koulutusohjelmaa	tai
painotusalaa?



17)	Jouduitko	jonottamaan
erikoistumisopintojen
jatkopaikkaa	(esimerkiksi
yliopistosairaalapalvelu)	ja
kuinka	pitkään?

Kyllä;	kuinka	pitkään?

En



KOULUTUKSEN	SUUNNITTELU,
RESURSSIT	JA	TOTEUTUS

18)	Oletko	tehnyt/teitkö	erikoishammaslääkärikoulutusta
koskevan	henkilökohtaisen	opintosuunnitelman	(HOPS)?

Kyllä

Ei

19)	Onko/oliko	sinulla	käytössäsi	koulutuksen	etenemistä
seuraava	lokikirja?

Kyllä

Ei

20)	Seuraatko/seurasitko	omaa	oppimistasi	jonkin	työkalun
esim.	lokikirjan	tai	portfolion	avulla?

kyllä

ei



21)	Miten	hyödylliseksi	olet	kokenut	oppimisen	ja
koulutuksen	seuraamisen	työkalut	(HOPS,	lokikirja,
portfolio)	erikoishammaslääkärikoulutuksen	kannalta?
Vastaa	niiden	vaihtoehtojen	kannalta,	joita	olet	käyttänyt.

Täysi
n

hyöd
ytön

Melk
o

hyöd
ytön

Melk
o

hyöd
ylline
n

Erittäi
n

hyöd
ylline
n

En
ole
käytt
änyt

HOPS

Lokikirja

Portfolio



22)	Oletko	tavannut/tapasitko	yliopiston	oman	alasi
erikoishammaslääkärikoulutuksen	vastuuhenkilön	koulutusta
aloittaessasi?	(vastuuhenkilö	toimii	oman	koulutusohjelmansa
osalta	asiantuntijana	ja	vastaa	koulutusohjelman
toteuttamisesta)	

Kyllä

En

23)	Saatko/saitko	yliopiston	vastuuhenkilöltä	tarvittaessa
tukea	ja	vastauksia	erikoistumiseen	liit tyvissä	ongelmissa	ja
kysymyksissä?

erittäin	hyvin

melko	hyvin

melko	huonosti

erittäin	huonosti

en	osaa	sanoa

24)	Tunnetko	oman	erikoishammaslääkärikoulutusohjelmasi
tavoitteet?

erittäin	hyvin

melko	hyvin

melko	huonosti

erittäin	huonosti

en	osaa	sanoa



25)	Toteutuvatko/toteutuiko	asetetut	tavoitteet	omalla
kohdallasi?

erittäin	hyvin

melko	hyvin

melko	huonosti

erittäin	huonosti

en	osaa	sanoa

26)	Kuinka	hyvin	tunnet	oman
erikoishammaslääkärikoulutusohjelman	rakenteen	ja
tutkintovaatimukset?

erittäin	hyvin

melko	hyvin

melko	huonosti

erittäin	huonosti

en	osaa	sanoa



27)	Onko/	oliko	sinulla	toimipaikassasi
kouluttajahammaslääkärinä	oman	painotusalasi
erikoishammaslääkäri?

Kyllä Ei
Ei	koske
minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



28)	Vastaako/	vastasiko		kouluttajahammaslääkärin	ohjaus
odotuksiasi	eri	koulutuspaikoissa?	(vastaa	sen	mukaan
missä	koulutuspaikassa	olet	ollut	kouluttautumassa)

Erittäi
n

hyvin

Melk
o

hyvin

Melk
o

huon
osti

Erittäi
n	huo
nosti

En
ole
ollut
tässä
koulu
tuspa
ikass
a

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



29)	Kouluttajahammaslääkärille	on/oli	varattu	aikaa
ohjaamiseesi?

Riittävä
sti

Melko	
riittävä
sti

Aivan
liian
vähän

Ei
koske
minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



30)	Yhteistyö	kouluttajahammaslääkärin	kanssa	sujuu/sujui?

Erittäi
n

hyvin

Melk
o

hyvin

Melk
o

huon
osti

Erittäi
n	huo
nosti

Ei
kosk
e

minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu

31)	Onko/oliko	sinulla	käytössäsi	riit tävästi	koulutuksessa
tarvittavia	erikoisvälineitä	(esim.	operaatiomikroskooppi
endodontiassa)?

Kyllä Ei
Ei	koske
minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



32)	Perehdytys	koulutuspaikan	työtapoihin	ja	–tehtäviin	oli
työskentelyjaksosi	alkuvaiheessa,	valitse	sinulle	sopiva
vaihtoehto.

Erittäi
n

hyvä
ä

Melk
o

hyvä
ä

Melk
o

huon
oa

Erittäi
n

huon
oa

Ei
kosk
e

minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



33)	Saamasi	ohjaus	kliinisessä	työssäsi	on/oli
koulutuspaikassasi?

Erittäi
n

hyvä
ä

Melk
o

hyvä
ä

Melk
o

huon
oa

Erittäi
n

huon
oa

Ei
kosk
e

minua

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



34)	Konsultaatiomahdollisuudet	muiden	erikoisalojen
osaajien	kanssa	ovat/olivat?

Erittäi
n

hyvät

Melk
o

hyvät

Melk
o

huon
ot

Erittäi
n

huon
ot

En
osaa
sano
a

terveyskeskus

sairaala

yliopisto

yksityissektori

joku	muu



JOHTAMINEN

35)	Miten	seuraavia	erikoishammaslääkärin	osaamiseen
kuuluvia	hallintooon,	johtamiseen	ja	työnhallintaan	liit tyviä
keskeisiä	osa-alueita	on	käsitelty
erikoishammaslääkärikoulutuksessasi?

