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Lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiseen kuuluva johtamiskoulutus
Väliotsikoitu sen mukaan, milloin on saanut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
erikoistumisopinto-oikeuspäätöksen:
1) ennen 01.08.2009,
2) 01.08.2009 ja 31.12.2017 välisenä aikana, vai
3) alkaen 01.01.2018
Huom. lisäksi lopussa otsikon muuta tärkeää alla oleva teksti.

1) Ennen 1.8.2009 erikoistumisoikeuden saaneet lääkärit ja hammaslääkärit
Erikoistumiskoulutukseen kuuluu 20 h hallintoa
Vaihtamatta erikoistumisalaa vaatimuksena säilyy 20 h. Jos vaihtaa erikoistumisalaa (01.01.2018 alkaen),
niin pakolliseksi tulee 10 op johtamisopintoja
Vapaaehtoinen 10 op tai 30 op suorittaminen on mahdollista 31.12.2019 asti.
- Jos erikoistuva ei 31.12.2017 mennessä ilmoita muuta, oletetaan hänen suorittavan opintooikeuspäivämäärän mukaiset 20 h.
- Aikomus suorittaa 30 op lähijohtajakoulutus tai 10 op johtamisopintoja 01.01.2019 alkavassa ohjelmassa
pitää ilmoittaa 31.12.2017 mennessä.

2) 01.08.2009 - 31.12.2017 välillä erikoistumisoikeuspäätöksen saaneet
30 op lähijohtajakoulutuksen suorittaminen on ollut pakollinen osa erikoistumiskoulutusta.
Kunkin tällä aikavälillä erikoistumisoikeuden saaneen ja vielä erikoistumistaan suorittavan on ilmoitettava
sitovasti 31.12.2017 mennessä, aikooko suorittaa loppuun 30 op lähijohtajakoulutuksen vai ottaako
opintorekisterimerkinnän 10 op johtamisopinnoista (jos suoritettuna on vähintään 10 op). Suoritusaika
tämän valinnan mukaisten opintojen loppuun saattamiseen on 31.12.2019 asti.
Valinta 30 op: lähijohtajakoulutus etenee nykyisen lähijohtajakoulutusohjelman mukaan. Kokonaisuuteen
kuuluu myös mentorointi. Jos suorituksia vielä 01.01.2020 puuttuu, voi erityisesti perustelluin syin ja
erillistapauksena harkiten vielä jatkaa johtamisopintojaan; mahdollisesti uuden, 01.01.2019 alkavan
koulutusohjelman mukaisesti. Näissä yksittäistapauksissa sisällöllinen yhteensovittaminen tehdään
aikaisintaan uuden koulutuskokonaisuuden käynnistyttyä. Erikoistuva saa opintorekisterimerkinnän lisäksi
erillisen todistuksen.
Valinta 10 op: voi suorittaa 31.12.2019 mennessä lähijohtajakoulutuksen tehtävistä vapaasti valiten. Kaikki
tähän mennessä jo hyväksytyt lähijohtajakoulutuksen suoritukset hyväksiluetaan. Kehittymissuunnitelman
(opintosuunnitelman) tekeminen on erittäin suositeltavaa. Mentorointi on suositeltavaa. Jos aikoo
osallistua lähiopetuspäiviin (Modulit 1, 2 ja 3), niin se kannattaa tehdä 2018 aikana.
Erikoistuva ei voi valita suoritettavakseen 01.01.2019 alkavan koulutuksen mukaisia opintoja.
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3) 01.01.2018 erikoistumisoikeuden saaneet
10 op johtamisopintoja on pakollista (Tiedekuntaneuvoston päätös 11/2017).
Johtamisopinnot suositellaan aloitettavaksi vasta 01.01.2019 uuden ohjelman mukaisesti. Tätä ennen
opintoja voi suorittaa vanhan lähijohtajakoulutusohjelman tehtävinä.
E-lomakkeeseen johtava ilmoittautumislinkki lähetetään erikoistumisopinto-oikeuspäätöksen mukana
01.01.2018 – 31.12.2019 välisenä aikana opinto-oikeuden saaville.
Suoritettuaan 10 op erikoistuva voi halutessaan täydentää johtamisopintojaan suorittamalla 20 op
lisäopinnot aikaisintaan 01.01.2019 käynnistyvän (valtakunnallisen) ohjelman mukaisesti.

Muuta tärkeätä
Kaikki kokonaissuoritusmerkinnät (10 op tai 30 op) tehdään opintosuoritusrekisteriin (weboodi).
Ennen 01.01.2018 opinto-oikeuden saaneet ovat 01.01.2018 – 31.12.2019 etusijalla
lähijohtajakoulutusohjelman mukaisiin lähiopetuspäiviin (Modulit 1, 2 ja 3) osallistumisessa.
Muista yliopistoista Helsingin yliopistoon siirtyvien erikoistuvien lääkärien/hammaslääkärien
aiemman yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtamisopinnot hyväksiluetaan suoraan
Helsingin yliopiston johtamisopintosuorituksiksi vastaavin opintopistein (kuten yleensä
aikaisemminkin).
Erikoistumiskoulutusta ollaan kehittämässä hallinnonalasiirron (Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
Sosiaali- ja terveysministeriöön) myötä. Keskustelussa ovat mm. aikaisempaa paljon
strukturoidumpi ja vaativampi erikoisalalle valintamenettely sekä siirtyminen palveluajan
(hammaslääkäreille kolme vuotta, lääkäreille viisi tai kuusi vuotta) mittaamisen sijaan
osaamisperustaiseen arviointiin. Samaan aikaan soteuudistus tulee myllertämään myös
koulutuspaikat ja -käytännöt uuteen uskoon. Tässä tilanteessa kaksi vuottakin on pitkä aika ja
moni erikoistumiskoulutukseenkin vaikuttava asia voi muuttua merkittävästi ja tätä kirjoittaessa
vaikeasti ennustettavasti. Edellä olevat periaatteet ovat tässä mielessä varauksellisia.

