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) Synt ymävuosi?
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99

2) Sukupuoli?
mies
nainen

3) Hammaslääket iet een
lisensiaat iksi
valmist umisvuosi?

4) Mist ä yliopist ost a
valmist uit
hammaslääket iet een
lisensiaat iksi?

5) Viimeisimmän
erikoist umiskoulut uksen
aloit usvuosi?

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
6) Missä koulut usyksikössä olet erikoist umassa t ai viimeksi
erikoist unut ?
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Ulkomailla, missä?

7) Missä koulut uspaikassa/koulut uspaikoissa (nimeä missä
sairaalassa, t erveyskeskuksessa, yksit yisellä, t ai joku muu)
olet erikoist umassa t ai viimeksi erikoist uit ?

8) Mikä on/oli koulut usohjelmasi ja painot usalasi?
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 mont a vuot t a
olet /olit t ehnyt kliinist ä
hammaslääkärin t yöt ä
ennen
nykyisen/viimeisimmän
erikoist umisen
aloit t amist a?

10) Millaist a omaan koulut usohjelmaasi liit t yvää
t äydennyskoulut ust a olet / olit hankkinut ennen
erikoist umist asi?

11) Onko/oliko sinulla t iet eellist ä jat kokoulut ust a ja jos niin
millaist a ennen nykyiseen erikoist umiskoulut ukseen
hakeut umist a? (esimerkiksi väit öskirja, julkaisuja ja / t ai
t iet eelliseen jat kokoulut ukseen liit t yviä kursseja,
kongresseja jne)

12) Mikä sai sinut kiinnost umaan erikoist umisest a? (valit se
kolme t ärkeint ä asiaa alla olevist a vaiht oehdoist a)

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 kiinnost uit erikoist umisest a, mist ä ensisijaisest i
sait t iet oa erikoist umiskoulut uksest a?

14) Minkälainen oli oma hakuprosessisi
erikoist umiskoulut ukseen, kuvaile ja kerro oma
kokemuksesi? (Esim. olit ko haast at t elussa, valint akrit eerit ,
hakuprosessin läpinäkyvyys, missä hakuilmoit us oli
näht ävillä/ t ai missä näit hakuilmoit uksen?)

15) Kuinka mont a kert aa
olet hakenut
erikoist umiskoulut ukseen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
yli 10

16) Olet ko vaiht anut
erikoist umiskoulut uksen
koulut usohjelmaa t ai
painot usalaa?

17) Jouduit ko jonot t amaan
erikoist umisopint ojen
jat kopaikkaa (esimerkiksi
yliopist osairaalapalvelu) ja
kuinka pit kään?
Kyllä; kuinka pitkään?

En

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU,
RESURSSIT JA TOTEUTUS
18) Olet ko t ehnyt /t eit kö erikoishammaslääkärikoulut ust a
koskevan henkilökoht aisen opint osuunnit elman (HOPS)?
Kyllä
Ei

19) Onko/oliko sinulla käyt össäsi koulut uksen et enemist ä
seuraava lokikirja?
Kyllä
Ei

20) Seuraat ko/seurasit ko omaa oppimist asi jonkin t yökalun
esim. lokikirjan t ai port folion avulla?
kyllä
ei

21) Mit en hyödylliseksi olet kokenut oppimisen ja
koulut uksen seuraamisen t yökalut (HOPS, lokikirja,
port folio) erikoishammaslääkärikoulut uksen kannalt a?
Vast aa niiden vaiht oeht ojen kannalt a, joit a olet käyt t änyt .

Melk Erittäi
Täysi Melk
n

o

o

n

hyöd hyöd

En
ole

hyöd hyöd ylline ylline käytt
ytön ytön
HOPS
Lokikirja
Portfolio

n

n

änyt

22) Olet ko t avannut /t apasit ko yliopist on oman alasi
erikoishammaslääkärikoulut uksen vast uuhenkilön koulut ust a
aloit t aessasi? (vast uuhenkilö t oimii oman koulut usohjelmansa
osalt a asiant unt ijana ja vast aa koulut usohjelman
t ot eut t amisest a)
Kyllä
En

23) Saat ko/sait ko yliopist on vast uuhenkilölt ä t arvit t aessa
t ukea ja vast auksia erikoist umiseen liit t yvissä ongelmissa ja
kysymyksissä?
erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
erittäin huonosti
en osaa sanoa

24) Tunnet ko oman erikoishammaslääkärikoulut usohjelmasi
t avoit t eet ?
erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
erittäin huonosti
en osaa sanoa

25) Tot eut uvat ko/t ot eut uiko aset et ut t avoit t eet omalla
kohdallasi?
erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
erittäin huonosti
en osaa sanoa

26) Kuinka hyvin t unnet oman
erikoishammaslääkärikoulut usohjelman rakent een ja
t ut kint ovaat imukset ?
erittäin hyvin
melko hyvin
melko huonosti
erittäin huonosti
en osaa sanoa

27) Onko/ oliko sinulla t oimipaikassasi
koulut t ajahammaslääkärinä oman painot usalasi
erikoishammaslääkäri?

Ei koske
Kyllä
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

Ei

minua

28) Vast aako/ vast asiko koulut t ajahammaslääkärin ohjaus
odot uksiasi eri koulut uspaikoissa? (vast aa sen mukaan
missä koulut uspaikassa olet ollut koulut t aut umassa)

En
ole
ollut
tässä
Melk
Erittäi Melk
n

o

o

sairaala
yliopisto

yksityissektori

joku muu

Erittäi tuspa

huon n huo ikass

hyvin hyvin osti
terveyskeskus

koulu

nosti

a

29) Koulut t ajahammaslääkärille on/oli varat t u aikaa
ohjaamiseesi?

