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1. Ohjeita
Tämä on ortodontian erikoistumisopintojen tueksi tarkoitettu opaslokikirja. Toivomme, että
siitä on sinulle hyötyä ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi erikoistumaan
ortodontiaan. Lokikirjan avulla saat heti selkeän kuvan erikoistumiskoulutuksesi tavoitteista
ja sisällöstä. Sen avulla voit seurata omaa edistymistäsi opintojesi aikana.
Erikoistumisohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, itsenäiseen työskentelyyn
kykeneviä ortodontteja. Hallitset ortodontian eri osa-alueet ja kykenet tuottamaan
laadukasta palvelua yhteistyössä ja yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa. Tunnet purentavirheiden ja terveyden väliset yhteydet, tiedepohjan ja hyvät
käytännöt kliinisessä potilastyössä. Lisäksi osaat johtaa ja kehittää toimintaa omassa
työyksikössäsi. Koulutuksen aikana sinun tulee hankkia myös kokemusta lääketieteellisestä
ja hammaslääketieteellisestä tutkimuksesta. Erikoistumiskoulutuksen aikana tulee tehdä
tutkimusprojekti, joka voi tähdätä HLT- tutkintoon. Ammattiosaamisen lisäksi kehitämme
myös muita osaamisaloja kuten ihmissuhdetaitoja, johtamistaitoja ja yhteistyökykyä.
Kouluttajat ovat koulutusohjelman vastuuhenkilön nimeämiä. He vastaavat osaltaan
koulutuksen toteutumisesta ja osallistuvat arviointiin. Yliopistosairaalan ulkopuolisessa
koulutuspaikassa kouluttajaksi haluava hakee koulutusoikeuksia yliopistolta. Kun yliopisto
on myöntänyt hänelle koulutusoikeudet, vastaa ao. kouluttaja koulutuspaikan
koulutusedellytyksistä ja osallistuu arviointiin.
Koulutusyksiköiden tulee toimia keskenään yhteistyössä perustaessaan koulutusohjelmia,
vahvistaessaan koulutusvaatimuksia ja järjestäessään niihin kuuluvaa koulutusta.
Koulutusyksikkö myös päättää yleislääketieteen erityiskoulutukseen liittyvistä asioista.
Erikoistuvan hammaslääkärin edellytetään tutustuvan pysyväismääräyksiin, opintooppaassa selvitettyihin oman erikoisalansa vaatimuksiin (=opetussuunnitelmaan) ja
osallistuvan henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimiseen sekä lokikirjan pitämiseen
saamastaan koulutuksesta. Lisäksi hänen tulee osallistua oman oppimisensa arviointiin ja
koulutuksen kehittämiseen.

2. Koulutusohjelma ja tavoitteet
Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: Professori, David Rice
Puhelin: 050-4151316, sähköposti: David.Rice@Helsinki.fi

2.1 Koulutusohjelman tavoitteet
Erikoishammaslääkärin koulutuksen tavoitteena on perehdyttää
hammaslääkäri
erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan. Tutkinto antaa hänelle valmiudet
alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen, erikoisalansa
kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita
diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa ja ohjata erikoisalansa vaativa
sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla.
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Koulutuksen suoritettuaan ortodontian erikoishammaslääkärin tulee hallita:
1. Tuntea perusteellisesti kasvojen ja hampaiston normaali kehitys ja niihin liittyvät
mahdolliset anomaliat
2. Hallita purentavirheiden etiologia, epidemiologia, diagnostiikka, potilaan tutkiminen ja
ortodonttisen hoidon suunnittelu
3. Osata eri tyyppisten purentavirheiden hoito, hoidon ajoitus ja eri oikomiskojeiden hallinta
4. Olla perehtynyt lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen kirjallisuuteen ja pystyä
arvioimaan ortodonttiseen hoitoon liittyviä tieteellisiä julkaisuja.
5. Kyetä johtamaan, kehittämään, organisoimaan ja ohjaamaan ortodontian toimintaa
yhteistyössä muiden hammaslääketieteen ammattiryhmien kanssa. (A 56/2015, 2 §.)
6. Olla perehtynyt terveydenhuollon lainsäädäntöön, hallintoon, tietotekniikkaan ja
terveystaloustieteen perusteisiin.