Erittäi
n

huon
osti

Melk
o

huon
osti

Melk
o

hyvin

Erittäi
n

hyvin

Ei
kosk
e

minua

Terveydenhuollon	lainsäädäntö

Terveydenhuollon
päätöksentekomekanismit

Terveydenhuollon	rahoituskanavat

Terveydenhuoltoon	liittyvät	tuet	ja
etuudet

Annetun	hoidon
kustannusvaikuttavuuden	arviointi

Tiimin	johtajana	toimiminen

Potilaan	oikeudet	ja	velvollisuudet

Lääkärin	oikeudet	ja
velvollisuudet

Oman	työn	hallinta

Työnohjauksen	käytännöt

Oma	työhyvinvointi

Tuodaanko/tuotiinko	esille	suun
terveydenhuollon	roolia	osana
SOTE-kokonaisuutta?



ARVIOINTI

36)	Käyn/kävin	säännöllisest i	läpi	koulutukseni	edistymistä
vastuuhenkilöni	ja/tai	kouluttajahammaslääkärini	kanssa

erittäin	säännöllisesti

melko	säännöllisesti

melko	epäsäännöllisesti

erittäin	epäsäännöllisesti

en	lainkaan

37)	Miten	saat/sait 	palautetta...

erittäi
n

sään
nöllis
esti

melk
o

sään
nöllis
esti

melk
o

epäs
äänn
öllise
sti

erittäi
n

epäs
äänn
öllise
sti

en
lainka
an

koulutuspaikan
kouluttajahammaslääkäriltä

toisilta	kollegoilta

potilailta

hoitohenkilökunnalta



38)	Kouluttajahammaslääkäri(t)		pyytävät/pyysivät	minulta
palautetta	omasta	ohjauksestaan

erittäin	säännöllisesti

melko	säännöllisesti

melko	epäsäännöllisesti

erittäin	epäsäännöllisesti

ei	lainkaan

39)	Missä	määrin	olet	kokenut	kehittyneesi	oman
erikoistumisalasi	asiantuntijaksi?

riittävästi

melko	riittävästi

liian	vähän

aivan	liian	vähän

ei	koske	vielä	minua	(erikoistuminen	alkuvaiheessa)

40)	Pitäisikö	asiantuntijuuden	kehittymistä	arvioida	ja
miten	se	mielestäsi	voisi	tapahtua?



41)	Pitäisikö	erikoistujien	kliinisestä	osaamisesta	olla
valtakunnallinen	loppuarvioint i?

Kyllä,	minkälainen?

Ei

42)	Miten	saamasi	erikoishammaslääkärikoulutus	vastaa
työelämän	vaatimuksia?

Erittäin	hyvin

Melko	hyvin

Kohtalaisesti

Melko	huonosti

Erittäin	huonosti

En	osaa	sanoa



43)	Millaisen	kouluarvosanan	(4-10)	annat	seuraaville
tahoille	oppimisympäristöinä	ajatellessasi	omaa
erikoishammaslääkärikoulutustasi?	Vastaa	niihin,	jotka
koskevat	sinua.

4 5 6 7 8 9 10

Terveyskeskus

Keskussairaala

Yliopistosairaala

Yliopisto

Yksityissektori

Muu	oppimisympäristö	(tarkennus
alla)

Mitä	muuta
oppimisympäristöä
tarkoitat?



44)	Miten	teoreett iset	opinnot	on	järjestetty/järjestett iin
erikoistumiskoulutuksessasi?		(Esim.	ajankäyttö	suhteessa
kliiniseen	työhön,	omatoiminen	opiskelu,...)

45)	Onko/oliko	yliopiston	vastuulla	olevien	teoreett isten
opintojen	määrä	mielestäsi...

riittävä

melko	riittävä

liian	vähäinen

aivan	liian	vähäinen



46)	Arvioi	miten	alla	olevat	osa-alueet	ovat	toteutuneet
omassa	erikoishammaslääkärikoulutuksessasi
(kouluarvosanana	4-10)

4 5 6 7 8 9 10

Toimipaikkakoulutus	(esim
terveyskeskuksen	tai	sairaalan
sisäinen	koulutus)

Yliopiston	järjestämä	teoreettinen
kurssimuotoinen	koulutus

Muiden	tahojen	järjestämä
teoreettinen	kurssimuotoinen
koulutus

Mahdollisuus	päästä
koulutuspaikan	ulkopuoliseen
koulutukseen

Erikoisalani	diagnostisten	taitojen
oppiminen

Erikoisalani	tutkimus-	ja
hoitotoimenpiteiden	oppiminen

Mahdollisuus	erikoistumiseeni
liittyvään	johtamiskoulutukseen

Yhteistyö	muiden	erikoisalojen
kanssa

Perusterveydenhuollon	ja
erikoissairaanhoidon	yhteistyö

Mahdollisuus	tavata
henkilökohtainen	kouluttaja

Mahdollisuus	tutkimus-	ja
kehittämistyöhön

Mahdollisuus	valmistautua
erikoishammaslääkärikuulusteluun



HAASTEITA	JA
KEHITTÄMISKOHTEITA

47)	Mikä	on	ollut/oli	hyvää	erikoistumiskoulutuksessasi?

48)	Mitä	ensisijaisest i	pitäisi	/	olisi	pitänyt	parantaa	omassa
erikoistumiskoulutuksessasi?

49)	Onko	tähän	kyselyyn	vastatessasi	herännyt	joitain
erityisiä	kysymyksiä	tai	kommentteja?

KIITOS!


