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HAMMASLÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA / SUUN 
MIKROBIOLOGIA 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 

Kuulustelu 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

HAMMASLÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA / SUUPATOLOGIA 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 

Kuulustelu 
Koulutuksen loppuvaiheessa suoritetaan valtakunnallinen kirjallinen kuulustelu sekä siihen 
kuuluvat kudospreparaatit. 
 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

EPA-arviointi 
Koulutusta arvioidaan erikoisalaan luodulla EPA-arvioinnilla. EPA:t rakentuvat otsikoittain 
seuraavasti: 

1. Suupatologinen osaaminen 
2. Laadukas laboratoriotyöskentely, yksinkertaisen näytteen dissekointi 
3. Laadukas laboratoriotyöskentely, haastavan näytteen dissekointi 
4. Näytteiden tutkiminen ja immunohistokemialliset värjäykset lisätutkimuksina 
5. Näytteiden tutkiminen ja immunofluoresenssitutkimukset lisätutkimuksina 
6. Näytteiden tutkiminen ja molekyylipatologian tutkimukset lisätutkimuksina 
7. Moniammatillisuus 
8. Kudosnäytteen pikatutkimus 
9. Patologian yksikön toiminta 
10. Perehtyminen alan tutkimukseen 
11. Suun limakalvosairaus-potilaan tutkiminen, hoitosuunnitelman laatiminen ja hoito 

(tapauskohtaisesti) 
 

https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
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HAMMASLÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA / SUURADIOLOGIA 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 

Kuulustelu 
Jokaisen yliopiston suuradiologian erikoistumiskoulutuksen vastuuhenkilö päättää tarvitaanko jo 
opitun kertaamista ja erikoistujan osallistumista HLL-tutkinnon suuradiologian lopputenttiin 
ensimmäisen erikoistumisvuoden aikana. 
 
Erikoistuja osallistuu valtakunnalliseen erikoishammaslääkärikuulusteluun. 
 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

HAMPAISTON OIKOMISHOITO 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 
Koejakson yleiset vaatimukset on kerrottu opinto-oppaan yleisissä koulutusvaatimuksissa. 

Kuulustelu 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 
Erikoistuja osallistuu valtakunnalliseen erikoishammaslääkärikuulusteluun. 

 

KLIININEN HAMMASHOITO / KARIOLOGIA JA ENDODONTIA 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Erikoistujalle tulisi muodostua realistinen 
käsitys alan erikoislääkärin työstä ja omista edellytyksistään sekä motivaatiostaan kouluttautua 
alalle. Samalla kouluttajille muodostuu arvio erikoistujan kiinnostuksesta hakea tietoa ja kehittää 
osaamistaan ja valmiuksiaan toimia erikoisalalle tyypillisissä työtehtävissä ja toimenpiteissä sekä 
kyvystä työskennellä alalle ominaisissa tiimeissä ja työyhteisössä. Koejaksolla arvioidaan myös 

https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
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erikoistuvan hammaslääkärin vuorovaikutustaitoja sekä mahdollista erityisosaamista ja 
paineensietokykyä. 
 
Koejakson aikana erikoistujan osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta arvioidaan strukturoidun 
arviointilomakkeen avulla ja/tai muiden ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen 
osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 

Kuulustelu 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

EPA-arviointi 
Osaamisen tasoa ja kehittymistä seurataan EPA -arviointien perusteella. EPA (entrustable 
professional activity), suomeksi ”luotettavasti osoitettu pätevyys”, on ennalta määriteltyjen 
kriteerien mukaisen, erikoisalalle ominaisen toiminnon valvottu suoritus. Kariologian ja 
endodontian erikoistumiskoulutuksessa EPA -arvioinnissa keskitytään alan keskeisimpiin 
diagnostisiin ja kliinisiin tehtäviin. 
 
Koulutuksen aikana tulee suorittaa hyväksytysti 10-20 kariologian ja endodontian EPA:aa 
nousujohteisesti siten, että ne vastaavat sen hetkisen osaamistason vaatimuksia. Suoritettavien 
EPA-arviointien määrä voi vaihdella koulutettavien välillä, ja perustuu koulutettavan, ohjaajien ja 
alan vastuukouluttajan arvioon koulutettavan osaamisesta.   
 

KLIININEN HAMMASHOITO / LASTEN HAMMASHOITO 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 
Koejakson vaatimukset on kuvattu opinto-oppaan yleisissä koulutusvaatimuksissa. 
 

Kuulustelu 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 
 
 
 
 
 

https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
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KLIININEN HAMMASHOITO / PARODONTOLOGIA 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 

Kuulustelu 
Ennen koulutuksen päättymistä koulutettavan tulee osoittaa yliopiston määrittämällä tavalla, että 
hänellä on parodontologian alan erikoishammaslääkäriltä vaadittava osaaminen, joka täyttää 
valtakunnalliset erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet. Osaamisen todentaminen tapahtuu 
toistaiseksi valtakunnallisella kuulustelulla. Todistuksen suoritetusta 
erikoishammaslääkärikoulutuksesta antaa yliopisto. 
 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

KLIININEN HAMMASHOITO / PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA 
 
Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 
Koejakson vaatimukset on kuvattu opinto-oppaan yleisissä koulutusvaatimuksissa. 
 

Kuulustelu 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

SUU- JA LEUKAKIRURGIA 
 
Osaamisen arviointi tehdään valtakunnallisten erikoisalakohtaisten osaamistavoitteiden 
mukaisesti.  

 
Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti. 
 
 

https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
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Kuulustelu 
Erikoistuvan on koulutuksensa lopussa hyväksyttävästi suoritettava valtakunnallinen kuulustelu. 
 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 
 

TERVEYDENHUOLTO 
 

Koejakso 
Koejakso on osa opiskelijan osaamisen arviointia. Koejakson aikana seurataan erikoistujan 
osaamisen kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson 
arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti.  
 
Koejakson vaatimukset on kuvattu opinto-oppaan yleisissä koulutusvaatimuksissa.  
 

Kuulustelu 
Koulutukseen kuuluu valtakunnallinen kuulustelu. 
 
Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun 
valtakunnallisilta verkkosivuilta. 
 
Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä 
vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Katso tarkemmin opinto-oppaan kappale 4.7.2. 
Kuulustelu. 

https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/
https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/