2.2 Koulutusohjelman rakenne
Erikoishammaslääkärin koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto, laillistaminen sekä kahden vuoden työskentely päätoimisesti
hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä.
Ortodontian koulutus perustuu päivitettyyn Erasmus-ohjelmaan (Huggare et al.: The
Erasmus programme for postgraduate education in orthodontics in Europe: an update of the
guidelines. European Journal of Orthodontics, 2014; 36: 340-9). Koulutus jakaantuu 1)
teoreettisen opetukseen, 2) käytännön koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen, 3)
lähijohtajakoulutukseen, 4) oman oppimisen ja koulutuksen toimivuuden kehittämiseen ja
arviointiin sekä 5) valtakunnalliseen kuulusteluun.
Koulutusohjelman kokonaispituus on kolme vuotta. Tähän sisältyy terveyskeskuspalvelua
1,5 vuotta ja sairaalapalvelua 1,5 vuotta, mihin on sisällytetty kuukauden palvelu Huulisuulakihalkiokeskuksessa (HUSUKE). EHL- tutkintovaatimuksiin kuuluvat myös
lähijohtajakoulutus (10 op.) ja säteilysuojakoulutus. Tarkemmat erikoisalakohtaiset
vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta.
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3. Perustiedot
Erikoistuva Hammaslääkäri
Nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Opinto-oikeus myönnetty (pvm. ja
yliopisto)
Koulutusohjelman Vastuuhenkilö
Nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

4. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma
(Min. 16 tuntia kliinistä työtä/viikko, 3 vuoden erikoistumisaikana yht. 200 tuntia)
Terveyskeskus/muu
vastaava terveyspalveluja
antava yksikkö

Ohjaajan nimi/nimike ja
tutkinnot

Koulutusjakso (pvm. –
pvm.)

Yliopistollisen
keskussairaalan Suu- ja
leukasairauksien yksikkö

Ohjaajan nimi/nimike ja
tutkinnot

Koulutusjakso (pvm. –
pvm.)
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Huuli- ja
suulakihalkiokeskus

Ohjaajan nimi/ nimike ja
tutkinnot

Koulutusjakso (pvm. –
pvm.)

5. Kouluttajat
Kouluttajan nimi/nimike ja tutkinnot
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6. Koulutuksen sisältö
Biologia
Molekyyli- ja solubiologia, genetiikka
Kasvojen kehitys: epämuodostumat, syndroomat
Pre- ja postnataali kasvu
Hampaistokehitys: ageneesi, ylilukuiset hampaat
Hammasanomaliat
Kudosreaktiot oikomishoidossa

Toteuma/ pvm.

Ortodontian aiheet
Purentavirheiden etiologia ja epidemiologia
Hoidon tarve, valintakriteerit ja seulonta
Diagnostiikka: potilaan tutkiminen, dokumentointi,
kuvantaminen ja asiantuntijalausunnot
Kefalometria
Hoidon suunnittelu ja ajoitus
Biomekaniikka
Ortodontian materiaalit
Ortodontian kirjallisuus ja kriittinen lukeminen
Tutkimusmetodologia ja biostatistiikka

Toteuma/ pvm.

Erityyppisten purentavirheiden hoito ja
oikomiskojeiden hallinta
I luokan purentavirheet
II luokan purentavirheet
III luokan purentavirheet
Ahtaus ja aukkoisuus
Vertikaaliset ongelmat: syväpurenta ja avopurenta
Transversaaliset ongelmat: ristipurenta ja
saksipurenta
Asymmetriat
Impaktoituneet hampaat
Hampaiden kehityshäiriöt: puuttuvat/ ylilukuiset
hampaat
Kiinteät kojeet
Irrotettavat kojeet
Funktionaaliset kojeet
Ekstraoraalikojeet
Ankkuroinnit; ekstra-/ intraoraali
Aikuisortodontian erityispiirteet
Traumahampaat
Parafunktiot, tavat ja puhe
Estetiikka

Toteuma/ pvm.
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Purentavirheiden hoito ja hoidon vaikutus
Kasvu ja hoitoanalyysit
Retentio ja stabiliteetti
Iatrogeeniset vaikutukset
Psykososiaaliset aspektit
Hoidon vaikuttavuus

Toteuma/ pvm.