Melko
Riittävä riittävä
sti
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

sti

Aivan

Ei

liian

koske

vähän

minua

30) Yht eist yö koulut t ajahammaslääkärin kanssa sujuu/sujui?

Melk
Erittäi Melk
n

o

o

Ei
Erittäi kosk

huon n huo

hyvin hyvin osti

e

nosti minua

terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

31) Onko/oliko sinulla käyt össäsi riit t äväst i koulut uksessa
t arvit t avia erikoisvälineit ä (esim. operaat iomikroskooppi
endodont iassa)?

Ei koske
Kyllä
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

Ei

minua

32) Perehdyt ys koulut uspaikan t yöt apoihin ja –t eht äviin oli
t yöskent elyjaksosi alkuvaiheessa, valit se sinulle sopiva
vaiht oeht o.

Erittäi Melk Melk Erittäi
n

o

o

n

hyvä hyvä huon huon
ä
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

ä

oa

oa

Ei
kosk
e
minua

33) Saamasi ohjaus kliinisessä t yössäsi on/oli
koulut uspaikassasi?

Erittäi Melk Melk Erittäi
n

o

o

n

hyvä hyvä huon huon
ä
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

ä

oa

oa

Ei
kosk
e
minua

34) Konsult aat iomahdollisuudet muiden erikoisalojen
osaajien kanssa ovat /olivat ?

Melk Erittäi
Erittäi Melk
n

o

hyvät hyvät
terveyskeskus
sairaala
yliopisto
yksityissektori
joku muu

o

n

En
osaa

huon huon sano
ot

ot

a

JOHTAMINEN
35) Mit en seuraavia erikoishammaslääkärin osaamiseen
kuuluvia hallint ooon, joht amiseen ja t yönhallint aan liit t yviä
keskeisiä osa-alueit a on käsit elt y
erikoishammaslääkärikoulut uksessasi?

Erittäi Melk
n

o

huon huon
osti
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?

Ei
Melk Erittäi kosk
o

n

e

osti hyvin hyvin minua

ARVIOINTI
36) Käyn/kävin säännöllisest i läpi koulut ukseni edist ymist ä
vast uuhenkilöni ja/t ai koulut t ajahammaslääkärini kanssa
erittäin säännöllisesti
melko säännöllisesti
melko epäsäännöllisesti
erittäin epäsäännöllisesti
en lainkaan

37) Mit en saat /sait palaut et t a...

melk erittäi
erittäi melk
n

o

o

n

epäs epäs

sään sään äänn äänn

en

nöllis nöllis öllise öllise lainka
esti
koulutuspaikan
kouluttajahammaslääkäriltä
toisilta kollegoilta
potilailta
hoitohenkilökunnalta

esti

sti

sti

an

38) Koulut t ajahammaslääkäri(t ) pyyt ävät /pyysivät minult a
palaut et t a omast a ohjauksest aan
erittäin säännöllisesti
melko säännöllisesti
melko epäsäännöllisesti
erittäin epäsäännöllisesti
ei lainkaan

39) Missä määrin olet kokenut kehit t yneesi oman
erikoist umisalasi asiant unt ijaksi?
riittävästi
melko riittävästi
liian vähän
aivan liian vähän
ei koske vielä minua (erikoistuminen alkuvaiheessa)

40) Pit äisikö asiant unt ijuuden kehit t ymist ä arvioida ja
mit en se mielest äsi voisi t apaht ua?

41) Pit äisikö erikoist ujien kliinisest ä osaamisest a olla
valt akunnallinen loppuarvioint i?
Kyllä, minkälainen?

Ei

42) Mit en saamasi erikoishammaslääkärikoulut us vast aa
t yöelämän vaat imuksia?
Erittäin hyvin
Melko hyvin
Kohtalaisesti
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa

43) Millaisen kouluarvosanan (4-10) annat seuraaville
t ahoille oppimisympärist öinä ajat ellessasi omaa
erikoishammaslääkärikoulut ust asi? Vast aa niihin, jot ka
koskevat sinua.

4
Terveyskeskus
Keskussairaala
Yliopistosairaala
Yliopisto
Yksityissektori
Muu oppimisympäristö (tarkennus
alla)

Mit ä muut a
oppimisympärist öä
t arkoit at ?

5

6

7

8

9

10

44) Mit en t eoreet t iset opinnot on järjest et t y/järjest et t iin
erikoist umiskoulut uksessasi? (Esim. ajankäyt t ö suht eessa
kliiniseen t yöhön, omat oiminen opiskelu,...)

45) Onko/oliko yliopist on vast uulla olevien t eoreet t ist en
opint ojen määrä mielest äsi...
riittävä
melko riittävä
liian vähäinen
aivan liian vähäinen

46) Arvioi mit en alla olevat osa-alueet ovat t ot eut uneet
omassa erikoishammaslääkärikoulut uksessasi
(kouluarvosanana 4-10)

4
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

5

6

7

8

9

10

HAASTEITA JA
KEHITTÄMISKOHTEITA
47) Mikä on ollut /oli hyvää erikoist umiskoulut uksessasi?

48) Mit ä ensisijaisest i pit äisi / olisi pit änyt parant aa omassa
erikoist umiskoulut uksessasi?

49) Onko t ähän kyselyyn vast at essasi herännyt joit ain
erit yisiä kysymyksiä t ai komment t eja?

KIITOS!