Erikoisalojen hoidot ja erityispotilasryhmät
Ortodontis-kirurgiset hoidot
Kasvohalkiot ja kraniofakiaaliset anomaliat
TMJ, TMD (reuma, trauma)
Uniapnea
Parodontologia
Protetiikka ja implantologia
Pedodontia
Yleislääketieteelliset aiheet: pediatria, psykologia,
suupatologia, kirurgia, farmakologia ja KNK-taudit

Toteuma/ pvm.

Tutkintoon vaadittavat kliiniset potilashoidot
Hoidot
erikoistumiskoulutuksen
aikana
Omat aloitetut hoidot, joista
 Lapset ja kasvuikäiset
 Nuoret ja aikuiset
 Ortodonttis-kirurgiset
Jatkohoidot
Retentiopotilaat

Suositus (kpl)

Toteuma (kpl)

80 Min.
40-70
5-15
10-25
20-30
10-30

Display- potilaat 10 kpl

Toteuma/ pvm. Kuulustelija

Tarkoitus: Testata ja osoittaa taitoja
diagnosoida, suunnitella ja toteuttaa
erilaisten purentavirheiden hoito, tuntea
hoidon eri vaiheita, sekä laajalti
ortodontian menetelmiä

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Seminaarityöt ja tutkimustyö
Seminaarityöt:
1.Seminaari
2.Seminaari
3.Seminaari
4.Seminaari + kirjallinen
5.Tutkimusseminaari
Tutkimusprojekti, josta abstrakti/ posteri/ julkaistu
artikkeli

Toteuma/ aihe/ pvm./ohjaaja

Valtakunnalliset tai kansainväliset kongressit ja
koulutukset

Toteuma/ pvm.

Lähijohtajakoulutus (min.10 op.)
Pakolliset lähiopetuspäivät (moduulit 1-3)
1. Lääkärijohtaja ja palvelujärjestelmä
2. Lainsäädäntö, etiikka ja potilasturvallisuus
3. Prosessit ja kehittäminen
Valinnaiset lähiopetukset
Kehittymistehtävät
Kirjallisuustehtävät
Portfoliotehtävät

Toteuma/ op./ pvm.

Röntgenkoulutus (min. 20h)

Toteuma/ pvm.

Yliopiston ja yliopistosairaalan teoreettinen
koulutus
Min. 600h 3 vuoden erikoistumiskoulutuksen aikana

Yht./ h

Vuosittainen kehityskeskustelu

Toteuma/ pvm.
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Valtakunnallinen
erikoishammaslääkärikuulustelu

Toteuma/ pvm.

Muu Koulutus
Kurssin nimi

Järjestäjä

pvm.
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7. Erikoistumiskoulutuksen arviointi
Oppimisen ja koulutuksen arvioinnin perustan muodostavat etukäteen asetetut tavoitteet,
joihin suorituksia ja saavutuksia verrataan. Ohjaaja ohjaa ja arvioi koulutettavan edistymistä
työsuoritusten ja kahdenkeskisten palautekeskustelujen perusteella säännöllisin väliajoin.
Ohjaaja vastaa myös koulutettavan alkuperehdytyksestä. Ohjaajina toimivat koulutusta
antavat senioritason erikoishammaslääkärit ja lääkärit. Koulutuksen edistymistä
koulutussuunnitelman mukaisesti seurataan tämän lokikirjan avulla.
Kouluttajan ja henkilökohtaisen ohjaajan oman kehittymisen kannalta on hyödyllistä, että
myös hän saa palautetta toiminnastaan erikoistuvalta. Erikoistuvan tehtävänä on myös
arvioida omaa koulutusympäristöään, kouluttajia, henkilökohtaisia ohjaajia sekä
koulutusohjelman vastuuhenkilöä ja esittää parannuksia. Tällä pyritään kehittämään
erikoistumiskoulutusta entistä parempaan ja monipuolisempaan suuntaan.
Koulutuksen tarkoituksena on myös valmentaa erikoistuvaa lääkäriä koulutuksen lopussa
suoritettavaa erikoislääkärikuulustelua varten. Valtakunnallisen kuulustelun kuulustelijoina
toimivat yliopistojen professorit.
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